
Curriculum vitae  
Europass  

 

  
 

Informaţii personale  
Nume / Prenume Pîrlog Bogdan Ciprian 

Adresă Romania, Bucuresti 
  

Naţionalitate Romana 
  

Data naşterii 15.12.1974 
  

Sex Masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Procuror  

 
Experienţa profesională 16 ani 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 

 

Perioada Aprilie 2015- prezent 
Funcţia sau postul ocupat Procuror  (delegat) 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Efectuarea urmăririi penale sau supravegherea urmăririi penale  
Sesizarea instanței de judecată  
Efectuarea serviciilor de permanență 
Alte activități conform legii și regulamentului. 

Unitatea din cadrul 
Ministerului Public 

Parchetul de pe lăngă Judecătoria sectorului 6 București 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Compartimentul urmărire penală-supraveghere 

 
 

 

Perioada Septembrie August 2013- Aprilie 2015 
Funcţia sau postul ocupat Procuror  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Participarea în ședințe de judecată, exercitarea căior de atac, efectuarea de 
referate, note și informări. 
Efectuarea serviciilor de permanență 
Alte activități conform legii și regulamentului. 

Unitatea din cadrul 
Ministerului Public 

Parchetul de pe lăngă Tribunalul București 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Secția Judiciar-penală 

  
Perioada Noiembrie 2010-August 2013 

Funcţia sau postul ocupat Detașat în cadrul misiunii EUPOL Afganistan în funcția de Expert UE – 
Mentor al Procurorului General al Afganistanului în domeniul combaterii 
corupției. 



Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Mentorizarea Procurorului General al Afganistanului în domenii în care 
EUPOL Afganistan acționează la nivel strategic  pentru consolidarea 
investigațiilor efectuate de către 
Consolidarea rolului UE în cadrul sectorului justiției penale în Afganistan 
Susținerea reformei sectorului justiției penale în Afganistan 
Dezvoltarea strategiilor și formularea mecanismelor de susținere în domeniul 
combaterii corupției 
Crearea, dezvoltarea și consolidarea sistemului de justiție penală specializat 
în combaterea corupției. 
Susținerea sectorului justiției militare 
Cooperarea cu ceilalți actori internaționali importanți prezenți în teatru 
(NATO-NTMA, Ambasada SUA, Ambasada Marii Britanii, ONU, etc) 

 
 
 

Unitatea din cadrul 
Ministerului Public 

Parchetul de pe lăngă Tribunalul București 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Misiune internațională 

  
Perioada Octombrie 2008-Noiembrie 2010 

Funcţia sau postul ocupat Procuror criminalist 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Efectuarea urmăririi penale în cauzele de omor sau alte infracțiuni 
intenționate care au avut ca urmare moartea unei persoane 
Efectuarea urmăririi penale în cauze de corupție 
Sesizarea instanței de judecată  
Efectuarea serviciilor de permanență 
Alte activități conform legii și regulamentului. 

Unitatea din cadrul 
Ministerului Public 

Parchetul de pe lăngă Tribunalul București 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Secția urmărire penală-compartimentul omoruri 

  
Perioada Aprilie 2006-Octombrie 2008 

Funcţia sau postul ocupat Prim-procuror adjunct 
 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Conducerea compartimentului judiciar al parchetului și efectuarea urmăririi 
penale sau supravegherea urmăririi penale în cauzele de criminalitate 
economică cu grad mare de complexitate 
Asigurarea conducerii parchetului în lipsa Prim-procurorului 
Participarea în ședințe de judecată, exercitarea căior de atac, efectuarea de 
referate, note și informări. 
Sesizarea instanței de judecată  
Efectuarea serviciilor de permanență 
Alte activități conform legii și regulamentului. 

Unitatea din cadrul 
Ministerului Public 

Parchetul de pe lăngă Judecătoria Sectorului 6 București 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Conducerea unității 



  
 
 

Perioada Septembrie 2001- Septembrie 2003, Mai 2005-Aprilie 2006 
Funcţia sau postul ocupat Procuror 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Efectuarea urmăririi penale sau supravegherea urmăririi penale  
Sesizarea instanței de judecată  
Efectuarea serviciilor de permanență 
Participarea în ședințe de judecată, exercitarea căior de atac, efectuarea de 
referate, note și informări 
Alte activități conform legii și regulamentului. 

Unitatea din cadrul 
Ministerului Public 

Parchetul de pe lăngă Judecătoria Brașov 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Compartimentul urmărire penală-supraveghere 

  
Perioada Septembrie 2003- Mai 2005 

Funcţia sau postul ocupat Procuror (delegat) 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Efectuarea urmăririi penale sau supravegherea urmăririi penale  
Sesizarea instanței de judecată  
Efectuarea serviciilor de permanență 
Participarea în ședințe de judecată, exercitarea căior de atac, efectuarea de 
referate, note și informări 
Alte activități conform legii și regulamentului. 

Unitatea din cadrul 
Ministerului Public 

Parchetul de pe lăngă Judecătoria Gheorgheni 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Compartimentul urmărire penală-supraveghere 

  
 
 
 

Educaţie şi formare 

 

  
Perioada Decembrie 2010-Iunie 2011 

Calificarea / diploma obţinută Curs specializare misiune internațională  
Disciplinele principale 

studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Supreviețuire în mediu ostil, paramedic, pompier, conducere autovehicule 
miltare nivel B6 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

EUPOL/G4S 
  

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

Specializare 
 

 
 

 

Perioada Octombrie 2007 
Calificarea / diploma obţinută Formare continuă 

https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.animv.ro%2F&ei=lJzvVJngGcPBOcizgMAP&usg=AFQjCNHmyqedHtphT80BRLgt5-XwVARvAQ&sig2=ambV7bqec4Uwvno2y7G7DQ&bvm=bv.86956481,d.ZWU


Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Management judiciar 
Managementul parchetelor și instanțelor 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

INM 
 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

Specializare 
 

  
Perioada Iulie 2006 

Calificarea / diploma obţinută Formare continuă 
Disciplinele principale 

studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Formarea formatorilor în domeniul combaterii spălării banilor 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

INM   

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

Specializare 
are 

  

Perioada 2003-2004 
Calificarea / diploma obţinută Diploma de studii postuniversitare de specializare 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Stiinte penale-criminologie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea din Bucuresti – universitate publica acreditata 
Facultatea de drept 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

Studii postuniversitare de specializare 

  
Perioada 2000-2001 

Calificarea / diploma obţinută Formare inițială 
Disciplinele principale 

studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Clasă procurori 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Institutul Național al Magistraturii 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

 

  
Perioada 1994-1998 

Calificarea / diploma obţinută Jurist/Diploma de licenta 
Disciplinele principale 

studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Stiinte juridice 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea din Bucuresti - universitate publica acreditata 
Facultatea de drept 



Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

Studii universitare 

  
Aptitudini şi competenţe 

personale 
 

  
Limba maternă Romana 

  
Limba(i) străină(e) 

cunoscută(e) 
 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare 

scrisă 
Engleza   C1  C1  C1  C1  C1 

Franceza   B1  B1  B1  A2  A2 
 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  
Competenţe şi abilităţi 

sociale 
Capacitate de integrare rapida in colectiv nou, eficienta, gandire pozitiva, 
seriozitate, perseverenta 

  
Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 
Spirit managerial, dinamic, cu rezistenţă la activităţi în condiţii de stres. 
Abilităţi de coordonare şi de organizare programată a activităţii echipei. 
Capacitate decizională pe bază de documentare şi raţionament logic. Aceste 
competenţe organizatorice au fost obţinute urmare desfăşurării unor activităţi 
de conducere şi coordonare în structurile ministerului public dar si urmare 
activitatii desfasurate in cadrul structurilor UE 

  
Competenţe şi aptitudini de 

utilizare a calculatorului 
Competenţe în utilizarea calculatorului 
Microsoft Office:Word,Excel, baza de date 

  
  

Permis de conducere B 
  

  
  

  
 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

	EUPOL/G4S

