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Curriculum vitae  
Europass  

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume Boţian Elisabeta Mariana 
Adresa(e) Str. Rîului, nr. 23, Sibiu, România  

Telefon(-oane) 0269233568 
0369401002 
 

    
 

  

E-mail elisabeta.botian@roger-univ.ro  

  
Nationalitate(-tati) Română  

Data şi locul naşterii 1964, septembrie, 27, în Sibiu  
Sex F  

Experienţa profesională  
 

Perioada 
 
2012 – 2016, la zi 

       Funcţia sau postul    
ocupat 

Decanul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative a Universităţii 
Româno-Germane din Sibiu 

      Principalele activităţi 
şi     responsabilităţi     

Conducerea şi organizarea activităţii didactice, coordonarea 
activităţii de cercetare ştiinţifică la nivelul facultăţii,  

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea Româno-Germană din Sibiu 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

 

Activitate de conducere 

Perioada  2009 – 2012 

Funcţia sau postul ocupat  Procuror  
 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Participare în şedinţe de judecată, verificarea hotărârilor judecătoreşti, 
declararea şi motivarea căilor de atac;  
 

Numele şi adresa 
angajatorului 

 Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu 
 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

 Activitate judiciară 

Perioada  2001 – 2012  

Funcţia sau postul ocupat  Lector universitar 
 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

 Responsabil practică profesională pt. studenţi; predarea şi 
seminarizarea disciplinelor drept penal-partea specială şi drept 
procesual penal; îndrumare lucrări de licenţă 

Numele şi adresa  
angajatorului 

 Universitatea Româno-Germană, Sibiu 
Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu 
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Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

 

 Activitate didactică 
 

Perioada  1999 – 2009  

Funcţia sau postul ocupat  Prim-procuror adjunct  
 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Conducerea şi organizarea activităţii judiciare, participare în şedinţe 
de judecată, verificarea hotărârilor judecătoreşti, declararea şi 
motivarea căilor de atac, responsabilă cu  pregătire profesională a 
procurorilor şi grefierilor  
 

Numele şi adresa 
angajatorului 

 Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu 
 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

 

 Activitate de conducere  
 

Perioada  1989 – 1999  

Funcţia sau postul ocupat  Procuror  
 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Efectuarea urmăririi penale şi supravegherea urmăririi penale 
 

Numele şi adresa 
angajatorului 

 Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu 
 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

 Activitate de urmărire penală 
 

    Educaţie şi formare 
 

Perioada 
                                       

Calificarea / diploma 
obţinută 
 
Discipline principale 
studiate / competenţe  
 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare     

  Perioada 
                                       

Calificarea / diploma 
obţinută 
 
Discipline principale 
studiate / competenţe  
 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 
 

 
 
mai 2014, Ocna Sibiului,  
 
 
 
 
Curs de perfecţionare: „Noul Cod penal şi noul Cod de procedură 
penală” 
 
 
Ministerul Public 
 
 
noiembrie 2013, Cheile Grădiştei, Braşov 
 
Diplomă absolvire 
 
Curs de perfecţionare: „Intrarea în vigoare a noilor coduri” 
 
 
Expert Forum şi Fundaţia „Freedom House” România 
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                  Perioada 
 
Calificarea / diploma 
obţinută 
 
Discipline principale 
studiate / competenţe 
 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 
 

 
septembrie, 2013, Giroc-Timişoara 
 
 Diplomă de absolvire 
 
   
Curs de perfecţionare: „Comunicare non-verbală. Elemente de 
programare         neuro-lingvistică NLP” 
 
 Institutul Naţional al Magistraturii, România 

                 Perioada  2010  

Calificarea / diploma 
obţinută 

 Doctor în drept penal 
 

Discipline principale 
studiate / competenţe  

 Studii doctorale în drept penal şi drept procesual penal 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

 Academia Română, Institutul de Cercetări Juridice, Bucureşti 
 

Nivelul in clasificarea 
naţionala sau 
internaţionala 

  

ISCED 6 

                 Perioada  februarie 2009,  

Calificarea / diploma 
obţinută 

 Diplomă de absolvire 

Discipline principale 
studiate / competenţe  

 Curs de perfecţionare pe tema mandatului european de arestare 
 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

 Ministerul Public şi  
 Deutsche Stiftung Fur Internationale Rechtliche Zusammenarbeit 
e.v.Germania 

              Nivelul in 
clasificarea    naţionala 
sau internaţionala  

 ISCED 5  

              Perioada  2005 – 2006, Timişoara, România 

Calificarea / diploma 
obţinută 

 Diplomă de absolvire 

Discipline principale 
studiate / competenţe  

 Curs de perfecţionare în management judiciar  
 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

 Institutul Naţional al Magistraturii, România 
 

Nivelul in clasificarea 
naţionala sau 
internaţionala  

ISCED 5  

             Perioada  2003-2004, Sibiu, România 
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Calificarea / diploma 
obţinută 

Diplomă de absolvire 

Discipline principale 
studiate / competenţe  

 Învăţământ post-universitar de studii aprofundate în  
 specializarea Drept Public 
 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

 Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu,  
 Facultatea de Drept “Simion Bărnuţiu” 
 

Nivelul in clasificarea 
naţionala sau 
internaţionala  

  ISCED 5  

               Perioada  februarie 2004, Sinaia România 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Diplomă de absolvire 

Discipline principale 
studiate / competenţe  

 Curs de perfecţionare în legislaţia română şi germană 
 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

 Ministerul Public România şi Fundaţia Hanns Seidel Germania 
 

Nivelul in clasificarea 
naţionala sau 
internaţionala  

ISCED 5  

Perioada  aprilie 2003, Sovata, România 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Diplomă de absolvire 

Discipline principale 
studiate / competenţe  

 Curs de perfecţionare  în domeniul justiţiei pentru minori 

Drept penal şi procesual penal 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

 Ministerul Justiţiei România, 

 Asociaţia pentru justiţia minorilor “Jean Valjean” Franţa, 

 Fundaţia “Terre des Hommes”Franţa 

Nivelul in clasificarea 
naţionala sau 
internaţionala  

ISCED 5  

Perioada  decembrie 1999, Budapesta, Ungaria,  

Calificarea / diploma 
obţinută 

Diplomă de absolvire 

Discipline principale 
studiate / competenţe  

 Curs de perfecţionare în domeniul “Modalităţi de combatere a 
criminalităţii organizate transnaţionale” 
 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

 Ministerul Public România şi Departamentul de Justiţie al S.U.A. 
 

Nivelul in clasificarea 
naţionala sau 
internaţionala  

 ISCED 5  
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Perioada  octombrie 1999, Târgu-Mureş, România 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Diplomă de absolvire 

Discipline principale 
studiate / competenţe  

 Curs de drept comunitar  
 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

 Ministerul Public România şi  
 P.H.A.R.E., Assistance for the Development of the National Institut 
of Magistracy 

Nivelul in clasificarea 
naţionala sau 
internaţionala  

ISCED 5  

Perioada  mai-iunie 1992, S.U.A.  

Calificarea / diploma 
obţinută 

 călătorie de studii cu bursă în Statele Unite ale Americii în scopul 
familiarizării cu sistemul de drept american  

Discipline principale 
studiate / competenţe  

Drept penal american 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

 Agenţia de Informare a Statelor Unite ale Americii (U.S.I.A.) 
 

Nivelul in clasificarea 
naţionala sau 
internaţionala  

 

Perioada  octombrie-decembrie 1991, Nancy, Franţa 
Calificarea / diploma 

obţinută 
 stagiu de pregătire cu bursă la Tribunalul din Nancy, Franţa, 
 

Discipline principale 
studiate / competenţe 

Drept penal şi procesual penal francez 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Organizaţia Magistraţilor Europeni pentru Democraţie şi Libertate 
(M.E.D.E.L.) din Strasbourg, Franţa 

Perioada  1985-1989,  

Calificarea / diploma 
obţinută 

 Studii de licenţă, jurist 

Discipline principale 
studiate / competenţe  

Drept penal, drept procesual penal, teoria generală a statului şi 
dreptului, drept civil, drept procesual civil, drept constituţional, drept 
administrativ, dreptul muncii, dreptul familiei 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

 Universitatea Bucureşti, Facultatea de Drept 

 

Nivelul in clasificarea 
naţionala sau 
internaţionala  

ISCED 5  

Aptitudini şi 
competenţe personale 

 

Limba(i) maternă(e) Română  

Limba(i) străină(e)  
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Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare 
la 

conversaţie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

Limba franceza 
C1 Utilizator 

experimentat C1 Utilizator 
experimentat C1 Utilizator 

experimentat B1 Utilizator 
independent B1 

Utilizator 
independe

nt 

Limba engleza 
C1 Utilizator 

experimentat C1 Utilizator 
experimentat C1 Utilizator 

experimentat B1 Utilizator 
independent B1 

Utilizator 
independe

nt 

 (*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi 

 

Premii sau distincţii 
obţinute 

 
Competente şi abilităţi 

sociale 

  
 
Diploma „Meritul Judiciar”, clasa a IV-a, acordată în 2002 de 
Preşedintele României 
 
 
Spirit de echipă, aptitudini de comunicare dobândite la locul de muncă 
 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 Aptitudini de organizare a activităţii, identificare de responsabilităţi, 
 Conducerea echipelor, asigurarea îndeplinirii sarcinilor, dobândite pe 
parcursul celor 10 ani în care am ocupat funcţia de prim-procuror 
adjunct   

Competenţe şi cunoştinţe 
de utilizare a 
calculatorului 

Utilizare PC (absolvit curs de utilizare PC)  
 

Permis(e) de conducere Permis de conducere cat. „B”  

Informaţii suplimentare Persoane de contact  
 Prof. Univ. Dr. Ioana Vasiu, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca 
 Prof. Univ. Dr. Constantin Butiuc din cadrul Universităţii „Lucian 
Blaga” din Sibiu  

  
 


