
Curriculum vitae 
Europass 

  
Informaţii personale  

Nume/ Prenume RUSU Alexandru-Viorel 
Adresa Str. Moara de Foc, nr. 10, Bl. 406, Tr. II, Ap. 35, Iaşi, România 

Mobil +40755276820 
Email alexandruviorelrusu@gmail.com 

Data naşterii 24-08-1986 
Sex Masculin 

   
Experienţă profesională  14 ani 

Postul ocupat Director Tehnic 
Perioada Aprilie 2019 – Ianuarie 2020 (9 luni) 

Numele şi adresa 
angajatorului 

S.C. URBIO RO S.R.L., Iași 

Domeniu Activitate Firmă Proiectare și Execuție Siteme de Iluminat Stradal 

Activități și responsabilități  
principale 

Principalele activităţi şi responsabilităţi:  
- Asistarea cu alocarea de personal și / sau expertiză pentru proiecte și 
gestionarea utilizării personalului; 
- Instruirea personalului; 
- Consultanță tehnică; 
- Coordonare proiecte și întocmire documentaţii tehnice pentru orice 
fază de proiectare în domeniul instalaţiilor electrice de joasă tensiune 
(iluminat stradal); 

  
Postul ocupat Șef department instalații electrice, Europa de Nord și Orientul 

Mijlociu 
 

Perioada Martie 2016 – Decembrie 2018 (2 ani și 9 luni) 
Numele şi adresa 

angajatorului 
ARCADIS Project Engineering S.A., Iași 

Domeniu Activitate Firmă Firmă de proiectare cu domeniile de activitate: proiectare Infrastructură, 
Apă și canalizare, Mediu, Clădiri civile și industriale 

Descrierea postului Principalele activităţi şi responsabilităţi:  
- Asistarea cu alocarea de personal și / sau expertiză pentru proiecte și 
gestionarea utilizării personalului; 
- Instruirea personalului; 
- Efectuarea examinărilor, evaluarea nevoilor de formare și de sfârșit de 
an competență recenzii de evaluare pentru membrii echipei; 
- Consultanță tehnică; 
- Coordonare proiecte și întocmire documentaţii tehnice pentru orice 
fază de proiectare în domeniul instalaţiilor electrice de joasă tensiune 
(iluminat stradal); 
 
 



Postul ocupat Inginer Proiectant Instalații Electrice 
Perioada Aprilie 2015  - Martie 2016 (10 luni) 

Numele şi adresa 
angajatorului 

ARCADIS Project Engineering S.A., Iași 

Domeniu Activitate Firmă Firmă de proiectare cu domeniile de activitate: proiectare Infrastructură, 
Apă și canalizare, Mediu, Clădiri civile și industriale 

Descrierea postului Principalele activităţi şi responsabilităţi:  
Întocmire documentaţie tehnică pentru orice fază de proiectare (studii de 
fezabilitate, proiecte tehnice şi detalii de execuţie, documentaţii pentru 
obținerea autorizației de construire) în domeniul instalaţiilor electrice de 
joasă și medie tensiune, iluminat stradal 

  
Postul ocupat Inginer Proiectant Instalații Electrice și de Automatizări 

Perioada Mai 2011 – Martie 2014; Iunie 2014 – Martie 2015 (3 ani și 7 luni)  
Numele şi adresa 

angajatorului 
S.C. PRO TOBY S.R.L., IAŞI 

Domeniu Activitate Firmă Firmă de proiectare cu domeniile de activitate: proiectare sisteme de 
canalizare (rețele de canalizare și stații de epurare), proiectare sisteme 
de alimentare cu apa. 

Descrierea postului Principalele activităţi şi responsabilităţi:  
- Întocmire documentaţie tehnică pentru orice fază de proiectare (studii 
de fezabilitate, proiecte tehnice şi detalii de execuţie, documentaţii 
pentru obținerea autorizației de construire) în domeniul instalaţiilor 
electrice de joasă tensiune; 
- Realizarea schemelor de process cu instrumentație, realizarea 
specificațiilor tehnice pentru aparatele de măsură din câmp (senzori, 
traductoare), realizarea filozofiei de control a procesului pentru 
implementarea sistemului SCADA; 
- Realizarea pieselor scrise și desenate, inclusiv breviarele de calcul 
necesare pentru finalizarea proiectelor în următoarele ramuri de 
activitate: iluminat interior și prize, instalații de legare la pământ și 
paratrăsnet, instalații de iluminat exterior, respectiv instalații electrice de 
forță și comandă (tablouri de distribuție de joasă tensiune, tablouri de 
comandă și control, cabluri de alimentare, etc.); 
- Colaborarea cu celelalte departamente și realizarea temelor de 
proiectare pentru departamentul de construcții; 
- Urmărirea în teren a proiectelor, conform programului de urmărire și 
control; 
- Asistență Tehnică. 

  
Postul ocupat Inginer Energetică Industrială 

Perioada Martie 2014 - Iunie 2014 (3 luni)  
Numele şi adresa 

angajatorului 
S.C. QUARTZ MATRIX S.R.L., IAȘI 

Domeniu Activitate Firmă Proiectare și Execuție Instalații Electrice, Instalații Antiefracție, 
Antiincendiu, Bilanțuri Energetice Industriale 

Descrierea postului Principalele activităţi şi responsabilităţi:  
Realizare bilanțuri energetice complexe 

  



Postul ocupat Inginer Proiectant Energetician 
Perioada Noiembrie 2009 - Mai 2011 (1 an si 6 luni)  

Numele şi adresa 
angajatorului 

S.C. TERMOPROIECT, IAŞI 

Domeniu Activitate Firmă Firmă de proiectare cu domeniile de activitate: proiectare sisteme de 
termoficare. 

Descrierea postului Principalele activităţi şi responsabilităţi:  
- Întocmire documentaţie tehnică pentru orice fază de proiectare (studii 
de fezabilitate, proiecte tehnice şi detalii de execuţie, documentaţii 
economice, documentaţii pentru obţinerea de acorduri / avize, devize pe 
obiect şi devize generale) în domeniul instalaţiilor electrice și de 
automatizare. 
- Realizarea pieselor scrise și desenate în domeniul instalațiilor electrice 
și de automatizare. 
- Introducerea antemăsurătorilor și a listelor de echipamente în 
programul de devize - Intelsoft Deviz Profesional 2010 și realizarea 
documentațiilor aferente programelor de devize necesare la întocmirea 
caietelor de sarcini și a documentațiilor economice. 

  
Postul ocupat Tehnician Proiectant 

Perioada Aprilie 2008 - Noiembrie 2009 (1 an si 7 luni)  
Numele şi adresa 

angajatorului 
S.C. TERMOPROIECT, IAŞI 

Domeniu Activitate Firmă Inginerie 

Descrierea postului Principalele activităţi şi responsabilităţi: Asistarea Şefilor de Proiect la 
întocmirea documentaţiilor tehnice pentru orice fază de proiectare, 
realizare măsurători, realizarea părţilor desenate în AUTOCAD (scheme 
monofilare, planuri de cotă, planuri de situaţii, izometrii, secţiuni 
conducte, profile longitudinale, scheme de calcul hidraulic). 
 

Postul ocupat Electromecanic 
Perioada Iulie 2007 - Aprilie 2008 (9 luni)  

Numele şi adresa 
angajatorului 

Centrul de Electrificare, IAŞI 

Domeniu Inginerie 
Descrierea postului Responsabilităţi: 

Revizie si întreţinere linii electrice de medie tensiune. 
 

Educaţie si formare 
  

Diplomă obţinută Studii postuniversitare/Doctorat (în curs) 
Perioada 2018 - prezent 
Instituţie Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", Facultatea de Inginerie 

Electrică, Energetică și Informatică Aplicată 
Oraş Iaşi 

Profilul Inginerie Electrică 
Descriere (Specializare) Iluminat Public 

Tema Tezei de Doctorat: Contribuții Privind Îmbunătățirea Metodelor de 
Analiză și Proiectare a Sistemelor de Iluminat Stradal 

  



Diplomă obţinută Studii postuniversitare/Master (terminat) 
Perioada 2009 - 2011 
Instituţie Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", Facultatea de Electrotehnică 

Oraş Iaşi 
Profilul Energetică 

Descriere (Specializare) Managementul sistemelor de energie. 
Tema de disertație: Instalațiile Electrice de Forță aferente unei Stații de 
Epurare 

    
Diplomă obţinută Facultate (terminat) 

Perioada 2005 - 2009 
Instituţie Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", Facultatea de Electrotehnică 

Oraş Iaşi 
Profilul Energetică 

Descriere (Specializare) Ingineria Sistemelor Electroenergetice cu proiectul de licenţă susţinut în 
domeniul Transportului şi Distribuţiei Energiei Electrice 

   
Diplomă obţinută Necalificaţi/Liceu 

Perioada 2001 - 2005 
Instituţie Liceul de Informatică "Grigore C. Moisil" 

Oraş Iaşi 
Profilul Matematică - Informatică 

 
Alte studii/programe de 

pregătire/certificări
Certificat de absolvire curs: Transport și Distribuție Energie Electrică, 
Universitate HAN, Olanda 
Autorizație ANRE, electrician autorizat gradul IIA+IIB. 
Certificat de absolvire Proiectant Sisteme de Securitate 
Certificat de competenţe profesionale de operare pe calculator: Microsoft 
Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) 
 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

  

Limba maternă Română 

Limbi străine cunoscute 
Autoevaluare 

Nivel european(*) 
 

Engleză 
 

Italiană 

 
Înțelegere Vorbire Scriere 

Ascultare Citire Participare la 
conversație 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

C1 Utilizator 
Experimentat 

C1 Utilizator 
Experimentat 

C1 Utilizator 
Experimentat 

C1 Utilizator 
Experimentat 

C1 Utilizator 
Experimentat

A2 Utilizator 
Elementar 

A2 Utilizator 
Elementar 

A2 Utilizator 
Elementar 

A1 Utilizator 
Elementar 

A1 Utilizator 
Elementar 

 

  
Competențe și abilități 

sociale 
Abilități în relații interumane 
Abilitatea de a lucra în echipă 

  
Competențe și abilități 

organizatorice 
Înființarea a trei departamente de proiectare la nivel national 
Coordonarea a peste 50 de proiecte la nivel national și international în 
domeniul instalațiilor electrice și de automatizare 
 

Competențe și abilități 
tehnice 

Instalații electrice de forță de joasă tensiune; 
Instalații de iluminat exterior; 
Instalații electrice de iluminat și prize; 
Instalații de automatizare industrială; 
Instalații de semnalizare la incendiu/efracție; 
Prize de pământ; 
Instalații de protecție la supratensiuni atmosferice. 

  



Competențe și aptitudini în 
utilizarea calculatorului 

AUTOCAD 2D (Avansat) 
AUTOCAD 3D (Începător) 
REVIT (Începător) 
Intelsoft Deviz Profesional (Începător) 
Dialux 4.13 (Avansat) 
Dialux Evo 9 (Mediu) 

 Eplan (Începător) 
  

Permis de conducere Categoria B 
  

Informații  
suplimentare 

2 articole ca prim autor publicate într-o revistă indexată WOS (Web of 
Science) cu factor de impact 3,251. 
8 articole, din care 7 ca prim autor, ȋn volume ale unor conferinţe 
internaţionale, indexate WOS sau BDI 
1 articol ca prim autor publicat în Buletinul Institutului Politehnic. Iaşi, 
indexat BDI 
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