
europass

Curriculum vitae 
Europass

informaţii personale
Nume/Prenume PUŞCAŞU Mirela

Adresa Bulevardul Rîmnicu Sărat nr.8, bloc 21 A, scara 1, etaj 1, apartament 11, Bucureşti, 
sector 3, România

Mobil: 0743.096.927Telefon
Fax

E-mail

Cetătenia

mrl _ puscasu@yahoo.com

romana

Data şi locul naşterii 21.09.1964, Cernavodă, jud Constanţa 

Sex feminin

Locul de muncă actual Universitatea Naţională de Apărare „ Carol I", Bucureşti
Domeniul ocupaţional învăţământ militar superior

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat

Experienţa profesională
decembrie 2017 -  prezent
Director departament/Profesor universitar
Departamentul management militar şi de pregătire a personalului 
didactic, Facultatea de Securitate şi Apărare

Principalele activităţi şi Conduce activităţile didactice universitare si de cercetare universitară ale
responsabilităţi Departamentului management militar şi de pregătire a personalului didactic

Activităţi:
•  predare cursuri: Managementul resurselor de apărare, Managementul 

programelor majore, Management economico-financiar, Pregătirea economiei şi 
teritoriului pentru apărare, Marketing, Marketing educaţional;

•  elaborare planuri şl programe analitice, elaborare materiale didactice;
•  întocmire diverse lucrări de cercetare;
•  îndrumător grupe învăţământ universitar şi postuniversitar;
•  consiliere studenţi şi cursanţi,
•  coordonarea Programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării 

competenţelor pentru profesia didactică,
activităţi în „Comisia pentru structuri, organizare, funcţiuni şi activitate financiară" din 
cadrul Senatului Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I (2011-2019)

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Naţională de Apărare ,,Carol I", Şoseaua Panduri 68-72, sector 5,
Bucureşti, cod poştal 050662 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate de învăţământ universitar şi postuniversitar.
Perioada martie2017-noiem brie2017 

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar (şef comisie didactică), disciplina Managementul resurselor de
apărare; Managementul programelor majore
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Principalele activităţi şi Activităţi:
responsabilităţi* predare cursuri: Managementul resurselor de apărare, Managementul 

programelor majore, Management economico-flnanciar, Pregătirea economiei şi 
teritoriului pentru apărare, Economia apărării, Marketing, Planificare, programare, 
bugetare şi evaluare; Marketing educaţional;

•  elaborare planuri şi programe analitice, elaborare de materiale didactice;
•  întocmire lucrări diverse în cadrul centrului de cercetare;
•  îndrumător grupe învăţământ universitar şi postuniversitar;
•  consiliere studenţi şi cursanţi,

activităţi în „Comisia pentru structuri, organizare, funcţiuni şi activitate financiară" din 
cadrul Senatului Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I.

Numele si prenumele angajatorului Universitatea Naţională de Apărare ,,Carol I", Şoseaua Panduri 68-72, sector 5,
Bucureşti, cod poştal 050662.

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate de învăţământ universitar şi postuniversitar.
octombrie 2011- februarie 2017
Conferenţiar universitar (şef comisie didactică), disciplina Managementul resurselor 
de apărare 
Activităţi:

• predare cursuri: Managementul resurselor de apărare, Economia apărării, 
Managementul resurselor umane, Planificare, programare, bugetare şi 
evaluare;Pregătirea economiei şi teritoriului pentru apărare, Management 
economico-financiar in cadrul Programului de maşter „Managementul programelor 
şi proiectelor", Marketing educaţional;

• elaborare planuri şi programe analitice, elaborare de materiale didactice;
» întocmire lucrări diverse în cadrul centrului de cercetare;
» îndrumător grupe învăţământ universitar şi postuniversitar;
• consiliere studenţi şi cursanţi,
» activităţi în „Comisia pentru structuri, organizare, funcţiuni şi activitate financiară"

din cadrul Senatului Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I.
Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Şoseaua Panduri 68-72, sector 5, 
Bucureşti, cod poştal 050662.

Activitate de învăţământ universitar şi postuniversitar.

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi

Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul deactivitate
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat

octombrie 2007- septembrie 2011
Lector universitar (şef comisie didactică), disciplina Managementul resurselor de
apărare
Activităţi:

» predare cursuri: Managementul resurselor de apărare, Managementul sistemului 
naţional de apărare, Pregătirea economiei şi a teritoriului pentru apărare, 
Managementul carierei;

» elaborare programe analitice, elaborare de materiale didactice;
» întocmire lucrări diverse în cadrul granturilor de cercetare (şi director adjunct al

Centrului de cercetare ştiinţifica din cadrul departamentului);
» îndrumător grupe învăţământ postuniversitar;
* consiliere studenţi şi cursanţi.
Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Şoseaua Panduri 68-72, sector 5, 
Bucureşti, cod poştal 050662.
Activitate de învăţământ universitar şi postuniversitar.
martie 2006 ■ septembrie 2007
Instructor superior, disciplina Managementul resurselor umane



Principalele activităţi şi 
responsabilităţi

Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi

Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi

Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi

Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi

Numele şi adresa angajatorului

Activităţi:
•  predare cursuri: Managementul sistemului naţional de apărare, Pregătirea 

economiei şi a teritoriului pentru apărare, Managementul carierei;
•  elaborare programe analitice, elaborare de materiale didactice;
•  întocmire lucrări diverse în cadrul granturilor de cercetare;
•  îndrumător grupe învăţământ postuniversitar;
•  consiliere studenţi şi cursanţi.

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I", Şoseaua Panduri 68-72, sector 5, 
Bucureşti, cod poştal 050662.

Activitate de învăţământ universitar şi postuniversitar.

iunie 2005  -  februarie 2006
Ofiţer 3 în Biroul Stat major şi Resurse Umane

•  activităţi de stat major;
•  întocmirea proiectului, finalizarea şi modificarea “Planului cu principalele 

activităţi’’;
•  corespondenţă cu structurile interne şi externe Ministerului apărării;
•  îndrumarea activităţilor compartimentului cu documente clasificate;
•  coordonarea activităţilor organizatorice şi administrative;

Colegiul Naţional de Apărare, Bucureşti, Şoseaua Panduri 68-72, sector 5,
Bucureşti, cod poştal 050662.

Activităţi de stat major. 

ianuarie 2005  -  m ai 2005
Şef compartiment planificare -  organizare învăţământ

•  activităţi de organizare învăţământ;
)• realizarea “Planului cu principalele activităţi”;
•  evidenţa dosarelor candidaţilor la concursul de admitere la colegiu;
•  evidenţa dosarelor cursanţilor colegiului;
•  corespondenţă cu structurile interne şi externe Ministerului apărării;
•  coordonarea activităţilor compartimentului cu documente clasificate;

Universitatea Naţională de Apărare - Colegiul Naţional de Apărare, Bucureşti, 
Şoseaua Panduri 68-72, sector 5, Bucureşti, cod poştal 050662.

Activităţi de organizare învăţământ.

martie 2000  -  decembrie 2004 
Şef birou financiar ■ contabil

•  coordonarea biroului contabilitate;
•  întocmirea situaţiilor economico -  financiare centralizatoare;
• întocmirea şi prezentarea bilanţurilor contabile trimestriale şi anuale;
•  coordonarea activităţilor de evidenţă cantitativ - valorică;
•  îndrumarea întregii activităţi de evidenţă bugetară, extrabugetară, valutară şi 

materială;
•  activităţi economico-financiare în cadrul proiectelor de cercetare (Centrul de 

excelenţă, granturi, etc.)
Academia Tehnică Militară, Bucureşti, Biv. George Coşbuc nr. 81-83, sector 4, cod 
poştal 050141.

Conducerea activităţilor financiare la nivel de unitate militară

Iunie 1999 -m a r tie  2000 
Contabil şef

•  coordonarea biroului financiar - contabil;
•  întocmirea situaţiilor economico -  financiare centralizatoare;
•  întocmirea şi prezentarea bilanţurilor contabile trimestriale şi anuale;
•  coordonarea activităţilor de evidenţă cantitativ - valorică;

Corpul 1 Armată -  Batalionul logistic



Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi

Numele şi adresa angajatorului

Conducerea activităţilor financiare la nivel de unitate militară

octombrie 1990-m a i 1999
Ajutorul şefului Secţiei învăţământ, pentru evidenţă 

!• evidenţa documentelor Secţiei învăţământ;
•  întocmire documente pentru evidenţă primară;
•  întocmirea şi prezentarea bilanţurilor contabile trimestriale şi anuale;
•  coordonarea activităţilor de evidenţă cantitativ - valorică;

Academia Tehnică Militară, Bucureşti, Biv. George Coşbuc nr. 81-83, sector 4, cod 
poştal 050141

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 
Perioada

Gestiune materială şi documente cu circuit închis 

August 1985 -  septembrie 1990

Funcţia sau postul ocupat Ajutor pentru evidenţă şi casier
•  activităţi de casierie;
•  evidenţa bonurilor de valori;
•  întocmire documente pentru evidenţă primară;
•  ridicare, depunere de numerar şi alte activităţi bancare;

Academia Militară, Bucureşti, Şoseaua Panduri 68-72, sector 5, Bucureşti, cod 
poştal 050662.

Operaţiuni monetare, gestiune bonuri de valori şi evidenţă documente

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi

Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate

Educaţie şi formare

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 
Nivelul de clasificare a formei de 

învăţământ / formare
Perioada

Calificarea / diploma obţinută
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 
Nivelul de clasificare a formei de 

învăţământ / formare
Perioada

Calificarea / diploma obţinută
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 
Nivelul de clasificare a formei de 

învăţământ / formare
Perioada

Calificarea / diploma obţinută
Domenii principale studiate / 

competen e dobândite

29 septembrie -  19.decembrie 2014
Certificat de atestare a competenţelor profesionale

Conducere în domeniul managementului educaţional 

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

Program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională

februarie 2014
Certificat de absolvire

Lecţii învăţate

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

Curs de specializare 

m ai 2013
Certificat de participare

Calitate europeană în învăţământul superior

Universitatea „Spiru Haret" în parteneriat cu Universitatea Naţională de Apărare 
„Carol I", în cadrul proiectului POSDRU/86/1.2/S/62249
Curs de instruire şi formare

februarie 2013
Certificat de absolvire

Control Intern Managerial



Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare

Perioada
Calificarea / diploma obţinută 
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 
Nivelul de clasificare a formei de 

învăţământ / formare
Perioada

Calificarea / diploma obţinută 
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de 

învătământ / furnizorului de formare 
>

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare

Perioada
Calificarea / diploma obţinută 
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 
Nivelul de clasificare a formei de 

învăţământ / formare
Perioada

Calificarea / diploma obţinută 
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 
Nivelul de clasificare a formei de 

învăţământ / formare
Perioada

Calificarea / diploma obţinută 
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 
Nivelul de clasificare a formei de 

învăţământ / formare
Perioada

Calificarea / diploma obţinută 
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 
Nivelul de clasificare a formei de 

învăţământ / formare
Perioada

Calificarea / diploma obţinută 
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I"

Curs de specializare 

februarie 2011
Adeverinţă nr.5297/23.03.2011 (până la eliberarea Certificatului de absolvire) 

Mediator

Asociaţia centrul de Mediere Craiova, furnizor de formare avizat de Consiliul de 
Mediere prin Hotărârea nr 85/04.11.2007
Curs de perfecţionare

Ianuarie 2010-februarie 2010
Certificat de absolvire

Evaluator de competenţe

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Consiliul Naţional de Formare 
Profesională a Adulţilor, Ministerul Muncii, familiei şi Egalităţii de Şanse,
Curs de perfecţionare

septembrie 2009-octombrie 2009
Certificat de absolvire

Manager proiect

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Consiliul Naţional de Formare 
Profesională a Adulţilor, Ministerul Muncii, familiei şi Egalităţii de Şanse,

Curs de perfecţionare

Octombrie 2006- iulie 2009
Diplomă de doctor

Ştiinţe Militare şi Informaţii 

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

Doctorat în ştiinţe militare şi informaţii

ianuarie 2009-februarie 2009
Certificat de absolvire

Formator

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Consiliul Naţional de Formare 
Profesională a Adulţilor, Ministerul Muncii, familiei şi Egalităţii de Şanse,
Curs de perfecţionare

februarie 2008-martie 2008
Certificat de absolvire

Introduction to NATO

National Defense University „Carol I”, NATO Defense College,

ADL Course

Octombrie 2007- iulie 2008
Diplomă de maşter
Securitate şi Apărare Naţională



Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare

Perioada
Calificarea / diploma obţinută 
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare

Perioada
Calificarea / diploma obţinută 
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 
Nivelul de clasificare a formei de 

învăţământ / formare
Perioada

Calificarea / diploma obţinută 
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 
Nivelul de clasificare a formei de 

învăţământ / formare
Perioada

Calificarea / diploma obţinută 
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 
Nivelul de clasificare a formei de 

învăţământ / formare 
Perioada

Calificarea / diploma obţinută 
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 
Nivelul de clasificare a formei de 

învăţământ / formare
Perioada

Calificarea / diploma obţinută 
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 
Nivelul de clasificare a formei de 

învăţământ / formare
Perioada

Calificarea / diploma obţinută 
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Facultatea de Comandă şi Stat Major 

master

Octombrie 2006 -  iulie 2007
Certificat de absolvire

Departamentul pentru pregătirea personalului didactic

Universitatea Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţie, Colegiul de 
Management al Resurselor Apărării, Educaţional şi a I Achiziţiilor, Departamentul 
pentru pregătirea personalului didactic

Curs de perfecţionare

Octombrie 2004- aprilie 2005
Certificat de absolvire

Curs de stat major în domeniul gestionării resurselor umane

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Colegiul de Management al 
Resurselor Apărării, Educaţional şi a I Achiziţiilor

Curs de carieră

Iunie 2 002 - iu l ie  2002
Certificat de absolvire

Curs intensiv de limba germană 

Goethe Institut Bukarest 

perfecţionare

Octombrie 2001 -  iunie 2002
Certificat de absolvire

Curs intensiv de perfecţionare în cunoaşterea limbii germane

Academia de înalte Studii Militare, Departamentul de învăţare a limbilor străine

perfecţionare

Octombrie 2000 -  Decembrie 2000
Certificat de absolvire

Iniţiere în Managementul proiectelor 

Universitatea Politehnică Bucureşti 

Perfecţionare

Octombrie 1992-August 1998
Diplomă economist (licenţă)

Finanţe, bănci şi contabilitate 

Academia de Studii Economice, Bucureşti

Formare, studii superioare

M ai 1990- iu n ie  1990
Adeverinţă de absolvire

Specializare - casieri



Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare

Perioada
Calificarea / diploma obţinută 
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 
Nivelul de clasificare a formei de 

învăţământ / formare
Perioada

Calificarea / diploma obţinută
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Nivelul de clasificare a formei de 
învătământ / formare

Centrul de Perfecţionare Chitila -  Bucureşti 

Specializare

Septembrie 1983 -  august 1985
Diplomă subofiţer

Finanţe, intendenţă

Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri “Gheorghe Lazăr”, Sibiu 

Formare

Septembrie 1979- iu l ie  1983
Diplomă bacalaureat
Liceu matematică-fizicâ în primi 3 ani cu denumire modificată în ultimul an în 
Liceul industrial nr.3

Medgidia, jud. Constanţa 

Formare

Aptitudini şi competenţe personale

Limba(i) matemă(e) Română

Limba(i) străină(e) cunoscute Germană -  bine (citit, scris, vorbit);

Competenţe de coordonare a lucrului în echipă: ( şef departament; şef comisie 
didactica in cadrul DMMPPD din UNAp „Carol I”); (colectiv de 11 contabile şi 2 
economişti -  Biroul contabilitate -Academia Tehnică Militară); (colectiv de 6 contabile 

Competente şi abilităţi sociale Şi 1 casier -  Corpul 1 Armată);
Implicare sociala, responsabilitate sociala;
Implicare în realizarea obiectivelor organizaţionale şi instituţionale;
Adaptabilitate la condiţii şi cerinţe noi.

Organizată, competentă, riguroasă;
Coordonarea şi organizarea activităţilor desfăşurate în cadrul procesului de 
acreditare a Programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării 

Competente şi aptitudini competenţelor pentru profesia didactică;
organizatorice Iniţierea de programe de studii: Pregătirea economiei şi tertoriului pentru apărare;

Organizarea şi coordonarea implementării evidenţei cantitativ -  valorice în ATM şi la
Corpul 1 Armată
Rapiditate în găsirea soluţiilor

» . . . . Gestionarea în condiţii foarte bune a relaţiilor institutionale cu beneficiarii cursurilor
Competenţe de comunicare coordonate ( Pregătirea economiei şi teritoriului pentru apărare, Achiziţii)

Competenţe informatice Stăpânire a instrumentelor Microsoft Office, abilităfli de operare PC 
Abilităţi pentru navigare şi documentere Internet

Competenţe şi aptitudini artistice

Alte competenţe şi aptitudini

Permis de conducere ; Categoria B (autoturisme)



INFORMAŢII SUPLIMENTARE
>

ANEXE

Persoane de contact pentru referinţe (foşti şefi):
-  Col.(r) TUDOSE Iulian (1985-1990)
U Gl.bg.(r) COJOCARU Ion (1990-1995) -există caracterizare scrisă
-  Gl.bg.(r) ROŞCA Aurel (1995-1999) -există caracterizare scrisă
-  Col. (r) MOISE Marian (1999-2000)
-  Col. CIOCÎRLAN Dan Gabriel (2000-2004)
-  Glbg.(r) prof.univ.dr. OZUNU Vasile -Mihail(2005)
-  FOTA Iulian (2005 -2006) -  Colegiul Naţional de Apărare
-  Col. prof. univ. dr. ing. PLEŞANU Toma - Universitatea Naţională de Apărare 

"Carol 1(2006-2017)
-  Col.prof univ dr. POPESCU Constantin -  Decan Facultatea de Securitate Oi 

Apărare/ Universitatea Naţională de Apărare “Carol I (2017 până în prezent)
Activitatea de cercetare ştiinţifică 
Lista lucrări relevante


