CURRICULUM VITAE
1. Date personale:
Numele de familie :
Prenumele:
Data naşterii :
Naţionalitate:
Stare civilă:
Date de contact:

RUSU
VIORICA-PAULINA
08 aprilie 1955
romană
casătorită
Cluj-Napoca, str. Padurii 22/22, tel.: 0264-438224, 0744-470723
e-mail: viorica_rusu54@yahoo.com

2. Studii:
Instituţia
“Şcoala de business Transilvania”,
Universitatea „Babeş-Bolyai”, ClujNapoca
Anul V (echivalent al masteratului),
Facultatea de Matematică,
Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj
Facultatea de Matematică,
Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj
Liceul „Emil Racoviţă”, Cluj-Napoca

Din
(Anul)
1994

Până în
( Anul)
1997

Diploma / specializarea

1978

1979

1974

1978

Licenţa în matematică

1970

1974

Bacalaureat

Diplomă de studii academice
postuniversitare, specializarea
business (echivalent MBA)
Specializare în „Analiză
numerică”

3. Cursuri de instruire:
2007 - “Scrierea propunerilor de finanţare pentru Fondurile Structurale”, Cluj, FDSC.
2002 - “Export and International Marketing Course”, Bucuresti, EMPRETEC – Programme.
1998 - “Elaborarea si negocierea contractului de export” - Centrul Roman de Comert Exterior,
Bucuresti si CCIA Cluj.
1997 - “Practica utilizării reţelei INTERNET pentru afaceri” – “Transilvania Business School” Cluj.
1995 - 1996 - Curs de instruire in cadrul “PHARE 93PP/FR/21 Project”, Cluj-Napoca “Certificate of economical and social training”.
1986 - “Cercetare, proiectare şi inginerie asistată de calculator”, Centrul de Perfecţionare a Cadrelor
în Informatică, Calcul Electronic şi Consultanţă, Bucureşti.
1979 – 1980 „Programarea calculatoarelor”, Centrul Teritorial de Calcul Electronic Cluj-Napoca.
4. Experienţa profesională:
1998 – în prezent - director marketing la S.C. Laurus Impex s.r.l. Cluj-Napoca.
1997 – în prezent – profesor la Institutul Postliceal Phoenix Cluj-Napoca.
1995-1998 – programator la Academia Română - Institutul de Cercetari Socio-Umane Cluj-Napoca.
1979-1995 - analist-programator la Centrul de Calcul Electronic Minier, Cluj-Napoca.
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5. Experienţa didactică:
Cursuri predate la Institutul Postliceal Phoenix Cluj:
a. Curs de iniţiere in afaceri.
b. Marketing.
c. Comportamentul Consumatorului.
d. Studiul Pieţei.
e. Management.
6. Alte activităţi / preocupări:
- Studii de piaţă efectuate / coordonate:
a. “Sondarea opiniei cumpărătorilor”, pentru firma “Royal Loyalty HL” Cluj (1997).
b. “Nevoia de traducători pe piaţa firmelor clujene” (1997), “Piaţa clujeană a creaţiei
publicitare” (2000), “Nevoia de secretare pe piaţa firmelor clujene” (1997), “Studiu
privind publicul care frecventează biblioteci publice” (2002), “Studiu privind consumul
de gumă de mestecat la tineri” (2004) (in cadrul Institutului Postliceal Phoenix).
c. Coordonator marketing la studiul: “Cercetare privind structura calificărilor solicitate pe
piaţa muncii din regiunea Nord-Vest a Romaniei” – in cadrul proiectului “Practici
europene pentru reducerea şomajului în randul tinerilor” (Phare 2003 – Coeziune
Economică şi Socială) – 2006.
- Organizare si moderare sedinţe brainstorming, Focus Group, ateliere de lucru.
- Voluntariat, ca membră activă în asociaţiile non-profit: “Asociaţia pentru Sprijinirea Dezvoltării
Rurale - ASDR” (din 2005) şi asociaţia “Club SOROPTIMIST International” Cluj (din 2000).
7. Experienţă / competenţe: experienţă didactică, experienţă în activitatea de sondare a pieţei,
experienţă de marketing, voluntariat în ONG-uri, cunoştinţe bune de utilizare a calculatorului,
cunoştinţe de engleză şi franceză (nivel mediu), permis conducere auto cat. B.
8. Hobby: grădinărit, călătorii.
Cluj-Napoca, iulie 2007
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