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Iulian Rusu 

Director al Centrului Național Anticorupție 

 

Rezumat la CV 

 
20 de ani de experiență și Master la Universitatea Oxford, din Marea Britanie. 

Experiența include consultanță pentru PNUD, Comisia Europeană, Banca 

Mondială, BERD, GIZ, OIM și alte organizații intonaționale și reprezentanțe ale 

partenerilor de dezvoltare în Republica Moldova. 

 

Domenii de experiență: armonizarea legislației naționale la Acquis 

Communautaire, cercetare juridică, analiză juridică comparată, evaluarea 

conformității sistemelor de drept, a politicilor și actelor juridice cu 

angajamentele internaționale și Acquis UE. 

 
Studii  
 
2004 – 2005 - master în Drept European (Magister Juris), Universitatea Oxford 
din Marea Britanie; 
1997 – 2002 - licență în Drept Internațional, Universitatea de Stat din Moldova 
(USM); 

1993 – 1997 – studii liceale, Liceul Mircea Eliade din Chișinău. 

 
 
Experiență profesională 
 
7 februarie 2022 – prezent – director al Centrului Național Anticorupție; 

octombrie 2021 – februarie 2022 - secretar de stat la Ministerul Justiției al 

Republicii Moldova; 

iulie 2018 – septembrie 2021 - adjunct al Directorului executiv al Institutului 

pentru politici și reforme europene (IPRE). 

 

•Monitorizarea implementării Acordului de Asociere UE-Moldova în domeniile 

justiție și lupta împotriva corupției, politici de concurență și legislație bancară 

și financiară; 

• Revizuirea nivelului de transpunere a directivelor și regulamentelor UE în 

legislația națională; 

• Revizuirea juridică și de reglementare a Strategiei de reformă a sectorului 

justiției din Moldova și a rezultatelor acesteia; 

• Evaluarea proiectului de legislație relevantă pentru statul de drept, reforma 

sectorului justiției și funcțiile agențiilor de aplicare a legii, așa cum este propus 

 
 
Domenii 
generale de 
activitate 
 

Dreptul Uniunii 

Europene; Justiție 

și afaceri interne, 

Drepturile omului 

 

Limbi vorbite 
 

Limba română 

(vorbitor nativ) 

Limba engleză 

(nivel profesionist) 

Limba rusă (nivel 

profesionist) 

Limba franceză 

(nivel mediu) 

 

Titluri/distincții 
 

Bursă Chevening 

 

Publicații 
 

Legea Concurenței 

Dezvoltarea pieței 

asigurărilor în 

Republica 

Moldova în 

contextul 

negocierilor 

DCFTA între 

Moldova și UE 

Manual de drept 

European 

Dezvoltarea 

cadrului 

instituțional 

pentru 

implementarea 

acordurilor de 

asociere în 

Georgia, Moldova 

și Ucraina: analiză 

comparativă 
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 de Guvernul Republicii Moldova. 

 

mai 2019 – octombrie 2019 – expert evaluator la SOFRECO, Chișinău 

• Evaluarea a trei programe-cadru ale UE în Moldova pentru perioada de 

programare 2011, 2012 și 2013. 

 

mai 2018 – mai 2019 – expert juridic la Banca Mondială, Chișinău 

• Consultanță juridică și de piață cu privire la completarea chestionarelor de 

reglementare a pieței de produse pentru reprezentanții mediului de afaceri; 

• Analiza sectorială a legislației și practicilor din diverse domenii industriale, 

inclusiv analiza barierelor la intrare, reglementarea concurenței și a ajutorului 

de stat, competența autorităților independente de reglementare etc. 
 

iulie 2017 – octombrie 2019 – expert juridic la Tipik Legal 

• Elaborarea rapoartelor de conformitate pentru legislația română care 

transpune: 

1. Directiva UE 2013/48/UE privind dreptul de acces la un avocat; 

2. Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului privind procedurile de predare a 

mandatului european de arestare; 

3. Decizia-cadru 2008/909/JAI a Consiliului privind aplicarea principiului 

recunoașterii reciproce a hotărârilor în materie penală care impun pedepse 

privative de libertate sau măsuri privative de libertate în scopul executării 

acestora în Uniunea Europeană; 

4. Decizia-cadru a Consiliului 2005/214/JAI privind aplicarea principiului 

recunoașterii reciproce a sancțiunilor financiare; 

• Elaborarea cartografierii legislației românești care transpune: 

1. Decizia-cadru 2008/909/JAI a Consiliului; 

2. Decizia-cadru a Consiliului 2008/947/JAI. 

  

august 2016 – februarie 2019 – expert juridic la Agenția de Cooperare 

Internațională a Germaniei (GIZ), Chișinău 

• Analiza comparativă a legislației de dezvoltare regională și elaborarea noii 

Legi a dezvoltării regionale; 

• Implementarea Reformei Administrației Publice Centrale în Moldova, cu 

accent pe creșterea eficienței și eficacității autorităților administrației publice 

centrale, revizuirea funcțiilor, proceselor de afaceri, serviciilor prestate și 

activelor gestionate, separarea procesului de elaborare a politicilor publice de 

implementare, evaluarea/revizuirea îmbunătățită a politicilor publice, 

evaluarea capacităților autorităților administrației publice locale în contextul 

potențialelor reforme administrativ-teritoriale și a reformei administrației 

publice locale; 

• Participarea la elaborarea statutului Agenției Servicii Publice, cu centre 

multifuncționale în toată țara, instituțiile beneficiare incluzând Ministerul 

Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Afacerilor Externe și 
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Integrării Europene, Cancelaria de Stat, Centrul de Implementare a 

Reformelor; 

• Misiunea de evaluare și pregătire a Planului de acțiuni pentru un proiect pe 

patru ani al Comisiei Europene, care urma a fi implementat de GIZ, începând 

cu iulie 2019, cu titlu provizoriu, pe domeniul Anticorupție, cu un buget 

estimat de 10 min. EURO, acțiunea vizând dezvoltarea capacităților 

organizațiilor societății civile, dezvoltarea în educație, prevenirea și lupta 

împotriva corupției, implicarea organelor de aplicare a legii, cooperarea 

internațională etc. 

 

iulie 2016 – noiembrie 2018 – expert juridic la AGROTEC SPA, Chișinău  

• Revizuirea funcțională și reglementară a funcțiilor Ministerului Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și Mediului, analiza incluzând funcțiile instituționale și 

transpunerea în legislația Republicii Moldova a Directivelor, Regulamentelor, 

Hotărârilor UE în domeniul de competență prevăzut de Acordul de Asociere 

UE-Moldova. 

 

iulie 2016 – noiembrie 2017 – expert juridic la Consiliul Europei, Chișinău 

• Consiliere juridică pentru grupurile pilot selectate de comunitățile interesate 

să lanseze și să implementeze proiecte de cooperare intermunicipală. 

 

iulie 2016 - martie 2017 - Expert juridic la DAI, Chișinău, Moldova; Bishkek, 

Kârgâzstan 

• Evaluarea intermediară a Programului UE privind statul de drept în 

Kârgâzstan, incluzând evaluarea curentă a progresului în implementarea 

obiectivelor generale și specifice, rezultatele așteptate folosind criteriile de 

relevanță, eficacitate, eficiență, impact, durabilitate și coerență. 

 

martie 2016 - iulie 2017 – consilier juridic la OIM Moldova, Chișinău 

• Evaluarea cadrului juridic național și a celor mai bune practici internaționale 

în domeniul finanțării participative, inclusiv pe bază de donații, recompense, 

creditare și capital propriu. Identificarea eventualelor impedimente legale în 

dezvoltarea și implementarea proiectelor de crowdfunding și formularea de 

recomandări pentru îmbunătățirea cadrului legal și instituțional. 

 

noiembrie 2015 - martie 2016 - Expert juridic la DAI 

• Analiza juridică și elaborarea legislației de soluționare a conflictelor. 

 

mai 2015 - octombrie 2015 - Consilier juridic la Consiliul Europei, Chișinău 

• Evaluarea implementării legislative, instituționale și practice pe domeniul 

cooperării intermunicipale în Moldova, stabilirea impedimentelor în 

implementarea proiectelor de cooperare intermunicipală, inclusiv cadrul de 

reglementare privind întreprinderile municipale, parteneriatele public-privat și 

concesiunile, capacitățile administrației publice locale de implementare a 
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proiectelor comune, evaluarea cadrului normativ și instituțional pentru 

cooperarea intercomunală în domeniul eficienței energetice. Prezentarea 

constatărilor, concluziilor și recomandărilor dintr-o perspectivă comparativă a 

celor șase țări din Parteneriatul Estic. 

 

noiembrie 2014 - martie 2015 – consilier juridic și politic la UNDP Moldova  

• Elaborarea și furnizarea documentului de politici privind reforma 

administrativă a Republicii Moldova. Furnizarea unei imagini de ansamblu 

asupra modificărilor legislative necesare pentru fiecare scenariu de reformă 

administrativ-teritorială. 

 

octombrie 2014 - decembrie 2014 - consilier juridic la Consiliul Europei, 

Chișinău  

• Evaluarea proiectului Clasificatorului de competențe pentru autoritățile 

administrației publice centrale și locale, elaborarea ajustărilor și modificărilor 

la proiectul Clasificatorului și la Legea descentralizării administrației. Emiterea 

listei cu legislația sectorială care necesită ajustări pentru a se conforma cu 

modificările propuse la proiectul Clasificatorului și la Legea cu privire la 

descentralizarea administrativă. 

 

octombrie 2014 - noiembrie 2014 – evaluator de proiect/consilier juridic la 

Fundația Soros-Moldova, Chișinău 

• Evaluarea „Înzestrarea comunităților rurale cu capacități juridice printr-o 

rețea comunitară de parajuriști”. Evaluarea eficacității, eficienței, 

sustenabilității și impactului rețelei de parajuriști. 

 

martie 2014 - noiembrie 2014 - consilier juridic la Agenția de Cooperare 

Internațională a Germaniei (GIZ), Chișinău 

• Consiliere juridică pentru evaluarea statutului actual al Programelor de 

Cooperare Transfrontalieră pentru Moldova pentru 2014-2020, finanțate de 

UE, identificarea domeniilor de apropiere cu Regulamentul CE privind 

cooperarea transfrontalieră, inclusiv audit, control, recuperare și urmărire 

penală pentru încălcarea intereselor financiare ale UE, elaborarea proiectului 

de Hotărâre de guvern pentru transpunerea Regulamentului CE CBC și 

identificarea modificărilor necesare la regulamentele interne ale instituțiilor 

naționale implicate în implementarea programelor CBC, revizuirea relațiilor de 

cooperare între instituțiile naționale și elaborarea de memorii de înțelegere 

destinate să stimuleze cooperarea, elaborarea cadrului național de 

reglementare pentru a asigura implementarea cofinanțării de către Guvernul 

Republicii Moldova (proiect de lege privind cofinanțarea programelor CBC). 
 

noiembrie 2013 – aprilie 2014 - consilier juridic la PNUD Moldova 

• Consiliere juridică pentru evaluarea legislației Republicii Moldova în 

domeniul inovațiilor, stabilirea surselor care generează ineficiență, propunerea 
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schimbărilor instituționale și regulatorii, susținute de evaluarea impactului 

normativ și elaborarea proiectelor de modificări a legislației curente în 

domeniul de inovare. 

 

mai 2013 – octombrie 2013 - consilier juridic la CPM Consulting 

• Reproiectarea serviciului de apostila în cadrul Ministerului de Justiție. Un 

proiect al Băncii Mondiale fondului fiduciar multidonator, implementat de 

CPM Consulting. 

 

mai 2013 – iunie 2013 - evaluator de proiecte la PNUD Moldova 

• Evaluarea intermediară a proiectului ”Suport Ministerului Afacerilor Externe 

și Integrării Europene”. 

 

decembrie 2011 - decembrie 2012 – lider de echipă / consilier juridic la PNUD 

Moldova 

• Evaluarea impedimentelor juridice și instituționale în implementarea 

legislației de autonomie locală a Moldovei. Remiterea proiectelor de 

amendamente la legislație pertinentă în gestionarea resurselor, autorității 

fiscale, achiziții publice, servicii publice. Conducerea unui grup de 3 experți 

juridici. 

 

iunie 2011 - august 2012 - consilier juridic 

• Consultanță juridică în materie de justiție penală, modificări la codul de 

procedură penală, legea măsurilor speciale de anchetă, asistență Consilierului 

de Politici la Nivel Înalt al Procuraturii Generale. 

 

decembrie 2011 - ianuarie 2012 - evaluator de proiect / consilier juridic la 

Fundația Soros-Moldova 

• Evaluarea „Abilitatea juridică a comunităților rurale prin intermediul unei 

rețele de parajuriști comunitari”. Evaluarea eficacității, eficienței, 

sustenabilității și impactului rețelei de parajuriști. 

 

octombrie 2010 - aprilie 2011 – lider de echipă / consilier juridic la Fundația 

Soros-Moldova  

•  Managementul echipei și cercetarea unui studiu contractat de Fundația 

Soros Moldova privind Perspectivele liberalizării pieței serviciilor de asigurări 

din Republica Moldova, în contextul negocierii Acordului privind zona de liber 

schimb profund și cuprinzător între UE și Moldova. 

 

iulie 2010 - octombrie 2010 – lider de echipă/ consilier juridic la PNUD 

Moldova 

• Evaluarea impedimentelor legale și instituționale în implementarea legislației 

de autonomie locală a Republicii Moldova. Predarea proiectelor de modificări 

la legislația relevantă în gestionarea resurselor, autonomie fiscală, achiziții 
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publice, servicii publice. Conducerea unui grup de 5 experți juridici. 

 

aprilie 2010 - octombrie 2010 - consilier juridic 

• Evaluarea impedimentelor legale și instituționale în implementarea 

semnăturii digitale în Republica Moldova. Elaborarea proiectului-cadru de lege 

privind semnătura electronică și modificări la cadrul legal existent privind 

semnătura digitală în conformitate cu Directiva-cadru a UE privind semnătura 

electronică. 

 

februarie 2010 - martie 2010 - consilier juridic la Ambasada Marii Britanii în 

Moldova 

• Revizuirea funcțională a Centrului de Aproximare Legală din cadrul 

Ministerului Justiției al Republicii Moldova, inclusiv relațiile externe cu alte 

entități ale statului (de exemplu, ministerele de resort, Ministerul Justiției, 

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene), revizuirea legislației 

relevante și a afacerilor procese și propuneri de îmbunătățire a funcționării 

Centrului de Aproximare Legală, inclusiv cooperarea cu alte organisme 

guvernamentale. 

 

noiembrie 2009 - februarie 2010 - evaluator de proiect / consilier juridic la 

Fundația Soros-Moldova 

•  Evaluarea proiectului „Relațiile UE-Moldova - Monitorizarea progresului în 

contextul Parteneriatului Estic”. 

 

septembrie 2009 - martie 2010 - consilier juridic 

• Elaborarea Planului național de acțiune împotriva torturii și a Documentului 

de referință în domeniul prevenirii și combaterii torturii și a altor tratamente 

inumane sau degradante. Pregătirea lucrării de evaluare a stării actuale a 

legislației moldovenești, evaluată în conformitate cu cerințele legislației 

internaționale și regionale privind drepturile omului. Analiza căilor de atac 

penale și civile. 

 

februarie 2009 - iunie 2009 - consilier pe probleme de politică a integrării în 

UE 

•  Elaborarea planului organizatoric pentru negocierea noului Acord între 

Republica Moldova și UE. Pregătirea structurii administrative responsabile de 

negocierea noului acord între Republica Moldova și UE. Repartizarea funcțiilor 

între instituțiile cheie implicate în procesul de negociere. Instruirea 

personalului MAEIE în legislația UE relevantă: Concurență, achiziții publice, 

ajutoare de stat, libera circulație a mărfurilor, persoanelor, serviciilor, 

capitalului etc. Identificarea experților relevanți disponibili pentru implicarea 

în pregătirea pozițiilor naționale pe capitolele Acordului. 
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noiembrie 2008 - septembrie 2009 - autor de carte 

• Furnizarea, pentru Manualul practic de drept al Uniunii Europene, a 

capitolelor - Libertatea de circulație a mărfurilor, persoanelor, serviciilor, și 

capitalului și Justiție și Afaceri Interne. 

 

septembrie 2008 - decembrie 2008 - autor de carte 

•  Întocmirea programelor de învățământ și a materialelor de instruire pentru 

judecători, utilizate de Institutul Național de Justiție la formarea judecătorilor 

și procurorilor în domeniul dreptului concurenței. 

 

februarie 2008 - august 2012 - formator la Institutul Național de Justiției 

• Furnizarea cursurilor de formare pentru judecători și procurori în domeniul 

dreptului UE 

 

februarie 2008 - decembrie 2008 - consilier juridic 

•  Realizarea unui studiu de fezabilitate privind oportunitatea Moldovei de a 

ratifica Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități. 

 

aprilie 2007 - iulie 2008 - consilier juridic în domeniul concurenței 

•  Elaborarea modificărilor la legea privind protecția concurenței, legea 

ajutorului de stat, actele legislative secundare, evaluarea compatibilității 

metodologiei de determinare a poziției dominante și studii de caz și studii 

comparative privind politicile de concurență și ajutor de stat în Republica 

Moldova. 

 

noiembrie 2005 - martie 2007 - Manager de proiect la PNUD Moldova 

• Managementul general al proiectului, implementarea în mod corespunzător 

a sarcinilor proiectului, coordonarea zilnică a activităților cu părțile interesate 

majore din Parlamentul Republicii Moldova; 

• Managementul evaluării informatice a Parlamentului privind procesele și 

procedurile din cadrul Parlamentului; 

• Sprijin analitic pentru implementarea armonizării sistemului juridic național 

cu Acquis-ul UE; 

• Administrarea, suportul analitic și coordonarea misiunii de revizuire 

funcțională a Parlamentului, Evaluarea rolurilor Parlamentului Republicii 

Moldova în relațiile UE-Moldova, privind formularea unei Strategii de 

comunicare pentru Parlament etc. (rapoarte disponibile pe www.undp.md ); 

• Organizarea a 4 turnee de studiu în Adunările Naționale din Croația, Ucraina, 

Letonia, România pe probleme de management al Secretariatului, competența 

comisiilor parlamentare, supravegherea parlamentară, inclusiv în sectorul de 

securitate, relațiile bilaterale pe probleme de integrare în UE, schimbul de 

bune practici; 

• Prezentarea planurilor de lucru trimestriale și anuale, legătura activităților 

proiectului cu Coordonatorul Național (Președintele Parlamentului Republicii 
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Moldova); 

• Negocieri cu alte CO PNUD și donatori locali (Ministerul Afacerilor Externe al 

Letoniei, delegația Comisiei Europene, SIDA, NDI, IRI), OSCE, CoE etc.) pentru 

atingerea obiectivelor proiectului Aplicarea Atlasului în munca de zi cu zi, 

finalizarea și promovarea Cursului de Management de Proiect „Prince2”. 

 

iulie 2001 - septembrie 2004 - adjunctul secretarului general al 

UNIAGROPROTECT 

• Supravegherea litigiilor în curs și soluționarea acestora în 15 birouri regionale 

ale AMC, proiectarea unei abordări individuale a fiecărui caz, inclusiv 

implicarea ca mediator în litigii complexe; 

• Instruirea secretarilor regionali în redactarea deciziilor de mediere și arbitraj, 

ținerea la zi a dosarelor; a analizat tendințele, a realizat rapoarte și a stabilit 

așteptări pentru viitorul apropiat; 

• A asistat autoritățile centrale și regionale ale statului în soluționarea 

disputelor; a pregătit și supravegheat 30 de conferințe, seminare și alte 

evenimente oficiale pe probleme de arbitraj; 

• Gestionarea activităților de strângere de fonduri în sprijinul sarcinilor AMC 

de soluționare a disputelor; a strâns cu succes fonduri și a implementat două 

proiecte care vizează creșterea gradului de conștientizare privind soluționarea 

disputelor; 

• A îndeplinit funcția de secretar general interimar pe parcursul celor patru 

luni de absență a acestuia. 

 

ianuarie 2001 - mai 2001 – stagiar la  Agenția ONU pentru Refugiați 

• A efectuat analize și a emis rapoarte privind prevederile legale interne 

privind refugiații; 

• A identificat tendințele actuale și a propus modificări legislative privind 

drepturile și libertățile refugiaților; 

• A asistat în gestionarea procedurilor în curs ale solicitanților de azil  

• A contribuit la crearea site-ului web oficial al biroului. 

 

 

 




