Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume Mihai Valeriu
Adresă(e)
Telefon(oane)

Piața Revoluției nr.1a, sector 1

E-mail(uri)
Naţionalitate

romana

Data naşterii

13 iunie 1972

Sex

barbatesc

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

2017- prezent
Subsecretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne
Domeniul Ordine și siguranță publică
Ministerul Afacerilor Interne

2009 - 2017

Comandant detasament de interventie Serviciul Actiuni Speciale Bucuresti
Realizarea interventiei la nivelul Bucurestiului privind activitatile Politiei Capitalei
Conducerea si coordonarea activitatilor de pregatire, instruire si executare a misiunilor cu
grad ridicat de risc si de interventie ale Politiei Capitalei
Asigurarea insotirii si protectiei a persoanelor publice cu rang inalt din cadrul autoritatilor
publice si institutii ale statului.

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate Ministerul Afacerilor Interne – Inspectoratul General al Politiei Romane
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Numele şi adresa angajatorului

2006 – 2009
Directorul Grupului Special de Protectie si Interventie „ACVILA” al Ministerului de Interne
Asigurarea interventiei contrateroriste si gestionarea situatiilor de criza de natura terorista,
Asigurarea cooperarii in domeniul contraterorist ca reprezentant al Romaniei la nivelul UE
in cadrul organizatiei ATLAS.
Insotirea si protectia VIP a delegatiilor straine inclusiv la nivelul UE aflate pe teritoriul
Romaniei,
Organizarea si executarea misiunilor cu grad de risc foarte mare.
Ministerul de Interne - Piata Revolutiei nr.1 A, sect. 1, Bucuresti

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

Politie - Departamentul de Ordine si Siguranta Publica al Ministerului de Interne
2006 - 2008
Reprezentant al Romaniei si Ministerului de Interne la Grupul executiv al „Tratatului de la
Prőm”
Pregatirea si compatibilizarea legislatiei Romanesti cu cea Europeana in privinta cooperarii
internationale privind bazele de date, criminalitatea transfrontaliera si terorismul.
Pregatirea, elaborarea legislatiei specifice si executarea activitatii de „Sky Marshall” in
conformitate si pe modelul tarilor membre ale Uniunii Europene.
Ministerul de Interne Piata Revolutiei nr.1 A, sect. 1, Bucuresti
Politie - Departamentul de Ordine si Siguranta Publica al Ministerului de Interne

2006 - 2008

Funcţia sau postul ocupat

Reprezentant al Romaniei si Ministerului de Interne in cadrul ATLAS – European
Counterterrorist Unit

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Pregatirea si compatibilizarea legislatiei Romanesti cu cea Europeana in privinta cooperarii
contrateroriste la nivelul Uniunii Europene. Compatibilizarea pe modelul tarilor membre ale
Uniunii Europene a sistemului executiv-operativ de interventie, a procedurilor de asistenta
si sprijin operativ interstatal intre tarile membre ale UE, realizarea legaturilor operative
„online”, compatibilizarea sistemului de comunicatii.

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Ministerul de Interne Piata Revolutiei nr.1 A, sect. 1, Bucuresti
Politie - Departamentul de Ordine si Siguranta Publica al Ministerului de Interne

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

2003 – 2006
Director adjunct al Grupului Special de Protectie si Interventie „ACVILA” al Ministerului de
Interne

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Asigurarea interventiei contrateroriste si gestionarea situatiilor de criza de natura terorista,
Asigurarea cooperarii in domeniul contraterorist ca reprezentant al Romaniei la nivelul UE
in cadrul organizatiei ATLAS.
Insotirea si protectia VIP a delegatiilor straine inclusiv la nivelul UE aflate pe teritoriul
Romaniei,
Organizarea si executarea misiunilor cu grad de risc foarte mare.
Ministerul de Interne Piata Revolutiei nr.1 A, sect. 1, Bucuresti

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada

Politie - Departamentul de Ordine si Siguranta Publica al Ministerului de Interne

2000 – 2003

Funcţia sau postul ocupat

Aghiotant al ministrului de interne si Comandant al Detasamentului de Interventie si Actiuni
Speciale (DIAS) al Politiei Capitalei

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Insotirea si protectia apropiata a ministrului de interne, viceprim-ministru in cadrul
Guvernului

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

Ministerul de Interne Piata Revolutiei nr.1 A, sect. 1, Bucuresti
Politie - Departamentul de Ordine si Siguranta Publica al Ministerului de Interne

1999 – 2003
Comandant al Detasamentului de Interventie si Actiuni Speciale (DIAS) al Politiei
Capitalei

Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Asigurarea conditiilor legale, de dotare si pregatire pentru executarea misiunilor de
interventie in cazul infractiunilor savarsite cu violenta. Organizarea si executarea misiunilor
de interventie politieneasca si crima organizata in situatii de risc mediu si ridicat
.
Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, Strada Eforie Nr 3 – 5 sector 5
Politie - Ordine Publica

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

1997 – 1999
Ofiter operativ la politia juduciara – serviciul urmariri

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Investigarea si prinderea infractorilor impotriva carora s-au emis mandate de executare a
pedepsei inchisorii, mandate de aducere, a acelora care erau dati in urmarire nationala sau
internationala
Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, Strada Eforie Nr 3 – 5 sector 5

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

Politie – ordine publica
1996 - 1997
Comandant pluton
Asigurarea conditiilor legale, de dotare si pregatire pentru executarea misiunilor de
restabilire a ordinii publice
Unitatea Militara de Jandarmi Miercurea-Ciuc
Jandarmerie - Restabilirea Ordinii Publice

Educaţie şi formare
Martie – Iulie 2007

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Certificat de absolvire in studii de Securitate si Aparare Nationala
Geopolitica si geostrategie, politici si startegii de securitate, teoria relatiilor internationale
Invatamant militar - Universitatea Nationala de Aparare Carol I – Colegiul National de
Aparare
Studii postuniversitare de perfectionare in domeniul securitatii si apararii nationale

2006 -2007
Diploma de masterat si studii superioare
Studii europene si drept comunitar
Universitatea Bucuresti – facultatea de Filozofie

Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Masterat

Iunie – Iulie 2006
Certificat de absolvire in law enforcement management

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Criminalistica, Economie, Statistica, Civilizatie, relatii cu publicul, managementul resurselor
umane, sistemul american de law enforcement, Securitate diplomatica,

Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Studii de specialitate in domeniul antiterorismului si al managementului de politie

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

US Departament of State, Diplomatic Security Service, Antitterrorism Assistance Programs
– International Law Enforcement Academy din US New Mexico Roswell si
Estern New Mexico University Roswell din U.S.

Iunie – Iulie 2007
Certificat de absolvire
Limba engleza
Estern New Mexico University Roswell din U.S.
ESL – english as a second language.

Saptamana 22 si 23 anul 2005
Diploma de absolvire curs avansat de management politienesc

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Statistica, organizarea activitatilor de politie, managementul situatiilor de interventie rapida
a politiei

Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Studii de specialitate in domeniul politiei si masurilor antiteroriste

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

US Departament of State, Diplomatic Security Service, Antitterrorism Assistance Programs
– International Law Enforcement Budapesta

2005 sept
Diploma de specializare Police Executive Role in Combating Terrorism
Terorismul, tendinte mondiale. Politia si rolul ei in securitatea societatii civile. Terorismul,
modalitati de abordare practica.
US Departament of State, Diplomatic Security Service, Antitterrorism Assistance Programs
Studii de specialitate

2005 iulie-august
parasutist militar

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite

Notiuni generale despre aerodinamica, meteorologie, pilotaj avioane usoare si elicoptere

Numele şi tipul instituţiei de Ministerul Apararii Nationale - Scoala de Aplicatie a Fortelor pentru Operatiuni Speciale
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Certificat de absolvire curs de specializare – parasutist militar

2003 iunie
curs formare pirotehnist
Explozivi, dispozitive explozive improvizate, pirotehnie de asalt (spargeri)
Ministerul de Interne – Scoala de Aplicatie pentru Protectia Civila
Certificat de absolvire in domeniul pirotehnic

2003 august
Tehniques and Tactics of Negotiations in Crisis Situations
Psihologia infractorilor si teroristilor, organizarea celulei de negociere,
Principiile muncii de negociere
U.S. Department of Justice – F.B.I.
Negociator al politiei

2000 - 2001
Diploma de studii postuniversitare de specializare in domeniul drept international

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite

Drept international si relatii internationale, drept comunitar international, drept comercial
international – management drept international.

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Universitatea Bucuresti – Facultatea de Drept

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Studii postuniversitare de specializare

1992 – 1996
Licentiat in stiinte juridice
Drept penal, civil, contencios si administrativ, constitutional, international, comunitar,
Ministerul Invatamantului – Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” – Facultatea de
Drept

Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Jurist – ofiter al ministerului de interne

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi
instrucţiunile)

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare Înţelegere
Nivel european (*)
Limba engleză

Vorbire

Scriere

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

B2

B2

B2

B2

B1

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

Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

Alte competenţe şi aptitudini

Comunicare
Capacitate de lucru in echipă
Planificare, organizare, derulare, control proiecte/ grupuri de lucru pe probleme de
specialitate privind intervenţia poliţienească şi contrateroristă, tragerea cu armamentul,
protecţia persoanelor
Gestionarea situatiilor de criză

Organizarea activităţilor zilnice
Organizarea stagiilor de pregătire cu specific interventie contrateroristă şi poliţienească,
organizarea misiunilor executate pe teritoriul national sau in strainatate, organizarea si
executarea sistemelor de protecţie a persoanelor si a delegatiilor la nivelul demnitarilor
romani sau straini.
Organizarea misiunilor de protecţie şi intervenţii interne şi internaţionale in concordanta cu
Decizia Uniunii Europene 2008/617/JAI privind executarea misiunilor pe intreg teritoriul UE

Bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft office, excel, wtc
Navigare internet
Operare windows xp, vista, windows 10

Instructor de tragere cu armele de foc
Condiţie fizică buna,
Disponibilitate la efort fizic şi psihic prelungit în condiţii de lucru grele.
Personal navigant de aviatie, cunostinte teoretice privind obtinerea licentei de zbor la nivel
PPL – „Private Pilot Licence” pentru avioane usoare

Carti Publicate

Mihai Valeriu, Ciprian Barbulescu, Corbei Remus „ Garda de corp – principii
organizatorice. Standarde operationale” Editura EIKON - 2011
Mihai Valeriu, Ciprian Barbulescu – „ Tehnici si procedee pentru tragerea cu pistolul „
editura Semne – 2014.

Permis(e) de conducere

Permis de conducere categoria A si B

