
INFORMAŢII PERSONALE

Nume Lisețchi Mihai

Naţionalitate(-tăţi) Română

EXPERIENŢA
PROFESIONALĂ
Perioada (de la – până la) 1997- prezent

Numele şi adresa angajatorului Agenția pentru Informarea și Dezvoltarea Organizațiilor Neguvernamentale
(AID-ONG), zona Mitropolit Andrei Șaguna, bl. A10, ap. 1, Timișoara, cod
postal  300 119, România

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Dezvoltarea organizațiilor neguvernamentale și nonprofit (ONG)

Funcţia sau postul ocupat Director executiv

Principalele activităţi şi
responsabilităţi

- managementul organizației,
- consultanță privind problematica funcționării organizațiilor economiei
sociale (dezvoltare organizațională, management nonprofit, voluntariat,
legislație și politici publice).

Perioada (de la – până la) 2011-2015 /2017-prezent

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest, Timisoara

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Educație universitară

Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic asociat

Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Cursuri pe diverse teme: antreprenoriat social, organizații neguvernamentale
nonprofit, conceptul si practica managementului, management de proiect.

Perioada (de la – până la) 2019-prezent

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Babes Bolyai, Cluj

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Educație universitară

Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic asociat

Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Cursuri: History of civil society, philanthropy and volunteering, NGOs
managementul.
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Perioada (de la – până la) August 2017 – dec. 2018

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest, Timisoara

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Educație

Funcţia sau postul ocupat Expert și formator

Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Elaborarea suportului de curs pentru cursul de antreprenoriat.
Dezvoltarea de deprinderi antreprenoriale la studenții UVT

Perioada (de la – până la) Dec. 2015-oct. 2016

Numele şi adresa angajatorului Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic), Piața Victoriei, nr. 1,
București, Romania

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Administrație publică centrală

Funcţia sau postul ocupat Secretar de stat

Principalele activităţi şi
responsabilităţi

- proceduri privind transparența decizională și consultarea publică la nivelul
administrației publice,
- structuri consultative în administrația publică.
- relația guvern-organizații neguvernamentale nonprofit.

Perioada (de la – până la) 2011-2013

Numele şi adresa angajatorului Asociația Româna a Tinerilor cu Inițiativă - ARTI

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Formare

Funcţia sau postul ocupat Coordonator regional și formator

Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Constituirea și managementul unui centru regional ce a oferit cursuri de
antreprenoriat și management.
Predare: cursul de Răspunderea Socială a Organizațiilor

Perioada (de la – până la) 2012-2013

Numele şi adresa angajatorului Agenția pentru Informarea și Dezvoltarea Organizațiilor Neguvernamentale
(AID-ONG), zona Mitropolit Andrei Șaguna, bl. A10, ap. 1, Timișoara, cod
postal  300 119, România

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Politici publice (relația administrație publică - ONG)

Funcţia sau postul ocupat Manager de proiect

Principalele activităţi şi
responsabilităţi

elaborarea a unui set de instrumente, metode şi a unui cadru instituţional
pentru definirea politicii publice naționale cu privire la ONG in România

Perioada (de la – până la) 2008-2009

Numele şi adresa angajatorului Asociația de Înot MASTERS România

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Sport

Funcţia sau postul ocupat Manager de proiect

Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Dezvoltarea mișcării de înot masters (înot practicat de către adulți) în zona de
vest a României (prin activități derulate în cadrul unui proiect PHARE:
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conferință internațională, mese rotunde, schimburi de experiență, materiale de
promovare etc.).

Perioada (de la – până la) oct.2006-ian. 2007

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Științe Politice, Universitatea de Vest, Timișoara

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Cercetare universitară

Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic asociat

Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Cercetare privind relațiile dintre consiliul local și organizațiile
neguvernamentale la nivelul municipiului Timișoara

Perioada (de la – până la) Iulie 2006

Numele şi adresa angajatorului Institutul Național pentru Administrație (INĂ)

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Administrație publică

Funcţia sau postul ocupat Formator

Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Proiectarea și ținerea unui curs pentru manageri publici privind elaborarea
deciziilor publice pe baze participative

Perioada (de la – până la) Ian.-febr. 2006

Numele şi adresa angajatorului Opportunity Associates Romania (București), in cadrul unui proiect al World
Learning USA

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Functionarea ONG

Funcţia sau postul ocupat Consultant

Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Evaluare (diagnoza) organizationala, elaborarea unui plan de dezvoltare
institutionala pentru 10 ONG din Romania, lideri in domeniul lor.

Perioada (de la – până la) 2002-2004

Numele şi adresa angajatorului Banca Mondiala (Washington D.C., SUA)

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Implicarea ONG in activitatile Bancii Mondiale

Funcţia sau postul ocupat Membru (pro bono)  al Grupului de lucru  ONG din Europa de Est si Asia
Centrala al Bancii Mondiale

Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Consiliere

Perioada (de la – până la) 1998-2000

Numele şi adresa angajatorului Guvernul Romaniei

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

relatiile dintre administratia publica si organizatiile neguvernamentale

Funcţia sau postul ocupat Membru (pro bono) al Consiliului Consultativ pt ONG de pe langa Primul
ministru
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Principalele activităţi şi
responsabilităţi

consiliere

Perioada (de la – până la) 1998-1999

Numele şi adresa angajatorului Centrul de Programe și Studii pt. Dezvoltare (CSPD), București

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Colaborare administrație publică-ONG

Funcţia sau postul ocupat Coordonator de program

Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Program reprezinta o parte a unui proiect international finantat de Uniunea
Europeana si a constat in administrarea unei linii de micro-finantari pentru
Romania. Scopul programului: stimularea parteneriatului dintre administratia
publica si ONG-uri in a gasi noi proceduri si in a institutionaliza mecanisme
de implicare a cetatenilor in procesul de adoptare a deciziilor publice.

Perioada (de la – până la) Oct 1996-sept 1997

Numele şi adresa angajatorului Delegatia Comisiei Europene, Bucuresti

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Monitorizare si evaluare de proiecte

Funcţia sau postul ocupat consultant

Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Acordarea de suport profesional si operational in mediatizarea programelor,
de asistenta in sarcini ad-hoc legate de implementarea programelor si de
propagarea informatiei, consilierea ONG-urilor beneficiare si reducerea
etapelor de pregatire si implementare, bilant, monitorizare si evaluare

Perioada (de la – până la) 1992-1995

Numele şi adresa angajatorului Asociatia Pro Democratia (București)

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Dezvoltarea democrației participative

Funcţia sau postul ocupat coordonator regional de programe

Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Responsabil pentru coordonarea activitatilor a 18 cluburi ale Asociatiei Pro
Democratia. Consultant in dezvoltarea unui largi game de programe ca
mobilizarea si instruirea de observatori  interni pentru alegeri si organizarea
de forumuri publice avand ca participanti: parlamentari, alesi locali, ONG-uri
si cetateni. Distribuirea de materiale si organizarea de activitati de educatie
civica.

Perioada (de la – până la) 1990-1992/1992-1994

Numele şi adresa angajatorului Fundatia Independenta pt.Tineret Timis – FITT (Timișoara)

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Dezvoltare de activități pentru tineri și organizații de tineret

Funcţia sau postul ocupat Presedinte / Membru, Consiliul de Conducere

Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Coordonarea programelor de tineret din judet in cadrul unei institutii ce
cuprindea un personal de 70 de angajati si doua centre pentru tineret
(Timisoara si Lugoj). Organizarea de intalniri pe probleme de tineret si
interventii pe langa administratia publica in probleme relevante pentru tineret.
Realizarea unei federatii a fundatiilor de tineret
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Perioada (de la – până la) 1993-1994

Numele şi adresa angajatorului Directia Judeteana pt. Sport și Tineret Timis – DJST Timis

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Dezvoltare de activități pentru tineri și organizații de tineret

Funcţia sau postul ocupat Asesor de tineret (consilier)

Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Coordonarea biroului de asesori de tineret, structura ce avea sarcina
implementarii la nivelul judetului a  politicii nationale privind tineretul,
respectiv, programele aferente.

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

Perioada (de la – până la) 3-4 noiembrie 2017

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională

Social Entrepreneurship Akademie Munchen

Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale

Educație/formare în domeniul antreprenoriatului

Tipul calificării / diploma obţinută Certificat de absolvire

Nivelul de clasificarea formei de
instruire/ învăţământ în sistemul
naţional sau internaţional

postuniversitar

Perioada (de la – până la) 2010-2015

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională

Fac. de Economie si Administrarea Afacerilor, Universitatea de Vest,
Timisoara,

Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale

Management

Tipul calificării / diploma obţinută Doctorat

Nivelul de clasificarea formei de
instruire/ învăţământ în sistemul
naţional sau internaţional

Studii doctorale

Perioada (de la – până la) 2008

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională

Opportunity Associates Romania

Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale

Educație/formare

Tipul calificării / diploma obţinută Certificat de absolvire emis de Ministerul Educației
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Nivelul de clasificarea formei de
instruire/ învăţământ în sistemul
naţional sau internaţional

postuniversitar

Perioada (de la – până la) 2004 - 2006

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională

Fac. de Stiinte Politice, Universitatea de Vest, Timisoara,

Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale

politici publice

Tipul calificării / diploma obţinută Diploma de dizertație

Nivelul de clasificarea formei de
instruire/ învăţământ în sistemul
naţional sau internaţional

masterat

Perioada (de la – până la) 2001 - 2005

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională

Fac. de Drept, Universitatea de Vest, Timisoara

Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale

Drept (stiinte juridice)

Tipul calificării / diploma obţinută Absolvent fara diploma de licenta

Nivelul de clasificarea formei de
instruire/ învăţământ în sistemul
naţional sau internaţional

universitar

Perioada (de la – până la) 2000

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională

Opportunity Associates Romania

Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale

Educație/formare

Tipul calificării / diploma obţinută Certificat de absolvire

Nivelul de clasificarea formei de
instruire/ învăţământ în sistemul
naţional sau internaţional

postuniversitar

Perioada (de la – până la) martie-aprilie 1995

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională

CES Londra, Marea Britanie
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Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale

managementul organizatiilor neguvernamentale

Tipul calificării / diploma obţinută certificat

Nivelul de clasificarea formei de
instruire/ învăţământ în sistemul
naţional sau internaţional

Curs de formare

Perioada (de la – până la) aprilie-iunie 1993

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională

International Centre for Negociation, Geneva, Elvetia

Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale

Rezolvarea conflictelor - negociere si mediere

Tipul calificării / diploma obţinută Certificat

Nivelul de clasificarea formei de
instruire/ învăţământ în sistemul
naţional sau internaţional

Curs de formare

Perioada (de la – până la) 1980-1985

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională

Institutul Politehnic Timisoara, Facultatea de Mecanica

Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale

Inginerie mecanica

Tipul calificării / diploma obţinută Diploma de licenta

Nivelul de clasificarea formei de
instruire/ învăţământ în sistemul
naţional sau internaţional

universitar

APTITUDINI ŞI
COMPETENŢE PERSONALE

- lucrul cu voluntari,
- disponibilitate pentru învățare,
- disponibilitate pentru voluntariat,
- capacitate de adaptare la nou.

Limba(ile) maternă(e) romana

Limba(ile) străină(e) cunoscută(e) Engleza Franceza Italiana Sarba

abilitatea de a citi Excelent Excelent bine bine

abilitatea de a scrie bine bine satisfăcător satisfăcător

abilitatea de a vorbi Foarte bine Foarte bine satisfăcător satisfăcător

Aptitudini şi competenţe
sociale

- Spirit de echipa – practicant de sport de performanta, colaborator la diverse
institutii si proiecte, etc.
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- Capacitate de adaptare la medii multiculturale – participare la numeroase
stagii, conferinte, seminarii, burse in diferite tari, pe toate continentele
locuite;
- Buna capacitate de comunicare - participare la numeroase stagii, conferinte,
seminarii in diferite tari, pe toate continentele locuite.

Aptitudini şi competenţe
organizatorice

Antreprenoriat social si management ONG:
- fondator si presedinte, Clubul Timisoara al Asociatiei PRO DEMOCRATIA
- fondator si Director executiv, AID-ONG
- fondator si Manager, Clubul de Inot MASTERS Timisoara
- fondator si Coordonator, Centrul Regional pt. Formare Antreprenoriala
Timisoara.
- Platforma AntiCovidTm

Intraprenoriat universitar:
- organizare Școala de vară EMES în domeniul întreprinderii sociale (primul
eveniment EMES organizat în Europa Estică și Centrală) 2014
- introducere curs în cadrul școlii de vară a Universității de Vest: «Getting the
Changemaker Mindset: Reinvent Yourself as a Social Entrepreneur» 2020
- introducere discipline opționale transversale (studenți la licență, indiferent
de facultate) în cadrul Universității de Vest: ”Antreprenoriat pentru schimbare
socială” și, respectiv, ”Organizații pentru schimbare socială” 2020-2021

- înițiere dezbatere înternațională în cadrul EMES, inclusiv organizare de
evenimente, pe tema”Antreprenoriat social în sport”
- organizare concurs de modele de afaceri pentru studenți organizat în colaborare cu
experți în antreprenoriat din comunitate 2021

Management de proiect: numeroase proiecte derulate de catre organizatiile cu
care am lucrat.
Management financiar: diverse proiecte derulate de catre organizatiile cu care
am lucrat.
Managementul echipei: diverse proiecte derulate de catre organizatiile cu care
am lucrat.
Managementul voluntarilor: organizarea si administrarea Centrului pentru
Voluntariat Timisoara,
Organizare de conferinte, seminarii, etc: diverse proiecte derulate de catre
organizatiile cu care am lucrat.

Aptitudini şi competenţe tehnice - utilizare calculator: Word, Excel, Power Point, e-mail, Internet – experienta
practica in context profesional
- utilizare echipamente de birou: copiator, fax, scanner, etc. – experienta
practica in context profesional

Permis(e) de conducere permis de conducere, categoria B, 1993

Alte aptitudini şi competenţe practicant de sport: inot (inclusiv competitii), alergare (inclusiv competitii),
triatlon (inclusiv competitii),  schi

Informaţii suplimentare (Indicaţi alte informaţii utile şi care nu au fost menţionate, de exemplu:
persoane de contact, referinţe etc.)
Ionut Sibian, director, FDSC, Bucuresti
Viorel Micescu, director, CENTRAS, Bucuresti
Nicolae Bibu, profesor, Fac. de Economie si Administrarea Afacerilor,
Universitatea de Vest, Timisoara,

Anexa: publicații

Articole si comunicari privind ONG (neacademice)
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● Cartea alba a Organizatiilor Neguvernamentale din domeniul civic – Forumul Organizatiilor
neguvernamentale din Romania, 1996

● Cartea alba a Organizatiilor Neguvernamentale din domeniul civic “Civic si Politic” – Forumul
Organizatiilor neguvernamentale din Romania, 1997

● Raportul GIR 1998/1999 cu tema “Excelenţa în activitatea organizaţiilor neguvernamentale”,1999
● Carte alba: “Organizatiile neguvernamentale si conceptul de parteneriat” – Forumul Organizatiilor

neguvernamentale din Romania, 1998
● Carte alba: „Parteneriatul administratie publica - organizatii neguvernamentale. De la declaratii de

intentie la politici publice” - Forumul Organizatiilor neguvernamentale din Romania, 1999
● Aplicarea mecanismului de 1% in judetul Timis, 2001
● Ghid pentru constituirea si functionarea ONG in mediul rural, 2002
● Bonitatea organizatiilor neguvernamentale din Romania – studiu comandat de CENTRAS, 2003
● Surse de finantare ale organizatiilor neguvernamentale din Romania – conferinta internationala,

Estonia, 2004
● Sectorul asociativ in Romania, Conferinta CONNEX, Manheim, 2005
● Codul de conduita al organizatiilor neguvernamentale non profit din Romania, 2006
● Model participativ de elaborare a unei politici publice privind ONG in Romania – 2006 (lucrare de

masterat)

Lucrări academice
● “UNITATE IN DIVERSITATE - ROLUL SI PARTICULARITATILE FUNCTIEI
OPERATIONALE IN CAZUL ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE” – lucrare prezentata la
Seminarul National Doctoral de Management si Marketing, Scoala Doctorala de Economie, UAIC,
Romania, Iasi,19.05 - 20.05, 2011, lucrare publicata în volumul Seminarului, ISBN 978-606-13-0389-2,
http://events.bxb.ro/lansare-volum-2011/ si in revista Management Intercultural, Volumul XIII, Numărul 1
(23), 2011, pag. 30-37, http://www.mi.bxb.ro/wp-content/uploads/2012/Articole/Art5-23.pdf.
(autor: Lisetchi)
● „Public-private partnership – a participatory instrument in community development. The case of
Romania.” – lucrare prezentata la conferinţa internaţională: „Integrarea Europeană – noi provocări”,
Oradea, 27-28 mai 2011, Analele Universității din Oradea. Ştiinţe Economice, Tom XX – 2011 –Lucrări
selectate – Ediţie Specială – „20 de ani de învăţământ superior economic orădean”Nr. 1 / iulie 2011, ISSN
1582-5450 (format electronic); ISSN 1222-569X (format tiparit); Cotare CNCSIS: B+, incepand din 2007;
Cod CNCSIS: 665 Indexari BDI: RePEc, DOAJ, EBSCO, SCIPIO, in curs de indexare: CABELL’S
DIRECTORY OF PUBLISHING OPPORTUNITIES, SCOPUS, p. 323-331,
http://anale.steconomiceuoradea.ro/2011/11/09/the-annals-of-the-university-of-oradea-economic-series-sele
cted-papers-special-edition-20-years-of-academic-economic-education-in-oradea%C2%9D/
(autori: Bibu, Lisetchi)
● ”The interest for the masters swimming competitions in 2010–the managerial perspective. A case
study: Timişoara the managerial perspective”, in Timişoara Physical Education and Rehabilitation Jou
Timişoara Physical Education and Rehabilitation Journal n Journal,
http://www.tperj.ro/en/wp-content/uploads/2011/08/Issue_6_Article_3.pdf
(autori: Răsădean Marcel, Liseţchi Mihai)
● “PARTICULARITIES OF THE STRATEGY APPROACH WITHIN NONGOVERNMENTAL
ORGANIZATIONS. A LITERATURE REVIEW” – lucrare prezentata la conferinţa internaţională:
“Managerial Challenge of the Contemporary Society”, Cluj-Napoca, 3-4 iunie 2011, Conference
Proceedings, recognized by CNCSIS (BDI Indexed), CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN ONLINE
LIBRARY (CEEOL)
http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=92c051d8-cb5c-4d9e-88ee-6996e709212a&articleId
=16070da3-9e14-4735-b775-f0d51f515841 volum publicat in 2011 si indexat de bazele internationale de
date  Ebsco, Proquest and CEEOL. http://www.econ.ubbcluj.ro/jmccs/archives.php
(autori: Bibu, Lisetchi)
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http://ideas.repec.org/s/ora/journl.html
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http://www.scipio.ro/web/analele-universitatii-din-oradea.-stiinte-economice/home
http://www.cabells.com/
http://www.cabells.com/
http://www.scopus.com/home.url
http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=92c051d8-cb5c-4d9e-88ee-6996e709212a&articleId=16070da3-9e14-4735-b775-f0d51f515841
http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=92c051d8-cb5c-4d9e-88ee-6996e709212a&articleId=16070da3-9e14-4735-b775-f0d51f515841
http://www.econ.ubbcluj.ro/jmccs/archives.php
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