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INFORMAŢII 

PERSONALE 
Donțu Mihai Marian 

 
 București, str. Voila nr. 4, bl. 18, sc. 2, et. 3, ap. 27, sector 4.  

 0765.587.678        

 mariandontu@yahoo.com 

Data naşterii 04/09/1985 | Naţionalitatea română  

 

 

EXPERIENŢĂ 

PROFESIONALĂ  
Ofițer specialist  (consilier juridic) în cadrul Direcției Generale Anticorupție 

– Biroul Juridic (cu sediul în București, Șos. Olteniței nr. 390A, sector 4; 

http://www.mai-dga.ro/) în perioada 01.04.2018 – prezent; 

- activități de asistență, consiliere juridică și reprezentare a instituției în 

fața instanțelor de judecată sau a altor autorități sau instituții publice; 

formularea de întâmpinări, căi de atac, răspunsuri la interogatorii, cereri 

de chemare în judecată pentru apărarea instituției în fața instanțelor de 

judecată; consultanţă juridică; asistenţă juridică în faţa organelor 

jurisdicţionale; urmărirea apariţiei actelor normative şi aducerea la 

cunoştinţă a obligaţiilor ce revin conducerii instituției; vizarea pentru 

legalitate a actelor administrative individuale sau cu caracter normativ, 

emise la nivelul instituției, a documentației de achiziții publice, precum 

și a documentelor de cooperare interinstituțională; formularea de puncte 

de vedere;  

 

 

Ofițer specialist  (consilier juridic) în cadrul Direcției Generale de Poliție a 

Municipiului București – Serviciul Juridic (cu sediul în București, Calea 

Victoriei nr. 19, sector 3; https://b.politiaromana.ro/) în perioada     

01.10.2013 – prezent; 

- activități de asistență, consiliere juridică și reprezentare a instituției în 

fața instanțelor de judecată sau a altor autorități sau instituții publice; 

formularea de întâmpinări, căi de atac, răspunsuri la interogatorii, cereri 

de chemare în judecată pentru apărarea instituției în fața instanțelor de 

judecată;  formularea de puncte de vedere;  

 

 

Ofițer principal în cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului 

București – Poliția Sectorului 5 – Secția 18 Poliție (cu sediul în București, 

str. Constantin Miculescu nr. 14-16, sector 5) în perioada 01.12.2009 – 

30.09.2013; 

http://www.mai-dga.ro/


   Curriculum Vitae    
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- activități din domeniul ordinii publice, de cercetare și de urmărire penală 

în dosare penale; soluționarea de petiții și alte lucrări ce intră în 

competența secției de poliție; 

 
 

EDUCAŢIE ŞI 

FORMARE  

• Programul de masterat ,,Dreptul Afacerilor” la Academia de Poliție 

,,Alexandru Ioan Cuza”, București, în perioada 2012 - 2014; 

 

 

• Programul de masterat ,,Științe Penale” la Facultatea de Drept și 

Administrație Publică din cadrul Universității ,,Spiru Haret”, București, în 

perioada 2012 – 2013; 

 

 

• Academia de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza”, București – Facultatea de 

Poliție, în perioada 2005 – 2009; 

 

 

• Colegiul Național ,,Mircea cel Bătrân” Rm. Vâlcea  - Științe ale naturii  

(matematică-fizică) în perioada 2000-2004. 

 

 

COMPETENȚE 

PERSONALE 

 

 

Limba maternă română  

  

Alte limbi străine 

cunoscute 

ΙNȚELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 

conversaţie  
Discurs oral   

Engleză B1 B1        B1          B1         B1 

  

Franceză  B1   B1   B1   B1   B1   
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Competenţe dobândite la 

locul de muncă  
▪ O bună cunoaştere a  legislaţiei din domeniul de activitate;  

▪ Capacitate de sinteză, organizatorică şi de planificare; 

▪ Conştiinciozitate şi perseverenţă în îndeplinirea atribuțiilor și sarcinilor de 

serviciu; 

▪ Pricepere în redactarea sintezelor, analizelor, rapoartelor; 

▪ O bună capacitate de comunicare,  capacitate de exprimare concretă a 

ideilor şi punctelor de vedere, şi de interconectare şi acceptare a punctelor 

de vedere diferite; 

▪ Spirit de observaţie;  spirit de echipă; 

▪ Atenţie la detalii; 

▪ Rezistență la stres. 

 

Permis de conducere  ▪ categoria  B 

 

INFORMAΤII 

SUPLIMENTARE 

Publicaţii 

 

• Aspecte legislative ale cooperării polițienești și judiciare 

internaționale în Revista de investigare a criminalității, vol. VIII – 

număr special I – 2015, Editura Universul Juridic, București, 2015; 

• Evoluția actelor normative ce reglementează organizarea și 

funcționarea Poliției Române în paralel cu normele de tehnică 

legislativă. Aspecte de cooperare polițienească internațională; 

Vulnerabilitățile Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, în 

Revista de investigare a criminalității, nr. 1/2016, Editura Universul 

Juridic, București, 2016; 

• Armonizarea legislativă în domeniul afaceri interne; Relațiile 

internaționale în domeniul criminalității în Noi provocări la adresa 

securității interne în Uniunea Europeană, ediția a VI-a, Editura 

Research&Science, București, 2017; 

• Abordarea criminalității – o necesitate permanentă; Cooperarea 

polițienească – o soluție diplomatică în Noi provocări la adresa 

securității interne în Uniunea Europeană, ediția a VII-a, Editura 

Research&Science, București, 2018; 

• Normative acts adopted at european level  and their effectiveness 

in the field of international police and judicial cooperation la 

Legal Sciences in the New Millennium - the 12 Edition of the 

International conference - European Integration Realities and 

Perspectives, Galați 2017 


