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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Rusu Gheorghe 

Naţionalitate(-tăţi) Romana 

Data naşterii 7 februarie 1950 

Sex Masculin 
  

Experienţa profesională  
  

Perioada 15 aprilie 2003 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Expert I 

Activităţi şi responsabilităţi principale Reprezentant al SIF Transilvania SA in Adunarea Generala a  Actionarilor, membru in  Consiliul de 
Administratie, Consiliere pt societatile  care fac parte din grup  

Numele şi adresa angajatorului S.I.F. TRANSILVANIA S.A Brasov 
Str.   Nicolae Iorga nr. 2 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Investitii financiare 

  

Perioada 15 februarie 2002 – 14 aprilie 2003   

Funcţia sau postul ocupat  Director Banca  

Activităţi şi responsabilităţi principale   Managementul activitatii bancare 

Numele şi adresa angajatorului   Banca de Credit si Dezvltare ROMEXTERRA S.A., Targu Mures 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate    Bancar 

  

Perioada   2000-2001 , 2002 -2003 

Funcţia sau postul ocupat   Lector universitar asociat 

Activităţi şi responsabilităţi principale   Predare cursuri şi seminarii în cadrul Catedrei de Finante Contabilitate la ciclul I (licenta) – Bursa de     

 
Numele şi adresa angajatorului 

  Valori, Piata de Capital                          
  Universitatea SPIRU HARET, Constanta,  Facultatea de Management Financiar Contabil 
  Str. Unirii, nr. 32-34, Constanta 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate   Învăţământ, activităţi didactice şi de cercetare ştiinţifică 

  

Perioada 1993, 1998 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat   Administrator si Asociat Unic 

Activităţi şi responsabilităţi principale   Reprezentarea societatii in relatiile cu autoritatile, diverse institutii, partenerii de afaceri, cu beneficiarii 
prestarilor de servicii specifice obiectului de activitate al entitatii. 



   

Numele şi adresa angajatorului 
 

   S.C. ROMAR – CO  AUDIT S.R.L 
  Bd.  1 Decembrie 1918 nr. 21 Constanta 900162 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate   Audit finaciar, Audit intern, Evaluare, Contabilitate, Consultanta Fiscala 

  

Perioada 1 octombrie 1993 – 31 decembrie 1997  

Funcţia sau postul ocupat Controlor  Financiar I 

Activităţi şi responsabilităţi principale Descarcare managererilor institutiilor publice si societatilor comerciale cu capital social majoritar de stat 

Numele şi adresa angajatorului Camera de Conturi a Romaniei, Camera Judeteana de Conturi Constanta 
Str.Ferdinand nr. 7 bis, Constanţa 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Auditarea institutiilor statului 

 
Perioada 

 
17 decembrie 1990 – 30 septembrie 1993  

Funcţia sau postul ocupat Referent I 

Activităţi şi responsabilităţi principale Controlul indicatorilor financiari-contabili 

Numele şi adresa angajatorului Directia Generala a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat 
Bd. Mamaia nr. 196, Constanţa 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Finante Publice 

 
Perioada 

 
20 februarie 1989 – 16 decembrie 1990 

Funcţia sau postul ocupat Sef  Birou 

Activităţi şi responsabilităţi principale Planificare, organizare, personal, reatribuire 

Numele şi adresa angajatorului Antrepriza de Constructii Speciale si Petroliere 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activităţi didactice şi de cercetare ştiinţifică 

 
Perioada 

 
1 iunie 1985 – 19 februarie 1989  

Funcţia sau postul ocupat Sef  Birou Contabilitate 

Activităţi şi responsabilităţi principale Informari, rapoarte si analize catre conducere 
Intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli 

   Cash-flow lunar si anual, Control financiar-contabil si de gestiune 
Rapoarte si informari productie, desfacere 

   Controlul gestionarii stocurilor de materii prime, materiale si produse finite 
Intocmirea situatiilor financiare semestriale si anuale, declaratiilor fiscale 

Numele şi adresa angajatorului Intreprinderea de Foraj si Exploatare a Sondelor Marine PETROMAR  
Dana 34, Port Constanţa 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
                                                    Perioada 
                         Functia sau postul ocupat 
                 Numele si adresa angajatorului 
Tipul activitatii sau sectorul de actvitate 
 
                                                    Perioada 
                          Functia sau postul ocupat 
                 Numele si adresa angajatorului 
    Tipul activitatii sau sectorul de actvitate 
 
 
 

Cercetare, Conturare zacaminte de petrol din Marea Neagra 
 
1 iunie 1985 – 19 februarie 1989 
Inspector economist 
Banca de Investitii Sucursala Judeteana Constanta 
Bancar 
 
1973 -1975 
Economist stagiar 

   Trustul Intreprinderilor Agricole de Stat, Constanta 
   Agricultura 

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 25-26 iunie 2010, Baia-Mare 



   

Calificarea / diploma obţinuta Certificat de absolvire  a Seminarului International axat pe controlul calitatii auditului”, recunoscut de 
ICAEW 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Audit de calitate 

Numele şi tipul instituţiei de învaţamânt 
/ furnizorului de formare 

 
 
                                                   Perioada 
                      Calificarea/Diploma obtinuta 
 

             Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite  

Numele şi tipul instituţiei de învaţamânt 
/ furnizorului de formare 

 
 

CAFR Bucuresti si ICAEW 
 
 
 
26-27 noiembrie 2009, Satu-Mare 
Diploma de participare la Seminarul tehnic in colaborare cu Filiala pentru Europa de Sud Est a The 
Association of Chartered Certifies Accountants 
Contabilitate, Audit 

 
  CAFR Bucuresti, ACCA Europa de Sud- Est 

  

Perioada 2008 

Calificarea / diploma obţinuta Certificat de consultant fiscal 
 Nr. legitimatie  3748/ 2008 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

   Curs de specialiate CCF 

Numele şi tipul instituţiei de învaţamânt 
/ furnizorului de formare 

Camera Consultantilor Fiscali din Romania 

  

Perioada 22 – 27  octombrie 2007 

Calificarea / diploma obţinuta Atestat recunoscut de CNVM nr. 633/ 13.11.2007 pentru Curs de pregatire „Consultanti de 
Investitii Financiare” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Investitii financiare, fonduri de investitii 

Numele şi tipul instituţiei de învaţamânt 
/ furnizorului de formare 

Centrul de Pregatire Millenium  
Furnizor de formare profesională  

  

Perioada 21-24 septembrie 2007 

Calificarea / diploma obţinuta Certificat de absolvire  Curs de pregatire: „European Driving License” ECDL 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Conceptele de bază ale Tehnologiei Informaţiei (IT), Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor, 
Editare de text, Calcul tabelar, Baze de date, Prezentări, Informaţie şi Comunicare 

Numele şi tipul instituţiei de învaţamânt 
/ furnizorului de formare 

Minerva Company SA. 
Adresa: Constanta, Bdul 1 Mai nr.1, bl.H9  
Furnizor de formare profesională  

  

Perioada Noiembrie - Decembrie 2006 

Calificarea / diploma obţinuta Certificat de membru AAIR emis de „The Institute of Internal Auditors” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Audit intern 

Numele şi tipul instituţiei de învaţamânt 
/ furnizorului de formare 

AAIR  
Adresa: Str. Negru Voda, nr.3, sector 3, Bucuresti 

 
 

Perioada 

 
 
septembrie 2005 

Calificarea / diploma obţinuta Diploma absolvire   Curs  Managementul dezvoltarii agentilor economici  



   

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul de dezvoltare al entitatilor economice 

Numele şi tipul instituţiei de învaţamânt 
/ furnizorului de formare 

Atlantic – Invest (UK) Ltd. şi Enigma Management Development, 
 Barcelona, 19 septembrie 2005; 

  

Perioada    5-9  septembrie 2005 

Calificarea / diploma obţinuta Certificat de absolvire  Curs „Normele Contabile Internationale privind IFRS” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

IFRS, Politici contabile 

Numele şi tipul instituţiei de învaţamânt 
/ furnizorului de formare 

Compagne Nationale des Commissaires aux Comptes si a Conseil Superieur de l’Ordre des Experts 
Comptables, Paris, Franta 

  

Perioada 29 noiembrie – 10 decembrie 2004 

Calificarea / diploma obţinuta Certificat de absolvire  Curs „Auditul financiar al entitatilor din piata de capital” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Auditul financiar al societatilor listate pe BVB si RASDAQ 

Numele şi tipul instituţiei de învaţamânt 
/ furnizorului de formare 

Centrul de Pregatire Millenium, Bucuresti, sub egida CNVM  
Furnizor de formare profesională a adulţilor  

  

Perioada 8-12 iunie  2004, Brasov 

Calificarea / diploma obţinuta Certificat de absolvire recunoscut de CNVM  Curs „Consultanti in Investitii Financiare” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Consultanta, investitii financiare 

Numele şi tipul instituţiei de învaţamânt 
/ furnizorului de formare 

Centrul de Pregatire Millenium, Bucuresti, sub egida CNVM  
Furnizor de formare profesională 

 
Perioada 

 
 12.11. 2001 – 12.02.2002 

Calificarea / diploma obţinuta Certificat de absolvire  Curs de evaluare a intreprinderii 
Nr. legitimatie 6129 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Standardele Internationale de Evaluare, Procesul de evaluare, Metode si tehnici de evaluare 

Numele şi tipul instituţiei de învaţamânt 
/ furnizorului de formare 

ANEVAR 

 
 

Perioada 

 
   
Iunie 2001 

Calificarea / diploma obţinuta Certificat de auditor financiar  
Nr. legitimatie 886 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Audit financiar 

Numele şi tipul instituţiei de învaţamânt 
/ furnizorului de formare 

CAFR Bucuresti 
Str. Sirenelor nr. 67-69, Sector 5 

  

 
Perioada 

 
 Martie 2000  

Calificarea / diploma obţinuta Certificat de absolvire  Curs „Cadrul legal al activitatii bancare” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Legislatie si norme de creditare bancara 

Numele şi tipul instituţiei de învaţamânt 
/ furnizorului de formare 

Institutul Bancar Roman 

  



   

 
Perioada 

 
 2000 – 2004 

Calificarea / diploma obţinuta  Diploma Doctor în Economie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Economie 
Teza de doctorat cu titlul : Studiu comparativ al creditelor pentru agricultura, sustinuta in 8.12.2004 

Numele şi tipul instituţiei de învaţamânt 
/ furnizorului de form 

 
Perioada 

Academia de Studii Economice Bucuresti 
 
 
 15 – 19 noiembrie 1999, Franta 

Calificarea / diploma obţinuta Certificat de absolvire curs „Analiza financiara a documentelor intocmite de agentii economici 
in sistemul francez si anglo-saxon”  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Analiza financiara a entitatilor din Franta si Anglia 

Numele şi tipul instituţiei de învaţamânt 
/ furnizorului de formare 

  Institute Bancaire et Financiere International de Banque France- Ragny 

  

 
Perioada 

 
 1991 

Calificarea / diploma obţinuta Expert contabil 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Contabilitate, Drept, Legislatie, Audit, Norme de aplicare 

Numele şi tipul instituţiei de învaţamânt 
/ furnizorului de formare 

CECCAR 

 
Perioada 

 
1969-1973 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de Licenţă – Economist 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Finante – Credit 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi – Facultatea de Studii Economice  

  

  

  

 
  

Aptitudini şi competenţe personale  
  

Limba(i) maternă(e) 
Limba(i) străină(e) cunoscută(e) 

 

Română  
Franceza, Engleza 

  
  Autoevaluare 

 Înţelegere Vorbire Scriere 

  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceză  C1 Foarte bine C2   Bine  C1 Bine  C1 Bine C1 Satisfacator 

Limba engleză  C1 Bine  C2 Bine C1 Satisfacator C1 Satisfacator C1 Satisfacator 
  

  



   

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                Permis de conducere 

�  Ani de experienţa în domenii economice; 
�  Bine organizat, dedicat muncii şi cu o atitudine pozitivă; 
�  Abilitatea de a comunica cu profesioniştii şi cu clienţii; 
�  Orientat în detaliu, rezolvator de probleme, capabil să lucreze în echipă; 
�  Analizează rapid problemele, sesizează costurile efective şi soluţiile; 
�  Preocupat de respectarea legislaţiei in vigoare; 
�  Bun conducător şi organizator; 
�  Promovator al unui plus de atenţie către cerinţele pieţii, in special ale pieţii financiare şi mai ales 

un plus de satisfacţii profesionale de natura celor oferite pe drumul datoriei împlinite. 

 
       Categoria D1 

Informaţii suplimentare Lucrări ştiinţifice 
 

� Coautor cu Alexandru Rusovici , Stere Farmache al lucrarii „ Manager in misiunea de audit”, 
editata la Regia Autonoma „Monitorul Oficial” – Bucuresti 2008 

� Coautor cu Emil Iota Ghizari, Alexandru Rusovici şi Florea Cojoc al lucrării: “AUDITUL 
SITUAŢIILOR FINANCIARE ALE ENTITĂŢILOR ECONOMICE” , lucrare editată la Regia 
Autonomă “Monitorul Oficial” – aprilie 2006; 

� Coautor cu Cosmin Brendea, Cosmin Stroe şi Laura Mihaela Rusu al lucrării 
“RAŢIONALITATEA ECONOMICĂ A CREDITULUI BANCAR” – Bucureşti 2004; 

� Autor al lucrării “GESTIUNEA COMPETENŢELOR” - lucrare prezentată la Congresul Profesiei 
Contabile din România , Bucureşti, 3-4 septembrie 2004; 

� Coautor cu Mihai Fercală al lucrării “GESTIUNEA CUNOŞTINŢELOR” - lucrare prezentată la al 
IX- lea Seminar Internaţional Comité de Integración Latino Europa America ( C.I.L.E.A. ) - 
Bucureşti, 4-5 noiembrie 2003; 

� Coautor cu Alexandru Rusovici şi Florea Cojoc al lucrării “AUDIT FINANCIAR LA 
SOCIETĂŢIILE COMERCIALE”-  lucrare editată la Regia Autonomă “Monitorul Oficial”- martie 
2003; 

� “INDEPENDENŢA PROFESIONISTULUI – Constrângere sau stare de spirit”(tema generală: 
Standardele Internaţionale de audit – modul de aplicare in România) - lucrare prezentată la 
Congresul al XII- lea al profesiei contabile din  România, 20-21 septembrie 2002; 

� “AUDITUL FINANCIAR Şi SUPRAVEGHEREA BANCARĂ” -lucrare prezentată la a VII-a 
sesiune ştiinţifică a cadrelor didactice  şi studenţilor din cadrul Universităţii “SPIRU HARET” 
Bucureşti - Filiala Constanţa, 11-12 mai 2001; 

� “ PROCEDURI DE AUDIT ÎN MEDII DE SISTEME COMPUTERIZATE PENTRU BĂNCILE 
COMERCIALE” -  lucrare prezentată la a VIII-a sesiune ştiinţifică a cadrelor didactice  şi 
studenţilor din cadrul Universităţii “SPIRU HARET”  Bucureşti - Filiala Craiova, 25 mai 2001. 

� Coautor cu Alexandru Rusovici şi Florea Cojoc al lucrării “AUDIT FINANCIAR, servicii conexe 
şi de consultanţă în băncile comerciale” - lucrare de referinţă în domeniul auditului financiar, 
premieră în literatura de specialitate, apreciere efectuată de editura Regia Autonomă “Monitorul 
Oficial”- martie 2001; 

� Autor a mai multor comunicări şi referate ştiinţifice de specialitate la congrese şi reuniuni 
ştiinţifice naţionale şi internaţionale. 

 
 Referinte:  la cerere. 
  
 Declar  pe propria raspundere ca nu sunt implicat in procese cu  caracter penal si nu am fost condamnat. Mai declar ca orice modificare 
a datelor prezentate mai sus vor fi comunicate in termen de 15 zile.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Localitatea : Constanta                                                                          
 
   Data:  11.01.2011  



   

 


