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Informaţii personale  

  

Nume / Prenume RUSU IOAN 

Adresă(e) Str. Fagului, nr. 32A, Mun. Mediaş, Jud.Sibiu 

Telefon(oane) +40 269 803333   

Fax(uri) +40 269 839029 

  

E-mail(uri) cabinet@transgaz.ro   

  

Naţionalitate(-tăţi) Romana 

  

Data si locul naşterii 11.07.1954, Mediaş, Jud. Sibiu 

  

Sex Masculin 

  

Experienţa profesională  

  

Perioada IUNIE 2013 – PREZENT 

Funcţia sau postul ocupat DIRECTOR GENERAL ADJUNCT si membru in Consiliul de Administratie 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Activitate de conducere 
Managementul general al departamentelor de operare, exploatare şi mentenanţă si 
sucursala, Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ S.A. 

Numele şi adresa angajatorului SNTGN Transgaz S.A. Mediaş  

  

Perioada IUNIE 2012 – IUNIE 2013 

Funcţia sau postul ocupat DIRECTOR GENERAL si membru in Consiliul de Administratie 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Managementul general al activităţii companiei, care include gestionarea sistemului 
naţional de transport, al activităţii de tranzit şi import al gazelor naturale. Coordonarea şi 
implicarea activă în activităţile de proiectare, dezvoltare, operare şi mentenanţă a 
infrastructurii şi facilităţilor aferente sistemului naţional de transport (SNT). Relatii de 
reprezentare si colaborare internationala, Responsabilitate tehnico-economica privind 
activitatea curenta si de perspectiva a societatii. 

Numele şi adresa angajatorului SNTGN Transgaz S.A. Mediaş  

mailto:cabinet@transgaz.ro
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Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Activitate de conducere  
Managementul general al Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ 
S.A. 

  

Perioada OCTOMBRIE 2009 – IUNIE 2012 

Funcţia sau postul ocupat DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Organizarea, coordonarea şi gestionarea activităţii societăţii privind operarea, 
exploatarea şi mentenanţa SNT incluzând coordonarea activităţii subunitatilor teritoriale. 
Contractarea capacitatilor de transport si asigurarea veniturilor societatii. Responsabil in 
tratativele privind proiectul de transport al gazelor naturale pe traseul Azerbaidjan-
Georgia-Romania (AGRI). Membru in comisia Transgaz privind oferta secundara de 
vanzare actiuni reprezentand 15% din capitalul social al Transgaz la Bursa de Valori 
Bucuresti (BVB). Responsabil de siguranta functionarii sistemelor de transport. 
 

Numele şi adresa angajatorului SNTGN Transgaz S.A. Mediaş  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Activitate de conducere 
Managementul general al departamentelor de operare, exploatare şi mentenanţă ale 
Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ S.A. 

  

Perioada MAI 2007 – OCTOMBRIE 2009 

Funcţia sau postul ocupat DIRECTOR GENERAL si Membru in Consiliul de Administratie 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Managementul general al activităţii companiei, care include gestionarea sistemului 
naţional de transport, precum şi activităţii de tranzit şi import al gazelor naturale. 
Coordonarea in baza ordinului nr.711/11.07.2007 al Ministrului Economiei si Finantelor a 
ofertei publice primare de vânzare acţiuni TRANSGAZ şi listarea actiunilor companiei la 
Bursa de Valori București (BVB), proces a carui valoare a fost de aproximativ 65 mil 
Euro. Responsabil privind asigurarea functionarii in siguranta SNT pe perioada „Crizei 
Gazelor” din 7-9 ianuarie 2008 cauzata de sistarea importurilor de gaze in Romania. 
Responsabil pentru utilizarea programelor de finantare cu fonduri europene (EEPR si 
POST CCE) si obtinerea de cofinantare pentru urmatoarele proiecte: interconectare 
Romania-Ungaria, in valoare de 7.5 mil Euro (23% din valoarea totala); conducta de 
interconectare Romania-Bulgaria in valoare de 4.5 mil Euro (20%); asigurarea curgerii 
reversibile a fluxului de gaze pe conducta de tranzit dedicata Bulgariei in valoare de 1.5 
mil Euro; sistemul centralizat de achizitii date SCADA in valoare de 17 mil Euro. 

Numele şi adresa angajatorului SNTGN Transgaz S.A. Mediaş   

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Activitate de conducere  
Managementul general al Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ 
S.A. 

 
Perioada 

  

 
IUNIE 2000 – MAI 2007, IULIE 1999 - IUNIE 2000  

Funcţia sau postul ocupat DIRECTOR  DIRECTIA TEHNICĂ - DEZVOLTARE 
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Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Managementul activităţilor domeniului Tehnic-dezvoltare al societăţii. Responsabil cu 
coordonarea si realizarea proiectului conductei de Tranzit International de  Gaze 
Isaccea – Negru Vodă ( DN 1200mm/190 km lungime), conductei de import Ucraina-
Medieşu Aurit (DN 700mm /45km),  precum si a unor conducte de transport necesare 
asigurarii conditiilor tehnologice ale SNT. Responsabil cu utilizarea resurselor financiare 
alocate in cadrul programelor anuale de dezvoltare, modernizare si reabilitare, precum 
si cu respectarea legalitatii in toate etapele de derulare a proiectelor (procurare, avizare, 
achizitie, executie, punere in functiune).  

Numele şi adresa angajatorului SNGN ROMGAZ SA Mediaş, SNTGN TRANSGAZ SA Medias  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Activitate de conducere si coordonare in domeniul dezvoltarii si modernizarii sistemului 
national de transport gaze naturale 

 

 
 

   Perioada 

 
SEPTEMBRIE 1998 – IULIE 1999  

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

DIRECTOR DIVIZIA EXPLOATARE CONDUCTE MAGISTRALE 
Coordonarea efectiva a activitatii de exploatare si intretinere a SNT. 
 
SNGN ROMGAZ SA Medias 
Activitate de conducere si coordonare in domeniul transportului gazelor naturale 
 
 
 
IULIE 1998 – SEPTEMBRIE 1998 

Funcţia sau postul ocupat 
 

DIRECTOR  ADJUNCT  TEHNIC DEZVOLTARE 

Activitati si responsabilitati 
principale 

Coordonarea activităţilor specifice domeniului Tehnic-Dezvoltare al societăţii. 
Responsabil cu activitatea de proiectare şi implementare a proiectelor specifice 
Sistemului de Transport Gaze Naturale. 

Numele si adresa angajatorului SNGN ROMGAZ R.A. Mediaş 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Activitate de coordonare 

  

Perioada SEPTEMBRIE 1997 – IULIE 1998 

Funcţia sau postul ocupat INGINER ŞEF 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonarea activităţii de construcţie a conductelor magistrale de gaze naturale pentru 
beneficiarii din cadrul ROMGAZ RA. Conducerea lucrarilor de executie a conductei de 
interconectare a sistemului de transport gaze naturale din Romania cu cel din Ucraina 
pe directia Tekovo-Mediesul Aurit. 

Numele şi adresa angajatorului S.C. CONDMAG S.A. Brasov – Șantier 4, Mediaş 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Activitate de conducere in sectorul constructii montaj din domeniul gazelor naturale. 

  

Perioada MAI 1997 – SEPTEMBRIE 1997 

Funcţia sau postul ocupat ŞEF SERVICU INVESTIŢII 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonarea activităţii de dezvoltare/investitii in domeniile productie, transport si 
distributie gaze naturale. 
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Numele şi adresa angajatorului ROMGAZ R.A. Medias 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Urmarirea si monitorizarea derularii programelor de investitii din subunitatile regiei. 

  

Perioada MARTIE 1991 – MAI 1997 

Funcţia sau postul ocupat DIRECTOR ADJUNCT TEHNIC DEZVOLTARE 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Managementul activităţii de dezvoltare şi al lucrărilor de reparaţii capitale a le 
conductelor de transport gaze naturale şi ale instalaţiilor aferente acestuia (instalaţii de 
telecomunicaţii, protecţie catodică, staţii de reglare-măsurare, etc). Responsabil tehnic 
cu executia si urmarirea lucrarilor de constructii montaj a conductei de tranzit gaze 
naturale din Federatia Rusa catre Turcia, Grecia si alte tari, DN 1200 mm X 190 km 
Isaccea – Negru Voda fir III inclusiv statiile de masurare gaze. 

Numele şi adresa angajatorului INTREPRINDEREA DE EXPLOATARE A CONDUCTELOR  MAGISTRALE DE GAZ 
METAN, Mediaş – ROMGAZ R.A. 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Activitate de conducere si coordonare a derularii programelor de investitii si reabilitari 
ale conductelor magistrale si instalatiilor aferente. 

  

Perioada 1984 - MARTIE 1991 

Funcţia sau postul ocupat ŞEF BIROU SUPRAVEGHERE INVESTIŢII 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Responsabil de urmarirea derularii lucrărilor de reparaţii capitale la conductele 
magistrale de transport gaze şi instalaţii aferente acestora (instalaţii de telecomunicaţii, 
protecţie catodică, staţii de reglare-măsurare, etc) în cadrul serviciului de Investiţii. 

Numele şi adresa angajatorului INTREPRINDEREA DE EXPLOATARE A CONDUCTELOR MAGISTRALE DE GAZ 
METAN, Mediaş 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Activitate de coordonare si urmarire in executia unor lucrari de constructii montaj in 
domeniul gazelor naturale. 

  

Perioada 1983 - 1984 

Funcţia sau postul ocupat ŞEF BRIGADĂ DE INTERVENŢIE RAPIDĂ 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Sarcini concrete privind intervenţia rapidă cu personal şi utilaje în caz de accidente 
tehnice pe Sistemul Naţional de Transport Gaze. 

Numele şi adresa angajatorului INTREPRINDEREA DE EXPLOATARE A CONDUCTELOR  MAGISTRALE DE GAZ 
METAN, Mediaş - Regionala Mediaş 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Activitate de conducere in executia unor lucrari de interventii sau remedieri avarii 
aferente conductelor. 

  

Perioada AUGUST 1982 - 1983 

Funcţia sau postul ocupat Inginer, angajat prin dispozitia de repartizare nr.28210 

Numele şi adresa angajatorului INTREPRINDEREA DE EXPLOATARE A CONDUCTELOR  MAGISTRALE DE GAZ 
METAN, Mediaş  - CENTRALA GAZULUI METAN Mediaş 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Documentare si instruire privind activitatea de transport gaze naturale. 

  

 
Educaţie şi formare 
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Perioada 1969-1973 

Calificarea / diploma obţinută Diploma Bacalaureat 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

Liceul Teoretic Axente Sever, Medias 

 
Perioada 

 
  1973-1974 

 
 
 
Perioada 
 

  Calificarea / diploma obţinută 
 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

 
   
    Perioada 

Stagiu militar TR 
 
 
1974 - 1982 
 
Inginer 
 
Universitatea Brasov 
Facultatea de Mecanica, Profil Electrotehnica, Utilizari 
 
 
1985 si 1989  

Calificarea/diploma obtinuta Perfecţionarea Activităţii de Investiţii 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

În cadrul “Centrului de pregătire şi perfecţionare a personalului  Petrol  - Mine – Gaze“,  
Bucureşti si Medias 

  

Perioada 1986 

Calificarea / diploma obţinută Protecţia Anticorozivă Exterioară a Conductelor Metalice din Sol 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

În cadrul “Centrului de pregătire şi perfecţionare a personalului  Petrol  - Mine – Gaze“, 
Bucureşti 

  

Perioada 
Calificarea/diploma obtinuta 

1996 
Perfectionare si pregatire a personalului din Romgaz in domeniile managementului si 
conducerii companiilor de transport gaze, SCADA si Telecomunicatii in industria 
gazeifera. 

Numele si tipul institutiei de 
invatamant/furnizorului de 
formare 

 

Arthur Andersen si Andersen Consulting din Canada 

Perioada 
Calificarea/diploma obtinuta 
 
 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

2000 – 2006 
Perfectionare in aplicarea Legislatiei Armonizata in Domeniul Industriei si Comertului. 
Metode si proceduri specifice de prevenire si combatere a actelor de coruptie in 
institutiile publice si ale agentilor economici. 
Ministerul Economiei si Comertului 
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Perioada 2008 

Calificarea / diploma obţinută Program de perfecţionare „Management”, certificat seria E nr.0187015. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

Ministerul Muncii in colaborare cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului 

 
Perioada 

 
2008 

Calificarea / diploma obţinută Curs de perfecţionare „MC227 – MBA – TOP MANAGERI” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

SC WIFI RO SA şi WIFI Internaţional GmbH Viena. 

 
Perioada 

 
2012 

Calificarea/diploma obtinuta 
Numele si tipul institutiei de 
invatamant/furnizorului de 
formare 
 

  Perioada 
  Calificarea/diploma obtinuta 
  Numele si tipul intitutiei de           
  invatamant/furnizorului de  
  formare 
 
 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

Business Executive English for Gas Industry Sector 
EULINK Europe-Link LTD Londra, Marea Britanie 
 
 
 
2013 
Managementul proiectelor in medii controlate PRINCE 2 – Nivel baza 
EULINK Europe-Link LTD Londra, Marea Britanie 

  

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba ENGLEZA  B1 
Utilizator 
independent  

B1 
Utilizator 
independent  

B1 
Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 
independent 

Limba FRANCEZA  B1 
Utilizator 
independent  

B1 
Utilizator 
independent  

B1 
Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 
independent 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Bun comunicator si negociator, implicare in solutionarea problemelor de natura sociala. In 
perioada 1988-1989 activitate sociala si sindicala in calitate de Presedinte al sindicatului din 
IECMGN. 
In perioada 1998-2001 am participat in calitate de Presedinte al Clubului Sportiv Gaz Metan 
Medias la activitati cu caracter sportiv de performanta si de masa. 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Bun organizator, capabil sa coaguleze fortele si specialistii necesari rezolvarii problemelor 
administrativesi organizatorice.  
Organizarea si coordonarea colectivului de realizare a strategiei de interconectare a 
sistemului national de transport gaze naturale si sistemele de transport din statele 
invecinate. 
Participant la intocmirea strategiei energetice a Romaniei pentru perioada 2008-2020. 
Bun strateg, participant in tratativele unor proiecte privind transportul gazelor naturale dupa 
cum urmeaza: amplificarea tranzitului de gaze din Federatia Rusa catre Turcia, Grecia si 
alte tari; conducta de interconectare Romania-Ungaria; conducta de interconectare 
Romania-Bulgaria; conducta de interconectare Romania-Moldova; proiectul AGRI. 
 

  

Competenţe şi aptitudini 
tehnice 

Bun cunoscator al standardelor si normelor specifice domeniului energetic, in special al 
celor cu specific gazeifer. Promotor al normelor romanesti de proiectare in domeniul 
gazelor naturale, regulamentul de acces la SNT, standarde de firma. 
Îndrumător tehnic privind urmărirea lucrărilor de execuţie a conductelor magistrale de 
transport gaze naturale, precum si modalităţi de efectuare a controlului de calitate si 
supraveghere a lucrărilor de construcţii-montaj. 
Participare la elaborarea Normelor Tehnice pentru proiectarea şi execuţia conductelor de 
alimentare din amonte şi de transport gaze naturale – aprobate prin Decizia ANRGN 
nr.1220/2006. 

 Participant la elaborarea normelor tehnice specifice privind mentenanta conductelor si 
instalatiilor aferente destinate transportului de gaze naturale. 

 
Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

 
Utilizarea sistemului de operare Windows şi a aplicaţiilor MSOffice: Word, Excel, Internet, 
Email, PowerPoint. 

  

Permis(e) de conducere Toate categoriile 

 


