Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)

Telefon(oane)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

Nume, Prenume RUSU GEORGEL
-Strada Teatrului Nr. 2, bloc L 1, scara A, etaj I, apart. 8 Botoşani,
ROMÂNIA
-Strada Feroviarilor Nr. 5, etaj II, apartament 6, sector 1,
Bucureşti, ROMÂNIA
Mobil: 0744.53.25.10
georgelrusu@yahoo.com
română
21 aprilie 1958
M

Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
secundare
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
secundare
Numele şi adresa angajatorului

2013 – în prezent
Conferențiar universitar
Curs comunicare
Universitatea Apollonia, Iași
Didactic/cercetare
2011 – 2014
Șef structură planificare operații
Planificare operații
Cercetare penală specială
Centrul de Conducere Operațională/Statul Major General
Operații și management
2008 – 2011
Şef birou cooperare militară internaţională
Managementul şi coordonarea activităţilor internaţionale ale
structurilor din compunerea Statului Major General şi ale celor din
subordine
ofițer cu cercetarea penală specială/SMG
Direcţia planificare strategică/Statul Major General
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Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
secundare
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Management
*în perioada septembrie-octombrie 2008 am fost invitat și am
predat în cadrul cursului de asigurare a resurselor pentru
apărare/Universitatea Națională de Apărare, Carol I
2006 – 2008
Ofiţer specialist/expert/Biroul strategii/Direcția Planificare
Strategică/SMG
Planificare strategică
șef structură de protecție a informațiilor/DPS, ofițer cu cercetarea
penală specială/SMG
Direcţia planificare strategică/Statul Major General
Planificare strategică

Perioada 2004 - 2006
Funcţia sau postul ocupat Şef birou pregătire pentru luptă şi avize/şef al operaţiilor
Activităţi şi responsabilităţi Planificare instituţională, organizare a pregătirii ştiinţifice şi
principale verificare/avizare a informaţiilor; coordonare a pazei și protecției
obiectivului
secundare Cercetare penală specială; cercetare a dministrativă
Numele şi adresa angajatorului Direcţia Topografică Militară
Tipul activităţii sau sectorul de Management structural/organizaţional
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

2003 - 2004
Ofiţer 2 în biroul operaţii al Brigăzii 33 Mecanizate
Planificare, organizare şi evaluare activităţi
Brigada 33 Mecanizată
Management

Perioada 2002 - 2003
Funcţia sau postul ocupat Şef de stat major
Activităţi şi responsabilităţi Planificare, organizare, conducere, evaluare activităţi
principale
secundare protecție a informațiilor, mobilizare, protecție civilă
Numele şi adresa angajatorului Centrul Militar Judeţean Botoşani
Tipul activităţii sau sectorul de Stat major și management
activitate
Perioada 1998 - 2002
Funcţia sau postul ocupat Şef birou rechiziţii
Activităţi şi responsabilităţi Planificare, organizare, conducere şi evaluare activităţi;
principale mobilizare; mobilizare la locul de muncă
secundare cercetare administrativă
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Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Centrul Militar Judeţean Botoşani
Management

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
secundare
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

1994 - 1998
Şef al Logisticii la Centrul Militar Judeţean Botoşani
Organizare activităţi logistice, planificare, execuție, evaluare
responsabil cu protecția muncii și P.S.I.
Centrul Militar Judeţean Botoşani
Management

Perioada Aprilie 1990 - 1994
Funcţia sau postul ocupat Şef serviciu tehnic la Comandamentul Militar Judeţean Botoşani
Activităţi şi responsabilităţi Organizare activităţi, planificare, execuție, evaluare
principale
secundare Responsabil cu protecția muncii, responsabil cu protecția
mediului; șef parc auto
Numele şi adresa angajatorului Centrul Militar Judeţean Botoşani
Tipul activităţii sau sectorul de Management
activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Secundare
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Octombrie 1989-aprile 1990
Şef al Casei Armatei
Organizare, planificare, coordonare activităţi culturale

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Secundare
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Septembrie 1980-octombrie 1989
Comandant de subunitate şi secretar UTC
Organizare şi execuţie instrucţie și educație

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Organizare protecția municii, P.S.I.
Garnizoana Botoşani
Management cultural

Serviciu de gardă, pază și protecție
Regimentul 33 mecanizat
Execuţie activităţi instrucţie

2012
Certificat de absolvire
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Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Planificarea operațiilor militare

Universitatea Naţională de Apărare Carol I din Bucureşti

Perioada 2007-2010
Calificarea / diploma obţinută Studii doctorale/ doctor în ştiinţe militare şi informaţii
Disciplinele principale studiate / Management instituţional, managementul informaţiilor şi ştiinţe
competenţe profesionale militare
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea Naţională de Apărare Carol I din Bucureşti
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională Doctorat
sau internaţională

Perioada 2008
Calificarea / diploma obţinută Planificare strategică/diplomă de absolvire/Școala NATO
Disciplinele principale studiate / Politici de securitate şi apărare;
competenţe profesionale Relaţii internaţionale;
dobândite Planificare strategică în cadru multinaţional
Numele şi tipul instituţiei de Şcoala NATO, Oberammergau, Germania, 2008;
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională Postuniversitar
sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite

2006
Planificare strategică/Curs de Management al Crizelor şi Operaţii
Multinaţionale/Certificat
Strategie
Planificare operaţii
Informaţii pentru apărare/Operaţii şi management
Centrul de Management al Crizelor şi Operaţii
Multinaţionale/Universitatea Naţională de Apărare Carol I din
Bucureşti
Postuniversitar

2004-2006
Master/ Administraţie Publică – specializarea Puterea Executivă/
diplomă
Politici publice
Drept administrativ
Economie politică
Managementul instituţiilor publice
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Numele şi tipul instituţiei de Şcoala Naţională de Studii Politice şi
învăţământ / furnizorului de Administrative/postuniversitare
formare
Nivelul în clasificarea naţională Postuniversitar
sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

2002
Specialist reţele informatice
Proiectare reţele informatice
Web-design
Universitatea Ştefan cel Mare/ SUCEAVA

postuniversitar

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite

1997-2002
Licenţiat în specialitatea administraţie publică/ diplomă de licenţă
Drept constituţional
Drept penal
Drept administrativ
Economie politică
Criminalistică
Pedagogie
Numele şi tipul instituţiei de Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative, Universitatea
învăţământ / furnizorului de “Ştefan cel Mare” Suceava
formare
Nivelul în clasificarea naţională Superior/licenţă
sau internaţională

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite

1996-2001
Inginer geodezie şi cadastru/licenţă
Topografie
Geodezie
Teoria erorilor
Cartografie
Managementul lucrărilor geodezice
Rezistenţa materialelor
Proiectare drumuri şi căi ferate
Numele şi tipul instituţiei de Facultatea de Hidrotehnică, Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională Superior/ licenţă
sau internaţională
Perioada 2004
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire
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Disciplinele principale studiate / Limba engleză
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Cursul secundar de învăţare a linbii engleze, Iaşi
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

1996
Şefi logistică
Intendenţă, administrație militară
Asigurare cu carburanţi şi lubrefianţi
Logistica structurilor militare în campanie
Şcoala de aplicaţie pentru logistică/ Chitila

-

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite

1993
Comandant de divizion artilerie/ certificat de absolvire
Tragerile artileriei
Conducerea focului
Teoria tragerilor
Teoria probabilităților
Topografie
Numele şi tipul instituţiei de Curs pregătire pentru comandanţi de divizioane artilerie
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

1986
Curs echivalent comandanţi baterii/ companii
Specialitate
Ştiinţe sociale
Administrație militară
Academia militară, Bucureşti

-

Perioada 1977-1980
Calificarea / diploma obţinută Ofiţer/ diplomă de absolvire
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Disciplinele principale studiate / Tragerile artileriei, Cunoașterea Materialului de Artilerie, Serviciu la
competenţe profesionale Materialul de Artilerie, Cercetare Instrumentală de Artilerie
dobândite Construcţii guri de foc
Balistică
Topografie
Ştiinţe sociale
Psiho Pedagogie
Pregătire fizică specială
Numele şi tipul instituţiei de Şcoala militară de ofiţeri de Artilerie şi Rachete, Ioan Vodă cel
învăţământ / furnizorului de Viteaz/ Sibiu
formare
Nivelul în clasificarea naţională Universitare de scurtă durată
sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite

1973-1977
Bacalaureat/diplomă
Matematică
Fizică
Chimie
Biologie
Limba română
Limba franceză
Pregătire fizică specială
Numele şi tipul instituţiei de Liceul Militar Ştefan cel Mare
învăţământ / furnizorului de Câmpulung Moldovenesc
formare
Nivelul în clasificarea naţională Mediu
sau internaţională
Limba(i) maternă(e)

Limba română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Evaluare
Nivel european (USA*)

STANAG 6001*

Limba engleză

2;2;2;2.

Limba franceză (autoevaluare)

Bine

Limba rusă (autoevaluare)

Informaţii suplimentare

Satisfăcător

Referinţe:
General locotenent dr. Teodor FRUNZETI; profesor universitar dr.
Col. Toma PLEŞANU; profesor universitar dr. Constanţa BODEA;
General maior Iordache OLARU; General dr. Mihail ORZEAȚĂ
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REFERINŢE:
-

-

-

-

Journal of Defense Resources Management (JoDRM), Volume 3, Issue no. 2 (5), October 2012
(Revista de management a NATO);
Modele şi programe de calcul pentru optimizarea transporturilor terestre în situaţii de urgenţă,
teză de doctorat, Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor de la Universitatea
Alexandru Ioan Cuza, Iași, 2011 ;
Academia de Studii Economice, bibliografie recomandată, subiect NATO, 2005
Academia de Studii Economice, Biroul de referințe bibliografice, Str. Căderea Bastiliei, et. II,
cam. 0202, MANAGEMENT: ORGANIZAREA ÎNTREPRINDERII, SISTEM DE SALARIZARE,
STRUCTURĂ ORGANIZATORICĂ subiect management, 2006
Menționări bibliografice în disertații și lucrări de absolvire de curs, Universitatea Națională de
Apărare, Carol I, 2012;
Contribuții privind proiectarea și realizarea Rețelei Geodezice de Sprijin și de Trasareîn lucrările
de reabilitare acăilor de comunicații terestre și a podurilor aferente, teza de doctorat la
Facultatea de Hidrotehnică de la Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi, Iași, 2013
Frâncu Laurențiu Gabriel, Paicu Claudia Elena, Sistemul birocrației din administrația publică
românească, Academia de Studii Economice, București, 2015

8

9

ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ:
▪
▪
▪
▪
▪

Proiect: ”Sistemul informaţional integrat al administraţiei publice” în “Tribuna economică –
Economie şi administraţie locală”, nr. 3/2001;
Evoluţia relaţiei armată-societate din perspectiva generării şi regenerării forţelor în
Colocviu strategic, nr.5/2003-publicaţie a Centrului de Studii Strategice de Securitate.
Consideraţii privind evoluţia relaţiei armată-societate cu privire la generarea şi
regenerarea forţelor - la masa rotundă “Securitatea României şi integrarea euroatlantică” a
CENTRULUI DE STUDII STRATEGICE DE SECURITATE-2003
Referent științific pentru teza de doctorat Modele şi programe de calcul pentru optimizarea
transporturilor terestre în situaţii de urgenţă, susținută de domnul Neculai Scîntei la Facultatea
de Economie si Administrarea Afacerilor de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași, 2011
Referent științific pentru teza de doctorat Contribuții privind proiectarea și realizarea Rețelei
Geodezice de Sprijin și de Trasareîn lucrările de reabilitare acăilor de comunicații terestre și a
podurilor aferente, susținută de doamna Mihaela Proca la Facultatea de Hidrotehnică de la
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi, Iași, 2013

VOLUME DE AUTOR:
• Elemente ale raportului dintre puterea publică şi autoritatea militară, Editura Axa, 2002,
ISBN : 973-8053-90-0
• Sinergia instrumentelor de management, Editura Paralela 45, 2012, ISBN : 978-973-471461-2
COAUTOR, COORDONATOR,
• Istoria NATO, Editura Institutul EUROPEAN, Iași, 2005 (Cuvânt înainte – Vaclav Havel);
• Indrumări procedurale privind efectuarea instruirii şi controalelor pe linia protecţiei
informaţiilor clasificate, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2008;
• Concepţia activităţilor de cooperare militară internaţională, Editura Centrului TehnicEditorial al Armatei, 2009;
• Instrucţiuni privind cooperarea militară internaţională, Editura Centrului Tehnic-Editorial
al Armatei, 2010;
• Metodologia activităților de cooperare militară internațională;
• Managementul cel mai dificil, în volumul Marcus Nonagenar, Editura Apollonia, Iași,
2015;

SIMPOZIOANE, CONFERINŢE, COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE, LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE:
▪
▪

▪

▪
▪

Libertatea de constiinţă a militaruluila Seminarul internaţional “Drepturile omului şi integrarea
europeană cu aplicaţii la libertatea de conştiinţă” – 2002;
System management instruments-between the engine of social developement and Babel
Tower, în volumul Eurocultura: Un Nou Turn Babel?, la Editura Junimea, Iași, 2007;
Instrumente juridico – operaționale de lucru ale autorității militare în managementul și
administrarea resurselor pentru atingerea capabilităților planificate la Sesiunea de
Comunicări Ştiinţifice ,,STRATEGII XXI” Spaţiul Sud-Est european în contextul
globalizării ~ Secţiunea Management şi Educaţie ~Bucureşti, 12-13 aprilie 2007
UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE ,,CAROL I”;
Propunere de lege ferenda: Rechiziția bunurilor incorporale, Școala Națională de Studii
Politico-Administrative, 2004;
Congruenţa dintre abilitarea formală şi calificarea profesională/ instituţională în
generarea instrumentelor de management, în volumul ”Organizaţia bazată pe cunoaştere”,
comunicare ştiinţifică la ce-a de-a XV-a Conferinţă anuală de la Sibiu, 2009;
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Argument pentru un sistem special, distinct, de salarizare a personalului militar şi de
plată a pensiilor cadrelor militare în rezervă şi în retragere – comunicare științifică la
Universitatea Națională de Apărare, Carol I, București, 2014;
Acțiunea umană de la eficiență la ratare. O abordare culturală - comunicare științifică la
Congresul Internațional al Universității Apollonia, „Pregătim viitorul promovând excelența”,
Iași, 2014;
O paralelă juridico-administrativă între operația militară și cea medicală - Congresul
Internațional al Universității Apollonia, „Pregătim viitorul promovând excelența”, Iași, 2014;
Terminologia utilizată: de la țintă lovită la obiectiv ratat de jurnalist în abordarea
comunicărilor referitoare la domeniul militar - Congresul Internațional al Universității
Apollonia, „Pregătim viitorul promovând excelența”, Iași, 2015;
Model de viață, în Revista Limba Română, Nr. 1-2, Chișinău, 2015;
...nasc și la Moldova oameni, nasc și la Moldova sfinți, în Revista Limba Română, Nr. 3-4,
Chișinău, 2015;
În memoria copilului desculț. File din viața Patriarhului Teoctist, în Revista Limba
Română, Nr. 3-4, Chișinău, 2015;
Comunicarea, o cheie sine qva non a piramidei lui Maslow, în Revista Limba Română, Nr.
5-6, Chișinău, 2015;
Calul Troian al învățământului, în Tribuna învățământului din decembrie 2015;
Cât de publice pot fi relațiile publice? - Congresul Internațional al Universității Apollonia,
„Pregătim viitorul promovând excelența”, Iași, 2016;
Calul Troian al învățământului, în Revista Limba Română, Nr. 1-2, Chișinău 2016
De la obiectiv la subiectiv în protecția informațiilor clasificate, la Congresul Internațional al
Universității Apollonia, „Pregătim viitorul promovând excelența”, Iași, 2017
Armata și civilizația analfabetismului, în Gândirea Militară Românească, nr. 2/2017
Armata și civilizația analfabetismului, în Curtea de la Argeș/august/2017
Cât de serioase sunt eforturile României pentru apărare, în Ader la Romania - issuu nr. 11,
p. 16-17, din august 2017 (https://issuu.com/aderlaromania/docs/ader_nr_11__final)
Despre linia de demarcație profesională dintre jurnalist și personalul de comunicare și
relații publice, la Congresul Internațional al Universității Apollonia, „Pregătim viitorul
promovând excelența”, Iași, 2018

Eludarea fondului cu ajutorul formelor sau O completare la decalogul lui Chomski privitor la
manipularea maselor, la Congresul Internațional al Universității Apollonia, „Pregătim viitorul
promovând excelența”, Iași, 2019
Despre cultura de securitate, în Curtea de la Argeș Nr. 6 (103), iunie 2019
Considerații privind transumanismul și postumanismul în acțiunea miltară, la Congresul
Internațional al Universității Apollonia, „Pregătim viitorul promovând excelența”, Iași, 2020
Despre urgența Stării de urgență, Contributors.ro, 24.03.2020
Prețul epurării, Contributors.ro, 05.04.2020
Prețul epurării, Curtea de la Argeș, Nr. 6 (115), iunie 2020
Transumanismul și postumanismul în acțiunea militară (I), Curtea de la Argeș, Nr. 8
(117), August 2020
Transumanismul și postumanismul în acțiunea militară (I), Curtea de la Argeș, Nr. 9
(118), Septembrie 2020
Dihotomie necesară între calea mântuirii și calea propășirii, Convergențe spirituale IașiChișinău, De la frați la frați, Nr. 16-17/2020
Cazul Baranga și cheia stării societății românești, Contributors.ro, 19.10.2020

ARTICOLE:
Articole de opinie şi eseuri în publicaţiile:
▪
Observatorul militar;
▪
Gândirea Militară Românească;
▪
Colocviu Strategic;
▪
Curierul armatei;
▪
Spirit militar modern;
▪
Revista trupelor de uscat;
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Revista forţelor terestre;
Românul;
Gazeta de Botoşani;
Viaţa Botoşanilor;
Viața;
Tribuna Economică;
Revista de Administraţie Publică;
Revista militară de management și educație;
Revista Limba Română, Chișinău;
Tribuna învățământului;
În slujba patriei;
Ader la Romania - issuu;
Curtea de la Argeș;
Contributors. Ro
Convergențe spirituale Iași-Chișinău

RESPONSABILITĂŢI ÎN AFARA FIȘEI POSTULUI:
- Participări la activităţi în economia naţională (campanii agricole, industrie energetică/
exploatare cărbune, Canalul Dunăre-Marea Neagră etc.);
- Participarea la realizarea unui fim documentar „Eminesciana”, 1998;
- Responsabil în grupuri de lucru pentru conceperea de instrumente de management sau
pentru organizarea aplicării lor;
- Participarea la grupul de lucru în domeniul nuclear și radiologic;
- Președinte de comisie de evaluare pentru îndeplinirea de misiuni;
- Participări la grupuri de lucru interministeriale referitoare la cooperarea/colaborarea în situații
de criză;
- Ofiţer cu cercetarea penală specială a Statului Major General
- Șef structură pentru protecția informațiilor clasificate.
ACTIVITATE DIDACTICĂ ȘI METODICĂ:
- Instructor superior - profesor asociat - la Cursul postuniversitar de management al resurselor
din domeniul apărării/ Universitatea Naţională de Apărare/ 2008-2009 (invitat) ;
- Instruiri metodice ale persoanelor cu responsabilităţi manageriale specifice din întreprinderile
şi agenţii economici cu responsabilităţi pe linia asigurării resurselor pentru apărare
(mobilizare, mobilizare la locul de muncă și rechiziții);
- Instruiri metodice pe linie de specialitate;
- Conferențiar universitar la Universitatea Apollonia, Iași.
AFILIERI ȘTIINȚIFICE ȘI SOCIALE:
- membru al Grupului de Cercetări Interdisciplinare al Comitetului Român de Istoria și
Filosofia Științei și Tehnicii din coordonarea Academiei Române
- membru al Asociației Caritabile a Armatei Camarazii
- membru al Organizației Neguvernamentale ADER (Asociația pentru Democrație, Educație
și Reconstrucție)

25 octombrie 2020
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