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        Curriculum vitae  
Europass 

 

  

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume MARCOCI PETRICĂ-MIHAIL 
Adresa Bucureşti, sector 1, Str. Pieţei, nr.37-39, Bl. A6, Sc.A, ap. 39 

Telefon 0724.304.854 0746.12.46.46.  

Fax  

E-mail mihaimarcoci@yahoo.com 
 

  

Cetăţenia    Română 

  

Data naşterii   26.07.1974 

  

Sex    Masculin  

  

Locul de muncă vizat / 
Aria ocupaţională 

  Post cu specialitate  juridică 
   

  

Experienţa 
profesională 

 

  

Perioada Martie 2006 - până în prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Conferenţiar  universitar la disciplinele Investigarea Fraudelor, 
Bazele Activităţii Informative, Investigarea 
Criminalităţii Economico-Financiare, Metode şi Tehnici 
Operative, Managementul Poliţiei, Contabilitate 
aplicată în investigarea fraudelor şi Informaţii MAI; 

 Îndrumător ştiinţific lucrări de licenţă; 
 

mailto:mihai.marcoci@yahoo.com
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Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2007-2011 
 
 
 
 
 
2010-2012 
 
 
2009-2013 
 
 
 
 
 
 
2011-prezent 
 
 
 
2012-2016 
 
 
2013-prezent 
 
 
2014-prezent 

            - Susţinerea prelegerilor, seminariilor şi lucrărilor 
practice în cadrul cursurilor de Investigarea Fraudelor, Bazele 
Activităţii Informative, Investigarea Criminalităţii Economico-
Financiare, Metode şi Tehnici Operative, Managementul Poliţiei, 
Contabilitate aplicată în investigarea fraudelor şi Informaţii MAI; 
 

- DIRECTOR al Programului de masterat „Managementul 
Activităţilor Informative”- organizat de Academia de Poliţie „Alexandru 
Ioan Cuza”; conferenţiar la disciplinele „Dreptul informaţiilor”, 
„Managementul investigării macrocriminalităţii economico-financiare”, 
„Managementul activităţilor antiteroriste” şi „Managementul 
activităţilor informative externe” 

 
- Cadru didactic asociat al Universităţii Româno- Amerciane- 

Susţinerea prelegerilor şi seminariilor la disciplina Psihosociologie 
Organizaţională - Facultatea de Management-Marketing, şi a 
semniariilor la disciplina Comunicare şi Relaţii Publice - Facultatea de 
Drept; 
 

- Expert al Comisiei de politică externă din Camera 
Deputaţilor 

 
- Profesor asociat al Institutului Diplomatic Român 

(subordonat Ministerului Afacerilor Externe) la disciplinele: 
Analiza discursului diplomatic, Tehnici şi tactici de negociere 
diplomatică şi Securitate Economico-Financiară în cadrul programelor 
de pregătire „Relaţii Internaţionale” şi „Diplomaţie şi Securitate”. 
 
- Profesor asociat al Centrului de Formare şi Perfecţionare a 
Personalului Diplomatic şi Consular (aparţinând Ministerului 
Afacerilor Externe) 

 
- Preşedintele Comisiei de Etică a Senatului Academiei de 
Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” -Bucureşti 

  
  - Formator de specialitate al Baroului de avocaţi ILFOV – 
drept penal special şi drept procesual penal 
 
-  Arbitru comercial al Curţii de Arbitraj Comercial de pe lângă 
Camera de Comerţ şi Industrie Vâlcea 
 
- Formator al cursului „Expert prevenirea şi combaterea 
corupţiei” Cod COR 261920 
 
- Formator al cursului „Purtător de cuvânt” Cod COR 243206 
 
- Formator al cursului „Expert relaţii externe”  Cod COR 
243213 
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Numele şi adresa 
angajatorului 

Academia de Poliţie „Al. I. Cuza”, Str. Privighetorilor, nr. 1-3, 
sector 1, Bucureşti 

Tel.: (40-21) 317 55 23 
Website: www.academiadepolitie.ro 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Facultatea de Poliţie, Catedra de Poliţie  
 
 
  

Perioada 2001-2005 

Funcţia sau postul ocupat  
- Ofiţer specialist în cadrul Direcţiei Generale de 

Informaţii şi Protecţie Internă a Ministerului Administraţiei şi 
Internelor - Diviziunea Informaţii - Sectorul de Combatere a 
Macrocriminalitãţii Economico-Financiare şi Anticorupţie 
(2002-2005). 

- Ofiter operativ în cadrul Direcţiei Generale de 
Informaţii şi Protecţie Internă a Ministerului Administraţiei şi 
Internelor - Diviziunea Supraveghere Operativă, Investigaţii 
şi Transmisiuni (2001-2002). 

 
2000-2001 
 
- Specialist la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, 

Departamentul de Supraveghere a Pieţei de Capital, Direcţia 
de Supraveghere a Pieţelor Reglementate. 

  

http://www.academiadepolitie.ro/
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Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 
- Activităţi specifice informativ-investigative şi operative în vederea  
prevenirii şi combaterii macrocriminalităţii economico-financiare, 
infracţiunilor de corupţie şi asimilate celor de corupţie; 
- Coordonarea unor operaţiuni şi acţiuni la nivel naţional  şi local axate 
pe decelarea elementelor care sa probeze săvârşirea unor infracţiuni 
în domeniile economico-financiar şi corupţiei; 
- Participarea la acţiuni de pregătire şi perfecţionare a cadrelor în 
vederea aplicării unitare a prevederilor legale şi metodologiilor de 
lucru în domeniile de competenţă; 
- Elaborarea unor puncte de vedere care să vizeze fundamentarea 
modificărilor legislative sau noilor acte normative elaborate de 
autorităţile competente; 
- Prezentarea unor materiale analitice pentru factorii decizionali 
referitoare la analiza unor vulnerabilităţi şi factori de risc privind 
activităţile economice din perspectiva macrocriminalităţii şi faptelor de 
corupţie; 
- În anul 2004 am participat în calitate de specialist la proiectul 
Twinning referitor la înfiinţarea Direcţiei Generale 
Anticorupţie a M.A.I., finanţat de Comisia Europeană şi organizat cu 
participarea experţilor Poliţiei Metropolitane Engleze şi Unităţii de 
Afaceri Interne a Poliţiei Spaniole; 
- În perioada 2004-2005 am fost desemnat evaluator GRECO din 
partea Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru al doilea ciclu de 
evaluare a stadiului implementării de către România a obligaţiilor 
asumate în cadrul GRECO - Grupul Statelor împotriva Corupţiei; 
-În decembrie 2004 am participat la seminarul internaţional cu tema 
„Criminalitatea informatică şi spălarea banilor” organizat de către 
Federal Bureau of Investigation şi Scotland Yard; 
-În perioada 2003-2005 am participat la mai multe seminarii 
internaţionale referitoare la combaterea macrocriminalităţii 
economico-financiare, spălării banilor şi prevenirii şi documentării 
actelor de mare corupţie; 
-În septembrie 2005 am participat la cursul de pregătire a formatorilor 
şi instructorilor de poliţie organizat de Departamentul de Justiţie şi 
Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii cu participarea 
unor specialişti ai F.B.I. şi ai poliţiei canadiene; 
-în perioda 2009-2010 am participat la cursul „Managementul 
activităţilor de protecţie a martorilor” organizat la Bucureşti de 
Unitatea de Protecţie a Martorilor a Poliţiei Britanice. 
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                                     Oct.2016-apr.2017 
 
 

 
 
 
 
 
Director adjunct al Colegiului Naţional de Afaceri 

Interne din cadrul Academiei de Poliţie 

 

 

Educaţie şi formare 

 

  

Perioada 2001 - prezent 

Calificarea / diploma 
obţinută 

- Doctor în domeniul Ordine publică şi siguranţă 
naţională - Teza de doctorat „Managementul investigării fraudei 
corporatiste”. 

 
-Doctorand în ştiinţe inginereşti (Inginerie Mecanică 

specializarea „Mecanică şi Vibraţii”). Tema de cercetare ”Izolarea la 
zgomot a trenurilor de mare viteză”; 

 
-Master în investigarea fraudelor - Academia de 

Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”.  Tema de cercetare „ Prevenirea şi 
combaterea fraudelor pe piaţa de capital”. 

 2015 – absolvent studii postdoctorale al Academiei de 
Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” în Programul de formare 
continuă a cercetătorilor de elită – SmartSPODAS – 
POSDRU/159/1.5/S/138822 cu tema de cercetare 
„Optimizarea managementului cooperării interagency în 
scopul prevenirii şi combaterii evaziunii fiscale” 

Perioada 1992-1998 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Licenţiat în ştiinţe inginereşti al Universităţii 
POLITEHNICA Bucureşti, Facultatea de Transporturi, 
specializarea „Material Rulant de Cale Ferată”; 

Licenţiat în Drept şi Relaţii Internaţionale al Facultăţii 
de Drept a Universităţii Bucureşti; 

Absolvent al cursului de formare a ofiţerilor- 
specializarea „Informaţii şi Contraspionaj”-1999; 

Absolvent al cursului de formare a ofiţerilor activi- 
specializarea „Supraveghere Operativã şi Investigaţii”-2001. 

 

  

Nivelul de clasificare a 
formei de învăţământ / formare 

ISCED 5 
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Alte cursuri - Martie 2007 - ,,Sistemul european de informaţii 
operative”; 
 

- În anul 2003 - am absolvit cursul postuniversitar în 
domeniul limbilor străine-limba engleza, nivel avansat 
(Centrul Studii Postuniversitare-MAI); 

 
- 2008 – 2009 – absolvent al cursului postuniversitar 

de pregătire psihopedagogică, pedagogică şi metodică în 
cadrul Universităţii „Politehnica” Bucureşti. 

 

 

Aptitudini şi 
competenţe personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Româna 

  

Limba(i) străină(e) 
cunoscute 

 

Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 

Nivel european (*)  Abilităţi de ascultare Abilităţi de citire Interacţiune Exprimare  

Engleza, Franceza  
B1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizat
or 

indepe
ndent 

            

 (*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 

  

Competente şi abilităţi 
sociale 

Lucru în echipă: am experienţa a 10 ani de lucru cu grupe 
mai mari sau mai mici de oameni datorită naturii activităţilor 
desfăşurate. 

Comunicare: dobândită pe parcursul anilor urmare a 
interacţiunii cu diferite medii şi tipuri temperamentale umane ori ca 
efect al relaţiilor ierarhice existente la nivel profesional. 

Adaptabilitate la situaţii şi idei noi: datorită naturii 
activităţilor profesionale care incumbau un grad ridicat de noutate şi 
situaţiilor survenite în derularea acestora, am dobândit o reactivitate 
pozitivă faţă de situaţiile şi ideile noi concomitent cu abilitatea de 
argumentare şi soluţionare a unor circumstanţe imprevizibile 
intervenite în aria ocupaţională proprie. 
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Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Capacitate managerială: 
- 2005-2006 – am coordonat activitatea Biroului de Achiziţii 

al Academiei de Politie; 
- 2003-2005 – am coordonat activităţi specifice la nivel 

naţional în scopul combaterii macrocriminalităţii economico-financiare 
şi anticorupţie. 

  

Competenţe şi aptitudini 
tehnice 

Experienţa bună a managementului de proiect şi a 
echipei. 

 

  

Competenţe şi cunoştinţe 
de utilizare a calculatorului 

Cunoştinţe Microsoft Windows 2003 Professional, MSt 
Windows XP, MS Office,Windows-Vista. 

  

Competenţe şi aptitudini 
sportive 

Fotbal, rugby, baschet.  

  

Alte competenţe şi 
aptitudini 

Hobby-uri: cititul, călătoriile, sportul, istoria, economia, 
relaţiile internaţionale 

  

Permis de conducere Categoria B din 2000; 
 

Autorizatie de acces la 
informaţii clasificate 

 
Seria B nr. 14914 din 09.03.2010 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


