
Eugeniu Rusu 
 

  

Data nașterii: 07/01/1989  Cetățenie: moldoveană , română   

Adresă: Moldova 

Număr de telefon: (+373) 00000000

EXPERIENȚA PROFESIO‐
NALĂ  

[ 09/09/2021 – În curs ]  Director general 

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 

Localitatea: Chișinău 
Țara: Moldova 

[ 28/12/2019 – 08/09/2021 ]  Consultant principal, Direcția drept de autor 

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 

Localitatea: Chișinău 
Țara: Moldova 

[ 29/07/2019 – 27/12/2019 ]  Şef, Cabinetul directorului general 

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelctuală 

[ 26/02/2019 – 29/07/2019 ]  Consultant principal, Direcția drept de autor 

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 

[ 29/05/2017 – 25/02/2019 ]  Şef, Secția gestiunea colectivă, Direcția drept de autor 

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) 

[ 22/12/2015 – 28/05/2017 ]  Specialist categoria III, specialist categoria I, Secția gestiune colectivă,
Direcția drept de autor 

Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală 

[ 15/09/2013 – 21/12/2015 ]  Jurist Principal 

Î.C.S. „Easy Credit” S.R.L. 

EDUCAȚIE ŞI FORMARE
PROFESIONALĂ  

[ 10/2018 – În curs ]  Doctorand 

Școala Doctorală de Drept din cadrul ULIM  

Adresă: Chișinău, Moldova 



Rusă 
COMPREHENSIUNE ORALĂ C2 CITIT B1 SCRIS A2 

EXPRIMARE SCRISĂ B2 CONVERSAȚIE B2 

Engleză 
COMPREHENSIUNE ORALĂ C1 CITIT B2 SCRIS B2 

EXPRIMARE SCRISĂ B2 CONVERSAȚIE B2 

[ 01/09/2016 – 25/01/2018 ]  Magistru în drept 

Universitatea Liberă Internațională din Moldova  

Adresă: Chișinău, Moldova 

[ 15/09/2009 – 17/07/2013 ]  Licențiat în drept 

Facultatea de Drept și Științe Administrative  

Adresă: Craiova, România 

[ 2005 – 2009 ]  Studii liceale (clasele a IX-a - a XII-a) 

Liceul Teoretic „Tudor Arghezi”  

Adresă: Craiova, România 

[ 1996 – 2005 ]  Studii gimnaziale 

Liceul Teoretic „Aurel David”

Adresă: satul Bardar 

COMPETENȚE LINGVIS‐
TICE  

Limbă(i) maternă(e): română 

Altă limbă (Alte limbi): 

COMPETENȚE DIGITALE  

Navigare internet - anvansat |  Microsoft Office ( Excel PowerPoint Word ) - nivel
experimentat |  Cunostinte operare PC |  Utilizare buna a programelor de
comunicare(mail messenger skype) |  Google Drive |  Cunoștințe bune în SMM 

CONFERINȚE ŞI SEMI‐
NARE  

Conferințe 

Conferința regională privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor și a
drepturilor conexe, 7-8 septembrie 2017, Chișinău, Republica Moldova.

Prezentare „Rolul Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală în sistemul de
gestiune colectivă a dreptului de autor și a drepturilor conexe din Republica Moldova”.

◦ 



Seminarii 

1. Atelier de lucru „Aspecte teoretice și practice la soluționarea litigiilor din domeniul
proprietății intelectuale” (Certificat nr. 6325/10957 din 06 decembrie 2016), Chișinău,
Republica Moldova;

2. Seminarul regional privind dreptul de autor și gestiunea colectivă, Kiev, Ucraina (01-04
martie 2017)

Prezentare: Sistemul de gestiune colectivă din Republica Moldova;

3. Seminarul național „Protecția și asigurarea respectării drepturilor de proprietate
intelectuală cu privire la piesele de schimb auto”, București, România, 24-26 mai 2017;

4.Simpozionul „Contrafacerea și pirateria în domeniul proprietății intelectuale”, 19-21
octombrie 2016, Brașov, România;

5. Seminarul „Dreptul administrativ - procedura necontencioasă și contenciosul
administrativ”, 10-11 noiembrie 2017 (certificat nr. 5149/9140), Chișinău, Republica
Moldova;

6. Seminarul regional „Asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală”, 6-7
iunie 2018, Chișinău, Republica Moldova;

7. Seminar „Implicarea tinerilor în sindicate” mai 2019, Vadul lui Vodă, Republica Moldova.

PROIECTE  

 Proiecte 

a) Proiectul Internațional de Cooperare în domeniul Dreptului de Autor și Drepturilor
Conexe (responsabil de proiect: Directoratul General pentru Drepturile de Autor din
cadrul Ministerului Culturii și Turismului al Republicii Turcia), 3-6 mai 2018

Prezentări:

1. „Perspectiva viitoare a țărilor și propunerile privind viitoarele activități de cooperare în
domeniul dreptului de autor și drepturilor conexe”;

2. „Activități pentru a crește gradul de conștientizare a opiniei publice cu privire la importanța
dreptului de autor și lupta împotriva pirateriei”.

b) Program de leadership pentru tinerii juriști din Republica Moldova „LEAD”, absolvit în
2019.

COMPETENȚE ORGANI‐
ZATORICE  

Competențe organizatorice 
- leadership (obținut în cadrul mai multor proiecte organizate de către Asociația
Studenților Basarabeni din Craiova);
- abilități organizaționale în desfășurarea activităților în funcția de conducere.

COMPETENȚE DE CO‐
MUNICARE ŞI INTER‐

PERSONALE  

Competențe de comunicare și interpersonale 
- bune abilități în comunicare, dobândite prin activități de voluntariat în cadrul
Asociației Studenților Basarabeni din Craiova;
- excelente abilități de interacțiune, colaborare și negociere;
- experiență vastă în expunerea unor prezentări etc.
 



COMPETENȚE DOBÂN‐
DITE LA LOCUL DE

MUNCĂ  

 Competențe dobândite la locul de muncă 

- o bună cunoaștere a procedurii de recuperare a datoriilor (procedura de executare,
procedura civilă) ;

- experiență vastă în examinarea dosarelor atât în drept comun, cât și în contencios
administrativ;

- bune capacități manageriale.

ALTE COMPETENȚE  

 Alte competențe 

- voluntariat:

1. Asociația Studenților Basarabeni din Craiova (vicepreședinte), Craiova, România;

2. Proiect de ajutorare a oamenilor nevoiași „Bun de Crăciun” (satul Bardar, raionul
Ialoveni, Republica Moldova);

- competențe profesionale în administrația publică locală (consilier local, Consiliul local
Bardar, satul Bardar, raionul Ialoveni, Republica Moldova, 2015 - 2021).

PUBLICAȚII  

 Publicații 

Articol: „Proprietatea intelectuală și fotbalul. Cum trebuie să fie difuzate meciurile
de către terasele din Capitală” (BIZLAW, Portalul Avocaturii de Afaceri din Moldova,
27 iunie 2018);
Articol: „Este tatuajul obiect al dreptului de autor?” (Revista INTELLECTUS 1/2017);
Articol: „Aspecte ale utilizării operelor cu scopul de a parodia” (Revista
INTELLECTUS 2018, BIZLAW);
Articol: „Publicitatea prin prisma drepturilor de autor și conexe” (Revista
INTELLECTUS 2020);
Articol: „Beneficiile de pe urma operelor de artă plastică” (Revista INTELLECTUS
2021).

CERTIFICATE  

 Certificate 

1. Consilier în Proprietatea Intelectuală (certificat nr. 112 din 29 aprilie 2016);

2. Certificat de absolvire Next Language Center program ”Advanced English Course” (nr.
2452 din 26 decembrie 2016);

3. Certificat de absolvire a cursului de instruire în domeniul securității și sănătății în
muncă (nr. 10/11/17-4 din 10.11.2017).

 

1. 

2. 
3. 

4. 

5. 


	Eugeniu
        Rusu
	EXPERIENȚA PROFESIONALĂ
	Director general
	Consultant principal, Direcția drept de autor
	Şef, Cabinetul directorului general
	Consultant principal, Direcţia drept de autor
	Șef, Secția gestiunea colectivă, Direcția drept de autor
	Specialist categoria III, specialist categoria I, Secția gestiune colectivă, Direcția drept de autor
	Jurist Principal

	EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ
	Doctorand
	Magistru în drept
	Licențiat în drept
	Studii liceale (clasele a IX-a - a XII-a)
	Studii gimnaziale

	COMPETENȚE LINGVISTICE
	Rusă
	Engleză

	COMPETENȚE DIGITALE
	CONFERINȚE ȘI SEMINARE
	PROIECTE
	Proiecte

	COMPETENȚE ORGANIZATORICE
	Competențe organizatorice

	COMPETENȚE DE COMUNICARE ȘI INTERPERSONALE
	Competențe de comunicare și interpersonale

	COMPETENŢE DOBÂNDITE LA LOCUL DE MUNCĂ
	Competenţe dobândite la locul de muncă

	ALTE COMPETENŢE
	Alte competenţe

	PUBLICAŢII
	Publicaţii

	CERTIFICATE
	Certificate




 
     
     
         
         Owner
         
             
                 Eugeniu
                 Rusu
            
        
         1
    
     
         
             Eugeniu
             Rusu
        
         
             Telephone
             mobile
             373
             00000000
             md
        
         
             home
             
                 md
            
        
         md
         ro
         1989-01-07
         rum
    
     
         
         
             
                 Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Director general
                     
                         
                             2021-09-09
                        
                         true
                    
                     Chișinău
                     md
                
            
             
                 Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Consultant principal, Direcția drept de autor
                     
                         
                             2019-12-28
                        
                         
                             2021-09-08
                        
                         false
                    
                     Chișinău
                     md
                
            
             
                 Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelctuală
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Şef, Cabinetul directorului general
                     
                         
                             2019-07-29
                        
                         
                             2019-12-27
                        
                         false
                    
                
            
             
                 Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Consultant principal, Direcţia drept de autor
                     
                         
                             2019-02-26
                        
                         
                             2019-07-29
                        
                         false
                    
                
            
             
                 Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI)
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Șef, Secția gestiunea colectivă, Direcția drept de autor
                     
                         
                             2017-05-29
                        
                         
                             2019-02-25
                        
                         false
                    
                
            
             
                 Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Specialist categoria III, specialist categoria I, Secția gestiune colectivă, Direcția drept de autor
                     
                         
                             2015-12-22
                        
                         
                             2017-05-28
                        
                         false
                    
                
            
             
                 Î.C.S. „Easy Credit” S.R.L.
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Jurist Principal
                     
                         
                             2013-09-15
                        
                         
                             2015-12-21
                        
                         false
                    
                
            
        
         
             
                 Școala Doctorală de Drept din cadrul ULIM
                 
                     
                         
                             Chișinău
                             md
                        
                    
                
                 
                     
                         2018-10
                    
                     true
                
                 
                     Doctorand
                
            
             
                 Universitatea Liberă Internațională din Moldova
                 
                     
                         
                             Chișinău
                             md
                        
                    
                
                 
                     
                         2016-09-01
                    
                     
                         2018-01-25
                    
                     false
                
                 
                     Magistru în drept
                
            
             
                 Facultatea de Drept și Științe Administrative
                 
                     
                         
                             Craiova
                             ro
                        
                    
                
                 
                     
                         2009-09-15
                    
                     
                         2013-07-17
                    
                     false
                
                 
                     Licențiat în drept
                
            
             
                 Liceul Teoretic „Tudor Arghezi”
                 
                     
                         
                             Craiova
                             ro
                        
                    
                
                 
                     
                         2005
                    
                     
                         2009
                    
                     false
                
                 
                     Studii liceale (clasele a IX-a - a XII-a)
                
            
             
                 Liceul Teoretic „Aurel David”
                 
                     
                         
                             satul Bardar
                        
                    
                
                 
                     
                         1996
                    
                     
                         2005
                    
                     false
                
                 
                     Studii gimnaziale
                
            
        
         
         
         
         
             
                 Rusă
                 language
                 
                     CEF-Understanding-Listening
                     
                         C2
                    
                
                 
                     CEF-Understanding-Reading
                     
                         B1
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Interaction
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Production
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Writing-Production
                     
                         A2
                    
                
            
             
                 Engleză
                 language
                 
                     CEF-Understanding-Listening
                     
                         C1
                    
                
                 
                     CEF-Understanding-Reading
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Interaction
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Production
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Writing-Production
                     
                         B2
                    
                
            
        
         
         
         
             
                 Proiecte
                 <p>a) Proiectul Internaţional de Cooperare în domeniul Dreptului de Autor şi Drepturilor Conexe (responsabil de proiect: Directoratul General pentru Drepturile de Autor din cadrul Ministerului Culturii şi Turismului al Republicii Turcia), 3-6 mai 2018</p><p>Prezentări:</p><p>1.&nbsp;„<em>Perspectiva viitoare a țărilor și propunerile privind viitoarele activități de cooperare în domeniul dreptului de autor și drepturilor conexe</em>”;</p><p>2. „<em>Activități pentru a crește gradul de conștientizare a opiniei publice cu privire la importanța dreptului de autor și lupta împotriva pirateriei</em>”.</p><p>b) Program de leadership pentru tinerii juriști din Republica Moldova „LEAD”, absolvit în 2019.</p>
            
        
         
         
             
                 Competențe de comunicare și interpersonale
                 <p>- bune abilități în comunicare, dobândite prin activități de voluntariat în cadrul Asociației&nbsp;Studenților Basarabeni din Craiova;</p><p>- excelente abilități de interacțiune, colaborare și negociere;</p><p>-&nbsp;experiență vastă în expunerea unor prezentări etc.</p><p>&nbsp;</p>
            
        
         
             
                 Competențe organizatorice
                 <p>- leadership (obținut în cadrul mai multor proiecte organizate de către Asociația Studenților Basarabeni din Craiova);</p><p>- abilități organizaționale în desfășurarea activităților în funcția de conducere.</p>
            
        
         
             
                 Navigare internet - anvansat
                 Microsoft Office ( Excel PowerPoint Word ) - nivel experimentat
                 Cunostinte operare PC
                 Utilizare buna a programelor de comunicare(mail messenger skype)
                 Google Drive
                 Cunoștințe bune în SMM
            
        
         
         
             
                 Conferinţe
                 <ul><li> Conferința regională privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe, 7-8 septembrie 2017, Chișinău, Republica Moldova.</li></ul><p><br></p><p>Prezentare „Rolul Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală în sistemul de gestiune colectivă a dreptului de autor și a drepturilor conexe din Republica Moldova”.</p>
            
             
                 Seminarii
                 <p>1.&nbsp;Atelier de lucru „Aspecte teoretice și practice la soluționarea litigiilor din domeniul proprietății intelectuale” (Certificat nr. 6325/10957 din 06 decembrie 2016),&nbsp;Chișinău, Republica Moldova;</p><p>2. Seminarul regional privind dreptul de autor și gestiunea colectivă, Kiev, Ucraina (01-04 martie 2017)</p><p>Prezentare: Sistemul de gestiune colectivă din Republica Moldova;</p><p>3. Seminarul național „Protecția și asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală cu privire la piesele de schimb auto”, București, România, 24-26 mai 2017;</p><p>4.Simpozionul „Contrafacerea și pirateria în domeniul proprietății intelectuale”, 19-21 octombrie 2016, Brașov, România;</p><p>5. Seminarul „Dreptul administrativ - procedura necontencioasă și contenciosul administrativ”, 10-11 noiembrie 2017 (certificat nr. 5149/9140),&nbsp;Chișinău, Republica Moldova;</p><p>6.&nbsp;Seminarul regional „Asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală”, 6-7 iunie 2018, Chișinău, Republica Moldova;</p><p>7. Seminar „Implicarea tinerilor în sindicate” mai 2019, Vadul lui Vodă, Republica Moldova.</p>
            
        
         
         
             Competenţe dobândite la locul de muncă
             
                 Competenţe dobândite la locul de muncă
                 <p>- o bună cunoaștere a procedurii de recuperare a datoriilor (procedura de executare, procedura civilă);</p><p>- experiență vastă în examinarea dosarelor atât în drept comun, cât și în contencios administrativ;</p><p>- bune capacități manageriale.</p>
            
        
         
             Alte competenţe
             
                 Alte competenţe
                 <p>- voluntariat:</p><p>1. Asociația Studenților Basarabeni din Craiova (vicepreședinte), Craiova, România;</p><p>2. Proiect de ajutorare a oamenilor nevoiași „Bun de Crăciun” (satul Bardar, raionul Ialoveni, Republica Moldova);</p><p>- competențe profesionale în administrația publică locală (consilier local, Consiliul local Bardar, satul Bardar, raionul Ialoveni, Republica Moldova, 2015 - 2021).</p>
            
        
         
             Publicaţii
             
                 Publicaţii
                 <ol><li>Articol: „Proprietatea intelectuală și fotbalul. Cum trebuie să fie difuzate meciurile de către terasele din Capitală” (BIZLAW, Portalul Avocaturii de Afaceri din Moldova, 27 iunie 2018);</li><li>Articol: „Este tatuajul obiect al dreptului de autor?” (Revista INTELLECTUS 1/2017);</li><li>Articol: „Aspecte ale utilizării operelor cu scopul de a parodia” (Revista INTELLECTUS 2018, BIZLAW);</li><li>Articol: „Publicitatea prin prisma drepturilor de autor și conexe” <span style="color: rgb(51, 51, 51);">(Revista INTELLECTUS 2020);</span></li><li>Articol: „Beneficiile de pe urma operelor de artă plastică” <span style="color: rgb(51, 51, 51);">(Revista INTELLECTUS 2021).</span></li></ol>
            
        
         
             Certificate
             
                 Certificate
                 <p>1. Consilier în Proprietatea Intelectuală (certificat nr. 112 din 29 aprilie 2016);</p><p>2. Certificat de absolvire Next Language Center program ”Advanced English Course” (nr. 2452 din 26 decembrie 2016);</p><p>3. Certificat de absolvire a cursului de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă (nr. 10/11/17-4 din&nbsp;10.11.2017).</p><p>&nbsp;</p>
            
        
    


