
  

Curriculum vitae  
Europass 

Informaţii personale

Nume / Prenume RUSU ROBERT CLAUDIU

Adresă Sector 3, Bucuresti

Telefon 0721.00.11.11

Fax -

E-mail robert@5R.ro

Naţionalitate Romana

Data naşterii 27.12.1974

Sex Masculin

Locul de muncă 
vizat / Domeniul 

ocupaţional

  

Experieta profesionala

Perioada 11.03.2015 - PREZENT

Funcţia sau postul ocupat Director General 

Activităţi şi 
responsabilităţi principale

Coordonarea activitatii tuturor departamentelor, stabilirea strategiei de 
dezvoltare, negocierea contractelor

Numele şi adresa 
angajatorului

S.C. Wellness & Pool S.R.L.

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate

Activitati specific de sport, dezvoltare si relaxare

Perioada 27.02.2014- 10.03.2015

Funcţia sau postul ocupat Consilier Parlamentar- Cabinet Deputat Andreea Maria Paul

Activităţi şi 
responsabilităţi principale

Organizarea activitatilor specifice unui cabinet parlamentar in teritoriu. 
Organizarea conferintelor si pregatirea documentaiilor necesare si 
informatiilo relevante.

Numele şi adresa 
angajatorului

Cabinet Parlamentar Deputat Andreea Maria Paul-Bucuresti, str.Hristo 
Botev, nr.26, ap.1,  sect. 3

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate

Activitate specifica unui Cabinet Parlamentar

mailto:robert@5R.ro


Perioada 22.11.2013-26.02.2014

Funcţia sau postul ocupat Inpector Principal -Directia Generala a Finantelor Publice 
Bucuresti

Activităţi şi 
responsabilităţi principale

Activitati de colectare creante bugetare la nivelul sectorului 4 
Bucuresti

Numele şi adresa 
angajatorului

Directia Generala a Finantelor Publice Bucuresti sector 4-
Bucuresti, str.Cutitul de Argint, nr.7, sect 4

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate

Control financiar-fiscal.

Perioada 25.10.2013-21.11.2013

Funcţia sau postul ocupat Comisar Sef Garda Financiara – Sectia Ilfov

Activităţi şi 
responsabilităţi principale

Coordonarea tuturor actiunilor de control privind stoparea 
evaziunii fiscale, in domeniul achizitiilor intracomunitare, al 
importurilor, precum si in domeniul produselor petroliere. 
Asigurarea realizarii strategiei de control, urmarirea modului de 
realizare a atributiilor de control incredintate comisarilor din 
subordine, stabilirea masurilor operative pentru eficienta 
controlului curent si a controlului tematic.

Numele şi adresa 
angajatorului

Garda Financiara Ilfov, Str. Lucretiu Patrascanu nr. 10, sector 3, 
Bucuresti

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate

Control financiar-fiscal. 
Control operativ si control tematic.

Perioada 05.08.2013 - 24.10.2013

Functia sau postul 
ocupat

Comisar Sef Garda Financiara – Sectia Neamt

Activitati si 
resposabilitati                                                            

principale 

Coordonarea tuturor actiunilor de control privind stoparea 
evaziunii fiscale, in domeniul achizitiilor intracomunitare, al 
importurilor, precum si in domeniul produselor petroliere. 
Asigurarea realizarii strategiei de control, urmarirea modului de 
realizare a atributiilor de control incredintate comisarilor din 
subordine, stabilirea masurilor operative pentru eficienta 
controlului curent si a controlului tematic.

Numele si adresa 
angajatorului 

Garda Financiara Neamt, Bd. Traian nr. 19 bis, Piatra Neamt, 
jud. Neamt

Tipul activitatii sau 
sectorul de activitate 

Control financiar-fiscal. 
Control operativ si control tematic.



Perioada 01.08.2013 – 05.08.2013

Functia sau postul 
ocupat

Comisar Sef Garda Financiara – Sectia Ilfov

Activitati si 
resposabilitati                                                            

principale 

Coordonarea tuturor actiunilor de control privind stoparea 
evaziunii fiscale, in domeniul achizitiilor intracomunitare, al 
importurilor, precum si in domeniul produselor petroliere. 
Asigurarea realizarii strategiei de control, urmarirea modului de 
realizare a atributiilor de control incredintate comisarilor din 
subordine, stabilirea masurilor operative pentru eficienta 
controlului curent si a controlului tematic.

Numele si adresa 
angajatorului 

Garda Financiara Ilfov, Str. Lucretiu Patrascanu nr. 10, sector 3, 
Bucuresti

Tipul activitatii sau 
sectorul de activitate 

Control financiar-fiscal. 
Control operativ si control tematic.

Perioada 11.06.2012 – 31.07.2013

Functia sau postul 
ocupat

Director General Adjunct, A.N.A.F.- Directia Generala de 
Planificare Strategica si Monitorizare a Realizarii Creantelor 
Bugetare

Activitati si 
resposabilitati                                                            

principale 

Conducerea si coordonarea activitatilor specifice in domeniul 
evaluarii veniturilor, sinteze si strategii, planificarea indicatorilor 
de performanta, monitorizarea colectarii creantelor bugetare si 
coordonarea planurilor de dezvoltare a proiectelor de 
informatizare a A.N.A.F. 

Numele si adresa 
angajatorului 

A.N.A.F.- Directia Generala de Planificare Strategica si 
Monitorizare a Realizarii Creantelor Bugetare

Tipul activitatii sau 
sectorul de activitate 

Conducerea si coordonarea activitatii specifice directiei conform 
R.O.F.-ului aprobat. 
Monitorizarea realizarii incasarilor bugetare, reducerea 
arieratelor, executari silite si a marilor contribuabili.



Perioada 11.02.2009 – 11.06.2012

Funcţia sau postul 
ocupat

Comisar Sef Sectie- Garda Financiara Ilfov

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale

Coordonarea tuturor actiunilor de control privind stoparea 
evaziunii fiscale, in domeniul achizitiilor intracomunitare, al 
importurilor, precum si in domeniul produselor petroliere. 
Asigurarea realizarii strategiei de control, urmarirea modului de 
realizare a atributiilor de control incredintate comisarilor din 
subordine, stabilirea masurilor operative pentru eficienta 
controlului curent si a controlului tematic.

Numele şi adresa 
angajatorului

Garda Financiara Ilfov, Str. Lucretiu Patrascanu nr. 10, sector 3, 
Bucuresti

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate

Control financiar-fiscal. 
Control operativ si control tematic.

Perioada 07.01.2001 – 11.02.2009

Funcţia sau postul 
ocupat

Comisar Superior

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale

Verificarea societatilor din domeniul produselor accizabile, al 
importurilor si al achizitiilor intracomunitare. 
Control operativ si control tematic.

Numele şi adresa 
angajatorului

Garda Financiara – Comisariatul General, Piata Alba Iulia nr. 5, 
sector 3, Bucuresti

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate

Control financiar-fiscal 

Perioada 01.09.1998 – 07.01.2001

Funcţia sau postul 
ocupat

 Economist

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale

Asigurarea controlului financiar propriu si activitatea de audit 
propriu. 
Mentinerea relatiilor cu furnizorii, acceptarea facturilor la plata, 
dezvoltarea societatii prin deschiderea unor noi puncte de lucru

Numele şi adresa 
angajatorului

SC SUBLICOM SRL, Constanta

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate

Comert 



Educaţie şi formare

Perioada 07 Mai – 01 Iunie 2012

Calificarea / diploma 
obţinută

Certificat de pregatire si perfectionare consulara

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite

Curs de pregatire si perfectionare consulara 

Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ / 

furnizorului de 
formare

Centrul de Instruire pentru Personalul Consular -  M.A.E.

Perioada Septembrie 2011 – Aprilie 2012

Calificarea / diploma 
obţinută

Certificat

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite

Drept diplomatic si consular, Organizatii economice si financiare 
internationale, Tehnica negocierii, Globalizare si securitate, 
Diplomatie, Protocol si eticheta

Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ / 

furnizorului de 
formare

Institutul Diplomatic Roman

Perioada Septembrie – Decembrie 2011

Calificarea / diploma 
obţinută

Certificat de absolvire Colegiul National de Aparare 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite

Introducere in securitatea nationala

Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ / 

furnizorului de 
formare

Colegiul National de Aparare 



Perioada 2006 - 2010

Calificarea / diploma 
obţinută

Diploma de Licenta

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite

Drept Civil, Drept Penal, Drept Procesual Civil, Drept Procesual 
Penal, Drept Constitutional, Drept Administrativ etc.

Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ / 

furnizorului de 
formare

Facultatea de Drept – Universitatea Bioterra, Bucuresti

Perioada Mai- Noiembrie 2009

Calificarea / diploma 
obţinută

Diploma pentru Inalti Functionari Publici- Diploma de 
Formare Specializata in Administratia Publica

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite

Comunicare si modalitati de adaptare la conditiile europene; 
Program de formare specializata pentru ocuparea unei functii din 
categoria inaltilor functionari publici

Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ / 

furnizorului de 
formare

M.A.I. - I.N.A.

Perioada Iunie 2007

Calificarea / diploma 
obţinută

Certificat de atestare a calitatii de consultant fiscal 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale 
dobândite

Atribuirea calitatii de consultant fiscal

Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ / 

furnizorului de 
formare

Ministerul Economiei si Finantelor

Perioada  Octombrie, 2006 

Calificarea / diploma 
obţinută

Certificat de absolvire a programului de perfectionare ECDL 
Start,

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale 
dobândite

Conferirea pasaportului de utilizare a calculatorului



Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ / 

furnizorului de 
formare

M.A.I. – I.N.A. 

Perioada 2003 - 2005

Calificarea / diploma 
obţinută

Diploma de Master in Control Financiar Fiscal

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale 
dobândite

Control Financiar/Control Fiscal

Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ / 

furnizorului de 
formare

Universitatea Romano - Americana

Perioada Martie 2003

Calificarea / diploma 
obţinută

Certificat de absolvire a cursului de perfecţionare Lb. Engleza

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale 
dobândite

Perfectionarea cunostintelor de lb. engleza

Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ / 

furnizorului de 
formare

SC AXAROM CONSULTING SRL

Perioada 1994 - 1999

Calificarea / diploma 
obţinută

Diploma de Licenta

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale 
dobândite

Economia Sectorului Tertiar/Gestiunea Unitatilor Operative de 
Turism

Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ / 

furnizorului de 
formare

A.S.E. Bucuresti, Facultatea de Comert



Perioada 1989 - 1993

Calificarea / diploma 
obţinută

Diploma de Bacalaureat

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale 
dobândite

Atestat de Merceolog

Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ / 

furnizorului de 
formare

Liceul Economic, Constanta 

Aptitudini şi 
competenţe 

personale

Limba maternă  Lb. Romana

Limbi străinăe 
cunoscute

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere

Nivel european (*) Ascultare Citire Participar
e la 
conversaţ
ie

Discurs oral Exprimare 
scrisă

Limba Engleza B2 B2 B1 B2 C1

Limba

Competenţe şi abilităţi 
sociale

Spirit de echipa. 
O buna capacitate de comunicare obtinuta ca urmare a 
experientei in domeniul activitatii desfasurate.

Competenţe şi 
aptitudini 

organizatorice

Spirit organizatoric si calitati de lider, dobandite in decursul 
activitatii desfasurate.  
Experienta buna a managementului de proiect si al echipei.

Competenţe şi 
aptitudini de utilizare 

a calculatorului

 O buna stapanire a instrumentelor Microsoft Office



Permis(e) de 
conducere

Posed permis de conducere categoria B, din anul 1993

Informaţii 
suplimentare

Adrian Cucu, Arpad Csaba Ladany, Sorin Florea, Adrian Hancu, 
Dragos Rusu, Marian Pasulea, Carmen Balasoiu

Anexe 1. Diploma de Formare Specializata in Administratia Publica 
2. Certificat de atestare a calitatii de consultant fiscala 
3. Certificat de absolvire a programului de perfectionare 

ECDL Start 
4. Diploma de Master in Control Financiar Fiscal 
5. Certificat de absolvire a cursului de perfecţionare Lb. 

Engleza 
6. Diplome de Licenta 
7. Diploma de Bacalaureat


