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INFORMAŢII 

PERSONALE 
RUSU ION 

 

 

 Str. Ec. Teodoroiu nr. 7, Adjud, cod. 625100 (România)   

0237/640573,  0740036905 

ionrusu@univ-danubius.ro; ionrusu_adjud@yahoo.com; av.ionrusu@yahoo.com 

 

Sexul Masculin| Data naşterii 28.01.1957| Naţionalitatea română  

 

EXPERIENŢA 

PROFESIONALĂ   

 

 

 

 

 

01/07/2010 –prezent 

 

 

Avocat definitiv 

Uniunea Naţională a Barourilor din România – Baroul Vrancea 

 

02/10/2013 – prezent 

 

Conferenţiar universitar doctor 

Activităţi didactice de predare și seminarizare în cadrul Facultăţii de ştiinte 

economice, drept şi administraţie publică. Disciplinele predate: Drept penal general 

I şi II; Drept penal special I şi II. 

Universitatea „George Bacovia” din Bacău 

Învăţământ superior – studii universitare de licenţă 

02/10/2013 – prezent 

 

Conferenţiar universitar doctor  – cadru didactic asociat 

Universitatea „DANUBIUS” din GALAŢI, www.univ-danubius.ro Bul. Galaţi nr. 

3, Galaţi 800654, România 

Activităţi de predare, seminarizare, examinare şi evaluare la disciplinele 

„Clinică judiciară”, „Individualizarea sancţiunilor de drept penal”, „Drept 

execuţional penal”, „Cooperarea judiciară în materie penală în Uniunea 

Europeană”, „Criminalistică – Tehnici şi procedee moderne de investigaţie 

Cercetare ştiinţifică” 

Membru în comisiile de susţinere a examenului de admitere, de licenţă sau de 

disertaţie  

Învăţământ superior 

01/10/2009 – 02/10/2013 Lector universitar doctor 

Universitatea „Danubius” din Galaţi, Website: www.univ-danubius.ro, Blvd. Galaţi 

nr.3, 800654 Galaţi (România)  

Activităţi de predare, seminarizare, examinare şi evaluare la disciplinele „Drept 

penal: individualizarea sancţiunilor de drept penal” , „Drept execuţional penal”, 

„Drept procesual penal”, „Clinică judiciară ”, „Criminalistică” 

Membru în comisiile de susţinere a examenului de admitere, de licenţă sau de 

disertaţie  

Membru al altor comisii de specialitate privind managementul şi evaluarea calităţii 

în învăţământul superior 

mailto:ionrusu@univ-danubius.ro
mailto:ionrusu_adjud@yahoo.com
mailto:av.ionrusu@yahoo.com
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EDUCAŢIE ŞI 

FORMARE   

 

 

 

 

15/12./2005 – 15/01/2006 

 

 

 

 

 

01/12/2001 – 15/12/2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

15/01/1991 – 01/12./2001 

 

 

 

 

 

 

15/09/1982 – 15/01/1991 

 

Adjunct al şefului secţiei nr. 3 din cadrul Poliţiei municipiului Galaţi 

Coordonarea efectivelor de ordine publică 

I.P.J.Galaţi, Str. Brăilei nr. 200, Galaţi, cod. 800408, România 

Coordonarea efectivelor de ordine publică în activitatea de prevenire şi combatere 

a criminalităţii şi asigurarea pregătirii juridice şi de specialitate 

 

Şeful poliţiei municipiului Adjud – judeţul Vrancea 

Asigurarea managementului poliţiei municipale şi a posturilor de poliţie comunale 

arondate subunităţii 

 

I.P.J. Vrancea, str. Cezar Bolliac, nr. 12, Focşani, cod. 620167,  România 

Coordonarea colectivului în activitatea de prevenire şi combatere a criminalităţii în 

zonele de competenţă teritorială, ofiţer de poliţia judiciară şi asigurarea pregătirii 

juridice şi de specialitate a cadrelor din subordine 

 

Şeful serviciului judeţean de poliţie transporturi – Vrancea 

Asigurarea managementului subunităţii 

S.R.P.T. – Galaţi, str. Alex. Davila, nr. 1, bloc 304, Galaţi, cod. 800203, România 

Coordonarea efectivului în activitatea de prevenire şi combatere a criminalităţii din 

sectorul transporturilor feroviare pe raza judeţului Vrancea, ofiţer de poliţie 

judiciară şi asigurarea pregătirii juridice şi de specialitate a cadrelor din subordine 

 

Şeful postului de poliţie t.f. Adjud, jud. Vrancea 

Asigurarea managementului subunităţii 

S.R.P.T. – Galaţi, str. Alex. Davila, nr. 1, bloc 304, Galaţi, cod. 800203, România 

Coordonarea efectivului în activitatea de prevenire şi combatere a criminalităţii în 

zona de competenţă teritorială a postului şi asigurarea pregătirii juridice şi de 

specialitate a cadrelor din subordine 

2009-2010 

 

Certficat de absolvire al  Departamentul pentru Pregătirea 

Personalului Didactic 

Universitatea „George Bariţiu” din Braşov  

Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic (35 credite)  

Nivelul II (de aprofundare) 

 

30/11/2005 – 10/04/2009 Diploma de doctor în domeniul Drept 

Academia de Poliţie „Al. I. Cuza”, Facultatea de Drept 

 

 

2006 – 2007 Certificat de absolvire a Departamentul Pentru Pregătirea 

Personalului Didactic (32 credite) 

Nivel I 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 

 

1998 – 1999 Certificat absolvire Curs postuniversitar  Ştiinţe penale – 

criminologie 

Drept penal, drept procesual penal, criminalistică şi criminologie 
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COMPETENΤE 

PERSONALE   

 

 

 

 

 

 

Universitatea Bucureşti – Facultatea de Drept 

1992 – 1996 Diplomă de Licenţă, specializarea drept - susţinerea examenelor de 

diferenţă 

Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi – Facultatea de Drept 

 

1979 – 1982 Ofiţer de poliţie - diploma 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Bucureşti 

 

 

1972-1976 

 
Diploma de bacalaureat 

Liceul de cultură generală real-umanist, Dumitreşti, jud. Vrancea 

  

Limba(i) maternă(e) română 

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire 
Participare la 

conversaţie 
Discurs oral  

franceză B2 B2 B2 B2 B2 

 Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar - B1/B2: Utilizator independent - C1/C2: 

Utilizator experimentat  

Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe de comunicare  Bună capacitate de comunicare scrisă și verbală datorată experienței mele în 

domeniul educației 

Spirit de echipă și bună capacitate de adaptare la medii interculturale 

Abilităţi în asigurarea managementului conflictelor 

Competenţe 

organizaţionale/manageriale  
Aptitudini manageriale în activitatea de prevenire şi combatere a criminalităţii 

Elaborarea şi coordonarea unor programe sectoriale referitoare la prevenirea şi 

combaterea criminalităţii 

Competenţe dobândite la 

locul de muncă  

Cercetare 

Muncă eficientă în condiții de stres, atenție, stabilitate emoțională, abilitate de 

adaptare la situații de urgență și de provocare 

Competenţe informatice  Utilizarea computerului, competenţă dobândită în urma absolvirii unui curs de 

specialitate în domeniu 

Afilieri Membru al Asociaţiei Internaţionale de Drept Penal 

Membru al Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale 

Membru al Uniunii Juriştilor din România 

Membru al Uniunii Naţionale a Barourilor din România 

Membru – Asociaţia Ştiinţifică de Dreptul Proprietăţii Intelectuale 

Membru al International Police Association 

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
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01 ianuarie 2016                                                                    Conf.univ.dr. Ion Rusu 

Premiul „VESPASIAN PELLA” al Uniunii Juriştilor din România, acordat în luna 

decembrie 2008, pentru publicarea cursului master Cooperarea judiciară 

internaţională în materie penală  

 


