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Curriculum vitae  
Europass  

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume PALCU  PAVEL 

Adresă(e)  

Telefon(oane)  Mobil:  

Fax(uri)  

E-mail(uri) palcu.a@clicknet.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 15.01.1954 
  

Sex  
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

1. Procuror  la  Parchetul  de  pe  lângă  Tribunalul  Arad 
2. Conferenţiar  universitar -  doctor  Facultatea  de  Ştiinţe  Juridice  

Universitatea  de Vest „Vasile Goldiş „ Arad 
  

Experienţa profesională    
  

Perioada 1980 – prezent  - procuror  
1996  -prezent   - cadru  didactic  universitar   

Funcţia sau postul ocupat 1980-1988 am  activat  ca  procuror  la  Parchetul  de  pe  lângă  judecătoria  Arad 
1988-1989  am   activat  ca  şi  consilier  juridic  la  Intreprinderea  de  Industrializare  a  Cărnii  
urmare  sancţiunii  politice  primite în  vechiul  regim. 
1989- 1992  am revenit în  sistem prin  Ordinul Procurorului General  şi am  activat  ca  procuror  la  
Parchetul  de  pe  lângă  Judecătoria  Arad 
1992-1996  am  promovat ca  procuror  la  Parchetul  de  pe  lângă Tribunalul  Arad 
1996 -2004 am  fost  promovat  prim- procuror  la  Parchetul  de  pe  lângă  Judecătoria   Arad 
2004- în prezent, am  activat atât  ca  procuror  criminalist cât  şi la secţia de urmărire penală  a  
Parchetul  de  pe  lângă  Tribunalul  Arad,  
2010 –asigur  asistenţa judiciară  internaţională în  materie penală  la  nivelul Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Arad, în  cadrul Cooperării  Judiciare Internaţionale. 

   2002- 2014  Lector  universitar  la  Facultatea  de  Ştiinţe  Juridice  a  Universităţii  de  Vest  „Vasile       
Goldiş „  Arad  am  predat  cursuri  de  Drept  penal  -parte  generală, Drept  penal-parte  specială,  
Dreptul  comerţului  internaţional, Criminalistică şi  Drept  penal  european  la  zi, ID ŞI  masterat. 

2014- Conferenţiar  universitar Facultatea  de Ştiinţe Juridice  Departamentul de Drept Public , 
disciplina Criminalistică, Dreptul  comerţului internaţional. 

Activităţi şi responsabilităţi principale 1.Activităţi  specifice  procurorilor  criminalişti, efectuarea  urmăririi  penale  pentru  fapte  date  în  
competenţa  exclusivă  a  prcurorului  desemnat  de  Procurorul General  conform  convenţiilor  
europene la  urmărirea  tuturor  cauzelor  şi  întocmirea  trimestrială  a  informărilor  privind  cauzele  
soluţionate  cu  minori  în  raza  de  competenţă  a  Parchetului  de  pe lângă  Tribunalul  Arad. 
2. Perfecţionarea  pregătirii  profesionale  participând  la  seminarii  cu  experţi  români  şi  străini, 
formarea  colectivului  urmărind  pregătirea  profesională  a  acestora  şi  realizarea  indicatorilor  de 
calitate în  lucrările  repartizate . De  asemenea  m-am  ocupat  de  activităţi  manageriale  specifice  
exercitării  funcţiei  de  prim  procuror. 
3. Am  întocmit  referate  sau  note  de  studiu  cu  privire  la  problemele  de  drept  controversate  
ivite  cu  ocazia  soluţionării  dosarelor  complexe  şi  comisiilor  rogatorii  de  care  mă  ocup în  
prezent  pentru  aplicarea  normelor  europene în  materie penală. 
4.Susţinerea  prelegerilor  la  disciplinele  enunţate  şi  evaluarea  pregătirii  cursanţilor,prin  examen, 
forme  de  evaluare  pe  parcurs ,  disertaţii  la  masterat  sau  examen  de  licenţă. 

mailto:palcu.a@clicknet.ro
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Numele şi adresa angajatorului 1. Ministerul  Public, Parchetul  de  pe  lângă  Tribunalul  Arad- Arad, Bulevardul  Nicolae  
Grigorescu, nr.8-10, cod  poştal 310131 

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

  
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada - masterale 2006-2008 
- doctorale  1999-2006 
- universitare 1976-1980 
- liceale 1970-1974 

 

Calificarea / diploma obţinută - Decizie nr. 197/23.09.2014 prin  care începând cu  data de 01.10.2014  mi se  acordă  titlul de 
conferenţiar universitar, poziţia 5, din statutul de funcţii al Facultăţii de Ştiinţe Juridice- Departamentul 
de Drept Public, la  disciplinele Criminalistică şi Dreptul Comerţului Internaţional . 
- Diplomă de Master nr.2985/07.08.2014, de  absolvire  a  cursurilor  de Master Management  şi  
Finanţare  în  Administraţie  Publică  la  Facultatea  de  Ştiinţe  Economice  din  cadrul  Universităţii  
„Aurel Vlaicu” Arad, promoţia 2008 
-Supliment la  Diplomă de Master promoţia 2008 
- Certficat  seria E nr. 0101204 a  cursului „Competenţă  comună: Utilizare  calculator; prelucrare  
informaţii” aprilie 2007 
- Diplomă de  Doctor   în  Drept seria E nr. 0005251 Universitatea  „Babeş Bolyai” Cluj Napoca  în  
baza  Ordinului Ministerului  Educaţiei  şi  Cercetării  nr. 632 din 21.03.2007 
- Decizie  nr.18/06.03.2002  în  urma  participării  la  concurs pentru  ocuparea posturilor didactice prin 
care  am  fost   titularizat  în  funcţia de  Lector universitar. 
- Diploma  „Meritul  Judiciar”  clasa   a II-a   pentru  20  de  ani  vechime  în  magistratură, precum  şi  
pentru  rezultate  meritorii  obţinute  în  activitate, respectarea  îndatoririlor  prevăzute  de  lege  şi  
calificativul  „foarte  bine”  semnat  de  preşedintele  României  Ion Iliescu  nr.137 din 28.06.2002 
- Diplomă  de  licenţă  în  profilul  Ştiinţe  Juridice  specialitatea Drept nr.373598  sesiunea  iunie 1980, 
Universitatea  „Alexandru  Ioan Cuza „ Iaşi  , Facultatea  de  Drept. 
- Diplomă  de  Bacalaureat  seria H nr. 86450  din  04.07.1974 Liceul  de  cultură  generală din  Ineu 
Jud. Arad 

  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

1. Ministerul  Public 
2. Universitatea  „Aurel Vlaicu” Arad, Facultatea  de Ştiinţe  Economice  specializarea Management  

şi  Finanţarea în  Administraţia  Publică 
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. Universitatea „Babeş Bolyai”  Cluj Napoca, Facultatea  de  Drept  , învăţământ doctoral 
5. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi , Facultatea  de  Drept  ,învăţământ universitar 
6. Liceul  de  cultură  generală  din  Ineu ,Jud. Arad, învăţământ  liceal.   

Nivelul  în  clasificarea  naţională  sau 
internaţională 

Nivelul  5  de  calificare , potrivit  Deciziei  Consiliului  nr.85/368/EEC,căruia  i  se asociază  competenţe 
profesioale  didactice  de  specializare  în  domeniile Drept penal- parte generală, Drept penal –parte 
specială, Criminalistică, Drept  penal  european, Dreptul  comerţului internaţional. 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) ROMÂNĂ 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

                                  ENGLEZĂ  
B2 

Uilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

                                     FRANCEZĂ  
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 
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 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale 1.Activ  în  diversele  dosare  privind primele  infracţiuni de  contrabandă  cu  ţigări şi  alcool, 
publicând studii  cu  privire  la  acestea  în  reviste  de  specialitate , studiind  practică   şi  
jurisprudenţă  în  materie .Am  deţinut  în  mod  c0onstant  competenţe  în  ceea  ce priveşte  lupta  şi  
prevenirea  criminalităţii, concretizate  în  soluţionarea  unor cauze  complexe. 
2.Soluţionare  cauze  cu  minori  în  raza  de  competenţă  a Parchetului  de  pe  lângă  Tribunalul  
Arad, participând  la  seminarii  în  acest domeniu  cu  specialişti  din  ţară  şi  străinătate.. 
3.Deţin  o  bună  capacitate  managerială  dovedită  prin  rezultate  foarte bune  obţinute  ca  prim  
procuror  la  Parchetul  de pe  lângă  Judecătoria  Arad prin  formarea  colectivului  urmărind  
pregătirea  profesională  continuă a acestora şi  realizarea  indicatorilor  de  calitate. 
4.Abilităţi  de  comunicare, de  transmitere a  cunoştinţelor  cu  caracter  didactic  şi  ştiinţific  în  
domeniile Criminalistică, Dreptul comerţului  internaţional, Drept penal  european , Drept penal-parte 
generală  şi specială 
5.Deprindere  în  formarea  aptitudinilor  studenţilor  în  cercetarea  la  faţa  locului, a  actelor  
procedurale,preocupare  în  implementarea  metodelor noi, în  activităţi  didactice  de  transmitere  a  
cunoştinţelor, de  asimilare  şi  evaluare, în  colectivul  cadrelor  didactice   al  Facultăţii  de Ştiinţe  
Juridice.Contribuţia  mea s-a materializat ca îndrumător şi coordonator ştiinţific a numeroase teze de 
licenţă şi disertaţie susţinute bianual de către studeţi, pentru  creşterea  nivelului ştiinţific al lucrărilor 
coordonate. 
6.Competenţele  şi  abilităţile  sociale  sunt  rezultatul instruirii    profesionale,  în decursul  a  35 de  
ani de  activitate  în  magistratură şi  nu  în  ultimul  rând, în  mijlocul studenţilor , în  cei  peste 18  ani  
de  activităţi  didactice   universitare  în care am  desfăşuraqt o  activitate  complexă  în  domenii  
variate  ale  ştiinţei juridice, încercând  prin  demersurile  ştiinţifice să  conduc  la  aprofundarea 
disciplinelor predate. 
Prin  abordarea  problemelor controversate din  domeniile în  care am  aditat cursurile universitare şi o 
monografie,am  propus soluţii şi am  exprimat opinii  fundamentate din  punct de vedere logico-juridic, 
caracterizate printr-o interpretare personală originală.. 
7.Consultant  volutar  în  cadrul  proiectelor  finanţate  de Comisia Europeană : 
-YOVI-  Integrated  restorative justice  models for victims and youth  Home/2012/ISEC/FP/CI-
4000003835  Valoare totală 377.224,75 EUR şi  
-FINE- Families  in Net  Home/2011/ISEC/AG/4000002569  Valoare  totală 512.825,86 EUR potrivit  
Adeverinţei  67/31.01.2014 

   - 8.  Membru în echipa de granturi naționale obținute prin competiție  internațională (YANA - 
Your Note Alone – International Network forChildren s Rights) depus în primăvara acestui an, având ca 

parteneri Regiunea Veneto din Italia,Tribunalul Arad și Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad, Baroul 

Arad, Centrul Educativ Buziaș,Centrul Educativ Târgu Ocna, Direcția pentru Protecția Copilului Arad, 

Asociația Penaliștilor dinTimișoara și Inspectoratul de Poliție din regiune Bekecs – Ungaria.) aflat în 
proces de evaluare lanivelul Comisiei Europene 

-9.Diseminarea  rezultatelor  cercetărilor din domeniul juridic s-a  concretizat prin  publicarea ca autor 
unic sau prim  autor al  unor  articole foarte actuale în  cărţi sau volumele  unor conferinţe 
internaţionale de referinţă din ţară,recunoscute şi  publicate la edituri importante. 
-10. Invitat  în  17-18 .10.2014  la  seminariile de formare a  magistraţilor în  domeniul CEDO-
aspecte penale , organizat de CSM în  calitate de promotor de proiect,în parteneriat cu INM, 
Consiliul Europei şi Administraţia Naţională a Instanţelor din Norvegia ,în proiectul „Asistenţă 
pentru consolidarea capacităţii sistemului judiciar din România de a face faţă noilor provocări 
legislative şi  instituţionale” finanţat  în  cadrul Mecanismului Financiar Norvegian, având ca  
obiectiv general consolidarea capacităţii sistemului judiciar român cu privire la  aplicarea noilor coduri, 
prin dezvoltarea unui plan de pregătire  profesională continuă a magistraţilor  

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

1. Activitatea  de  magistrat, cadru didactic  universitar  mi-au  creat  aptitudini  şi  capacităţi  de  
coordonare  a  colectivelor  umane  şi  de  promovare  a  muncii  în  echipă 

2. Datorită  experienţei  manageriale  de  lungă  durată  în  calitate  de  prim  procuror,deţin  
capacitate  de  coordonare, mobilizare  şi  motivare  a  colectivelor  umane. 

3. Deţin abilităţi  în  managementul  timpului  şi  locului  de desfăşurare  a  diverselor  activităţi  
având  în  vedere  experienţa  de  procuror  criminalist. 

4. Preocupări  pentru  adaptarea  muncii, la  specificul  colectivelor  studenţeşti  ( fiind  ales  de  
multe  generaţii ca  „profresorul  anului „) în  funcţie  de  numărul  membrilor, capacităţi  
intelectuale, aptitudini, scopuri  diverse. 

5. Organizare  de  cursuri  interactive  cu  participarea  procurorilor de la Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Arad ,cu  privire la  activităţi teoretice şi  practice ale DIICOT  şi  cu  privire  la  
„Investigatorul  sub acoperire „ publicate  şi  în presa locală în 2014-2015. 

6. Membru  al  comitetului  ştiinţific  şi Keynote Speaker  în  cadrul  simpozioanelor  
internaţionale: 

1. Prevenirea  Traficului  de  Persoane – O privire  specială  asupra cooperării  între 
societatea  civilă  şi agenţiile  guvernamentale  specializate –Arad  06.-09.dec. 2011 

2. Traficul  de  persoane – Formă a  criminalităţii  transfrontaliere organizate- Arad 23-26 
Oct.2012 

3. Traficul  de  persoane- O abordare  multidisciplinară – Arad 14-18 oct. 2013 potrivit  
Adeverinţei  nr. 66/31.01.2014 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice  Specializarea  de cadru  didactic  în  domeniul  Dreptului  penal  european, Dreptul  comerţului    
internaţional, Criminalistică, Drept penal parte  generală  şi parte  specială îmi  permite  soluţionarea  
oricăror  cauze  de  speţă  ivite  în  aceste  domenii  de  activitate, cu  competenţă  şi  profesionalism. 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Deţin  o  bună  stăpânire  în  domeniul IT-ului, a  instrumentelor  Microsoft  Office, cunoştinţe  ridicate   
de  navigare  internet, folosirea  diverselor  programe on-line, precum  şi  utilizarea  echipamentelor  
periferice  a  unui  calculator 

  

Competenţe  şi  aptitudini artistice   Literatura  şi  sportul 
  

  
  

Permis(e) de conducere   Deţin  permis  de  conducere  categoria B  din  anul  1984   
  

Informaţii suplimentare Întreaga  activitate  de  cercetare  s-a  materializat  prin   publicarea  de  cărţi, articole  în  reviste  
juridice  şi în  cadrul   consfătuirilor   interne  şi  internaţionale, precum  şi  prin  participarea  anuală  la  
Zilele  Academice ale  Facultăţii  de  Ştiinţe Juridice  de  la  primele  ediţii, luând  Diplome  de  onoare. 
Dintre  cărţile  publicate amintesc: 
-      Dreptul  comerţului  internaţional 2002 –curs universitar 242 pag. 
- Consideraţii  tactice  privind  etapele  şi  mijloacele  de  fixare  a  cercetării  la  faţa  locului  2004-

curs universitar 206 pag.     
- Consideraţii  privind  soluţionarea  împrejurărilor  controversate  de  la  faţa  locului  2004 -curs 

universitar 217 pag. 
- Tactica  cercetării  criminalistice  la  faţa  locului 2006 -monografie 485 pag. 
- Reguli  privind   operaţiuni  de  comerţ  internaţional  2009 , 259  pag. 
- Drept  penal  european- Tendinţe  şi  perspective 2011,  352 pag. 

   

Anexe Anexez  lista  lucrărilor  publicate  din  1994 până  în  prezent  în  reviste din  ţară  şi  străinătate  
precum  şi  cu  ocazia  manifestărilor  ştiinţifice  recunoscute  în  ţară  şi  străinătate. 

 
 


