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E U R O P E A N  

C U R R I C U L U M  V I T A E  

F O R M A T  

 

 

 

 

INFORMAŢII PERSONALE 
 

Nume şi prenume  MILIK  Otto 

 
 

Data naşterii  02 octombrie 1965.  

    Grad profesional           Comisar șef de poliție  

 

EXPERIENŢĂ ÎN MUNCĂ 
 

• Data (de la – până la)                                2012 - prezent 

• Numele şi adresa angajatorului                  Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul General pentru Imigrări 

• Tipul de activitate sau sectorul                   Centrul Timișoara 

• Ocupaţia sau poziţia deţinută                     Director  

• Principalele activităţi şi responsabilităţi 

 

• Data (de la – până la)                                2012 – 2012 (mandat de 6 luni – detașat în interes public) 

• Numele şi adresa angajatorului                  Ministerul Administraţiei şi Internelor, Instituția Prefectului Județul Covasna 

• Tipul de activitate sau sectorul                    

• Ocupaţia sau poziţia deţinută                     Subprefect 

• Principalele activităţi şi responsabilităţi 

• Principalele activităţi şi responsabilităţi 
 

• Data (de la – până la)                                2009 - 2012 

• Numele şi adresa angajatorului                  Ministerul Administraţiei şi Internelor, Oficiul Român pentru Imigrări 

• Tipul de activitate sau sectorul                   Centrul Otopeni 

• Ocupaţia sau poziţia deţinută                     Director  

• Principalele activităţi şi responsabilităţi 

 

• Data (de la – până la)                                2008 - prezent 

• Numele şi adresa angajatorului                  Universitatea Lucian Blaga din Sibiu 

• Tipul de activitate sau sectorul                   Facultatea de Ştiinţe Socio - Umane 

• Ocupaţia sau poziţia deţinută                     Profesor universitar asociat 

• Principalele activităţi şi responsabilităţi       Relaţii internaţionale, Sisteme de securitate, Economie mondială, Protocol şi ceremonial 

 

• Data (de la – până la)                                2008 - 2009 

• Numele şi adresa angajatorului                  Ministerul Administraţiei şi Internelor, Aparat Central 

• Tipul de activitate sau sectorul                   Direcţia Generală de Management Logistic şi Administrativ 

• Ocupaţia sau poziţia deţinută                     Director general adjunct 

• Principalele activităţi şi responsabilităţi 

  

• Data (de la – până la)                                2007 - 2008 

• Numele şi adresa angajatorului                  Ministerul Internelor şi Reformei Administrative 

• Tipul de activitate sau sectorul                   Cabinetul Ministrului de Interne 

• Ocupaţia sau poziţia deţinută                     Consilier ministru  

• Principalele activităţi şi responsabilităţi       Locotenent - colonel 

 

Adresă  

Telefon   

Fax   

E-mail personal   
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• Data (de la – până la)  1987 –  2007 

• Numele şi adresa angajatorului  Ministerul Apărării Naţionale. 

• Tipul de activitate sau sectorul  Unităţi operative de rachete antiaeriene. 

• Ocupaţia sau poziţia deţinută  Funcţii de comandă 

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 

 Tehnice și de comandă 

 

 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 

• Data (de la – până la)   2007 - 2010 

• Numele şi felul organizaţiei 

furnizoare de educaţie sau training 

 Academia de Studii Economice – Bucureşti. 

• Principalele teme/abilităţi 

profesionale acoperite 

 Doctor în științe economice - Management 

• Diploma obţinută  Diplomă de Doctor 

 

• Data (de la – până la)  2007 - 2011 

• Numele şi felul organizaţiei 

furnizoare de educaţie sau training 

 Universitatea Spiru Haret Bucureşti 

Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative Braşov 

• Principalele teme/abilităţi 

profesionale acoperite 

 Drept 

• Diploma obţinută  Diplomă de licenţă 

 

• Data (de la – până la)  2009 

• Numele şi felul organizaţiei 

furnizoare de educaţie sau training 

 Academia de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza” București 

Colegiul Naţional de Afaceri Interne 

• Principalele teme/abilităţi 

profesionale acoperite 

 Managementul Afacerilor Interne 

• Diploma obţinută  Certificat de absolvire 

 

• Data (de la – până la)  2008 - 2010 

• Numele şi felul organizaţiei 

furnizoare de educaţie sau training 

 Universitatea ,,Lucian Blaga” din Sibiu 

Facultatea de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene 

• Principalele teme/abilităţi 

profesionale acoperite 

 Relații internaționale. Sisteme de securitate 

• Diploma obţinută  Diplomă de master 

   

• Data (de la – până la)  2008 – 2010 

• Numele şi felul organizaţiei 

furnizoare de educaţie sau training 

 Academia Naţională de Informaţii ,,Mihai Viteazul” - București 

Facultatea de Informații 

• Principalele teme/abilităţi 

profesionale acoperite 

• Diploma obţinută 

 

 Managementul informaţiilor în combaterea terorismului 

 

Diplomă de master 

• Data (de la – până la)  2008 - 2009 

• Numele şi felul organizaţiei 

furnizoare de educaţie sau training 

 Universitatea Naţională de Apărare ,, Carol I” Bucureşti 

Facultatea de Comandă și Stat Major 

• Principalele teme/abilităţi 

profesionale acoperite 

• Diploma obţinută 

 

 Științe militare și informații - Securitate şi apărare naţională 

 

Diplomă de master 

• Data (de la – până la)  2009 

• Numele şi felul organizaţiei 

furnizoare de educaţie sau training 

 Ministerul Administrației și Internelor 

Institutul Național de Administrație 
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• Principalele teme/abilităţi 

profesionale acoperite 

• Diploma obţinută 

 

 Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcțiindin categoria înalților funcționari 

publici 

Diplomă de formare specializată în administrația publică 

• Data (de la – până la)  2008 

• Numele şi felul organizaţiei 

furnizoare de educaţie sau training 

 Ministerul Afacerilor Externe  

Institutul Diplomatic Român 

• Principalele teme/abilităţi 

profesionale acoperite 

 Relaţii internaţionale şi studii euroatlantice 

• Diploma obţinută  Certificat de absolvire 

 

• Data (de la – până la)  2008 

• Numele şi felul organizaţiei 

furnizoare de educaţie sau training 

 Universitatea Națională de Apărare ,,Carol I” București  

Colegiul Național de Apărare 

• Principalele teme/abilităţi 

profesionale acoperite 

 Securitate națională 

• Diploma obţinută  Certificat de absolvire 

 

• Data (de la – până la)  2006 – 2007 

• Numele şi felul organizaţiei 

furnizoare de educaţie sau training 

 Academia de Studii Economice – Bucureşti. 

• Principalele teme/abilităţi 

profesionale acoperite 

 Master – Management public. 

• Diploma obţinută  Diplomă de master. 

   

• Data (de la – până la)  2003 – 2007 

• Numele şi felul organizaţiei 

furnizoare de educaţie sau training 

 Academia de Studii Economice – Bucureşti 

Facultatea de Management - Administraţie Publică. 

• Principalele teme/abilităţi 

profesionale acoperite 

 Finanţe publice, Politici europene, Buget şi trezorerie publică, Calitatea în sectorul public, 

Gestiunea investiţiilor, Managementul administraţiei publice locale. 

• Diploma obţinută  Diplomă de licenţă 

   

• Data (de la – până la)  2000 – 2004. 

• Numele şi felul organizaţiei 

furnizoare de educaţie sau training 

 Universitatea „George Bariţiu” – Braşov 

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport. 

• Principalele teme/abilităţi 

profesionale acoperite 

 Educaţie fizică, înaltă capacitate la efort, dinamism, lucrul în echipă, comunicare, fidelitate. 

• Diploma obţinută  Diplomă de licenţă. 

 

• Data (de la – până la)  1984 – 1987. 

• Numele şi felul organizaţiei 

furnizoare de educaţie sau training 

 Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” -  Braşov. 

• Principalele teme/abilităţi 

profesionale acoperite 

  Ofiţer activ – specialitatea rachete antiaeriene. 

• Diploma obţinută  Diplomă de absolvire. 

• Nivelul în clasificarea naţională  

(dacă este cazul) 

 Gradul:  Locotenent. 

   

CURSURI DE PERFECŢIONARE   

• Data (de la – până la)  Ianuarie – iulie 2012 

• Numele şi felul organizaţiei 

furnizoare de educaţie sau training 

 Şcoala Europeană ,,Ovidiu Şincai” sub egida Consiliului Europei 

• Principalele teme/abilităţi 

profesionale acoperite 

 Consiliul Europei 

• Diploma obţinută  Certificat de absolvire. 
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• Data (de la – până la) 

  

 

2011 

• Numele şi felul organizaţiei 

furnizoare de educaţie sau training 

 Uzamint S.R.L. – Braşov. 

• Principalele teme/abilităţi 

profesionale acoperite 

 Curs mediator. 

• Diploma obţinută  Certificat de absolvire. 

   

• Data (de la – până la)  2007 

• Numele şi felul organizaţiei 

furnizoare de educaţie sau training 

 Institutul Naţional de Administraţie – Bucureşti. 

• Principalele teme/abilităţi 

profesionale acoperite 

 Formare de formatori. 

• Diploma obţinută  Certificat de absolvire. 

   

• Data (de la – până la)  13.11.2006 – 18.11.2006 

• Numele şi felul organizaţiei 

furnizoare de educaţie sau training 

 Institutul Naţional de Administraţie – Bucureşti. 

• Principalele teme/abilităţi 

profesionale acoperite 

 Elaborarea de proiecte cu finanţare din fonduri structurale. 

• Diploma obţinută  Certificat de absolvire. 

 

• Data (de la – până la)  09.10.2006 – 15.10.2006 

• Numele şi felul organizaţiei 

furnizoare de educaţie sau training 

 Institutul Naţional de Administraţie – Bucureşti. 

• Principalele teme/abilităţi 

profesionale acoperite 

 Factori de influenţă şi elemente de suport pentru decizie şi management în administraţia publică 

locală. 

• Diploma obţinută  Certificat de absolvire. 

 

 

ABILITĂŢI PERSONALE ŞI 

COMPETENŢE 
 

LIMBI STRĂINE 
 
 

  Engleza: 

• Citit   Bine. 

• Scris   Bine. 

• Vorbit   Bine. 
 

 

  Franceza: 

• Citit  Bine. 

• Scris  Bine. 

• Vorbit  Bine. 

 

  Maghiara: 

• Citit  Bine. 

• Scris  Bine. 

• Vorbit  Bine. 

 

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE 

SOCIALE 

 

 Sunt iniţiatorul şi promotorul programului  „Cu bicicleta în siguranţă”. 

   



Pagina 5/5 - Curriculum vitae  

NUME şi Prenume 

 Otto Milik 

  

 

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE  

ORGANIZATORICE 

 

  

  

  

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE 

TEHNICE 

Legate de utilizarea calculatorului, 

anumite echipamente, maşini, etc.  

 Dexteritate în utilizarea calculatorului: Windows XP, Office XP ( World, Excel ), Internet Explorer. 

   

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE 

ARTISTICE 

 

  În liceu și școala militară am condus activități culturale: grup satiric și brigadă artistică. 

ALTE ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE 

 

 Sportiv de performanță – handbal. 

Abilităţi de comunicare şi relaţionare. 

Disponibilitate de a lucra în afara programului. 

Capacitate de reacţie în situaţii de criză. 

Principale trăsături de caracter: dinamism, fidelitate, înaltă capacitate de efort, comunicativitate. 

 

CARNET DE CONDUCERE  Categoriile:  A, B, D, C * E 

 

INFORMAŢII SUPLIEMENTARE  . 

 

 

ANEXE   

 


