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Curriculum Vitae 

 

INFORMAŢII PERSONALE  

  
Nume / prenume PEŢA CEZAR 

Adresa 
Bucureşti, str. Anastasie Panu, nr.21, Bloc D.5, sc.1, 

etj.8, ap. 34, sector. 3. 

Telefon Fix: 031.408.70.77 

 Mobil: 0745.022.193 

E-mail. petacezar@yahoo.com. 

Naţionalitatea Română. 

Data naşterii 23.06.1967 

  

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ  

Perioada 15.10.2016 - prezent 

Numele şi adresa angajatorului 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, strada 

Privighetorilor, nr. 1-3, sector 1, Bucureşti, Telefon (40-

21) 317.55.23 

Website: www.academiadepolitie.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Departamentul de Studii Doctorale - Şcoala doctorală 

“Ordine Publică şi Siguranţă Naţională” 

Funcţia sau postul ocupat Împuternicit Director de departament 
Principalele activităţi şi responsabilităţi Coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii din 

departamentul şcolii doctorale; 

Coordonarea desfăşurării activităţilor de la disciplinele 

repartizate conform planurilor de învăţământ şi statului 

de funcţii al personalului didactic;  

Coordonarea activităţilor de cercetare ştiinţifică la 

nivelul şcolii doctorale şi programele de pregătire 

avansată a studenţilor doctoranzi; 

Organizarea conducerii activităţilor la nivelul studenţilor 

doctoranzi în funcţie de repartiţia lor la  conducătorii de 

doctorat; 

  

Perioada 29.02.2016 – 15.10.2016 

Numele şi adresa angajatorului 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, strada 

Privighetorilor, nr. 1-3, sector 1, Bucureşti, Telefon (40-

21) 317.55.23 

Website: www.academiadepolitie.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Facultatea de Jandarmi, Departamentul de Jandarmi şi 

Pregătire Militară Generală 

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar 
Principalele activităţi şi responsabilităţi Susţinerea prelegerilor şi seminariilor la disciplinele 

Management organizaţional; Cercetarea şi documentarea 

misiunilor, Metodică şi Instrucţia tragerii; Susţinerea 

lucrărilor practice la Instrucţia tragerii; 

Examinarea periodică şi anuală a studenţilor în cadrul 

testărilor semestriale şi a sesiunilor de examene; 

Coordonarea activităţii studenţilor care întocmesc lucrări 

de diplomă; 

Coordonarea activităţii studenţilor care au întocmit 
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referate pentru sesiunile de comunicări ştiinţifice 

organizate atât la nivelul departamentului cât şi la nivelul 

Academiei; 

Redactarea Programelor analitice şi a Fişelor 

disciplinelor pentru disciplinele Management 

organizaţional, Cercetarea şi documentarea misiunilor, 

Metodică şi Instrucţia tragerii 

  

Perioada 2014 – 29.02.2016 

Numele şi adresa angajatorului 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, strada 

Privighetorilor, nr. 1-3, sector 1, Bucureşti, Telefon (40-

21) 317.55.23 

Website: www.academiadepolitie.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Facultatea de Poliţie, Departamentul de Jandarmi şi 

Pregătire Militară Generală 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar 
Principalele activităţi şi responsabilităţi Susţinerea prelegerilor şi seminariilor la disciplina 

Management organizaţional; Susţinerea prelegerilor, 

seminariilor şi lucrărilor practice la Pregătire Militară 

Generală; 

Examinarea periodică şi anuală a studenţilor în cadrul 

testărilor semestriale şi a sesiunilor de examene; 

Participarea ca membru în cadrul comisiilor de 

examinare a studenţilor din anul III şi IV la examenului 

de specialitate; 

Coordonarea activităţii studenţilor care întocmesc lucrări 

de diplomă; 

Coordonarea activităţii studenţilor care au întocmit 

referate pentru sesiunile de comunicări ştiinţifice 

organizate atât la nivelul departamentului cât şi la nivelul 

Academiei; 

Redactarea programelor analitice şi a Fişelor 

disciplinelor pentru disciplinele Management 

organizaţional şi Pregătire Militară Generală 

  

Perioada 2007 – 2014 

Numele şi adresa angajatorului 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, strada 

Privighetorilor, nr. 1-3, sector 1, Bucureşti, Telefon (40-

21) 317.55.23 

Website: www.academiadepolitie.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Structura de securitate 

Funcţia sau postul ocupat Ofiţer specialist principal I 
Principalele activităţi şi responsabilităţi coordonarea activităţii de protecţie a informaţiilor 

clasificate; monitorizarea activităţii de aplicare a 

normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi a 

modului de respectare a acestora; consilierea conducerii 

Academiei în legătura cu toate aspectele privind 

securitatea informaţiilor clasificate; organizarea şi  

conducerea activităţi de pregătire specifică a persoanelor 

care au acces la informaţii clasificate; asigurarea 

relaţionării cu instituţia abilitată să coordoneze 

activitatea şi să controleze măsurile privitoare la protecţia 

informaţiilor clasificate; efectuarea, cu aprobarea 
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conducerii Academiei, de controale privind modul de 

aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor 

clasificate. 

  

 În aceeaşi perioadă am desfăşurat şi activităţi didactice ca  

lector universitar în cadrul Facultăţii de Poliţie, 

Departamentul de Jandarmi, Pregătire Militară şi Ştiinţe 

socio-umaniste 
Principalele activităţi şi responsabilităţi  
Susţinerea prelegerilor şi lucrărilor practice în cadrul 

cursului de Management militar şi Metodică; 

Susţinerea seminariilor la disciplinele: Metodică şi 

Management militar; 

Examinarea periodică şi anuală a studenţilor în cadrul 

testărilor semestriale şi a sesiunilor de examene; 

Participarea ca membru în cadrul comisiilor de 

examinare a studenţilor din anul IV la examenului de 

specialitate; 

  

 

Perioada 2004 – 2007 

Numele şi adresa angajatorului 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, strada 

Privighetorilor, nr. 1-3, sector 1, Bucureşti, Telefon (40-

21) 317.55.23 

Website: www.academiadepolitie.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Facultatea de Poliţie, Departamentul de Jandarmi, 

Pregătire Militară şi Ştiinţe socio-umaniste 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 
Principalele activităţi şi responsabilităţi Susţinerea prelegerilor şi lucrărilor practice în cadrul 

cursului de Tactica jandarmeriei şi Management militar; 

Susţinerea seminariilor la disciplinele: Tactica 

jandarmeriei, Metodica organizării şi conducerii 

personalului, Management militar; 

Examinarea periodică şi anuală a studenţilor în cadrul 

testărilor semestriale şi a sesiunilor de examene; 

Participarea ca membru în cadrul comisiilor de 

examinare a studenţilor din anul IV la examenului de 

specialitate; 

Coordonarea activităţii studenţilor care întocmesc lucrări 

de diplomă; 

Coordonarea activităţii studenţilor care au întocmit 

referate pentru sesiunile de comunicări ştiinţifice 

organizate atât la nivelul departamentului cât şi la nivelul 

Academiei 

  

Perioada 2002 - 2004 

Numele şi adresa angajatorului 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, strada 

Privighetorilor, nr. 1-3, sector 1, Bucureşti, Telefon (40-

21) 317.55.23 

Website: www.academiadepolitie.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Facultatea de Drept, Catedra de Jandarmi şi Pregătire 

Militară 

Funcţia sau postul ocupat Instructor Militar Principal II 
Principalele activităţi şi responsabilităţi Susţinerea prelegerilor şi lucrărilor practice în cadrul 
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cursului de Tactica jandarmeriei. 

Susţinerea seminariilor la disciplinele: Tactica 

jandarmeriei, Metodica organizării şi conducerii 

personalului, Management militar. 

Examinarea periodică şi anuală a studenţilor în cadrul 

testărilor semestriale şi a sesiunilor de examene. 

Participarea ca membru în cadrul comisiilor de 

examinare a studenţilor din anul IV la examenului de 

specialitate. 

Coordonarea activităţii studenţilor care întocmesc lucrări 

de diplomă. 

Coordonarea activităţii studenţilor care au întocmit 

referate pentru sesiunile de comunicări ştiinţifice 

organizate atât la nivelul catedrei cât şi la nivelul 

Academiei 

  

Perioada 2001 - 2002 

Numele şi adresa angajatorului 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, strada 

Privighetorilor, nr. 1-3, sector 1, Bucureşti, Telefon (40-

21) 317.55.23 

Website: www.academiadepolitie.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Facultatea de Drept, Catedra de Jandarmi şi Pregătire 

Militară. 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 
Principalele activităţi şi responsabilităţi Susţinerea seminariilor la disciplinele: Teoria şi practica 

tragerii cu armamentul de infanterie, Pregătire 

psihomorală şi pedagogică, Tactica jandarmeriei. 

Susţinerea lucrărilor practice la disciplinele: Teoria şi 

practica tragerii cu armamentul de infanterie, Metodica 

organizării şi conducerii personalului, Tactica 

jandarmeriei. 

Participarea la aplicaţii la disciplina Tactica jandarmeriei. 

Participarea ca membru în cadrul comisiilor de 

examinare a studenţilor din anul IV la examenului de 

specialitate; 

Examinarea periodică şi anuală a studenţilor în cadrul 

testărilor semestriale şi a sesiunilor de examene. 

Coordonarea activităţii studenţilor care au întocmit 

referate pentru sesiunile de comunicări ştiinţifice 

organizate atât la nivelul catedrei cât şi la nivelul 

Academiei. 

  

Perioada 2000 - 2001 

Numele şi adresa angajatorului 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, strada 

Privighetorilor, nr. 1-3, sector 1, Bucureşti, Telefon (40-

21) 317.55.23 

Website: www.academiadepolitie.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Facultatea de Drept, Catedra de Jandarmi şi Pregătire 

Militară. 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 
Principalele activităţi şi responsabilităţi Susţinerea seminariilor la disciplinele: Teoria şi practica 

tragerii cu armamentul de infanterie, Pregătire 

psihomorală şi pedagogică, Tactica jandarmeriei. 

Susţinerea lucrărilor practice la disciplinele: Teoria şi 
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practica tragerii cu armamentul de infanterie, Metodica 

organizării şi conducerii personalului, Tactica 

jandarmeriei. 

Participarea la aplicaţii la disciplina Tactica jandarmeriei. 

Examinarea periodică şi anuală a studenţilor în cadrul 

testărilor semestriale şi a sesiunilor de examene. 

  

Perioada 1997 - 2000 

Numele şi adresa angajatorului 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, strada 

Privighetorilor, nr. 1-3, sector 1, Bucureşti, Telefon (40-

21) 317.55.23 

Website: www.academiadepolitie.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Logistică – Biroul echipament 

Funcţia sau postul ocupat Ofiţer specialist. 
Principalele activităţi şi responsabilităţi Desfăşurarea activităţilor specifice pe linia achiziţiei şi 

distribuţiei echipamentului pentru cadrele şi studenţii 

Academiei; echiparea promoţiilor de absolvenţi ai 

Academiei, activităţi pe linia trecerii la noul sistem de 

contabilitate cantitativ-valoric 

  

Perioada 1993 - 1997 

Numele şi adresa angajatorului 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, strada 

Privighetorilor, nr. 1-3, sector 1, Bucureşti, Telefon (40-

21) 317.55.23 

Website: www.academiadepolitie.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Instructor militar – formaţiuni studenţi 

Funcţia sau postul ocupat Instructor militar 
Principalele activităţi şi responsabilităţi Organizarea, conducerea şi pregătirea activităţilor 

desfăşurate cu studenţii de la specializarea poliţie. 

  

Perioada 1991 - 1993 

Numele şi adresa angajatorului 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, strada 

Privighetorilor, nr. 1-3, sector 1, Bucureşti, Telefon (40-

21) 317.55.23 

Website: www.academiadepolitie.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Instructor militar – formaţiuni studenţi 

Funcţia sau postul ocupat Instructor militar 
Principalele activităţi şi responsabilităţi Organizarea, conducerea şi pregătirea activităţilor 

desfăşurate cu studenţii de la specializarea jandarmi. 

  

Perioada 1990 - 1991 

Numele şi adresa angajatorului U.M. 0599 Ploieşti 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Jandarmi 

Funcţia sau postul ocupat Comandant de pluton, comandant de pluton gardă 
Principalele activităţi şi responsabilităţi Planificarea, organizarea, controlul şi desfăşurarea 

serviciului de pază şi apărare a obiectivului; instruirea 

subunităţilor de recruţi. 
  

EDUCAŢIE ŞI FORMARE  

Perioada 09.02. – 13.02.2015 
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Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Department of Defence International 

Counterproliferation Program 

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaţionale 
Curs „Anchete internaţionale pentru utilizare dublă” 

Tipul calificării /diploma obţinută Certificat de absolvire 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire /învăţământ 
ISCED 5 

  

Perioada 27.10. – 07.11.2014 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaţionale 
Curs formator 

Tipul calificării /diploma obţinută. Certificat de absolvire 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire /învăţământ 
ISCED 5 

  

  

Perioada 23.09 – 25.09.2014 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Defence Threat Reduction Agency, USSTratcom Center 

for combating WMD 

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaţionale 

Curs  „Informare publică şi comunicare în situaţii de 

criză” 

Tipul calificării /diploma obţinută. Certificat de absolvire 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire /învăţământ 
ISCED 5 

  

Perioada 24.07. - 29.07.2014 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaţionale 

Program de instruire „Organizarea şi desfăşurarea 

programului de studii în tehnologia ID – IFR” 

Tipul calificării /diploma obţinută. Certificat de participare 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire /învăţământ 
ISCED 5 

  

Perioada 11.11. – 22.11.2013 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Institutul de Studii pentru Ordine Publică 

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaţionale 

Program de formare profesională „Expert prevenire şi 

combatere a corupţiei” 

Tipul calificării /diploma obţinută. Certificat de absolvire. 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire /învăţământ 
ISCED 5 
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Perioada 01.10.2010 – 31.03.2011 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” – Colegiul 

Naţional de Afaceri Interne 

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaţionale 

Curs postuniversitar de specializare „Managementul 

strategic al afacerilor interne” 

Tipul calificării /diploma obţinută. Certificat de absolvire. 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire /învăţământ 
ISCED 5 

  

Perioada 1 săptămână (ianuarie 2010) 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Departament of Defense S.U.A. 

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaţionale. 

Curs de formare a formatorilor în domeniul neproliferării 

armelor de distrugere în masă (International 

Counterproliferation Program) 

Tipul calificării /diploma obţinută. Certificat de absolvire. 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire /învăţământ 
ISCED 5 

  

Perioada 1 săptămână (noiembrie 2008) 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

The Leadership Institute 

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaţionale. 

Curs de formare a liderilor în domeniul politicilor 

publice. 

Tipul calificării /diploma obţinută. Certificat de absolvire. 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire /învăţământ 
ISCED 5 

  

Perioada 2003 - 2006 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Facultatea de Management – Academia de Studii 

Economice Bucureşti; 

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaţionale. 
Doctorat – management 

Tipul calificării /diploma obţinută. Doctor în ştiinţe economice 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire /învăţământ 
ISCED 6 

  

Perioada 1 săptămână (septembrie 2005); 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Departament of Defense S.U.A şi Ambasada S.U.A din 

Bucureşti 

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaţionale. 

Curs de perfecţionare a formatorilor (Instructor 

Development Course); 

Tipul calificării /diploma obţinută. Certificat de absolvire 
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Nivelul de clasificare a formei de 

instruire /învăţământ 
ISCED 5 

  

Perioada mai – iunie 2001 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Universitatea Bucureşti – Departamentul pentru 

Pregătirea Personalului Didactic; 

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaţionale. 

Curs postuniversitar de pregătire psihopedagogică şi 

metodică 

Tipul calificării /diploma obţinută. Certificat de absolvire. 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire /învăţământ 
ISCED 5 

  

Perioada 1994 - 1995 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Academia de Poliţie - Facultatea de Drept 

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaţionale. 
Curs postuniversitar, specializarea Drept penal 

Tipul calificării /diploma obţinută. Diplomă studii postuniversitare 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire /învăţământ 
ISCED 5 

  

Perioada 1991  - 1994 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Academia de Poliţie - Facultatea de Drept 

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaţionale. 
Ştiinţe juridice 

Tipul calificării /diploma obţinută. Licenţiat în ştiinţe juridice 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire /învăţământ 
ISCED 5 

  

Perioada 01.09.1988 -  14.12.1990 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Şcoala Militară de Ofiţeri Activi a Ministerului de 

Interne 

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaţionale. 
Jandarmi 

Tipul calificării /diploma obţinută. Certificat de ofiţer 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire /învăţământ 
ISCED 5 

  

Perioada 1983 – 1985 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Liceul industrial Filipeştii de Pădure, judeţul Prahova 

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaţionale. 
Mecanică 
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Tipul calificării /diploma obţinută. Diplomă de bacalaureat 

  

Perioada 1981 - 1983 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Liceul industrial Hidromecanica, judeţul Braşov; 

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaţionale. 
Aeronautică 

  

DISTINCŢII Ordinul „Bărbăţie şi credinţă” în Grad de cavaler 

  

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

PERSONALE 
 

Limba maternă Limba română 

Limbi străine cunoscute Limba franceză : citit - nivel mediu; 

scris - nivel mediu; 

vorbit - nivel mediu. 

Limba engleză: citit – nivel mediu; 

 scris – nivel satisfăcător; 

 vorbit – nivel mediu; 

Aptitudini şi competenţe sociale Abilităţi de relaţionare cu diverse categorii sociale 

dobândite de-a lungul activităţii (25 ani de lucru cu grupe 

mai sau mai mici de oameni datorită specificului 

profesiei), capacităţi manageriale, specialist în domeniu 

de activitate, comunicativ, adaptabil la situaţii şi idei noi.  
Aptitudini şi competenţe organizatorice Capacitate managerială: 

 2004 – prezent titular disciplină; 

 2003 – 2007 locţiitor şef catedră; 

 2007 – 2012 preşedintele comisie de etică din cadrul 

Academiei 

2014 - prezent membru în senatul universitar al 

Academiei de Poliţie 

Organizarea şi conducerea activităţilor la nivelul  

formaţiunilor de studenţi specializarea jandarmi şi 

poliţie. 

Aptitudini şi competenţe tehnice Cunoştinţe Microsoft Windows 2000 dobândite prin curs 

de operare PC cu atestat 

Permis de conducere Categoria : B  - 1988 
  
Anexe Lista cu lucrările ştiinţifice 

 


