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Curriculum 

vitae Europass 

  

Informaţii 
personale 

  

Nume / Prenume PUŞCACIU, ROSE-MARIE  
Adresă Galaţi, România 

Telefon  Mobil: 0733180460 

E-mail rosemarie.puscaciu@univ-danubius.ro 

Naţionalitate Română 

Data naşterii FEBRUARIE,  08, 1982 

Sex Feminin 

    

Experienţa 
profesională 

  

Perioada Ianuarie 2016 – în prezent 

Funcția sau 
postul ocupat 

 

Lector universitar doctor 

Activități și 
responsabilități 

principale 

Activități didactice (susținerea de cursuri și seminarii la disciplinele: Economie comercială, 
Ecoturism și turism rural, Economia întreprinderii, Previziuni macroeconomice, 

Antreprenoriat, Finanţarea afacerilor în comerţ şi turism, Pieţe internaţionale). 

Implicarea în acreditarea programelor de studii de licență și masterat și în celelalte activități 
specifice facultății/departamentului. 

Numele și 
adresa 

angajatorului 

 

Universitatea "Danubius" Galaţi, Blv. Galaţi nr. 3 

Tipul activității 
sau sectorul de 

activitate 

 

Învățământ superior 

  

Perioada Octombrie 2015 – în prezent 
Funcția sau 

postul ocupat 

Director Departament Finanțe și Administrarea Afacerilor, Facultatea de Științe  
Economice 

Activități și 
responsabilități 

principale 

Management academic – întocmirea statelor de funcțiuni ale departamentului, titularizarea 

cadrelor didactice, promovarea și evaluarea cadrelor didactice, acreditarea programelor de 

studii de licență și masterat, monitorizarea activității didactice 
Numele și 

adresa 

angajatorului 

 

Universitatea "Danubius" Galaţi, Blv. Galaţi nr. 3 

Tipul activității 
sau sectorul de 

activitate 

 

Învățământ superior 

 
 

Perioada Martie 2015 – Iulie 2015 

Funcția sau 
postul ocupat 

Mentor/tutore de practică în cadrul proiectului cu finanțare europeană 

POSDRU/161/2.1/G/135732/„Stagiul de practică - o șansă către succesul profesional” 
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Activități și 
responsabilități 

principale 

Monitorizarea și evaluarea studenților pe parcursul stagiilor de practică 

Numele și 
adresa 

angajatorului 

Universitatea "Danubius" Galaţi, Blv. Galaţi nr. 3 

Tipul activității 
sau sectorul de 

activitate 

Tutoriat 

    

Perioada Octombrie 2009 – Ianuarie 2016 
Funcţia sau 

postul ocupat 
Asistent  universitar doctor 

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

Activități didactice (susținerea de seminarii la disciplinele: Statistică economică, Economie 
comercială, Ecoturism și turism rural, Produse și servicii bancare, Modelarea deciziei monetar-
financiare, Asigurări comerciale, Piețe de capital, Proiecte financiar-bancare, Proiecte 

economice și jocuri de întreprindere, Metode matematice de asistare a deciziei). 

Implicarea în acreditarea programelor de studii de licență și masterat și în celelalte activități 
specifice facultății/departamentului. 

Coordonator program studii FB IF și ECTS ID. 
Numele şi 

adresa 

angajatorului 

Universitatea "Danubius" Galaţi 

Tipul activităţii 
sau sectorul de 

activitate 

Învățământ superior 

    

Perioada Septembrie 2009 - în prezent 
Funcţia sau 

postul ocupat 
Administrator/Director retailing business 

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

Stabilirea obiectivelor și a criteriilor de performanță pe care echipa subordonată trebuie să le 
realizeze în vederea obținerii rezultatelor așteptate; analizarea rezultatelor; avizarea bugetelor 

Numele şi 
adresa 

angajatorului 

Food Shop SRL Galați 

Tipul activităţii 
sau sectorul de 

activitate 

Management 

    

Perioada Iulie 2009 - Septembrie 2009 
Funcţia sau 

postul ocupat 
Consilier juridic 

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

Redactarea actelor cu conţinut juridic, realizarea analizelor juridice, supervizarea întocmirii şi 
derulării contractelor, asigurarea asistenţei juridice pentru clienţii companiei, precum şi 
reprezentarea firmei în Instanţă 

Numele şi 
adresa 

angajatorului 

SC Carpatica Asig SA Galaţi 

Tipul activităţii 
sau sectorul de 

activitate 

Juridic 

    

Perioada Decembrie 2007 - Aprilie 2009 

Funcţia sau 
postul ocupat 

Director de magazin 
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Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

Administrarea resurselor materiale şi a celei umane, acţiuni ce s-au concretizat în buna 

desfăşurare a activităţii și în creșterea performanțelor 

Numele şi 
adresa 

angajatorului 

Daiso Shop SRL Galaţi 

Tipul activităţii 
sau sectorul de 

activitate 

Management 

    

Perioada Februarie 2007-Decembrie 2007 
Funcţia sau 

postul ocupat 
Director de magazin 

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

Gestionarea eficientă a resurselor, asigurarea unui înalt standard al serviciilor, coordonarea şi 
motivarea echipei, dezvoltarea standardelor companiei, implementarea procedurilor stabilite de 

aceasta, organizarea activității în vederea creşterii performanţelor financiare 

Numele şi 
adresa 

angajatorului 

SC Selective Network SRL Galaţi 

Tipul activităţii 
sau sectorul de 

activitate 

Management 

    

Educaţie şi 
formare  

Perioada 1 noiembrie 2014 – 15 iunie 2015 

Calificarea  / 

diploma obținută 
Curs psiho-pedagogie 

Disciplinele 

studiate 

Pedagogie, Psihopedagogie, Managementul clasei, Educație interculturală, Didactica 
specialității, Proiectarea și managementul programelor educaționale 

Numele 

instituției de 
învățământ 

Universitatea „Dunărea-de-Jos” din Galaţi, Departamentul pentru Pregătirea Personalului 

Didactic  

Nivelul în 

calificarea 

națională sau 
internațională 

Curs postuniversitar 

    

Perioada 22 septembrie – 1 octombrie 2011 

Calificarea / 

diploma obținută 
Certificat de participare la cursurile de perfecționare în tehnologii ID 

Disciplinele 

studiate 
e-learning 

Numele 

instituției de 
învățământ 

Universitatea “Danubius” din Galaţi, prin Departamentul pentru Învățământ la Distanță și 
Frecvență Redusă 

Nivelul în 

clasificarea 

națională sau 
internațională 

Cursuri de perfecționare în tehnologii specifice învățământului la distanță 

    

Perioada 12 – 23 decembrie 2011 
Calificarea / 

diploma obținută 

Diplomă de participare la Școala de Studii Avansate “Dimensiunea calitativă și cantitativă a 
pieței muncii din perspectiva managementului prin valoare” 
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Disciplinele 

studiate 

Piața muncii, Educația continuă, Managementul resurselor umane, Politici sociale și fenomene 
sociale, Problematica socio-umană în procesul de schimbare, modernizare și integrare  a 
României în structurile europene, Strategii și modele de dezvoltare socio-economică la nivel 
național, teritorial și sectorial, Managementul micro și macroeconomic 

Numele 

instituției de 
învățământ 

 

Institutul de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Protecției Sociale, în parteneriat cu 
Universitatea “Danubius” din Galați 

Nivelul în 

clasificarea 

națională sau 
internațională 

Cursuri de perfecționare 

    

Perioada 2009-2013 
Calificarea / 

diploma obţinută 
Diplomă de Doctor în Economie 

Disciplinele 

principale 

studiate  

Metodologia cercetării, Epistemologie, Macroeconomie internaţională, Analiză cantitativă 

Numele şi tipul 
instituţiei de 

învăţământ  

Univeristatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Facultatea de Economie şi Administrarea 
Afacerilor 

Nivelul în 

clasificarea 

naţională sau 
internaţională 

Program de doctorat 

    
Perioada 2006-2009 

Calificarea / 

diploma obţinută 

Diplomă de licenţă (economist), specializarea „Economia Comerţului, Turismului şi 
Serviciilor” 

Disciplinele 

principale 

studiate  

Microeconomie, Macroeconomie, Statistică economică, Management, Finanţe publice, 
Marketing, Doctrine economice contemporane, Economie europeană, Marketing internaţional 

Numele şi tipul 
instituţiei de 

învăţământ  
Universitatea “Danubius” din Galaţi, Facultatea de Ştiinţe Economice 

Nivelul în 

clasificarea 

naţională sau 
internaţională 

Program de licenţă 

    
Perioada 2006-2008 

Calificarea / 

diploma obţinută 
Diplomă de master, specializarea „Management financiar şi în administraţia publică” 

Disciplinele 

principale 

studiate  

Metodologia cercetării, Marketing financiar, Econometrie aplicată în finanţe, Management 
strategic al administraţiei publice, Drept administrativ, Integrare economică europeană, Politici 
economice şi financiare  

Numele şi tipul 
instituţiei de 

învăţământ  
Universitatea “Danubius” din Galaţi, Facultatea de Ştiinţe Economice 

Nivelul în 

clasificarea 

naţională sau 
internaţională 

Program de masterat 

    
Perioada 2005 

Calificarea / Antreprenor IMM-uri 
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diploma obţinută 

Disciplinele 

principale 

studiate  

Planul de afaceri IMM, Finanţe şi Contabilitate, Comunicare şi corespondenţă comercială, 
Stimularea potenţialului de dezvoltare al IMM-urilor în contextul participării României la 
fondurile structurale, Tehnici comerciale, Influenţa pieţelor asupra IMM-urilor, Managementul 

IMM-urilor 

Numele şi tipul 
instituţiei de 

învăţământ  

Universitatea „Dunărea-de-Jos” din Galaţi, Centrul de Formare Continuă şi Transfer 
Tehnologic în cadrul programului PHARE – Coeziune Economică şi Socială, Dezvoltarea 
resurselor umane 

Nivelul în 

clasificarea 

naţională sau 
internaţională 

Curs de tip serviciu educaţional 

     

Perioada  2003-2007 

Calificarea / 

diploma obţinută 
Diplomă de licenţă (jurist), specializarea „Drept” 

Disciplinele 

principale 

studiate  

Teoria generală a dreptului, Drept constituţional şi instituţii politice, Drept administrativ, Drept 
civil, Drept penal, Drept procesual penal, Drept internaţional public, Drept comunitar, Drept 

financiar şi fiscal, Drept internaţional privat, Drept comercial, Dreptul comerţului 
internaţional, Drept internaţional privat 

Numele şi tipul 
instituţiei de 

învăţământ  
Universitatea „Danubius” din Galaţi, Facultatea de Drept 

Nivelul în 

clasificarea 

naţională sau 
internaţională 

Program de licenţă 

      

Perioada 2001-2006 
Calificarea / 

diploma obţinută 
Diplomă de licenţă (inginer), specializarea „Calculatoare” 

Disciplinele 

principale 

studiate  

Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare, Metode numerice, Probabilitaţi, 
statistică şi prelucrarea datelor, Arhitectura calculatoarelor, Baze de date, Inteligenţa artificială, 
Sisteme de operare, Proiectarea bazelor de date, Aplicaţii Web cu baze de date, Managementul 
proiectelor informatice 

Numele şi tipul 
instituţiei de 

învăţământ  

Universitatea „Dunărea-de-Jos” din Galaţi, Facultatea de Ştiinţa Sistemelor şi a 
Calculatoarelor 

Nivelul în 

clasificarea 

naţională sau 
internaţională 

Program de licenţă 

    

Limba engleză 

Înțelegere Vorbire Scriere 
 

Ascultare 

 

Citire 

Participare la 

conversație 

 

Discurs oral 

 

Exprimare scrisă 

B1 B1 B1 B1 B1 

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

    

Aptitudini şi 
competenţe 

personale 

Cunosc modalitatea de întocmire a unui plan de afaceri şi deţin cunoştinţe solide de 
management de proiect. Am studiat aceste noţiuni şi le-am valorificat în cadrul mai multor 

proiecte în care am lucrat. 

Competenţe şi 
abilităţi sociale 

Abilitate de a lucra în echipă și de a motiva membrii echipei, capacitate de adaptare la medii 

multiculturale, comunicare eficiență cu toate structurile organizației, adaptarea rapidă la situații 
noi 
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Competenţe şi 
aptitudini 

organizatorice 

Spirit organizatoric dezvoltat, abilităţi în planificarea activităţii, abilităţi de analiză şi sinteză,  
abilităţi în aplicarea şi respectarea regurilor, capacitate de gestionare corectă a timpului de 
realizare a unei sarcini. 

Competenţe şi 
aptitudini de 

utilizare a 

calculatorului 

Excelentă stăpânire a pachetului MS Office 

Permis de 

conducere 
Categoria B 

 


