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                       Curriculum Vitae  
 

 

  

  

Informaţii personale 
 

 

 

 

Nume / Prenume  CAZACU RADU-MIHĂIŢĂ  

Adresa(e)  Mun. Giurgiu, - jud. Giurgiu   

Telefon(oane) Serviciu: 021/315.07.70 Mobil  

E-mail(uri)  

  

Naţionalitate română 

  

Data naşterii 31 ianuarie 19-- 

  

Sex bărbătesc  

  

Stare civilă   

  

Educaţie şi formare  

  

Perioada 1998 - prezent 

Calificarea/diploma 

obţinută 

- diploma de licenţă (studii universitare de lungă durată) 

specializarea ştiinţe juridice;  

- atestat de absolvire Institutul Naţional al Magistraturii 

- diplomă de master în Ştiinţe penale  

- doctorand în cadrul Școlii doctorale a Facultății de Drept 

din cadrul Universității din București 

Disciplinele principale 

studiate/competenţele 

profesionale dobândite 

  drept penal 

drept procesual penal 

criminalistică 
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Numele şi tipul instituţiei 

de 

învăţământ/furnizorului 

de formare 

iniţială/continuă 

- Facultatea de Drept - Universitatea Bucureşti 

- Institutul Naţional al Magistraturii  

- Universitatea „Titu Maiorescu”- Facultatea de Drept – 

Ştiinţe Penale – master Științe penale 

- Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu, Parchetul de pe 

lângă Judecătoria Sector 4 Bucureşti, Parchetul de pe lângă 

Tribunalul Bucureşti, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel 

Bucureşti, Direcţia Naţională Anticorupţie – Secţia de 

combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de 

corupţie;  

- Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti; 

- Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar București 

- Direcția Națională Anticorupție-Serviciul pentru efectuarea 

urmăririi penale în cauze privind infracțiunile de corupție 

săvârșite de militari 

Nivelul în clasificarea 

naţională  

postuniversitar 

  

  

Perioada 2004 - până în prezent 
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Funcţia sau postul ocupat - procuror cu grad de parchet de pe lângă Înalta Curte de 

Casație și Justiție la  Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul 

Militar Bucureşti; 

              - octombrie 2004 – iulie 2006 – formare iniţială în 

cadrul   Institutului Naţional al Magistraturii; 

              - august 2006 – ianuarie 2008 -  procuror stagiar în 

cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu;                            

              - ianuarie 2008 – iunie 2010   - procuror definitiv în 

cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 

Bucureşti ; 
                       - iunie 2010- numire la Parchetul de pe lângă 

Tribunalul Bucureşti; 

              - iunie 2010 – noiembrie 2010 - procuror delegat în 

cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sector 4 Bucureşti 

              - 01 decembrie 2010 – mai 2012 – procuror în cadrul 

Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a 

infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie 

              - 01 iunie 2012 – numire la Parchetul de pe lângă 

Curtea de Apel Bucureşti; 

              - 01 iunie 2012 – 25 octombrie 2015 – procuror  la 

Direcţia Naţională Anticorupţie – Secţia de combatere a 

infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie; 

               - 25 octombrie 2015 – 28 februarie 2017 – procuror 

la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti; 

               - 01 martie 2017 – prezent procuror militar în cadrul 

Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar București; 

- 18.05.2020 – prezent - delegat la Direcția Națională 

Anticorupție-Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în 

cauze privind infracțiunile de corupție săvârșite de militari; 
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Activităţi si 

responsabilităţi 

principale 

- însărcinat cu supravegherea activităţii de cercetare penală a 

I.P.J. Giurgiu - Poliţia Municipiului Giurgiu  în perioada 

2006 – ianuarie 2008; 

- însărcinat cu supravegherea activităţii de cercetare penală a 

Secţiei 15 Poliţie 2008 – noiembrie 2010; 

- însărcinat cu supravegherea activităţii de cercetare penală a 

Serviciului de Investigaţii Criminale din cadrul D.G.P.M.B. şi 

Poliţiei Sector 4 în perioada 2008 – noiembrie 2010; 

- activitate de urmărire penală proprie pentru infracţiuni de 

ultraj, purtare abuzivă şi accidente de muncă în perioada 

2008 – noiembrie 2010; 

- activitate de urmărire penală în cadrul Direcţiei Naţionale 

Anticorupţie – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate 

infracțiunilor de corupție, în perioada  decembrie 2010 – 25 

octombrie 2015; 

- activitate de urmărire penală în cadrul Parchetului de pe 

lângă Curtea de Apel Bucureşti, în perioada 25 octombrie 

2015-28 februarie 2017; 

- activitate de urmărire penală în cadrul Parchetului Militar 

de pe lângă Tribunalul Militar București, în perioada 01 

martie 2017 – prezent; 

- activitate de urmărire penală și judiciar la Direcția 

Națională Anticorupție-Serviciul pentru efectuarea urmăririi 

penale în cauze privind infracțiunile de corupție săvârșite de 

militari – delegat din 18.05.2020;  

Numele şi adresa 

angajatorului 

Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti, 

Bucureşti, strada George Georgescu nr. 3, sector 4 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 
- activitate de urmărire penală   

  

Aptitudini şi 

competenţe personale 

Doctorand Facultatea de Drept din cadrul Universității din 

București – Catedra de Criminalistică 

  

Limba maternă Română 

  

Limbi străine cunoscute Germană - nivel mediu 

 Engleză – nivel mediu 

Competenţe şi abilităţi 

sociale 

preocupare pentru studiu şi pentru perfecţionarea pregătirii 

profesionale; conştiinciozitate; spirit analitic; iniţiativă; 

disciplină; receptivitate; aptitudini de comunicare de grup; 

tact în relaţiile cu subordonaţii / colaboratorii / superiorii;   
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Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 

rezistenta la stres; spirit organizatoric; capacitate de decizie.  

  

Competenţe şi aptitudini 

de utilizare a 

calculatorului 

operare Windows, MS Office, baze de date, Internet 

  

Permis de conducere categoria B, 1997 

 


