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Curriculum vitae  
Europass  

  
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Prof. dr. PANTEA CEZAR MARIUS 

Adresa Bucureşti, Cal. Călăraşi nr.176, bl.59, sc. A, et.7, ap.29, sector 3 

Telefon 0040 745 115 155   

Fax  

E-mail office@mariuspantea.ro 

Cetăţenia   română 

Data naşterii  16 august 1972 

Sex  masculin 
  

Experienţa profesională  
  

  

Perioada 2003 -  prezent 

Funcţia sau postul ocupat   CONDUCĂTOR DE DOCTORAT în domeniul „Ordine Publică şi Siguranţă Naţională” 
PROFESOR UNIVERSITAR - Disciplina „METODOLOGIE CRIMINALISTICĂ” 
CONFERENŢIAR UNIVERSITAR - Şeful disciplinei „INVESTIGAREA FRAUDELOR” 
LECTOR UNIVERSITAR - Şeful disciplinei „INVESTIGAREA CRIMINALITĂŢII ECONOMICO-
FINANCIARE” 
ASISTENT UNIVERSITAR - Şeful disciplinei „TEHNICI DE CONTROL ANTIFRAUDĂ” 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Susţinerea prelegerilor la disciplinele: „Metodologie Criminalistică” şi „Investigarea criminalităţii 
economice” 
Susţinerea lucrărilor practice şi a seminarilor la disciplinele „Investigarea criminalităţii economico-
financiare” „Investigarea fraudelor”, „Tehnici de control antifraudă” şi „Bazele activităţii informative” 
Examinarea periodică şi anuală a studenţilor, în cadrul testărilor semestriale şi a sesiunilor de 
examene 
Îndrumarea activităţii ştiinţifice a studenţilor în vederea întocmirii lucrărilor de licenţă 

Numele şi adresa angajatorului 
 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 
Aleea Privighetorilor nr. 1-3, sector 1, Bucureşti 
Tel.: 004021 317 55 23 
Web site: www.academiadepolitie.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Învăţământ universitar 
 

Perioada 2009 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Avocat CA „dr. Pantea Cezar Marius” 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Consultanţă şi reprezentare în domeniul penal şi civil 
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Numele şi adresa angajatorului BAROUL BUCUREŞTI  
Strada Dr. Dumitru Râureau nr. 3, sector 5, Bucureşti, Cod Poştal 050047 
Tel.: 004021 315 45 38 , 004021 314 93 38, 004021 311 19 10 
Web site: www.baroul-bucuresti.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Avocat specializat în jocuri de noroc şi proprietate intelectuală (drept de autor şi drepturi conexe, 
proprietate industrială – mărci, brevete de invenţie, desene şi modele industriale), dreptul penal al 
afacerilor 

  

Perioada Aprilie – Iulie 2017 

Funcţia sau postul ocupat DIRECTOR GENERAL – Compania Naţională „LOTERIA ROMÂNĂ” S.A. 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Conducerea, îndrumarea şi organizarea activităţii C.N.L.R.S.A. 

Numele şi adresa angajatorului 
 

Compania Naţională „LOTERIA ROMÂNĂ” S.A. 
Poienaru Bordea, nr.20, sector 4, Bucureşti 
Tel.: 004037 213 73 00 
Web site: www.loto.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Administraţie centrală 
  

Perioada 2008 -  2016 

Funcţia sau postul ocupat Director programul de masterat „Managementul Investigării Fraudelor” 
Secretar programul de masterat „Investigarea Fraudelor” 
Titular disciplină la programele de masterat „Cercetării fundamentale în domeniul ordinii publice 
şi siguranţei naţionale” şi „Managementul activităţilor informative” 

 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Susţinerea prelegerilor la disciplinele: „Protecţia proprietăţii intelectuale în UE. Abordări teoretice 
şi practice”, „Elemente de proprietate intelectuală în cercetarea ştiinţifică” şi „Managementul 
activităţilor de prevenire şi combatere a ilegalităţilor în domeniul jocurilor de noroc în UE” 
Susţinerea lucrărilor practice şi a seminarilor la disciplinele „Practica judiciară în domeniul 
investigării fraudelor” şi „Criminalitatea organizată în domeniul afacerilor” 
Examinarea periodică şi anuală a masteranzilor, în cadrul testărilor semestriale şi a sesiunilor de 
examene 
Îndrumarea activităţii ştiinţifice a masteranzilor în vederea întocmirii lucrărilor de disertaţie. 

Numele şi adresa angajatorului 
 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 
Aleea Privighetorilor nr. 1-3, sector 1, Bucureşti 
Tel.: 004021 317 55 23 
Web site: www.academiadepolitie.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Învăţământ universitar 
  

Perioada 2016 - 2017 

Funcţia sau postul ocupat Membru în Comisia de Ştiinţe Militare, Informaţii şi Ordine Publică a CNATDCU 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Evaluarea tezelor de doctorat si a tezelor de abilitare 
Stabilirea standardelor minimale aplicabile domeniului 
Stabilirea standardele minimale necesare şi obligatorii pentru obţinerea atestatului de abilitare şi 
pentru conferirea titlului de profesor universitar 
Soluţionarea sesizărilor cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, 
inclusiv cu privire la existenţa plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat 

Numele şi adresa angajatorului 
 

Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) 
Str. Mendeleev nr. 21-25, Sector 1, Cod 010362, Bucureşti 
Tel.: 004021 307 19 25 
Web site: www.cnatdcu.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Învăţământ universitar 
  

Perioada 2013 -  2015 

Funcţia sau postul ocupat DIRECTOR GENERAL – DIRECŢIA GENERALĂ de AUTORIZARE JOCURI de NOROC 
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Principalele activităţi şi responsabilităţi Conducerea, îndrumarea şi organizarea activităţii Direcţiei Generale Autorizare Jocuri de Noroc 
Analiza şi verificarea documentaţiilor privind condiţiile legale pentru acordarea licenţei şi autorizaţiei 
pentru organizarea de jocuri de noroc în Romînia 
Elaborarea şi avizarea propunerilor legislative cu implicaţii în domeniul jocurilor de noroc 
Analiză şi propuneri pentru Comitetul de Supraveghere al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc 

Numele şi adresa angajatorului 
 

GUVERNUL ROMÂNIEI - Secretariatul General al Guvernului 
OFICIUL NAŢIONAL pentru JOCURI de NOROC 
Calea Victoriei, nr.9, sector 3, Bucureşti 
Tel.: 004031 225 62 01 
Web site: www.onjn.gov.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Administraţie centrală 
  

Perioada 2015 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat ARBITRU 

Principalele activităţi şi responsabilităţi membru în ASOCIAŢIA DE ARBITRAJ INSTITUŢIONALIZAT 
TRIBUNALUL PERMANENT DE ARBITRAJ INSTITUŢIONALIZAT 

Numele şi adresa angajatorului ASOCIAŢIA DE ARBITRAJ INSTITUŢIONALIZAT 
TRIBUNALUL PERMANENT DE ARBITRAJ INSTITUŢIONALIZAT  
Strada G-ral Matei Vlădescu nr. 1, bl.20, ap.1, parter, Târgovişte, jud. Dâmboviţa 
Tel.: 0733046033 
Web site: www.arbitraj-institutionalizat.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Birou de arbitru (suspendat) 
  

Perioada 2009 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat AVOCAT DEFINITIV 

Principalele activităţi şi responsabilităţi membru în Baroul Bucureşti 

Numele şi adresa angajatorului BAROUL BUCUREŞTI  
Strada Dr. Dumitru Râureau nr. 3, sector 5, Bucureşti, Cod Poştal 050047 
Tel.: 004021 315 45 38 , 004021 314 93 38, 004021 311 19 10 
Web site: www.baroul-bucuresti.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate AVOCAT 
  

Perioada 2005 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat CONSILIER ÎN PROPRIETATE INDUSTRIALĂ 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Consilier în Proprietate Industrială - Brevete de Invenţie 
Consilier în Proprietate Industrială - Mărci şi Indicaţii Geografice  
Consilier în Proprietate Industrială - Desene şi Modele Industriale 

Numele şi adresa angajatorului „OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI”  
Bucureşti, Str. Ion Ghica, Nr. 5, Sect. 3, Cod Poştal 030044 
Tel.: 004021 315 43 63 
Web site: www.osim.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate CONSILIER ÎN PROPRIETATE INDUSTRIALĂ  
  

Perioada 1999 - 2003 

Funcţia sau postul ocupat  Ofiţer specialist IGPR – DIRECŢIA DE INVESTIGARE A FRAUDELOR 
 Ofiţer specialist IPJ ILFOV – Serviciul Investigarea Fraudelor 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Prevenirea şi combaterea infracţiunilor din domeniul criminalităţii economico-financiare (proprietate 
intelectuală, evaziune fiscală, infracţiuni informatice şi la regimul jocurilor de noroc) 

Numele şi adresa angajatorului INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE 
Bucureşti, Sos. Ştefan cel Mare nr.13-15, sector 2 
Tel.: 004021 208 25 25 
Website: www.igpr.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Poliţie Judiciară – Combaterea Criminalităţii Economico-Financiare 
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Educaţie şi formare  
  

Perioada 1994-1999 

Calificarea / diploma obţinută Licenţiat în ştiinţe juridice 
Specializarea: drept 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Combaterea criminalităţii economico-financiare 
Drept penal/civil 
Drept procesual penal/civil 
Criminologie, Bazele muncii de  informaţii, Combaterea criminalităţii economico-financiare, arme, 
explozivi, Combaterea crimei organizate  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Afacerilor Interne 
Academia de Poliţie „A.I. Cuza”,  Bucureşti - Facultatea de Drept 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

ISCED 5 

  

Perioada 2001-2002 

Calificarea / diploma obţinută Curs postuniversitar, specializarea „Relaţii Internaţionale” 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Relaţii Internaţionale 
Drept internaţional public şi privat 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Bucureşti – Facultatea de Drept 
Specializarea: Relaţii Internaţionale 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

ISCED 5 

  

Perioada 2003-2005 

Calificarea / diploma obţinută  Masterat – diplomă de master „Prevenirea şi combaterea traficului ilicit de droguri” 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Aspecte penale şi procesual penale ale, traficului şi consumului ilicit de droguri 
Regimul juridic al precursorilor 
Politici publice şi tendinţe ale globalizării în domeniul infracţionalităţii transfrontaliere 
Criminologie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Afacerilor Interne 
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Bucureşti – Facultatea de Drept 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

ISCED 6 

  

Perioada 2004-2005 

Calificarea / diploma obţinută  Consilier în Proprietate Industrială pentru: 
BREVETE DE INVENŢIE 
MĂRCI ŞI INDICAŢII GEOGRAFICE 
DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Aspecte legale privind înregistrarea brevetelor de invenţie 
Aspecte legale privind înregistrarea mărcilor şi indicaţiilor geografice 
Aspecte legale privind înregistrarea desenelor şi modelelor industriale 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI 

  

Perioada 2005-2007 

Calificarea / diploma obţinută  Masterat – diplomă de master „Investigarea Fraudelor” 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Aspecte penale şi procesual penale ale, infracţionalităţii economico-financiare  
Regimul juridic drepturilor de proprietate intelectuală 
Politici publice şi tendinţe ale globalizării în domeniul infracţionalităţii transfrontaliere 
Cooperarea poliţienească în domeniul investigării fraudelor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Afacerilor Interne 
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Bucureşti – Facultatea de Drept 
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Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 
ISCED 6 

  

Perioada 2004-2007 

Calificarea / diploma obţinută  Doctor în domeniul fundamental Ştiinţe juridice, specializarea DREPT 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Aspecte penale şi procesual penale ale, infracţionalităţii din domeniul drepturilor de proprietate 
intelectuală  
Regimul juridic drepturilor de proprietate intelectuală 
Politici publice şi tendinţe ale globalizării în domeniul dreptului de autor, a drepturilor conexe şi a 
dreptului de proprietate industrială 
Prevenirea şi combaterea criminalităţii transfrontaliere în domeniul proprietăţii intelectuale 
Instrumentarea infracţiunilor pe Internet 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Afacerilor Interne 
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Bucureşti – Facultatea de Drept 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 
ISCED 6 

  

Perioada 2009-2010 

Calificarea / diploma obţinută  Curs postuniversitar de specializare „MANAGEMENTUL STRATEGIC AL AFACERILOR INTERNE” 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Cooperarea Europeană în domeniul Afacerilor Interne 
Analiza strategică a criminalităţii în Spaţiul U.E. 
Managementul situaţiilor de urgenţă şi a celor de criză 
Strategii Europene conexe domeniului de Ordine şi Siguranţă Publică 
Strategia Europeană de Securitate şi Apărare 
Managementul Afacerilor Interne în U.E. 
Managementul Administraţiei Publice 
Politici penale Europene 
Analiza de risc la nivel strategic a criminalităţii şi terorismului 
Legislaţie şi practici în domeniul Schengen 
Strategii şi politici naţionale în domeniul Afacerilor Interne 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Afacerilor Interne 
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Bucureşti  
„COLEGIUL NAŢIONAL DE AFACERI INTERNE” - 6 luni 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 
ISCED 6 

  

Perioada 2012 

Calificarea / diploma obţinută  Curs perfecţionare  „FORMATOR”  

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Pregătirea formării 
Realizarea activităţilor de formare 
Evaluarea participanţilor la formare 
Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare 
Marketing-ul formării 
Proiectarea programelor de formare 
Organizarea programelor şi strategiilor de formare 
Evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi strategiilor de formare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 
Ministerul Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale 
FUNDAŢIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

   cod COR 241205 

  

Perioada 2012 

Calificarea / diploma obţinută  Curs „Dezvoltarea Carierei” specialitatea „MANAGEMENT” 
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Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Management general 
Aplicarea principiilor şi metodelor manageriale 
Cooperarea pentru realizarea obiectivelor organizaţiei 
Gestionarea eficientă a resurselor avute la dispoziţie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Afacerilor Interne 
„INSTITUTUL DE STUDII PENTRU ORDINE PUBLICĂ” Bucureşti 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 
ISCED 6 

  

Perioada 2014 

Calificarea / diploma obţinută  MEDIATOR 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Teoria şi analiza conflictelor 
Rezolvarea alternativă a conflictelor 
Teoria şi practica medierii 
Procesul de mediere. Pregătirea şi conducerea şedinţei de mediere 
Etica mediatorului 
Organizarea activităţii mediatorului 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

CONSILIUL DE MEDIERE 
ASOCIAŢIA CEME LUMINA 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 
COR 243202 

Perioada 2015 

Calificarea / diploma obţinută  MANAGER PROIECT 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Stabilirea cerinţelor de management integrat al proiectului 
Planificarea activităţilor şi jaloanelor proiectului 
Gestiunea utilizării costurilor şi a resurselor operaţionale pentru proiect 
Realizarea procedurilor de achiziţii pentru proiect 
Managementul riscurilor 
Managementul echipei de proiect 
Managementul comunicării în cadrul proiectului  
Managementul calităţii proiectului 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Avangarde Business Group 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 
COR 242101 

  

Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 

Nivel european (*)  Abilităţi de ascultare Abilităţi de citire Interacţiune Exprimare  

Engleza  A1 
Utilizator 

elementar 
A1 

Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 

elementar 
A1 

Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

 (*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Lucru în echipă: experienţa a 15 ani de lucru cu grupe mai mari sau mai mici de oameni datorită 
specificului profesiei. 
Comunicare: dobândită pe parcursul anilor şi studiul cursurilor de specialitate. 
Adaptabilitate la situaţii şi idei noi: datorită schimbărilor legislative am dobândit abilitatea de 
argumentare şi soluţionare a situaţiilor nou intervenite în aria ocupaţională pe care o am. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Coordonarea lucrărilor de doctorat, licenţă şi de disertaţie 
Coordonarea şi organizarea unor proiecte fonduri Europene 
Coordonarea activităţilor de practică a studenţilor 
Coordonarea Grant-ului 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice  Experienţa în domeniul managementului de proiect şi a echipei. 
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Competenţe şi cunoştinţe de 
utilizare a calculatorului 

Cunoştinţe Microsoft Windows, MSt Windows XP, MS Office, dobândite prin studiu individual şi la  
locul de muncă 

  

Competenţe şi aptitudini sportive Tenisul de masă, jocul de bridge, wist, rentz şi canastă 
  

Alte competenţe şi aptitudini Hobby-uri: cititul, drumeţiile montane, spectacolele de teatru, activităţile mondene şi muzica 
  

Permis de conducere Categoriile A, B, C, D, E din 1990 
  

Informaţii suplimentare Membru al Asociaţiei Internaţionale al Poliţiştilor – Secţia Română (1995) 
Membru în Comitetul de redacţie al publicaţiilor „Revista de Investigare a Criminalităţii” şi „Journal 
of Criminal Investigation” – Redactor şef (2008-prezent), „Pro Patria Lex” – Redactor Şef Adjunct 
(2010-prezent) 
Membru al Colegiului Editorial la Revistei „Acta Universitas George Bacovia, seria Juridica” (2011-
prezent) 
Membru în Consiliul Ştiinţific – „Revista Româna de Dreptul Proprietăţii Intelectuale” (2012-
prezent) 

  

Anexe Listă lucrări ştiinţifice 

 
 


