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Curriculum vitae  
Europass  

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Nume, Prenume (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) SISERMAN SORINA 

Adresă(e)  

Telefon(oane) (rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile)0264 551161 

  

Fax(uri) (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

E-mail(uri) (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 
  

Naţionalitate(-tăţi) (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) ROMÂNĂ 
  

Data naşterii (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 20. 04. 1962 
  

Sex (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 
Judecător Curtea de Apel Cluj;  
Conferenţiar univ. dr. Fac de drept Cluj-Universitatea Dimitrie Cantemir 

  

Experienţa profesională                a. Experienţa în funcţia de judecător 
 
                - 1.05. 2012-până în prezent Judecător Curtea de Apel Cluj 

-  01.01.2008- 1.05.2012 preşedintele Tribunalului Cluj 

          - 20.12. 2007 – 01.01.2008 transferată la cerere la Curtea de Apel Cluj 

           - 20.12.2003- 20.12.2007 preşedintele Tribunalului Cluj 

 - 20-08.2003 - 17.12 2003 preşedinte cu delegaţie la  Tribunalului Cluj 

 - 01.03.2000 – 20.08.2003 vicepreşedinte la Tribunalul Cluj 

 - 25.02.1997 – 01.03.2000 preşedinte secţie penală La tribunalul Cluj 

 - 15.06.1996-24.02.1997 judecător la Tribunalul Cluj 

 - 01.08.1990-14.06.1996 judecător la Judecătoria Cluj-Napoca.  

 - 01.09.1987-31.07.1990 judecător la Judecătoria Turda. 

 b. Experienţa didactică 

 - iunie 2009 -  până în prezent- conferenţiar disciplina Drept procesual penal 

 - 24 februarie 2004- lector, disciplina Drept procesual penal 

 - octombrie  1992-octombrie 2004 asistent colaborator la disciplina Drept penal-parte generală 

  

 
  

Perioada Menţionaţi separat fiecare experienţă profesională relevantă, începând cu cea mai recentă dintre 
acestea. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

Funcţia sau postul ocupat - Judecător Curtea de Apel Cluj;  
- conferenţiar univ. dr. Fac de drept Cluj-Universitatea Dimitrie Cantemir 

Activităţi şi responsabilităţi principale - activitate de judecată 
- activitate didactică 

Numele şi adresa angajatorului - Ministerul Justiţiei 
- Universitatea Dimitrie Cantemir 
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Tipul activităţii sau sectorul de activitate  
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada Menţionaţi separat fiecare forma de învăţământ şi program de formare profesională absolvite, 
începând cu cel mai recent. (vezi instrucţiunile) 

Calificarea / diploma obţinută - Doctor în drept - 2001 – la Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca (Ordinul M.E.C. nr.  5285/ 
28.12.2001) 

- Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca -1987  

    - Obţinut gradul profesional de judecător de curte de apel 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi instrucţiunile) 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba  A1         engleză A1 engleză A1 engleză     

Limba  BI franceză B1 franceză A1 franceză A1 franceză A1 franceză 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Alte competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Permis(e) de conducere Menţionaţi dacă deţineţi un permis de conducere şi categoria. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 
  

Informaţii suplimentare Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior, de exemplu: persoane de 
contact, referinţe etc. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Anexe  
numeraţi documentele anexate CV-ului. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

 


