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INFORMAŢII PERSONALE Margareta Rusu  
 

 Privighetorii, nr. 23, bl. B14, sc. B, ap. 14, 610139 Piatra Neamț (România)  

 0742969369     

 rusu.margareta@gmail.com  

Yahoo! Messenger (YIM) margamargareta   

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

 

 

 

 

 

09/12/2013–Prezent  Inginer 

Regia Națională a Pădurilor, Direcția Silvică Neamț, Piatra Neamț (România)  

- întocmirea și urărirea contractelor; 

- întocmirea situațiilor pentru compartimentul de producție; 

- raporatarea lunară în Sumal; 

- întocmirea loturilor; 

- realizarea proceselor tehnologice de exploatare a masei lemnoase. 

01/09/2014–30/08/2015 bursier în cadrul proiectului "Rute de excelență academică în cercetarea doctorală 
și post-doctorală – READ” 

Academia Română, București (România)  

09/08/2012–09/12/2013 Economist 

Regia Națională a Pădurilor - Direcția Silvică Neamț, Roman (România)  

- întocmirea rapoartelor și a situațiilor economice solicitate; 

- suport pentru contabilitatea primară. 

27/03/2011–17/12/2012 Voluntar 

Viitor Plus, București (România)  

-traduceri din română în engleză; 

-coordonare echipă de plantare;  

-construire de colectoare solare; 

-tehnoredactare și editare adrese; 

- formulare și tehnoredactare chestionare;  

- tester proiect Ecoharta (www.ecoharta.ro) 

- verificare, ridicare puieți din pepiniere și predarea acestora.  

17/03/2012–15/06/2012 Cadru didactic supraveghetor 

British Council, București (România)  

- activități didactice și supraveghere; 
 

- lucru în echipă cu copiii (7-12 ani); 

- comunicare în limba engleză. 

17/02/2010–31/05/2010 Stagiu de practică - cercetare 

Catedra Facultății de Administrarea Afacerilor cu Predare în Limbi Străine, București (România)  
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

 

 

 

 

 

COMPETENŢE PERSONALE   

 

- traduceri din română în engleză și din engleză în română; 

- realizarea proiectului de cercetare „Human Resource Practices in Romania”;  

- centralizare, tehnoredactare și editare de date;  

- activități de cercetare pe diverse teme de studiu. 

01/10/2011–Prezent  Doctorand  

Institutul de Studii Doctorale -Academia de Studii Economice București -Management, București 
(România)  

- realizarea de raportări lunare privind demersul cercetării - "Contribuții la promovarea 
managementului bazat pe cunoștințe în industria prelucrării lemnului"; 

- susținerea raportului anual de progres; 
 

- publicarea de articole științifice și participarea la conferințe naționale și internaționale. 

01/10/2007–27/07/2011 Inginer silvic  

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București, Facultatea de Agricultură, 
Specialitatea Silvicultura, București (România)  

Silvicultură, Biostatistică, Matematică, Management forestier, Drept și legislație forestieră, Informatică, 
Împăduriri, Amenajarea pădurilor, Franceză, Ameliorarea terenurilor degradate, Exploatări forestiere, 
Fiziologia plantelor, Biologie, Dendrologie, Dendrometrie, Contabilitate primară. 

01/10/2008–17/08/2010 Master of Business Administration -MBA  

Academia de Studii Economice București, Facultatea de Administrarea Afacerilor (cu predare în 
engleză), București (România)  

Raportare și analiză financiară, Dreptul contractelor, Economia afacerilor, Managementul strategic al 
resurselor umane, Comportamentul organizațional al consumatorului, Marketing stategic, 
Antreprenoriat, Management stategic, Metode cantitative pentru asistarea în afaceri, Afaceri 
internaționale. 

01/10/2005–25/08/2008 Licentiat în ștințe economice  

Academia de Studii Economice București, Facultatea de Administrarea Afacerilor (cu predare în 
engleză), București (România)  

Managementul afacerilor, Doctrine economice contemporane, Microeconomie, Macroeconomie, 
Statistică pentru afaceri, Econometrie, Analiză economico-financiară, Dreptul afacerilor, Economia 
afacerilor, Managementul relațiilor cu clenții, Managementul afacerilor, Comportamentul organizațional 
al consumatorului, Marketing internațional, Cultura antreprenorială, Management intercultural, Strategii 
investiționale în afaceri, Afaceri internaționale, Etica în Afaceri, Contabilitate managerială, Mediul 
european de afaceri, Managementul calității în afaceri. 

15/09/2001–15/06/2005 Operator calculator și ajutor programator  

Colegiul National de Informatică, Piatra Neamț (România)  

Informatica, Economie, Matematica, Fizica, Biologie, Chimie, Limba si Literatura Romana, Limba 
Engleza 

Limba(i) maternă(e) română 
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Alte limbi străine cunoscute ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire 
Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

engleză C2 C2 C2 C2 C2 

franceză B1 B1 A2 A2 A2 

 Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat 
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  
 

Competenţe de comunicare  - excelente abilități de lucru în echipă; 

- abilități de tehnoredactare și comunicare în limba engleză dobândite prin studierea pe parcursul a 5 
ani de zile în această limbă; 
 

- capacitate de asimiliare de noi informații și abilități. 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

- leadership ( responsabil cu coordonarea unei echipe de 10-15 oameni, motivare, supraveghere și 
control al echipei/echipelor de plantare); 

- abilitați de organizare dobândite ca inginer responsabil cu producția în cadrul Ocolului Silvic Gârcina. 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

- o buna cunoaștere a proceselor tehnologice de exploatare a masei lemnoase (în prezent sunt 
responsabilă cu realizarea acestora); 

- competențe digitale;  

- capacitatea de a lua decizii sub stres; 

- capacitate de analiză și sinteză. 

Competenţă digitală - o buna cunoaștere a pachetului Office (Word, Excel, Power Point etc.); 

- cunoștințe medii de programare ( Absolventă a Colegiului Național de Informatică Piatra Neamț). 

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr

