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CURRICULUM VITAE 

 

 

 

INFORMAŢII PERSONALE NECULA Mihai Cătălin 

Nationalitate Romana 

Data nasterii 21 martie 1972 

Stare civila Casatorit , doi copii 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ  
  

13 februarie 2019  – prezent    Secretar de stat  
  

4 noiembrie 2016 – 13 februarie 2019    Director general  
   Directia Generala Afaceri Europene, Schengen si Relatii Internationale 
   Ministerul Afacerilor Interne  
   Coordonarea activitatilor de afaceri europene si relatii internationale pe 
   domeniile de competenta ale MAI; Coordonarea retelei de atatasati de 
   afaceri interne si ofiteri de legatura a MAI; Coordonarea participarii 
   personalului MAI la misiuni internationale sub egida NATO, UE,OSCE si UN; 
   Coordonarea activitatilor de Protocol    

  

09 mai 2016 - 4 noiembrie 2016    Imputernicit director general  
   Directia Generala Afaceri Europene, Schengen si Relatii Internationale 
   Ministerul Afacerilor Interne 
   Coordonarea activitatilor de afaceri europene si relatii internationale pe 
   domeniile de competenta ale MAI; Coordonarea retelei de atatasati de 
   afaceri interne si ofiteri de legatura a MAI; Coordonarea participarii 
   personalului MAI la misiuni internationale sub egida NATO, UE,OSCE si UN; 
   Coordonarea activitatilor de Protocol    

  

05 februarie 2016 – 08 mai 2016    Imputernicit director adjunct 
   Directia Afaceri Europene si Relatii Internationale 
   Ministerul Afacerilor Interne 
   Coordonarea activitatilor de afaceri europene si relatii internationale pe 
   domeniile de competenta ale MAI; Coordonarea retelei de atatasati de 
   afaceri interne si ofiteri de legatura a MAI; Coordonarea participarii 
   personalului MAI la misiuni internationale sub egida NATO, UE,OSCE si UN; 
   Coordonarea activitatilor de Protocol    

  

18 decembrie 2015 – 04 februarie 2016    Imputernicit director 
   Directia Afaceri Europene si Relatii Internationale 
   Ministerul Afacerilor Interne  
   Coordonarea activitatilor de afaceri europene si relatii internationale pe 
   domeniile de competenta ale MAI; Coordonarea retelei de atatasati de 
   afaceri interne si ofiteri de legatura a MAI; Coordonarea participarii 
   personalului MAI la misiuni internationale sub egida NATO, UE,OSCE si UN;    
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01 iulie 2013 – 17 decembrie 2015    Director adjunct  
   Directia azil si integrare 
   Inspectoratul General pentru Imigrari – Ministerul Afacerilor Interne  

  

9 august 2011 – 31 mai 2013    Director general  
   Directia Generala Afaceri Europene si Relatii Internationale 
   Ministerul Afacerilor Interne 

  

Iunie 2007 – august 2011    Director  
   Directia azil si integrare 
   Oficiul Roman pentru Imigrari – Ministerul Afacerilor Interne 
   Aplicarea politicilor Guvernului României în domeniul azilului şi integrării,  
   coordonarea la nivel national a modului de primire, înregistrare, asigurare a 
   asistenţei solicitanţilor de azil, procesarea cererilor de azil, evidenţa  
   solicitanţilor de azil şi a celor care au primit o formă de protecţie în România, 
   facilitarea integrării străinilor în România, elaborarea de propuneri legislative 
   în domeniul migraţiei, azilului şi integrării străinilor. 

  

August 2006 – iunie 2007    Director general adjunct  
   Oficiul National pentru Refugiati – Ministerul Administratiei si Internelor 
   Aplicarea politicilor Guvernului României în domeniul azilului şi integrării,  
   coordonarea la nivel national a modului de primire, înregistrare, asigurare a 
   asistenţei solicitanţilor de azil, procesarea cererilor de azil, evidenţa  
   solicitanţilor de azil şi a celor care au primit o formă de protecţie în România, 
   facilitarea integrării străinilor în România, elaborarea de propuneri legislative 
   în domeniul migraţiei, azilului şi integrării străinilor. 

  

Iulie – august 2006    Ofiter specialist – în cadrul Secretariatului tehnic al grupului de coordonare 
   al strategiei naţionale privind migraţia  
   Oficiul National pentru Refugiati – Ministerul Administratiei si Internelor 

  

Martie 2005 – iunie 2006    Associate Legal Officer 
   Inaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati (UNHCR)  
   Reprezentanta din Romania 

 Monitorizarea aplicării Convenţiei de la Geneva din 1951 privind statutul 
refugiaţilor 

 Elaborarea de propuneri şi observaţii la proiectele de acte normative cu 
aplicabilitate în domeniul azilului şi al refugiaţilor 

 Coordonarea şi monitorizarea asistenţei acordate de ONG-urile 
partenere UNHCR 

 Organizarea activităţilor de pregătire a personalului autorităţilor române 
cu atribuţii în domeniul azilului, a avocaţilor şi a magistraţilor implicaţi în 
acest domeniu 

 Elaborarea unor rapoarte sau contribuţii la rapoarte de ţară ale 
Organizaţiei Naţiunilor Unite în domeniul drepturilor omului 

  

Noiembrie 2001 – martie 2005    Sef serviciu  
   Oficiul National pentru Refugiati – Ministerul Administratiei si Internelor 
   Coordonarea activităţilor de procesare a cererilor de azil în etapa  
   administrativă, coordonarea activităţilor de relaţii internaţionale, integrare 
   europeană, reprezentant al ONR în cadrul Delegaţiei sectoriale pentru 
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   elaborarea Documentului de Poziţie pentru negocierile de aderare a   
   Romaniei la  Uniunea Europeana pe Capitolul 24 JAI – Azilul 
   Şeful Unităţii de Implementare a Proiectelor  
   Coordonarea implementării, monitorizării, raportării, pregătirea fişelor de 
   proiect – PHARE ce aveau ca beneficiar Oficiul Naţional pentru Refugiaţi 

  

Noiembrie 2001 – iulie 2002 
 

  Lider de proiect – Program de Twinning cu Danemarca: „Întărirea 
  sistemului de azil în România”  
  Oficiul National pentru Refugiati – Ministerul Administratiei si Internelor  

  

August 2003 – august 2005 Lider de proiect – Program de Twinning cu Germania şi Grecia: 
„Continuarea dezvoltării practici legale şi a cadrului instituţional în 
domeniul azilului şi refugiaţilor” 
Oficiul National pentru Refugiati – Ministerul Administratiei si Internelor 

  

Iunie 2000 – noiembrie 2001   Ofiter de decizie  
  Oficiul National pentru Refugiati – Ministerul Administratiei si Internelor 
  Soluţionarea cererilor de azil în fază administrativă, elaborarea şi susţinerea 
  unor proiecte de acte normative specifice domeniului de activitate, 
  reprezentant ONR în cadrul unor activităţi internaţionale, reprezentant al ONR 
  în cadrul Delegaţiei sectoriale pentru elaborarea Documentului de Poziţie 
  pentru negocierile de aderare a Romaniei la  Uniunea Europeana pe 
  Capitolul  24 JAI – Azilul 

  

August 1995 – iunie 2000   Ofiter de interviuri 
  Directia Generala a Politiei de Frontiera, Straini, Probleme de Migrari si 
  Pasapoarte – Oficiul National pentru Refugiati  
  Înregistrarea şi procesarea cererilor de azil în faza administrativă, 
  reprezentant al ONR în cadrul unor activităţi internaţionale 

 

 

Educaţie şi Formare  

  

August 1991 – August 1996 Academia de Poliţie „A. I. Cuza” 
  Diploma de licenta , profilul stiinte juridice , specialitatea Drept  

  

Sept. 2001 – Sept 2002 Universitatea Bucureşti – Facultatea de Drept 
Diplomă de absolvire curs postuniversitar specializarea „Drept Internaţional 
Umanitar 

  

Sept. 2002 – Sept 2003 Academia de Poliţie „A. I. Cuza” – Facultatea de Drept –  
Centrul  de Studii Postuniversitare  
Diplomă de absolvire curs postuniversitar specializarea „Management” 

 

 

 

Limbi straine cunoscute  

  

Engleza 
Franceza 

Nivel C2 
Nivel B2 
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