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Informaţii personale  

Nume / Prenume NECULCEA, Marius 

Adresă(e) Arad, jud. Arad, România 

Telefon Fix:  0256498499 Mobil: 0742300344 
 

Fax  

E-mail(uri) nmarius2005@yahoo.com 

Naţionalitate română 

  

Data naşterii 06.11.1965 

Sex Masculin 

  

Locul de muncă vizat /  

Domeniul ocupaţional 

1      Procuror General Adjunct la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timişoara 
2.     Formator în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii  

3. Conferentiar universitar dr. la Facultatea de Ştiinţe Juridice în cadrul Universității de Vest „Vasile 
Goldiş” Arad 

 

  

Perioada 1. 1992 – prezent – procuror 
2. 1995 – prezent – cadru didactic universitar 
3. 2008 – prezent – formator în cadrul INM 

Funcţia sau postul ocupat 1. Din anul 1994 până în 1996 am activat ca procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria 
Arad. Ulterior, am fost promovat ca procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad.  

2. Începând cu data de 16 februarie 2000 am fost promovat pe loc în funcţia de procuror, la 
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timişoara.   

3. Din 10 august 2004 şi până în 08 august 2008 am ocupat funcția de Prim Procuror Adjunct la 
Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad, după care am fost delegat în funcția de prim procuror. Din 
data de 01.01.2009 am ocupat funcţia de prim-procuror al aceluiași parchet până în data de 1 
ianuarie 2012. Din data de 15.07.2013 ocup funcția de Procuror General Adjunct la Parchetul de 
pe lângă Curtea de Apel Timișoara.  

4. Începând cu anul 2008 am dobândit calitatea de formator în cadrul INM, specializat în probleme 
de evaluare profesională a magistraţilor şi, în această calitate, am efectuat cursuri de pregătire a 
magistraţilor în vederea atestării lor în calitate de membrii/reprezentanţi ai comisiilor de evaluare a 
activităţii profesionale a procurorilor.  

5. Începând cu anul universitar 2000-2001 şi până în 2007 am ocupat postul de lector la Facultatea 
de Ştiinţe Juridice a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” Arad, titularul disciplinei Drept procesual 
penal. Începând cu anul universitar 2008-2009 și până în prezent, desfășor activități didactice la 
aceeași universitate în calitate de conferențiar universitar doctor. 

 

Activităţi şi responsabilităţi principale 1. Activităţi specifice în calitate de procuror criminalist, coordonarea şi/sau realizarea urmăririi 
penale, susţinerea cauzelor în faţa instanţei de judecată, activităţi manageriale specifice 
exercitării funcţiei de prim procuror adjunct şi prim-procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Arad. 

2. Susţinerea prelegerilor la disciplinele enunţate şi evaluarea pregătirii cursanţilor, prin examen şi 
forme de evaluare pe parcurs.  

3. Pregătirea magistraților membrii/reprezentanți ai comisiilor de evaluare a activităţii profesionale a 
procurorilor în cadrul INM.  
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Numele şi adresa angajatorului 1. Ministerul Public, Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad – Arad, Bulevardul N. Grigorescu,      nr. 
8-10, cod poştal 310131, localitatea Arad 

2. Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Bulevardul Revoluţiei, 
nr .81, cod poştal 310025, localitatea Arad 

3. Institutul Național al Magistraturii 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 1. Activitate juridică în cadrul Ministerului Public 
2. Activitate de formator în cadrul INM 
3. Activităţi didactice învăţământ universitar  
 

 

Educaţie şi formare  

Perioada Studii: 
- doctorale 1998-2007;  
- universitare 1988-1992;  
- liceale 1984-1988; 

 
Calificarea / diploma obţinută 

1. Certificat of Training Public Corruption Course, june 5-6, 2006, training organizat de către Federal 
Bureau of Investigation (FBI) and United States Department of State (USDOS) International 
Narcotics and Law Enforcement Bureau (INL)  

2. Certificat de absolvire seria E nr. 0101174, a cursului „Competențe cheie comune: utilizarea 
calculatorului – prelucrare informaţii”, aprilie 2007. 

3. Ordinul nr. 660/13-03-2000 al P.Î.C.C.J privind promovarea în funcţia de procuror în cadrul 
Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timişoara 

4. Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 2398 din 15.10.2007 de acordare a titlului 
ştiinţific de Doctor, în domeniul Drept.  

5. Diplomă de licenţă în profilul Ştiinţe Juridice, specializarea Drept, Seria I nr. 7978,   Universitatea 
„Babeş – Bolyai” din Cluj – Napoca. 

6. Diplomă de bacalaureat seria C nr. 67303, Liceul Industrial Oraviţa, jud. Caraş-Severin, profil 
Matematică - Fizică 

7. Formator în cadrul Institutului Național al Magistraturii în principal pe probleme de evaluare      
profesională a magistraților 

8. Diplomă de absolvire a cursului de formare ca mediator profesionist organizat de Asociația 
Centrul de Mediere Craiova în anul 2012 
 

  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

1. Ministerul Public 
2. Institutul Naţional al Magistraturii 
3. Centrul de Pregătire în Informatică Bucureşti, din cadrul proiectului Phare „Continuarea procesului 

de informatizare la nivelul sistemului judiciar – pregătirea în domeniul IT a personalului din 
sistemul judiciar” 

4. Asociația Centru de Mediere Craiova, Uniunea Centrelor de Mediere din Romania 
5. Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, învăţământ 

doctoral 
6. Universitatea „Babeş – Bolyai” din Cluj – Napoca, Facultatea de Drept, învăţământ universitar 
7. Liceul Industrial, profil Matematică – Fizică, Oraviţa, judeţul Caraş – Severin, învăţământ liceal 

  

  

Aptitudini şi competenţe personale  

Limba(i) maternă(e) română 

 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) 

 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Franceză 
 

 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator  
experimentat 

  

 . 
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                        Permis(e) de conducere Permis de conducere categoria B din anul 1995. 
 

Competenţe şi aptitudini artistice Literatura şi sportul.  
 

Informaţii suplimentare În anul 2002, mi s-a acordat, pentru merite deosebite, de către Preşedintele României, diploma  
„Meritul Judiciar” clasa a V-a (nr. 655 din 28 iunie 2002) pentru rezultatele meritorii obţinute în 
activitate, respectarea îndatoririlor prevăzute de lege şi calificativul anual de „foarte bine”.  
Întreaga activitate de cercetare materializată prin publicaţii de carte şi articole în reviste juridice, este 
ataşată în anexe. 
Persoane de contact:  
1. Ciacli Petru - Arad, str. Herodot, nr. 7, jud. Arad, tel. 0788232186   

 
 


