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Curriculum vitae 
Informaţii personale  

Nume / Prenume SIMA DIANA MARIA 
  
  
  

E-mail(uri) diana_sima_73@yahoo.com 
Naţionalitate Romană 
Data naşterii 28.03.1973 

  
Experienţa profesională  

  
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

- 01.03.2011 - prezent 
- judecător Secţia Penală 
 
- Tribunalul Alba – Secţia Penală  
- judecător specializat în soluţionarea cauzelor penale cu minori şi infracţiuni la regimul 
drepturilor de  proprietate intelectuală si de criminalitate organizata (trafic de persoane, trafic 
de droguri) si infractiuni de coruptie. 

  
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

- 01.01.2014 - 31.12.2014 
- purtător de cuvânt al Tribunalului Alba 
- reprezentrarea Tribunalului Alba în mass-media 
- Tribunalul Alba 
- relaţii publice 

  
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

- 01.03.2004 – 01.03.2011  
- preşedinte al Secţiei Penale a Tribunalului Alba 
-  organizare, conducere, coordonare si control al judecătorilor si grefierilor secţiei penale 
- Tribunalul Alba – Secţia Penală  
- judecător specializat în soluţionarea cauzelor penale cu minori şi infracţiuni la regimul 
drepturilor de proprietate intelectuală si de criminalitate organizata (trafic de persoane, trafic 
de droguri) si infractiuni de coruptie. 

  
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

- 25.07.2003 – 01.03.2004 
- preşedinte cu delegare al Secţiei penale 
- organizare, conducere, coordonare si control al judecătorilor si grefierilor secţiei penale 
- Tribunalul Alba – Secţia Penală 
- judecător specializat în soluţionarea cauzelor penale cu minori şi infracţiuni la regimul 
drepturilor de  proprietate intelectuală si de criminalitate organizata (trafic de persoane, trafic 
de droguri) si infractiuni de coruptie. 

  
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

- 01.10.2002 – 25.07.2003 
- judecător  
 
- Tribunalul Alba – Secţia Penală  
-  specializare cauze penale de competenţa tribunalului în primă instanţă, apel şi recurs 
precum şi cauze cu minori şi infracţiuni de corupţie. 

  
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

   - 24.01.2000 – 01.10.2002  
   - judecător definitiv  
 
   - Judecătoria Aiud, jud. Alba  

- specializare generala: cauze civile, penale, comerciale şi litigii de muncă. 
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Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

- 01.08.1997 – 24.01.2000  
- judecător stagiar  

 
- Judecătoria Marghita, jud. Bihor  
- specializare generala cauze civile şi penale de competenţa judecătorilor stagiari. 

  
Educaţie şi formare  

  
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate / 

competenţele profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 
Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 

2012-2015 
doctorand în informaţii şi securitate naţională /  
Securitate naţională şi informaţii 

   Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, București, România 
 

2016 
Doctor in informaţii si securitate naţională  
Teza de doctorat   ,,PROTECTIA JURIDICA A MEDIULUI DIMENSIUNE A SECURITATII 
NATIONALE SI INTERNATIONALE,,  

  
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate / 

competenţele profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 
Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 

2000 – 2001 
Specialist drept public / Diploma de master 
Drept Public  

 
   Facultatea de Ştiinţe Juridice a Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu 
    
   Master  DREPT PENAL  
 

  
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate / 

competenţele profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 
Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 

1992 – 1996 
Licenţiat în drept / Diploma de licenţă 
Drept 

 
   Facultatea de Ştiinţe Juridice a Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu 

 
Universitare 

  
 

Limba maternă 
 
Limba română 

Limbi străine cunoscute  
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

Limba engleză B2 Utilizator 
independent 

B2 Utilizator 
independent 

B2 Utilizator 
independent 

B2 Utilizator 
independent 

B2 Utilizator 
independe
nt 

  
Competenţe şi abilităţi sociale - Adaptare uşoară la orice tip de grup (etnic, multicultural etc.) 

- comunicare uşoară, atât în interiorul grupului, cât şi în afara acestuia 
Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 
- Aptitudini de lucru în mediu international în echipă  
- Spirit organizatoric  

Competenţe şi aptitudini tehnice -  
Competenţe şi aptitudini de utilizare a 

calculatorului 
- Microsoft Office™ (Word™, Excel™, PowerPoint, Access Database).  

Competenţe şi aptitudini artistice - Muzică, articole în domeniul Ştinţelor militare şi intelligence 
  

Participari la simpozioane, 
seminarii, conferinte,   workshop-

uri internationale si nationale in 
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intervalul  2005- 2015 
Internaţionale 

 
„Program european de schimb intre judecatori EJTN”. Reţeaua 
Europeană de Formare în Domeniul Judiciar 

10-21.06.2013 
 

I.N.M. Romania -
Bulgaria 
Sofia si Varna  

Conferinţa internaţională cu tema „Noul Cod Penal şi noul Cod de 
Procedură Penală” 

24-26.02.2014 I.N.M. Bucureşti 

The 10th International Conference Strategies XXI- Strategic 
Changes in Security  an International Relation  
Comunicari stiintifice: 
1.Institutions, mechanisms and legal instruments for the protection 
of the natural environment in the eu administrative space 
2. Conventional and unconventional weapons that can generate 
destructive effects on the natural environment 

10-12.04.2014 
 

National Defence 
University  Carol I  
Bucharest  
Romania  

 2nd Anual  Conference on Couts and Comunication  - Images of 
Justice 

16 -18.10.2014  Budapest, Hungary  

Common Security and Defense Policy  Seminar  17-19.03.2015 Bruxelles, BELGIUM  
European Parliament 
/HQ NATO / European 
Security  and Defence 
College   

„Internaţional judicial cooperation in criminal matters: EAW and  
MLA simulations 
 
 
CONFERINTA MONDIALA  
PROTECTIA  MEDIULUI PRIN INTERMEDIUL DREPTULUI 
PENAL  

30.09-2.10.2015 
 

18- 20 MAI 2016 

Bucureşti 
EJTN 
 

BUCURESTI  

FACULTATEA DE 
DREPT  

 

 
Naţionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aplicarea dispoziţiilor C.E.D.O. 24-26.03.2005 Sovata 
Practică neunitară PENAL 24.03.2006 Alba-Iulia 

Curtea de Apel 
Simpozion juridic 2006 PENAL 22-25.05.2006 Alba-Iulia 

(CSM) 
Întărirea sistemului de îngrijiri de sănătate şi suport psihosocial 
pentru persoanele dependente de droguri prin pregătirea 
profesioniştilor 

03-05.11.2006 Sinaia 
(INM) 

Dimensiuni, forme de manifestare, factori determinanţi şi consecinţe 
ale corupţiei 

26.10.2006 Prefectura Alba 
(masa rotundă cu 
IGP) 
 

Dezvoltarea democraţiei participative prin munca în folosul 
comunităţii 
 

20.03.2006 Alba-Iulia 
Sem. interinstituţional 

- Transferul de proceduri în materie penală 21-23.03.2007 Sovata 
- Modalităţi concrete de punere în practică a programului de formare 
continuă la nivel descentralizat  

29.03.2007 
 

Alba-Iulia 
 

- Gestionarea finanţelor publice. Combaterea evaziunii fiscale 1-2.06.07 Hotel Parc 
Alba-Iulia 

- Traficul de fiinţe umane 24-25.10.2007 Cluj-Napoca 
- Managementul organizaţional. Managementul instanţelor de 
judecată 

25-26.05.2007 Alba-Iulia 

- Dreptul la libertate şi la siguranţă – art.5 CEDO 12.06.2007 Tribunalul Alba 
- Cooperarea judiciară în materie penală 12.10.2007 Curtea de Apel Alba-

Iulia 
„Transparenţa actului de justiţie” 19-20.05.2008 Hotel Parc 

Alba-Iulia 
(C.S.M.) 

„Drept comunitar” 23-24.09.2008 Curtea de Apel Alba-
Iulia 
(I.C.C.J.) 

„Cooperare judiciară internaţională în materie penală” - referent 12.11.2008 Curtea de Apel Alba-
Iulia 
descentralizat 

„CEDO – aspecte penale 26-27.04.2010 Sovata 
(INM) 

„Problematici Anticorupţie” 07.05.2010 Alba-Iulia 
Instituţia Prefectului 
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M.A.I. 

Formarea formatorilor şi a membrilor comisiilor de evaluare 10.06.2010 Curtea de Apel Alba-
Iulia 
Descentralizat 

Unificarea jurisprudenţei instanţelor şi parchetelor din România 28.07.2010 Curtea de Apel Alba-
Iulia 
PHARE 

„Combaterea corupţiei/Criminalitatea economico-financiară” 17.09.2010 Curtea de Apel Alba-
Iulia 
Descentralizat 

„Cooperare judiciară internaţională în materie penală” 29.10.2010 Curtea de Apel Alba-
Iulia 
Descentralizat 

„Abilităţi non-juridice – Comunicare interpersonală şi organizaţională, 
Transparenţa actului de justiţie” 
 

08.04.2011 Curtea de Apel Alba-
Iulia 
C.S.M. 

„Cooperare judiciară internaţională în materie penală” 13.05.2011 Curtea de Apel Alba-
Iulia 
C.S.M. 

„Principiul oportunităţii în dreptul penal – practici internaţionale” 7-8.06.2011 Î.C.C.J.  
Parchetul Curţii de 
Apel Alba-Iulia 
videoconfierinţă 

Drept comunitar – CEDO în materie penală 10.06.2011 Curtea de Apel Alba-
Iulia descentralizat 

„Întâlnirea regională în domeniul combaterii traficului de persoane” 18.10.2011 D.I.I.C.O.T. Alba 

„Sporirea eficienţei şi a eficacităţii în domeniul spălării de bani şi al 
recuperării creanţelor” 

7 – 9.11.2011 Ministerul Justiţiei 

Conferinţa – reţea judecători EUROQUOD - puncte de contact pt 
asistenta in aplicarea dreptului UE 

20-21.09.2012 INM 
Bucureşti 

Seminar în domeniul criminalităţii informatice 01.10.2012 INM – Ambasada 
SUA 
Alba-Iulia 

„Soluţionarea de către Curtea Constituţională a României a 
excepţiilor de neconstituţionalitate” 

20.02.2012 Alba-Iulia 
Baroul Alba 
 

Conferinţa – reţea judecători EURO QUOD 20-21.11.2012 INM 
Bucureşti 

„Întărirea capacităţii instituţionale ale autorităţilor române şi franceze 
în combaterea traficului de persoane” 

4-7.12.2012 INM 
Bucureşti 

„Unele consideraţii privind reglementările aduse de Noul Cod de 
procedură civilă faţă de cele ale actualului Cod de procedură civilă” 

24.11.2012 C.A. Alba-Iulia 
Baroul Alba 
descentralizat 

Conferinţă  naţională  în materia dreptului Uniunii Europene – 
EuRoQuod 

23 – 24.05.2013 I.N.M. 
Bucureşti 

Prevenirea şi combaterea traficului de persoane 04.07.2013 Preferctura Alba 
A.N.I.T.P. - Alba 

Cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială 06.09.2013 Curtea de Apel Alba-
Iulia 
Descentralizat 
Prezentare reţea 
EUROQUOD 

Conferinţă  naţională  în materia dreptului Uniunii Europene – 
EuRoQuod 

17 – 18.10.2013 I.N.M. 
Bucureşti 

„Noul Cod Penal. Noul Cod de procedură penală” 14-15.11.2013 I.N.M. 
Parchet C.A. Braşov 

Conferinţa internaţională cu tema „Nou Cod Penal şi noul Cod de 
Procedură Penală”, 

24-26.02.2014 I.N.M. Bucureşti 

„Fraudarea fondurilor naţionale şi europene: o abordare penală şi 
administrativă”, 

12 – 14.03.2014 I.N.M. Băile Felix 

„Drept procesual penal” 2.04.2014 Curtea de Apel 
descentralizat 

Drept penal 25.04.2014 Curtea de Apel 
descentralizat 
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Drept penal 23.05.2014 Curtea de Apel 
descentralizat 

Conferinţă  naţională  în materia dreptului Uniunii Europene – 
EuRoQuod 

17-18.06.2014 Bucureşti 
I.N.M. 

Masa rotundă „Victimă a traficului de persoane poţi fi chiar tu” 10.09.2014 Agenţia Naţională a 
Traficului de 
Persoane – Centrul 
Regional Alba-Iulia 

Noul Cod de procedură PENALĂ 
 

22-23.09.2014 I.N.M. 
Curtea de Apel Alba-
Iulia 

„Cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială” 18.09.2014 Curtea de Apel Alba-
Iulia 
descentralizat 

Conferinţă  naţională  în materia dreptului Uniunii Europene – 
EuRoQuod 

24 – 25.11.2014 Bucureşti 
I.N.M 

Conferinţa  - „Individualizarea pedepselor. Circumstanţe atenuante. 
Circumstanţe agravante. Renunţarea la aplicarea pedepsei. 
Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei. Garanţii ale dreptului la apărare 
în cursul urmăririi penale şi judecăţii. Drepturi şi obligaţii deontologice 
ale judecătorilor şi avocaţilor”,   
 

14.11.2014 
 

Baroul Alba si 
Hunedoara 

 

Permis de conducere - B 
Informaţii suplimentare - posesor al Permisului European de Conducere a Calculatorului  (ECDL) 

- membru in reteaua judecatorilor - coordonatori in materia dreptului Uniunii Europene 
- participări numeroase la forme de perfectionare organizate  de Ministerul Justiţiei si    

Institutul  Naţional al Magistraturii pe teme corespunzătoare specializărilor., la nivel 
international si national  

- Certificat de participare  la Common Security and Defense Policy   Orientation Seminar 
17-19 martie 2015 Bruxelles, BELGIUM, European Security  and Defence College  -  
issued by High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy 

Anexe -  
 


