Curriculum
vitae Europass
Informaţii
personale
Nume / Prenume
Adresă
Telefon
E-mail
Naţionalitate
Data naşterii
Sex
Experienţa
profesională
Perioada
Funcția sau
postul ocupat
Activități și
responsabilități
principale
Numele și
adresa
angajatorului
Tipul activității
sau sectorul de
activitate

PUŞCACIU, Florin Dan
Galaţi, România
Mobil: 0733180310
fdpuscaciu@univ-danubius.ro
Română
Aprilie, 01, 1953
Masculin

Octombrie 2007 - în prezent
Profesor universitar doctor
Activități didactice (susținerea de prelegeri/cursuri la disciplinele: Microeconomie,
Macroeconomie, Econometrie, Servicii internaţionale, Metodologia cercetării, Tranzacții
comerciale și turistice, Comerţ internaţional
Universitatea "Danubius" Galaţi
Învățământ superior

Perioada Octombrie 2007 - în prezent
Funcția sau
postul ocupat
Activități și
responsabilități
principale
Numele și
adresa
angajatorului
Tipul activității
sau sectorul de
activitate

Activități ID-IFR

Perioada
Funcția sau
postul ocupat
Activități și
responsabilități
principale

Martie 2015 – Iulie 2015
Mentor/tutore de practică în cadrul proiectului cu finanțare europeană

02.09.2019

Coordonator discipline ID-IFR, responsabil seminarii și tutore
Universitatea "Danubius" Galaţi
Învățământ superior

POSDRU/161/2.1/G/135732/„Stagiul de practică - o șansă către succesul profesional”
Monitorizarea și evaluarea studenților pe parcursul stagiilor de practică

Prof.univ.dr. Florin-Dan Pușcaciu

Numele și
adresa Universitatea "Danubius" Galaţi, Blv. Galaţi nr. 3
angajatorului
Tipul activității
sau sectorul de Tutoriat
activitate
Perioada
Funcţia sau
postul ocupat
Activităţi şi
responsabilităţi
principale
Numele şi
adresa
angajatorului
Tipul activităţii
sau sectorul de
activitate

2004 – octombrie 2007

Perioada
Funcţia sau
postul ocupat
Activităţi şi
responsabilităţi
principale
Numele şi
adresa
angajatorului
Tipul activităţii
sau sectorul de
activitate

2000 - 2004

Perioada
Funcţia sau
postul ocupat
Activităţi şi
responsabilităţi
principale
Numele şi
adresa
angajatorului
Tipul activităţii
sau sectorul de
activitate

1994-2000

Profesor universitar doctor
Activități didactice (sustinerea de prelegeri/cursuri la disciplinele: Comerț internațional, Relații
economice internaționale,Transporturi internaționale)
Universitatea „Dunărea- de- Jos” Galați
Învățământ superior

Conferențiar universitar doctor
Activități didactice (sustinerea de prelegeri/cursuri și seminarii la disciplinele: Comerț
internațional, Relații economice internaționale,Transporturi internaționale)
Universitatea „Dunărea- de- Jos” Galați
Învățământ superior

Lector universitar doctorand
Activități didactice (sustinerea de prelegeri/cursuri și seminarii la disciplinele: Comerț
internațional, Relații economice internaționale, Transporturi internaționale)
Universitatea „Dunărea- de- Jos” Galați
Învățământ superior

Perioada 1994-1994
Funcţia sau
Economist principal
postul ocupat
Activităţi şi
responsabilităţi Derulare activități de comercializare externă
principale
Numele şi
adresa Insula Mare a Brăilei
angajatorului
Tipul activităţii
sau sectorul de Management și execuție
activitate
02.09.2019

Prof.univ.dr. Florin-Dan Pușcaciu

Perioada 1992-1994
Funcţia sau
postul ocupat
Activităţi şi
responsabilităţi
principale
Numele şi
adresa
angajatorului
Tipul activităţii
sau sectorul de
activitate

Economist principal
Derulare activități de comercializare externă
Mondexim București
Management și execuție

Perioada 1976-1992
Funcţia sau
Economist principal - șef compartiment agenturare nave
postul ocupat
Activităţi şi
responsabilităţi Derulare contracte de navlosire
principale
Numele şi
adresa Navlomar București
angajatorului
Educaţie şi
formare
Perioada
Calificarea /
diploma obținută
Disciplinele
studiate
Numele
instituției de
învățământ
Nivelul în
clasificarea
națională sau
internațională

22 septembrie – 1 octombrie 2011
Certificat de participare la cursurile de perfecționare în tehnologii ID
e-learning
Universitatea “Danubius” din Galaţi, prin Departamentul pentru Învățământ la Distanță și
Frecvență Redusă
Cursuri de perfecționare în tehnologii specifice învățământului la distanță

Perioada 12 – 23 decembrie 2011
Calificarea / Diplomă de participare la Școala de Studii Avansate “Dimensiunea calitativă și cantitativă a
diploma obținută pieței muncii din perspectiva managementului prin valoare”
Piața muncii, Educația continuă, Managementul resurselor umane, Politici sociale și fenomene
Disciplinele sociale, Problematica socio-umană în procesul de schimbare, modernizare și integrare a
studiate României în structurile europene, Strategii și modele de dezvoltare socio-economică la nivel
național, teritorial și sectorial, Managementul micro și macroeconomic
Numele
instituției de Institutul de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Protecției Sociale, în parteneriat cu
învățământ Universitatea “Danubius” din Galați
Nivelul în
clasificarea
Cursuri de perfecționare
națională sau
internațională
Perioada 1995-1999
Calificarea /
Diplomă de Doctor în Economie
diploma obţinută
02.09.2019

Prof.univ.dr. Florin-Dan Pușcaciu

Disciplinele
principale Economie politică, Doctrine economice, Transporturi și expediții internaționale
studiate
Numele şi tipul
instituţiei de Academia de Studii Economice, București, Catedra - Economie politică
învăţământ
Nivelul în
clasificarea
Program de doctorat
naţională sau
internaţională
Perioada 1979
Calificarea /
diploma obţinută
Disciplinele
principale
studiate
Numele şi tipul
instituţiei de
învăţământ
Nivelul în
clasificarea
naţională sau
internaţională

Curs postuniversitar
Drept maritim, Relații economice internaționale
Academia de Studii Economice, București, Catedra – Relații economice internaționale

Curs postuniversitar

Perioada 1977
Calificarea /
diploma obţinută
Disciplinele
principale
studiate
Numele şi tipul
instituţiei de
învăţământ
Nivelul în
clasificarea
naţională sau
internaţională

Curs postuniversitar
Relații financiar-valutare internaționale
Academia de Studii Economice, București, Catedra – Finanțe

Curs postuniversitar

Perioada 1977
Calificarea /
Diplomă de licență, specializarea
diploma obţinută
Disciplinele
principale
studiate
Numele şi tipul
instituţiei de Academia de Studii Economice, București, Specializarea
învăţământ
Nivelul în
clasificarea
Program de licență
naţională sau
internaţională
Înțelegere
Limba engleză
02.09.2019

Ascultare

Citire

Vorbire
Participare la
conversație
Discurs oral

Scriere
Exprimare scrisă

Prof.univ.dr. Florin-Dan Pușcaciu

B1
B1
B1
B1
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

B1

Aptitudini şi Cunosc modalitatea de întocmire a unui plan de afaceri şi deţin cunoştinţe solide de
competenţe management de proiect. Am studiat aceste noţiuni şi le-am valorificat în cadrul mai multor
personale proiecte în care am lucrat.
Abilitate de a lucra în echipă și de a motiva membrii echipei, capacitate de adaptare la medii
Competenţe şi
multiculturale, comunicare eficiență cu toate structurile organizației, adaptarea rapidă la situații
abilităţi sociale
noi
Competenţe şi Spirit organizatoric dezvoltat, abilităţi în planificarea activităţii, abilităţi de analiză şi sinteză,
aptitudini abilităţi în aplicarea şi respectarea regurilor, capacitate de gestionare corectă a timpului de
organizatorice realizare a unei sarcini.
Competenţe şi
aptitudini de
Excelentă stăpânire a pachetului MS Office, Minitab, Gretl, R, Matlab, Stata, Eviews, Maple
utilizare a
calculatorului
Permis de
Categoria B
conducere

02.09.2019

Prof.univ.dr. Florin-Dan Pușcaciu

