Col.prof.univ.dr. Vasile CĂRUŢAŞU
Locul nasterii: Vălenii de Munte, jud. Prahova
Data nasterii: 15.11.1967
Studii
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Liceul Militar “Dimitrie Cantemir” Breaza, 1986;
Universitatea București, Facultatea de Matematică, 1992;
Doctor în matematică din 2003;
Absolvirea Programului de formare profesională pentru ocupaţia
„EVALUATOR”, organizat de Şcoala de Aplicaţie pentru Unităţi de
Luptă „Mihai Viteazul”, Piteşti (2014);
Absolvirea Programului de perfecţionare „Auditor în domeniul calităţii”, organizat de
Universitatea Spiru Haret în parteneriat cu Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” şi
Pluri Consultants România (2014);
Absolvirea „Programului de formare şi conştientizare în asigurarea calităţii în Învăţământul la
Distanţă-ID”, în cadrul proiectului „Dezvoltarea şi implementarea unui sistem de
monitorizare, îmbunătăţire continuă şi evaluare a calităţii în învăţământul superior deschis şi
la distanţă pe baza indicatorilor de performanţă şi standardelor internaţionale de calitate”,
organizat de Universitatea Spiru Haret în parteneriat cu Academia Comercială din Satu Mare
şi TUV Austria-România (2013);
Absolvirea Programului de formare profesională pentru ocupaţia „FORMATOR”, organizat de
Şcoala de Aplicaţie pentru Unităţi de Luptă „Mihai Viteazul”, Piteşti (2013);
Absolvirea cursului postuniversitar Managementul resurselor de apărare (pentru personalul
de conducere), organizat de Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Departamentul
Regional pentru Managementul Resurselor de Apărare (2012);
Absolvirea Programului de formare profesională pentru ocupaţia „MANAGER DE PROIECT”,
organizat de S.C. ASCENDIS TEAM S.R.L., Alba Iulia (2011);
Absolvirea modulului de formare în management universitar „Managementul cercetării” în
cadrul proiectului strategic „Îmbunătăţirea Managementului Universitar”, organizat de
UEFISCDI (2010);
Absolvirea cursului postuniversitar Managementul resurselor de apărare (pentru personalul
de conducere), organizat de Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Departamentul
Regional pentru Managementul Resurselor de Apărare (2005).

Functii indeplinite:
• 1992-1995– Preparator universitar, Institutul Militar de Infanterie, Graniceri și Chimie
„Nicolae Balcescu”, Sibiu;
• 1996-2000 – Asistent universitar , Academia Trupelor de Uscat, Sibiu;
• 2000-2003 – Lector universitar, Academia Forţelor Terestre „Nicolae Balcescu”, Sibiu;
• 2003-2007 – Cercetător ştiinţific gradul II (neconfirmat), Secţia Cercetare Ştiinţifică,
Academia Fortelor Terestre „Nicolae Balcescu”, Sibiu;
• 2007-2008 – Cercetător ştiinţific gradul II, Secţia Cercetare Ştiinţifică, Academia Fortelor
Terestre „Nicolae Balcescu”, Sibiu;
• 2008-2012 – Cercetător ştiinţific gradul I şi şef Secţie Cercetare Ştiinţifică, Academia Fortelor
Terestre „Nicolae Balcescu”, Sibiu;
• 2012 - 2015 – Cercetător ştiinţific gradul I şi prorector (loctiitor al comandantului pentru
cercetare ştiinţifică), Academia Fortelor Terestre „Nicolae Balcescu”, Sibiu;
• 2015 - prezent – Profesor universitar şi prorector (loctiitor al comandantului pentru cercetare
ştiinţifică), Academia Fortelor Terestre „Nicolae Balcescu”, Sibiu.

Activitatea de cercetare științifică:
• 19 cărţi, capitole de cărţi, cursuri şi studii publicate într-o editură recunoscută în calitate de
unic autor, prim autor sau coautor;
• 84 de articole/studii publicate în reviste din ţară şi străinătate sau publicate în volumele unor
manifestări ştiinţifice internaţionale;
• membru în bordul editorial a 4 reviste, 3 indexate în BDI, 2 din afara ţării, iar la una din
revistele din ţară care este indexată BDI am calitatea de preşedinte;
• referent ştiinţific la 4 reviste, 3 indexate în BDI şi una cotată ISI;
• membru în comitetul ştiinţific, preşedinte sau membru în comitetul de organizare sau referent
ştiinţific al unor evenimente ştiinţifice internaţionale;
• participarea în 12 proiecte de cercetare dezvoltare;
• participarea la 10 competiţii pentru cofinanţarea manifestărilor ştiintifice, la 8 dinte acestea în
calitate de responsabil.
Ordine, medalii, premii si diplome:
• Ordinul şi medalia „Meritul militar clasa a II-a”;
• Ordinul şi medalia „Meritul militar clasa a III-a”.
• Emblema de onoare a Statului Major General.
Situatia familiala:
• Casatorit, 2 copii.

