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LAUDATIO 
Pentru acordarea titlului onorific de 

Doctor Honoris Causa 
al 

Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu 
 

Domnului profesor universitar doctor  

Marilen Gabriel PIRTEA, 

Rectorul Universităţii de Vest din Timişoara 

 

Excelenţa Voastră, 
Domnule rector, 
Onoraţi membri ai Senatului Universitar, 
Distinşi invitaţi, 
Dragi colegi, 
Dragi studenţi, 
 

PROPOSITIO 
Comunitatea academică din Academia Forţelor Terestre 

„Nicolae Bălcescu” din Sibiu este deosebit de onorată să fie astăzi 
alături de una dintre personalităţile marcante ale vieţii academice 
din România, de domnul profesor universitar doctor Marilen 
Gabriel PIRTEA, o personalitate ce se bucură de un prestigiu 
recunoscut atât la nivel naţional, cât şi la nivel internaţional. 

Acordarea titlului de DOCTOR HONORIS CAUSA şi primirea 
sa în rândul membrilor de onoare ai corpului academic al 
Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu 
reprezintă o recunoaştere a valorii domnului Marilen Gabriel 
PIRTEA în calitate de: 

‒ rector al Universităţii de Vest din Timişoara; 
‒ cadru didactic şi cercetător; 
‒ personalitate publică implicată direct în redefinirea spaţiului 

european din perspectiva învăţământului superior. 
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CURRICULUM 
Domnul profesor universitar doctor Marilen Gabriel PIRTEA 

s-a născut în oraşul Ştei, judeţul Bihor, în 28 noiembrie 1973. 
Este absolvent al liceului „Avram Iancu”, specializarea 

Matematică-Fizică, din oraşul natal, promoţia 1992, şi apoi şi-a 
continuat studiile în cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, 
promoţia 1997, a Facultăţii de Ştiinţe Economice, specializarea 
Finanţe-Bănci. 

În anul 2002, după patru ani de studii doctorale, a obţinut 
titlul de doctor în economie cu teza intitulată Managementul 
trezoreriei întreprinderii. A absolvit o serie de cursuri şi a urmat 
multiple stagii de pregătire şi perfecţionare în ţară şi 
străinătate, dintre care amintim: 2009 – vizită profesională la 
Harvard University, Cambridge, SUA; 2009 – vizită profesională 
la Massachusetts Institute of Technology (MIT), Boston, SUA; 
2009 – şcoală de vară, Brescia, Italia; 2005 – Workshop 
Leadership, Perugia, Italia; 2004 – Workshop ECTS in European 
Universities, Universitatea Crne Gore, Muntenegru; stagii şi 
cursuri în domeniul managementului universitar, securitate şi 
bună guvernanţă; manager de proiect etc. În anul 1999, în 
timpul studiilor doctorale, câştigă o bursă pentru pregătire 
doctorală finanțată de Banca Mondială la Nottingham Trent 
University, Marea Britanie. 

Domnul profesor Marilen Gabriel PIRTEA şi-a început 
cariera didactică şi ştiinţifică imediat după absolvirea facultăţii, 
la Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Ştiinţe 
Economice sau Facultatea de Economie şi Administrarea 
Afacerilor şi a trecut prin toate treptele universitare – de la 
preparator universitar între anii 1997-2000, 2000-2002 – 
asistent universitar, 2002-2005 – lector universitar, 2005-2008 
– conferențiar universitar, fiind în prezent profesor universitar 
din anul 2008 şi conducător de doctorat în domeniul Finanţe. 

Prestigiul profesional de care profesorul Marilen Gabriel 
PIRTEA se bucură în comunitatea ştiinţifică şi academică l-au 
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recomandat în mandatele 2004-2008 pentru alegerea în funcţia 
de Cancelar al Facultății de Științe Economice, facultate care 
începând cu 2007 a fost redenumită Facultatea de Economie și 
de Administrare a Afacerilor, în 2008 – Prodecan al Facultății de 
Economie și de Administrare a Afacerilor, în 2008-2012 – Decan 
al Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor. 
Începând cu mandatul 2012-2016, domnul profesor Marilen 
Gabriel PIRTEA a fost ales, la acea vreme, cel mai tânăr 
rector, apoi reales în aceeaşi funcţie la Universitatea de Vest din 
Timişoara, universitate pe care a condus-o şi o conduce cu un 
profesionalism desăvârşit, făcând din Universitatea de Vest din 
Timişoara cea mai comprehensivă universitate din regiunea de 
Vest a României. 

Prestigiul, credibilitatea şi reputaţia ştiinţifică naţională şi 
internaţională de care se bucură astăzi Universitatea de Vest 
din Timişoara, una din cele 6 universităţi, membre ale Rețelei 
de Universități Europene UNITA (alături de alte universităţi de 
prestigiu din Italia, Franța, Spania și Portugalia) se datorează şi 
activităţii ştiinţifice şi profesionale a profesorului Marilen 
Gabriel PIRTEA, a proiectelor de cercetare – dezvoltare, 
studiilor, strategiilor, rapoartelor coordonate şi, nu în ultimul rând, 
caracterului ireproşabil şi devotamentului faţă de universitate. 

Cariera didactică excepţională a profesorului Marilen 
Gabriel PIRTEA se împleteşte, aşa cum era şi firesc, cu 
cariera ştiinţifică şi profesională. 

În perioada 2006-2008 a fost lector invitat la mai multe 
universităţi din Europa: Universitatea din La Coruna – Spania, 
Tor Vergata din Roma – Italia, Universitatea din Taragona – 
Spania, Universitatea din Barcelona – Spania, iar funcţiile de 
conducere din structuri de cercetare pe care le-a ocupat vin să 
certifice încă odată calitatea de cercetător. Astfel că, între  
2002-2008 a fost director executiv al Centrului de Cercetări în 
Ştiinţe Sociale (2C2S) din cadrul Universităţii de Vest din 
Timişoara, iar între anii 2010-2012, director al Departamentului 
Platformei de Formare şi Cercetare Interdisciplinară  
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„Nicholas Georgescu-Roegen”, Universitatea de Vest din 
Timişoara, Facultatea de Ştiinţe Economice în colaborare cu 
Facultatea de Chimie, Biologie şi Geografie. În 2017 şi 2018 este 
invitat să susţină o serie de prelegeri la Colegiul Naţional de 
Apărare din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”. 

Domnia Sa a desfăşurat o intensă activitate de cercetare 
ştiinţifică. Rezultatele meritorii obţinute în cercetarea ştiinţifică 
sunt garantate de abordarea multidisciplinară a problemelor 
studiate. Această abordare integrată are la bază formaţia de 
economist, la care se adaugă experienţa câştigată de-a lungul 
anilor într-o multitudine de proiecte de cercetare – dezvoltare – 
inovare la care Domnia Sa a participat în calitate de director, 
responsabil financiar, expert economist şi cercetător economist 
în economia generală.  

În cei 25 de ani de activitate didactică şi de cercetare, 
profesorul Marilen Gabriel PIRTEA s-a distins ca şi cercetător 
activ în domeniul economic şi a abordat cu clarviziune, spirit 
inovator şi creativitate teme de actualitate şi interes ştiinţific. 

Rezultatele activităţii didactice şi de cercetare s-au 
concretizat în patru cărţi de specialitate ca prim-autor, 13 cărţi 
în calitate de coautor publicate în edituri recunoscute CNCSIS şi 
multiple articole şi lucrări publicate în reviste sau conferinţe din 
ţară şi străinătate, din care opt articole în reviste cotate ISI cu 
Scor de Influenţă Absolut (AIS) nenul, 36 articole şi studii 
publicate în volumele conferinţelor indexate ISI Proceedings.  
A participat la diverse simpozioane şi congrese ştiinţifice din 
străinătate – Porto, Zagreb, Roma, Malta, Famalicão, Jönköping, 
Beijing, Kantaoui, Subotica, Cambridge, Viena, Rodos Island,  
New York, Washington, Boston, Chicago, Tampere, Brescia, Paris, 
Poznan, Clermont-Ferrand, Avignon, Nottingham, Palic, Lefkada, 
Perugia, Pola sau Lisabona etc. 

Recunoaşterea activităţii ştiinţifice este dată şi de numărul 
de citări. Are peste 20 de citări în reviste cotate ISI cu Scor de 
Influenţă Absolut. În calitate de om de ştiinţă şi cadru didactic a 
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elaborat diverse studii cu impact în societatea actuală, dintre 
care amintim: studii ce vizează deciziile de politică financiară ale 
societăţilor comerciale, privitoare la selecţia investiţiilor, alegerea 
structurii financiare, destinaţia profiturilor şi finanţarea externă; 
studiu de fezabilitate în colaborare cu Agenţia pentru Dezvoltare 
Timiş, cu privire la realizarea Parcului Tehnologic Timişoara, 
finanţat prin Programul Phare 2001, studiu privitor la metodele 
patrimoniale de evaluare a societăţilor comerciale; studii privind 
diagnosticul financiar al unei societăţi comerciale, studiu ce 
vizează corelaţia dintre autofinanţare şi creditare, ca modalităţi de 
finanţare a societăţilor comerciale. În acelaşi timp a fost membru 
activ în echipe de cercetare ştiinţifică orientate spre studierea 
unor probleme ce vizează finanţarea, costul resurselor de 
finanţare, analiza poziţiei financiare a structurii şi costului 
capitalului unor societăţi comerciale din diferite domenii de 
activitate (pe bază de contracte). 

Proiectele şi colaborările pe care le-a coordonat, în calitate de 
cadru didactic, cercetător sau manager, au susţinut un spectru 
multidimensional de obiective şi preocupări specifice agendei 
publice actuale. În 2021, proiectul „Investments in a Safer 
Future” depus de consorțiului format din New Strategy Center, 
Universitatea de Vest din Timișoara și Academia Forțelor Terestre 
„Nicolae Bălcescu” din Sibiu a fost declarat câştigător de Divizia 
de Diplomație Publică a NATO. În cadrul acţiunilor din proiect, 
studenţi ai Academiei Forţelor Terestre s-au reunit cu studenţi ai 
Universităţii de Vest din Timişoara şi au derulat activităţi comune, 
axate pe evaluarea nivelului de cunoştinţe privind activitatea 
NATO, dar şi a instrumentelor utilizate în campaniile de 
dezinformare care pot submina încrederea în valorile democratice 
şi coeziunea la nivelul NATO. Mai mult decât atât, acest proiect a 
fost şi este un bun exemplu al cooperării între mediul academic 
civil şi militar, mediul academic şi zona de expertiză 
nonguvernamentală, pentru creşterea rezilienţei societale în faţa 
agresiunilor de tip informaţional, mai ales pe segmentul tinerei 
generaţii. 
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Preocupat de misiunea universităţilor de a contribui la 
dezvoltarea unui climat de securitate în regiunea în care îşi 
desfăşoară activitatea, domnul profesor universitar Marilen 
Gabriel PIRTEA a coordonat derularea la Timişoara a 
conferinţei internaţionale Security Challenges in the Balkans 
Region, care în acest an este la a şasea ediţie şi care a reunit 
invitaţi de pe întreg mapamondul, atât din rândul cercetătorilor, 
cât şi din rândul profesioniştilor din zona de securitate şi apărare. 
Preocupările în domeniul asigurării securităţii au condus şi la 
înfiinţarea în cadrul Universității de Vest din Timişoara (UVT) a 
două programe de master care să asigure absolvenţi pregătiţi 
pentru provocările lumii actuale: Studii de securitate globală şi 
Securitate cibernetică, precum şi a unui program postuniversitar 
Antreprenoriat în Blockchain, care au înregistrat un succes 
important. Aplecarea spre acest domeniu s-a concretizat şi prin 
afilierea UVT la Colegiul European de Securitate şi Apărare al 
Uniunii Europene (European Security and Defence College), în 
2020 dobândind statutul de membră cu drepturi depline. 
Universitatea de Vest din Timişoara este în acest fel singura 
universitate civilă din România care este afiliată.  

O strălucită activitate de recenzare, promovare şi 
diseminare a activităţii de cercetare ştiinţifică, precum şi de 
coordonare, expertiză ştiinţifică şi consultanţă completează 
cariera profesorului Marilen Gabriel PIRTEA. 

Domnia Sa este membru în organizaţii şi consilii ştiinţifice, 
consilii editoriale, comitete ştiinţifice şi editoriale. Calităţile 
ştiinţifice remarcabile ale Domniei Sale au fost recunoscute prin 
distincţii şi diplome de excelenţă primite de-a lungul carierei, 
dintre care amintim: 

‒ 2012 – Diplomă de excelenţă pentru contribuţia la 
implementarea și perfecționarea Sistemului Național de 
Protecție a Informațiilor Clasificate acordată de către 
Guvernul României; 

‒ 2010 şi 2011 – Diploma de excelenţă pentru atragerea de 
fonduri din surse naţionale şi internaţionale, prin 
câştigarea de proiecte, conferită de UVT; 

https://esdc.europa.eu/
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‒ 2011 – Diploma de excelenţă cu medalie aniversară de 
aur acordată de Facultatea de Economie şi Administrarea 
Afacerilor din cadrul Universităţii din Craiova, pentru 
contribuţii deosebite la dezvoltarea învăţământului 
superior economic din România; 

‒ 2011 – Distincție pentru cea mai bună carte de 
specialitate (recunoscută pe plan naţional) pentru 
lucrarea științifică Managementul financiar al companiei 
(autori: prof.univ.dr. Marilen PIRTEA, prof.univ.dr. Horia 
CRISTEA, asist.univ.dr. Cristina NICOLESCU, prep.univ.drd. 
Claudiu BOŢOC, Timişoara, Editura Mirton, 2010,  
ISBN 978-973-52-0757-1, 506 pp.), acordată de Asociația 
Facultăților de Economie din România; 

‒ 2011 – distincţia Profesor emerit acordată în cadrul 
conferinţei AFER de Asociaţia Facultăţilor de Economie 
din România; 

‒ 2014 – titlul de Cetăţean de onoare al oraşului Ştei. 
Pe baza expertizei, profesionalismului şi abilităţilor 

manageriale, profesorul Marilen Gabriel PIRTEA a fost ales 
vicepreşedinte al Consiliului Naţional al Rectorilor din România, 
începând cu anul 2012. În perioada 2012-2015 a fost 
vicepreședinte al Comisiei de Științe Economice și Administrarea 
Afacerilor (27) – Ştiinţe sociale din cadrul Consiliului Naţional de 
Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare. 
Este membru al Biroului Consiliului Naţional pentru Finanţarea 
Învăţământului Superior, prim-vicepreședinte A.G.E.R., filiala 
Timiş şi vicepreședinte al A.G.E.R. la nivel național. 

Impunându-se ca o persoană dreaptă, un spirit altruist, 
ferm, dispus să ofere soluţii rapide, în egală măsură ingenioase 
şi echilibrate, profesorul Marilen Gabriel PIRTEA a fost ales 
din 2016 deputat în Parlamentul României, unde a ocupat şi 
ocupă mai multe poziţii guvernamentale. Din februarie 2022 
este consilier onorific al Prim-ministrului României, însărcinat cu 
integrarea universităților românești în spațiul european al 
educației și cercetării. În perioada septembrie 2018 – 
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decembrie 2020 a fost vicepreședinte al Camerei Deputaților din 
Parlamentul României şi a fost membru al delegației Ministerului 
Afacerilor Externe, în Turneul de promovare a candidaturii 
României pentru un loc de membru nepermanent în Consiliul de 
Securitate al Organizației Națiunilor Unite în intervalul  
2020-2021, în Africa de Sud, Algeria, Angola, Tanzania, Kenya, 
Mali, Capul Verde, Ghana, Nepal, Bhutan, Laos, Myanmar, 
Brunei, Timor Leste etc. 

Din 2020 este membru al Grupului Parlamentar de Prietenie 
cu Republica Federală Germania și al Grupului Parlamentar de 
Prietenie cu Republica Cuba şi se implică activ în Comisia pentru 
buget, finanțe și bănci. 

Calităţile sale umane, îmbinate cu cele ale unui lider 
desăvârşit, completează tabloul care descrie personalitatea 
deosebită a domnului profesor Marilen Gabriel PIRTEA. 

 
ERGO 
Pentru toate cele menţionate anterior şi luând  

în considerare faptul că Academia Forţelor Terestre  
„Nicolae Bălcescu” din Sibiu reprezintă una din cele mai 
importante instituţii ce pregătesc liderii militari de mâine şi care, 
în dezvoltarea lor profesională sunt influenţaţi de cunoştinţele 
domnului profesor universitar doctor Marilen Gabriel PIRTEA, 
rector al Universităţii de Vest din Timişoara, considerăm că 
decernarea prestigiosului titlu de Doctor Honoris Causa de către 
instituţia noastră constituie dovada alesei preţuiri a activităţii 
sale profesionale, ştiinţifice şi didactice şi un omagiu adus unei 
personalităţi de excepţie a zilelor noastre. 

Stimate domnule profesor, vă mulţumim şi vă dorim ani 
mulţi şi rodnici, cu sănătate şi bucurii! 

 
Facultatea de Management Militar 

Director Departament Ştiinţe Tehnice 

Conf.univ.dr. Romana OANCEA 




