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INFORMAŢII PERSONALE DAN LUCIAN RUSU  
 

  

   Str Nicolae Table nr 5,300647,Timișoara,România 

   +40256228848  +40722205823 

    danlucianrusu91@gmail.com 

 
  linkedin.com/in/danlucianrusu 

 

 

Sexul masculin | Data naşterii 15.08.1968 | Naţionalitatea română 

 
 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ 

 

 

 
 

  

10/2018-prezent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Founding partner 
Genesia Trade Timișoara,Str Nicolae Table 5, www.genesiatrade.ro 
 
Consultanță în optimizări de procese, diagnoze organizaționale, project management; training soft 
skills. Management operațional externalizat. Cursuri de training, evenimente corporative, 
coaching, mentoring in general management ,distribution management, leadership, Key Account 
management și expertize în colaborarea transfrontaliera prin depășirea barierelor culturale în 
zona Balcanilor de vest. 

Tipul sau sectorul de activitate  Consultanță, training, project management. 
 
  

  09/2013-09/2018          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General Manager,Administrator 
Polimark Foods srl, Timișoara,Str C Brediceanu 10C, www.polimark.rs 
 
 Principalele activități: 
-deschidere firmă în România; 
-management operațional-import, distribuție, listare KA, plăți /încasări (OCF);  
-formare echipă vânzări și administrativă; 
- managementul distribuitorului; 
-gestionare talente; 
-administrare generală afacere prin terți : financiar, marketing, supply, HR, etc. 
-responsabil creare,aprobare, implementare plan afaceri, plan promoții, OCF; 
- reprezentare legală, comunicare legală și media. 
 
Ca membru al boardului Polimark Group Serbia: proiect corporatizare ( transformarea și alinierea 
proceselor, procedurilor, bunelor practici pentru internaționalizarea afacerii prin extinderea în afara 
țării mamă Serbia); extindere pe noi teritorii prin export: Ungaria, Bulgaria, Austria. 

 
Tipul sau sectorul de activitate  Import și distribuție bunuri de larg consum. Polimark Foods srl este 
subsidiarul și reprezentantul în România al Polimark Group Serbia, lider regional pe piața de 
condimente alimentare,pentru care desfasoară activități de reprezentare legală. 
  

mailto:danlucianrusu91@gmail.com
http://www.genesiatrade.ro/
http://www.polimark.rs/
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04/1997-08/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Manager 
Unilever South Central Europe srl,București, Sos Buc-Ploiesti 42-44; www.unilever.com; 
Unilever Beograd d.o.o, Belgrad,Serbia. 
 
2010-2013  
General Manager și administrator Unilever Beograd doo, pentru regiunea Serbia,Mne & 
Makosal    (Serbia,Muntenegru,Macedonia,Kosovo,Albania.) 
Misiunea jobului: administrare afacere și reprezentare în fața autorităților din Serbia, Muntenegru, 
Macedonia, Albania, Kosovo. 
Păstrarea responsabilităților pentru Serbia și Muntenegru, promovare prin adăugarea teritoriilor 
menționate. Gestionarea lor s-a facut off-shore, adică prin export din Serbia și managementul 
teritoriului cu ajutorul importatorului-distribuitor. Bugetele de marketing/activări s-au gestionat 
centralizat,de la Belgrad/Bucuresti și au fost în responsabilitatea mea. 
 
2004-2010  
General Manager și administrator Unilever Beograd doo,Serbia si Muntenegru. 
Misiunea jobului:administrare afacere și reprezentare în fața autorităților din Serbia și Muntenegru. 
 Principalele activități: 
- management afacere on-shore Serbia, a firmei Unilever Beograd doo. 
   - administrator legal al Unilever Beograd;  
   - gestionare distribuție; 
   - conducere echipa; 
   - gestionare servicii externalizate: financiar, HR, supply chain, 
   - comunicare si PR; 
- management afacere tip off-shore in Muntenegru (export marfă de la Unilever Romania și 
responsabilitate gestionare de la Unilever Beograd: pentru Muntenegru). 
 

 
2002-2004  
National Sales & Logistics Manager ,Unilever Yugoslavia ( Serbia & Muntenegru). 
Misiunea jobului: gestionare vânzări și importuri-logistică pentru afacerea din Serbia și gestionare 
importuri Muntenegru Principalele activități: 
-management distribuție teritorială și echipă de vânzări; implementare plan promoții, organizare 
importuri si logistică, KA management. 
 
2001-2002 
Project Manager „Yugo Project” in Yugoslavia ( Serbia+Muntenegru). 
Misiunea proiectului: relansarea afacerii Unilever în fosta Iugoslavie după ridicarea sancțiunilor și 
căderea regimului Milosevic. 
 Principalele activități: 
Evaluare și relansare distribuție (tender distribuitori/importatori); angajare echipă locala de vânzări; 
redefinire sistem raportare și evaluare personal; CAPEX; propunere plan afaceri pe 5 ani; 
evaluare deschidere fililală locală ( srl/ltd)- se lucra cu birou reprezentanță. 
 
Proiectul a fost supervizat de boardul USCE și am coordonat o echipa multidepartamentala din 
Bucuresti pentru suport-financiar, logistică, HR, marketing,IT.  
 
1997-2001 
Sales Unit Manager Unilever South Central Europe, regiunea Vest. 
Misiunea jobului: management regional afacere Unilever Romania 
Principalele activități: 
Distributor management- distribuție calitativă, plăți/garanții; echipă-reward & recognition, 
promovări, plan succesiune. Cca 40 subordonați ( vânzări, mercantizare, administrație) 
Plan promoții- implementare pe teritoriu alocat: SM, MM, BH, AR, SJ, TM, CS, MH,VL, GJ. 

 

http://www.unilever.com/
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Tipul sau sectorul de activitate  Producție, marketing și distribuție bunuri de larg consum. 
Grupul Unilever este în top 10 mondial în producția de bunuri de larg consum, organizată în trei 
mari divizii:  
1: produse de îngrijirea casei și cosmetice; 2: alimente ambientale/ refrigerate, și 3: înghețată. 
Realizează o cifră de afaceri de peste 50 miliarde euro pe an, cu 149.000 de angajați la nivel 
global și vinde, inclusiv prin filiala din Romania, branduri ca : Dero, Domestos, Coccolino, Dove, 
Rexona, Axe, Knorr, Rama, Delma, Algida, Lipton, Napoca Ice Cream. 
Unilever South Central Europe srl (USCE) este subsidiară grupului Unilever în Romania, căruia 
îi sunt subordonate activitățile din Romania, Unilever Beograd doo, Unilever Bulgaria dod și 
Moldova, un numar total de 8 țări, cu cca 600 de angajați și o cifra de afaceri de cca 200 milioane 
euro anual. 
Unilever Beograd doo este subsidiara din Serbia a USCE, cu 22 angajați permaneți și cu 
activități de prezentare a brandului Unilever și a brandurilor de consum pentru Balcanii de vest: 
Serbia, Muntenegru, Macedonia de Nord, Kosovo, Albania (5 țări). In mod direct și indirect ( prin 
externalizare) pentru Unilever Beograd doo lucrează un numar total de 80 de angajați,în sectoare 
ca: vânzări, marketing, logistică, mercantizare magazine, etc.Realizeaza un venit de cca 20 
milioane Eur/an. 
 
  

07/1995-03/1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sales Supervisor 
Stimorol Romania, București. 
 
Misiunea jobului: Dezvoltare afacere și market share pe zona alocată. 
Principalele activități: 
gestionare distribuitor, echipă, plan promoții. 
Promovat prin rezultate și extindere afacere din poziția inițială de agent/merchandiser pentru 
Timisoara și Cluj la o poziție regională pe toata zona de vest. Echipă de 3 mercantizori. 
 

 
 
Tipul sau sectorul de activitate  Vânzări, merchandising, marketing. Stimorol a fost un producător 
de gumă de mestecat cu activitate în Europa și cu plan de extensie în Romania în 1994; a fost  
achiziționat de Cadbury Schweppes după 2000. 
 
 
  

10/1992-06/1995 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inginer 
SC Mecatim SA Timișoara, Calea Buziașului 73,Timisoara 
 
 
Principalele activități: 
Proiectare,desfacere/marketing, administrație, traduceri din/ în engleză/sarbă, ofertare, vânzare, 
reprezentare externă, târguri și expoziții. 
 

 
Tipul sau sectorul de activitate: Producție și comercializare autoturisme. Mecatim a fost 
producătorul autoturismului de mic litraj Lastun 500 și a altor piese și componente auto pentru 
industria auto și de tractoare. Este fosta IAT (Intreprinderea de autoturisme Timișoara), rezultată 
din divizarea fabricii Tehnometal Timișoara, în 1986. 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

  

                                                                                                                                                             

Centrul de formare APSAP/Min Educației București : Curs expert în achiziții publice-
Diplomă absolvire; proceduri de achiziții in SEAP/SICAP, gestionarea platfomei online. 
Nov-Dec 2020:   Centrul de formare APSAP/Min Educației : Curs manager de proiect –
Diplomă absolvire; managementul proiectelor. 
Comargo Cluj /Min Educației: Curs formator ( trainer) –Diplomă absolvire; ”train the 
trainer”,tehnici de formare profesinală. 
 
Universitatea Politehnica Timișoara 
Facultatea de mecanică, secția Mecanică fină,specializarea aparatură bio-medicală-
diplomă absolvire cu lucrare de diploma -echivalent master. 
 
Liceul de matematică-fizică CD Loga Timișoara, secția matematică-fizică- diplomă 
bacalaureat. 
 
Cursuri de formare la locul de muncă, organizate de angajator ( fără diplomă de absolvire):  
Polimark: Key Account Management, mini MBA module (de către PWC Belgrade). 
Unilever: Territory management, Key Account management, Leadership skills, Conflict & 
Crisis management, Business Ethics, Project management, Negotiation skills. 

                                                          Stimorol: curs vânzări avansate, curs merchandising. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENΤE PERSONALE  

  

      

Sept-Oct 2020: 

 

Nov-Dec 2020: 

 

Iun-Dec 2019: 

 

1987-1992  

 

 

 

1982-1986 

 

 

1995-2016 

      

Limba(i) maternă(e) română  

  

  

Alte limbi străine cunoscute ÎNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Engleza C2  C2 C2 C2 C2 

  

Sârbă C2  C1 C1 C1 B1 

Germană A2 A2 A1 A1 A2 

 

 

 

 

Competenţe de comunicare  Foarte bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie de manager 
de vânzări, dar și prin promovarea ulterioară ca general manager, care a necesitat 
dezvoltarea lor. De asemenea, această competență este actualmente predată in cursuri 
din postura de trainer. 
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INFORMAȚII SUPLIMENTARE  

 

 
 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

Am condus echipe complexe începând cu anul 1997, în diverse organizații multinaționale, de la 20 la 
80 de angajați .De asemenea, leadership-ul face parte din pachetul de programe de pregătire 
profesionala pe care îl prezint în prezent diverselor organizații. 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

Pe baza cursurilor prin care am trecut la locul de muncă, menționate mai sus și a experienței 
profesionale din general management și training, stăpânesc bine negocierea cu clienți mari, 
managementul distribuției de bunuri de larg consum, gestionarea situațiilor și persoanelor dificile prin 
descoperirea stilurilor comportamentale de bază și complexe. Prin aria geografică acoperită timp de 
12 ani de carieră in posturi din strainatate, cunosc diversele dimensiuni culturale ale grupurilor de 
populații din Balcanii de vest (sârbă ,albaneză, macedoneană ,bulgară, maghiară). Prin contactul 
prelungit cu echipe de management din vestul Europei dar și cu clienții, cunosc și tiparele 
comportamentale de acolo (englez,olandez,irlandez,german,polonez). 

Competenţe digitale AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

 
Utilizator 

independent  
Utilizator 

experimentat  
Utilizator elementar  Utilizator elementar  -  

  

 Scrieţi denumirea certificatului. 

 ▪ Utilizator experimentat MS Office, prin natura serviciului (cerință de post din anul 2000). 

▪ Utilizator experimentat Wondershare Filmora si Adobe Premiere-editor video ( procesare filme 
pentru training). 

▪ Utilizator experimentat Cubase și Studio One – editor muzică, prin natura hobyy-urilor. 

▪ Utilizator ocazional platforme sociale- Facebook,WhatApp,Instagram,etc. 

Alte competenţe  În muzică, percuție și chitară bas ( membru a ueni formații locale de tip cover band din 2007). 
Pasionat și cu cunoștinte în muzica moderna și filmografia secolului XX. 
 

Permis de conducere  B 

Prezentări si conferinţe 

(selectie) 

 

 

 

Distincţii 

(selectie) 

 

Afilieri 

 

Referinţe si citări 

 

Conferința Progressive magazine Serbia  Kopaonik 2009-speaker ; prelegere pe tema oportunităților 
de promovare ale FMCG in-store(In store TV channels); 

Conferința revistei „Market” Serbia Belgrad,2011 –speaker: tendințe pe piața tradițională și cea a 
marilor clienți în Serbia. 

 

Manager of the Year 2006 –USCE (Unilever SCE Customer Development Award). 

 

 

Rotary Ripensis Timișoara ( membru din 2014 și trezorier mandatul 2016-2017) 
 

Revista „Magazinul progresiv România”: 
https://revistaprogresiv.ro/articole/mai-este-loc-de-start-upuri-pe-piata-bunurilor-de-larg-consum 

 

https://revistaprogresiv.ro/articole/mai-este-loc-de-start-upuri-pe-piata-bunurilor-de-larg-consum

