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INFORMAŢII PERSONALE 
 

Nume  SIMEON  MURGU 

Adresă  17, Bulevardul Decebal, 310133, Arad, România 

Telefon  0040-744.624.081 

Fax  - 

E-mail  - 

 

Naţionalitate  
Română 

 

Data naşterii  
30.09.1946 

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
  

• Perioada 
 

1992-2017 

• Numele şi adresa angajatorului 
 

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad, Facultatea de Drept, 76-78 B-dul. Revoluţiei, Arad 

• Tipul activităţii sau sectorului de 

activitate 
 

Activitate didactică 

• Funcţia sau postul ocupat 
 

Lector universitar doctor 

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 

Activitate de predare la disciplina: Drept constituţional şi instituţii politice 

Protecţia naţională şi internaţională a drepturilor omului 

Drept parlamentar 

 

• Perioada 
 

1991-1992 

• Numele şi adresa angajatorului 
 

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad, Facultatea de Drept, 76-78 B-dul. Revoluţiei, Arad 

• Tipul activităţii sau sectorului de 

activitate 
 

Activitate didactică 

• Funcţia sau postul ocupat 
 

Asistent universitar doctor 

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 

Seminarii la disciplina: Drept constituţional şi instituţii politice 

 

• Perioada 
 

2004 

• Numele şi adresa angajatorului 
 

Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad, 8-10, str. Nicolae-Grigorescu, Arad 

• Tipul activităţii sau sectorului de 
 

Urmărire penală 



 

activitate 

• Funcţia sau postul ocupat 
 

Procuror 

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 

Efectuarea urmăririi penale pentru fapte date în competenţa exclusivă a procurorului 

 

• Perioada 
 

2003-2004 

• Numele şi adresa angajatorului 
 

Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad, 8-10, str. Nicolae-Grigorescu, Arad 

• Tipul activităţii sau sectorului de 

activitate 
 

Conducător unitate 

• Funcţia sau postul ocupat 
 

Prim procuror 

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 

Formarea colectivului prin pregătire profesională, urmărirea indicatorilor de calitate, etc. 

 

• Perioada 
 

2000-2003 

• Numele şi adresa angajatorului 
 

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timişoara, 2A, str. Eugeniu de Savoya, Timişoara 

• Tipul activităţii sau sectorului de 

activitate 
 

Conducător unitate 

• Funcţia sau postul ocupat 
 

Procuror General 

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 

Formarea colectivului prin pregătire profesională, urmărirea indicatorilor de calitate, etc. 

 

• Perioada 
 

1995-2000 

• Numele şi adresa angajatorului 
 

Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad, 8-10, str. Nicolae-Grigorescu, Arad 

• Tipul activităţii sau sectorului de 

activitate 
 

Conducător unitate 

• Funcţia sau postul ocupat 
 

Prim procuror 

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 

Formarea colectivului prin pregătire profesională, urmărirea indicatorilor de calitate, etc. 

 

• Perioada 
 

1992-1993 

• Numele şi adresa angajatorului 
 

Prefectura Arad, 75, B-dul Republicii, Arad 

• Tipul activităţii sau sectorului de 

activitate 
 

Conducător unitate 

• Funcţia sau postul ocupat 
 

Prefect 

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 

Verificarea legalităţii în administraţie şi coordonarea sectoarelor administraţiei publice centrale 

descentralizate la nivelul judeţului 

 

• Perioada 
 

1986-1995 

• Numele şi adresa angajatorului 
 

Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad, 8-10, str. Nicolae-Grigorescu, Arad 

• Tipul activităţii sau sectorului de 

activitate 
 

Şef secţie 

• Funcţia sau postul ocupat 
 

Procuror şef secţie urmărire penală 

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 

Conducerea secţiei de urmărire penală, efectuarea urmăririi penale pentru fapte date în 

competenţa exclusivă a procurorului 

 

• Perioada 
 

1980-1986 

• Numele şi adresa angajatorului 
 

Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad, 8-10, str. Nicolae-Grigorescu, Arad 



 

• Tipul activităţii sau sectorului de 

activitate 
 

Conducător unitate 

• Funcţia sau postul ocupat 
 

Prim procuror 

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 

Formarea colectivului prin pregătire profesională, urmărirea indicatorilor de calitate, etc. 

 

• Perioada 
 

1978-1980 

• Numele şi adresa angajatorului 
 

Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad, 8-10, str. Nicolae-Grigorescu, Arad 

• Tipul activităţii sau sectorului de 

activitate 
 

Procuror de şedinţă 

• Funcţia sau postul ocupat 
 

Procuror 

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 

Participarea la şedinţele de judecată în cauzele în care participarea procurorului este obligatorie 

 

• Perioada 
 

1974-1978 

• Numele şi adresa angajatorului 
 

Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad, 8-10, str. Nicolae-Grigorescu, Arad 

• Tipul activităţii sau sectorului de 

activitate 
 

Urmărire penală 

• Funcţia sau postul ocupat 
 

Procuror 

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 

Efectuarea urmăririi penale pentru fapte date în competenţa exclusivă a procurorului 

 

• Perioada 
 

1972-1974 

• Numele şi adresa angajatorului 
 

Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad, 8-10, str. Nicolae-Grigorescu, Arad 

• Tipul activităţii sau sectorului de 

activitate 
 

Urmărire penală 

• Funcţia sau postul ocupat 
 

Procuror 

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 

Efectuarea urmăririi penale pentru fapte penale de natură economică 

 

• Perioada 
 

1970-1972 

• Numele şi adresa angajatorului 
 

Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad, 8-10, str. Nicolae-Grigorescu, Arad 

• Tipul activităţii sau sectorului de 

activitate 
 

Procuror de şedinţă 

• Funcţia sau postul ocupat 
 

Procuror 

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 

Participarea la şedinţele de judecată în cauzele în care participarea procurorului este obligatorie 

 

 

• Perioada 
 

1969-1970 

• Numele şi adresa angajatorului 
 

Parchetul de pe lângă Judecătoria Ineu, 5, Calea republicii, Ineu 

• Tipul activităţii sau sectorului de 

activitate 
 

Procuror stagiar 

• Funcţia sau postul ocupat 
 

Procuror 

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 

Pregătirea pentru examenul de definitivat şi orientarea în toate sectoarele de activitate specifice 

unităţii 

 



 

STUDII ŞI CURSURI DE 

SPECIALITATE 
 

• Perioada 
 

1982-1986 

• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 
 

Universitatea „Babeş- Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Drept 

• Principalele subiecte şi calificări 

însuşite 
 

Instituţia preşedintelui de Republică 

• Numele calificării primite 
 

Doctor în drept 

• Nivelul în cadrul clasificării 

naţionale 
 

- 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

PERSONALE 

Dobândite în cursul vieţii şi carierei, 

dar care nu sunt recunoscute neapărat 

printr-un certificat sau o diplomă. 

 

LIMBA MATERNĂ  
Română 

 

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE 
 

  
FRANCEZĂ 

• Abilitatea de a citi  
Bine 

• Abilitatea de a scrie  
Bine 

• Abilitatea de a vorbi  
Bine 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

SOCIALE 

Locuiţi şi munciţi cu alte persoane 

 într-un mediu multicultural, ocupaţi o 

poziţie în care comunicarea este 

importantă sau desfăşuraţi o activitate 

în care munca de echipă este esenţială. 

(de exemplu cultură, sport, etc.) 

 
Locuiesc şi muncesc cu alte persoane într-un mediu multicultural, ocup o poziţie în care 

comunicarea este importantă 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

ORGANIZATORICE 

De exemplu coordonaţi sau conduceţi  

activitatea altor persoane, proiecte şi  

gestionaţi bugete; la locul de muncă,  

în acţiuni voluntare (de exemplu în 

 
Am coordonat şi condus activitatea altor persoane, proiecte şi am gestionat  bugete; la locul de 

muncă 



 

domenii culturale sau sportive) sau la 

domiciliu. 
 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

TEHNICE 

Utilizare calculator, anumite tipuri 

de echipamente, maşini, etc. 

 
Operare PC şi Internet 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

ARTISITICE 

Muzică, desen, pictură, literatură, etc. 

 
Literatură 

 

ALTE APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

Competenţe care nu au mai fost 

menţionate anterior. 

 
 Fire comunicativă, spontană, calmă, mă adaptez cu uşurinţă oricărei situaţii; 

 Sunt capabil să lucrez atât individual cât şi în echipă, în program prelungit şi în 

condiţii de stres; 

 Sunt obişnuit să lucrez cu publicul. 
 

 

PERMIS(E) DE CONDUCERE  
Da 

 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE  
 

 

 

ANEXE  
 

 

 


