
Curriculum  vitae  
ARON Ioan-Marius 

 
INFORMAŢII PERSONALE  

Nume ARON Ioan-Marius 
Adresă Sibiu  

Naţionalitate română 
Data naşterii 11.01.1970 

Stare civilă căsătorit, 3 copii 
  

EXPERIENŢĂ 
 PROFESIONALĂ  

  
Perioada (de la  -  până la) 01.01.2013 - prezent 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Public 
Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate urmărire penală 

Funcţia sau postul ocupat procuror  
Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
efectuează urmărirea penală proprie şi supraveghează activitatea 

de cercetare penală a poliţiei judiciare 
  

Perioada (de la  -  până la) 29.10.2009 – 30.12.2012 
Numele şi adresa angajatorului Ministerul Public  

Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate conducere 

Funcţia sau postul ocupat procuror şef secţie urmărire penală  
Principalele activităţi si 

responsabilităţi Conduce, îndrumă şi controlează activitatea secţiei 

  
Perioada (de la  -  până la) 01.07.2009 – 29.10.2009 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Public 
Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate conducere 

Funcţia sau postul ocupat 
 procuror şef secţie urmărire penală - delegat 

Principalele activităţi si 
responsabilităţi Conduce, îndrumă şi controlează activitatea secţiei 

  
Perioada (de la  -  până la) 2005-01.07.2009 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Public 
Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate urmărire penală 

Funcţia sau postul ocupat procuror  
Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
efectuează urmărirea penală proprie şi supraveghează activitatea 

de cercetare penală a poliţiei judiciare 
  

Perioada (de la  -  până la) 1996-2005 
Numele şi adresa angajatorului Ministerul Public 
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Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate urmărire penală proprie 

Funcţia sau postul ocupat procuror criminalist 
Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
efectuează urmărirea penală proprie şi supraveghează activitatea 

de cercetare penală a poliţiei judiciare 
  

Perioada (de la  -  până la) 1994 – 1996  
Numele şi adresa angajatorului Ministerul Public 

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate urmărire penală  

Funcţia sau postul ocupat procuror stagiar 
Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
efectuează urmărirea penală proprie şi supraveghează activitatea 

de cercetare penală a poliţiei judiciare 
  

ACTIVITATE  PROFESIONALÃ 
DIDACTICĂ  

  
Perioada (de la  -  până la) 01.10.2010 – prezent 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Româno-Germană Sibiu 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate învăţământ universitar 

Funcţia sau postul ocupat lector universitar  

Principalele activităţi si 
responsabilităţi 

Cursuri, seminarii la disciplinele Dreptul muncii, Dreptul 
proprietăţii intelectuale, Drept procesual civil, Drept 
internaţional privat 

  
Perioada (de la  -  până la) 01.10.2013 – prezent 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate învăţământ universitar 

Funcţia sau postul ocupat lector universitar asociat 
Principalele activităţi si 

responsabilităţi 
Cursuri, seminarii, practică studenţească la parchet pe discipline 

privind Dreptul penal 
  

STUDII ŞI EDUCAŢIE     
  

Perioada 2003-2013 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
Facultatea de drept, Universitatea Bucureşti 

Calificarea / diploma obţinută 
doctor în drept - Dreptul muncii cu teza „Fenomenul 

accidentogen în relaţiile de muncă”, conducător de 
doctorat Prof. univ. dr. Alexandru  Athanasiu 

  
Perioada 2003-2004 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
Universitatea ’’Lucian Blaga’’ Sibiu - Facultatea de Drept 

Calificarea / diploma obţinută Masterat – Managementul securităţii, sănătăţii şi al relaţiilor 
de muncă 

  
Perioada 1990 – 1994 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu - Facultatea de Drept   

Calificarea / diploma obţinută Jurist  
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CURSURI ŞI SPECIALIZĂRI 

PROFESIONALE 
26-27.02.2016; 12-13 mai 2011;   
seminarii internaţionale privind combaterea contrafacerii  de 

marcă şi cooperarea judiciară, organizate de către Oficiul 
pentru Armonizarea Pieţei Interne Alicante-Spania 

22-26 iunie 2009 
FBI-Intellectual Property Rights Training în cadrul International 

Law Enforcement Academy (ILEA) din Budapesta-Ungaria 
28-31 octombrie 2008 
Programul special pentru procurori de aplicare a legii în 

domeniul drepturilor de proprietate intelectuală, organizat de 
Oficiul Statelor Unite pentru Patente şi Mărci (USPTO), 
Academia Globală de Proprietate Intelectuală, în Alexandria, 
Virginia, USA 

29 octombrie-2 noiembrie 2007 
cursul de specializare pentru procurori şi ofiţeri de poliţie 

organizat la Geneva de Institutul Federal Elveţian de 
Proprietate Intelectuală şi Administraţia Federală a Vămilor 
în colaborare cu Organizaţia Mondială a Proprietăţii 
Intelectuale  

14-20 octombrie 2007  
vizita de studiu în Anglia pe programul PHARE Project 

RO2005/IB/OT/02 privind întărirea capacitaţii instituţionale a 
României de protejare a drepturilor de proprietate 
intelectuală şi industrială 

mai multe seminarii având ca teme cercetarea infracţiunilor de 
corupţie, economico-financiare, apărarea drepturilor de 
proprietate intelectuala, atât în calitate de referent 
(Infracţiunile de abuz în serviciu; Percheziţia; Latura civilă în 
domeniul infracţiunilor de proprietate intelectuală), cât şi în 
calitate de moderator, seminarii organizate de I.N.M., 
Ambasada S.U.A., Parchetul de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie  Bucureşti 

  
 

LUCRĂRI PUBLICATE  
  

Anul 2015 

Titlul Comitetele de securitate şi sănătate în muncă. Prezent şi 
perspective 

Editura/ Revista Analele ROGER – Seria Drept 
  

Anul 2014 
Titlul Accidentul de muncă 

Editura  Universul Juridic 
  

Anul 2014 
Titlul Consideraţii privind normele penale prevăzute în Codul muncii 

Editura/ Revista Analele ROGER – Seria Drept 
  

Anul 2014 

Titlul De al „protecţia muncii” la „securitatea muncii”. Evoluţie 
conceptuală 

Editura/ Revista Tipografia Astra Museum 
  

Anul 2013 
Titlul Carta Socială Europeană şi Securitate aşi Sănătatea în muncă 

Editura/ Revista Analele ROGER – Seria Drept 
  

Anul 2013 

Titlul Consideraţii privind securitatea şi sănătatea în muncă în 
legislaţia Uniunii Europene 

Editura/ Revista Conferinţa KBO Sibiu, iunie 2013 – publicaţia oficială 
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Anul 2013 

Titlul Consideraţii privind cadrul sancţionator al „muncii la negru” în 
România 

Editura/ Revista 

Conferinţa Internaţională Regională cu tema „Criminal 
Repression in the Context of the Economic Crisis and the 
Maximization of Crime at European and Global Level”, 
Bucureşti, 09-10.05.2013 – publicaţia oficială 

  
Anul 2012 

Titlul Răspunderea civilă a angajatorului în cazul accidentelor de 
muncă şi bolilor profesionale. Trăsături şi particularităţi 

Editura/ Revista Analele ROGER – Seria Drept 
  

Anul 2010 

Titlul Reglementarea securităţii şi sănătăţii în muncă în legislaţia 
română actuală 

Editura/ Revista Analele ROGER – Seria Drept 
  

Anul 2009 

Titlul Elementele constitutive ale infracţiunilor privind securitatea şi 
sănătatea în muncă prevăzute de Legea nr.319/2006 

Editura/ Revista PRO LEGE nr.4/2009 
  

Anul 2005 
Titlul Protecţia muncii. Practică. Concurs de infracţiuni 

Editura/ Revista Doctrină şi Jurisprudenţă nr.2/2005 
  

Anul 2004 

Titlul Propuneri de modificare a infracţiunilor reglementate în 
domeniul protecţiei muncii 

Editura/ Revista Revista Română de Dreptul Muncii nr.2/2004 
  

Anul 2003 

Titlul Accidentele de muncă provenite din infracţiuni privind circulaţia 
pe drumurile publice 

Editura/ Revista revista “Dreptul“, seria a-III-a nr. 9/2003  
  

 
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE  

PERSONALE  

Limbi străine cunoscute 
engleza – B1 
franceza – C 
germana – C  

  
Aptitudini şi competenţe  

organizatorice 
Capacitate de comunicare cu spirit de echipă, bun organizator, 

conştiincios, perseverent, capacitate de analiză şi sinteză 
  

Abilităţi de comunicare 
Purtător de cuvânt la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu în 

perioada 2002-2005 
Purtător de cuvânt la Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu din 

2008-2012 
 

Aptitudini şi competenţe tehnice operare calculator 
  

Permis de conducere categoria B 
  

Alte aptitudini şi competenţe, 
care nu au mai fost menţionate 

anterior 

membru al Asociaţiei Magistraţilor din România 
membru al Asociaţiei Procurorilor din România 
membru al Asociaţiei Române de Criminologie şi Criminalistică 

 
 
Data                                                          Semnătura 
 
14.07.2016 
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