Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume

ŞEBU Sebastian Gheorghe

Adresă(e)
Telefon
Fax(uri)

-

E-mail(uri)
Stare civila
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

Perioada
Ocupație

Perioada
Funcția sau postul ocupat
Activități și responsabilități principale

Perioada

Curriculum vitae al
ŞEBU Sebastian

căsătorit, doi copii
Română
23 iunie 1975
Masculin

Ianuarie 2020 – Decembrie 2021
Asociat și administrator la SC SIMEX COM SRL

10 octombrie 2017 – 15 decembrie 2019
Director Cancelarie în cadrul Instituției Prefectului – Județul Sibiu
Colaborarea cu structurile de specialitate ale Instituției Prefectului și cu serviciile deconcentrate ale
ministerelor, în realizarea acțiunilor dispuse de prefect. Întocmirea de informari periodice privind
stadiul realizării obiectivelor din Planul de guvernare la nivelul județului. Ș.a.

15.12.2016 - încetat raporturile de serviciu cu Ministerul Afacerilor Interne cu drept de pensie
anticipată, parţială, în urma intrării în vigoare a OUG 76/2016, privind desfiinţarea Departamentului
de Informaţii şi Protecţie Internă.
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Perioada
Funcția sau postul ocupat
Activități și responsabilități principale

Numele și adresa angajatorului
Tipul activității sau sectorul de activitate

Perioada

15 iulie 2013 – 22 noiembrie 2016
Şef serviciu în cadrul Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă/Serviciul de Informaţii şi
Protecţie Interrnă Sibiu
;
Managementul activităţii de informaţii şi contrainformaţii desfăşurate de cadrele Serviciului de
Informaţii şi Protecţie Internă din cadrul Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă; Relaţii
de reprezentare şi cooperare cu structurile investite cu atribuţii pe linie de menţinere a ordinii şi liniştii
publice, de aplicare a legii şi securitate naţională.
Ministerul Afacerilor Interne / Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă, strada Intr.
Razoare nr. 5, Sector 6, Bucuresti
Activităţi de informaţii şi contrainformaţii, în vederea asigurării ordinii publice, prevenirii şi combaterii
ameninţărilor la adresa siguranţei naţionale privind misiunile, personalul şi informaţiile clasificate în cadrul
MAI

22 septembrie 2011 – 15 iulie 2013

Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Perioada

ofiţer specialist principal în cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie - Serviciului Judeţean
Anticorupţie Sibiu.
Prevenirea, descoperirea, investigarea şi combaterea faptelor de corupţie;
Instrumentarea cauzelor ce au ca obiect fapte de corupţie, sub supravegherea și coordonarea
procurorilor din cadrul Direcției Naționale Anticorupție și al parchetelor locale..
Ministerul Afacerilor Interne/ Direcția Generală Anticorupție, Șoseaua Olteniței nr. 390A, Sector 4,
București.
Investigarea şi combaterea faptelor de corupție/ Ordine și siguranță publică

01 noiembrie 2003 – 26 septembrie 2011

Funcția sau postul ocupat

ofiţer specialist principal, în cadrul Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă/Serviciul de
Informaţii şi Protecţie Interrnă Sibiu

Activități și responsabilități principale

Activităţi de informaţii şi protecţie internă, în vederea asigurării ordinii publice, prevenirii şi combaterii
ameninţărilor la adresa siguranţei naţionale privind misiunile, personalul şi informaţiile clasificate în
cadrul ministerului;

Numele și adresa angajatorului
Tipul activității sau sectorul de activitate
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Ministerul Afacerilor Interne / Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă, strada Intr. Razoare
nr. 5, Sector 6, Bucuresti
Obținerea de informații pe linie de protecție internă în scopul de a identifica, preveni şi contracara
amenințările la adresa securității naționale privind personalul, misiunile, patrimoniul şi informațiile
clasificate ale ministerului;

Perioada
Funcția sau postul ocupat

10 iulie 1998 – 1 noiembrie 2003
Ofiţer operativ în cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sibiu/ Poliţia Municipiului Sibiu –
Biroul Investigaţii Criminale

Activități și responsabilități principale

Combaterea infracţiunilor îndreptate împotriva persoanei, avutului public şi privat, precum şi a celor
care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială.

Numele și adresa angajatorului

Ministerul Afacerilor Interne/ Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sibiu, strada Revoluţiei, nr. 4-6, mun.
Sibiu, jud. Sibiu

Tipul activității sau sectorul de activitate

Activităţi pentru obţinerea de informaţii, investigarea şi cercetarea infracţiunilor îndreptate împotriva
persoanei, avutului public şi privat, precum şi a celor care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea
socială

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

Ianuarie 2016
Curs Management pentru cadre de conducere
Management
Ministerul Afacerilor Interne – Institutul de Studii pentru Ordine Publică

Mai – august 2004
Curs pregătire Ataşaţi Afaceri Interne şi Ofiţeri de Legătură – ataşat afaceri inerne/ofiţer de
legătură
Cooperare poliţienească, drept internaţional, limbi străine
Ministerul Afacerilor Interne – Direcţia Generală Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale

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

2001 – 2002
Curs postuniversitar Universitatea Bucureşti, Facultatea de Drept, specializarea “Criminalistică şi
Ştiinţe Penale”.
Criminalistică şi Ştiinţe Penale
Universitatea Bucureşti, Facultatea de Drept.
Universitar

Curriculum vitae al
ŞEBU Sebastian

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Curriculum vitae al
ŞEBU Sebastian

Perioada
Calificarea/ diploma obținută

1994 – 1998
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti – Facultatea de Drept - diplomă de licență

Disciplinele principale studiate/ Drept, Teorie și tactică polițienească, Combaterea crimei organizate, Criminologie, Criminalistică,
competențe profesionale Limba engleză etc.
dobândite
Numele și tipul instituției de învățământ/
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea națională sau

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti
Universitar

internațională
Perioada
Calificarea/ diploma obținută
Disciplinele principale studiate/
competențe profesionale
dobândite
Numele și tipul instituției de învățământ/
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea națională sau

1989 – 1993
Liceul Teoretic „Octavian Gogal” Sibiu, profilul uman - Diplomă de bacalaureat
Limba şi literartura română, istorie, geografie, sociologie, fizică, matematică, limba engleză ş.a.

Liceul Teoretic „Octavian Gogal” Sibiu – liceu
Preuniversitar

Internațională

Aptitudini şi competenţe personale
Limba maternă

Română

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

Înţelegere
Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba engleză B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

Limba italiană A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
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Competenţe şi abilităţi sociale

Bun comunicator, spirit de echipă, abilitate în relațiile interumane, capacitate de relaționare
- competențe dobândite ca urmare a activității zilnice diversificate, precum și ca rezultat al
cursurilor la care am participat.

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Capacitate de sinteză și analiză, capacitate decizională – dobândite în cadrul activității
profesionale.

Competenţe şi aptitudini de utilizare a
calculatorului

Alte competenţe şi aptitudini

Permis(e) de conducere

Curriculum vitae al
ŞEBU Sebastian

Utilizarea Microsoft Office – Word,– dobândite pe parcursul studiilor liceale și universitare.

Hobby: lectură, sport.

Permis de conducere, categoria B, dobândit în anul 1997.

