
 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

I. Situaţia posturilor la instanţele din raza Curţii de Apel Cluj la care s-a solicitat transferul - sesiunea iunie 2016 
 

Instanţa Schemă Ocupate Vacante Funcţii de conducere 
vacante/Posturi 
indisponibilizate 

Posturi efectiv 
vacante 

disponibile 
pentru transfer 

Temporar 
vacante/temporar 
vacante ocupate 

Volum de 
activitate 
anul 2015 

Încărcătura
/schemă/ 
media la 

nivel 
naţional 

Încărcătura
/judecător/ 

media la 
nivel 

naţional 
Tribunalul Cluj 

35 34 1 la 
01.07.2016 - 1 

- posturi temporar 
vacante – 1  
- posturi temporar 
vacante ocupate – 0 

19033 529/498 577/555 
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II. Situaţia judecătorilor care au solicitat transferul la instanţele din raza Curţii de Apel Cluj - sesiunea iunie 2016 
Nr. 
crt.  

 Numele şi prenumele 
solicitantului 
 
1) Vechime în funcţia de 
jud. 
2) vechime la instanţă 
3) vechime în grad 
4) Motivele cererii 

Instanţa unde 
funcţionează solicitantul 
- situaţia posturilor  
- volum de activitate şi  
încărcătura/jud. anul 
2015 

Instanţa/ 
Instanţele unde solicită 
transferul 
 

Avizele 
instanţelor 
implicate 

Nr. cererilor 
înregistrate : 
1. pentru instanţa 
unde solicită 
transferul 
2. de valorificare 

- Propunerea  DRUO / Argumente 
- situaţia familială, domiciliul,  
locul de muncă al soţului / soţiei    
alte date relevante 

 - cereri formulate anterior 
 

1 ALDEA ANA, 
promovată pe loc 
judecător cu grad 
profesional de tribunal, 
începând cu data de 
01.07.2016 
1) 19 ani, 6 luni  
2) 17 ani, 1 lună 
3) va deţine grad de 
tribunal începând cu data 
de 01.07.2016 
4) motive de ordin personal 
şi profesional  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cerere înregistrată la nr. 
13715/DRUO/13.06.2016 

Judecătoria Turda 
 
S – 13 
O – 11  
V – 2, din care 1 la 
01.07.2016 şi 1 la 
15.07.2016 aferent 
funcţiei de preşedinte 
 
Efectiv vacante  - 1 
 
- posturi temporar 
vacante – 0 
- posturi temporar 
vacante ocupate - 0 
 
      
- anul 2015: 10307/736 
cauze pe judecător, 
media pe ţară - 1060 
- anul 2015: 10307/736 
cauze pe schemă, 
media pe ţară - 917 

Tribunalul Cluj Avize 
solicitate 

1) – 9 
2) - 0 ( nu au 
fost posturi 
scoase la 
concursul de 
promovare) 
 
 
 

LA APRECIEREA SECŢIEI 
PENTRU JUDECĂTORI 
- existenţa unui post efectiv 
vacant şi util pentru transfer; 
- mai sunt înregistrate 9 cereri de 
transfer pentru Tribunalul Cluj; 
- volumul de activitate şi 
încărcătura pe judecător şi pe 
schemă la instanţele implicate; 
- vechimea în funcţia de 
judecător de 19 ani, 6 luni  
vechimea la instanţă 17 ani, 1 
lună; 
- promovată, pe loc, judecător cu 
grad profesional de tribunal, ca 
urmare a concursului din data de 
03.04.2016, începând cu data de 
01.07.2016 
 
- motivele de ordin personal şi 
profesional. 
 
 
 
 
 
 
 
Cereri formulate anterior - 0/2016 
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2 PAVELESCU 
ANCUŢA, judecător la 
Judecătoria Cluj - 
Napoca, promovată pe 
loc judecător cu grad 
profesional de tribunal, 
începând cu data de 
01.07.2016 
 
1) 9 ani, 8 luni (din care 
2006 – 2008 auditor de 
justiţie)  
2) 5 ani, 7 luni 
3) va deţine grad de 
tribunal începând cu data 
de 01.07.2016 
4) motive de ordin 
profesional  
 
 
 
 
 
Cerere înregistrată la nr. 
13818/DRUO/14.06.2016 

Judecătoria Cluj-
Napoca 
 
S – 45 
O – 44,  din care 1 la 
data 15.07.2016  
V - 1 (vacantă funcţia 

de preşedinte) 
 
Efectiv vacante  - 0 
 
- posturi temporar 
vacante – 1 
- posturi temporar 
vacante ocupate - 0 
 
      
- anul 2015: 36365/808 
cauze pe judecător, 
media pe ţară - 1060 
- anul 2015: 36365/808 
cauze pe schemă, 
media pe ţară - 917 

Tribunalul Cluj Avize 
solicitate 

 
1) 9 
2) 0 ( nu au fost 
posturi scoase la 
concursul de 
promovare) 
 
 
 

LA APRECIEREA SECŢIEI 
PENTRU JUDECĂTORI 
- existenţa unui post efectiv 
vacant şi util pentru transfer; 
- mai sunt înregistrate 9 cereri de 
transfer pentru Tribunalul Cluj; 
- volumul de activitate şi 
încărcătura pe judecător şi pe 
schemă la instanţele implicate; 
- vechimea în funcţia de 
judecător de 9 ani, 8 luni (din 
care 2006 – 2008 auditor de 
justiţie)  
vechimea la instanţă 5 ani, 7 
luni; 
- promovată, pe loc, judecător cu 
grad profesional de tribunal, ca 
urmare a concursului din data de 
03.04.2016, începând cu data de 
01.07.2016 
 
- motivele de ordin personal şi 
profesional. 
 
Cereri formulate anterior - 1/2016 

3 PĂCURAR 
VICTORIŢA PAULA, 
judecător cu grad de 
tribunal 
 
1) 8 ani, 8 luni(din care 
2006 – 2009 auditor de 
justiţie)  
2) 4 ani, 4 luni 
3) 1 an 
4) motive de ordin personal 

Judecătoria Cluj-
Napoca 
 
S – 45 
O – 44,  din care 1 la 
data 15.07.2016  
V - 1 (vacantă funcţia 

de preşedinte) 
 
Efectiv vacante  - 0 
 

Tribunalul Cluj Avize 
solicitate 

1) – 9 
2) - 0 ( nu au 
fost posturi 
scoase la 
concursul de 
promovare) 
 
 
 

LA APRECIEREA SECŢIEI 
PENTRU JUDECĂTORI 
- existenţa unui post efectiv 
vacant şi util pentru transfer; 
- mai sunt înregistrate 9 cereri de 
transfer pentru Tribunalul Cluj; 
- volumul de activitate şi 
încărcătura pe judecător şi pe 
schemă la instanţele implicate; 
- vechimea în funcţia de 
judecător de 8 ani, 8 luni (din 
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şi profesional  
 
Cerere înregistrată la nr. 
13568/DRUO/10.06.2016 

- posturi temporar 
vacante – 1 
- posturi temporar 
vacante ocupate - 0 
 
      
- anul 2015: 36365/808 
cauze pe judecător, 
media pe ţară - 1060 
- anul 2015: 36365/808 
cauze pe schemă, 
media pe ţară - 917 

care 2006 – 2009 auditor de 
justiţie), la instanţă de 4 ani, 4 
luni şi vechimea în grad 
profesional de 1 an; 
- motivele de ordin personal şi 
profesional. 
 
 
 
 
 
Cereri formulate anterior - 0/2016 

4 TANŢĂU RODICA, 
judecător la Judecătoria 
Cluj - Napoca, 
promovată pe loc 
judecător cu grad 
profesional de tribunal, 
începând cu data de 
01.07.2016 
 
1) 8 ani, 8 luni (din care 
2007 – 2009 auditor de 
justiţie)  
2) 5 ani, 4 luni 
3) va deţine grad de 
tribunal începând cu data 
de 01.07.2016 
4) motive de ordin 
profesional  
 
 
 
 
Cerere înregistrată la nr. 
13751/DRUO/13.06.2016 

Judecătoria Cluj-
Napoca 
 
S – 45 
O – 44,  din care 1 la 
data 15.07.2016  
V - 1 (vacantă funcţia 

de preşedinte) 
 
Efectiv vacante  - 0 
 
- posturi temporar 
vacante – 1 
- posturi temporar 
vacante ocupate - 0 
 
      
- anul 2015: 36365/808 
cauze pe judecător, 
media pe ţară - 1060 
- anul 2015: 36365/808 
cauze pe schemă, 
media pe ţară - 917 

Tribunalul Cluj Avize 
solicitate 

 
1) 9 
2) 0 ( nu au fost 

posturi 
scoase la 
concursul de 
promovare) 

 
 
 

LA APRECIEREA SECŢIEI 
PENTRU JUDECĂTORI 
- existenţa unui post efectiv 
vacant şi util pentru transfer; 
- mai sunt înregistrate 9 cereri de 
transfer pentru Tribunalul Cluj; 
- volumul de activitate şi 
încărcătura pe judecător şi pe 
schemă la instanţele implicate; 
- vechimea în funcţia de 
judecător de 8 ani, 8 luni (din 
care 2007 – 2009 auditor de 
justiţie)  
vechimea la instanţă 5 ani, 4 
luni; 
- promovată, pe loc, judecător cu 
grad profesional de tribunal, ca 
urmare a concursului din data de 
03.04.2016, începând cu data de 
01.07.2016 
 
- motivele de ordin profesional. 
 
Cereri formulate anterior - 0/2016 
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5 POPESCU ADRIAN, 
judecător cu grad de 
tribunal 
 
 
1) 7 ani, 8 luni(din care 
2008 – 2010 auditor de 
justiţie)  
2) 4 ani, 4 luni 
3) 1 an 
4) motive de ordin 
profesional  
 
 
 
Cerere înregistrată la nr. 
13843/DRUO/14.06.2016 

Judecătoria Cluj-
Napoca 
 
S – 45 
O – 44,  din care 1 la 
data 15.07.2016  
V - 1 (vacantă funcţia 

de preşedinte) 
 
Efectiv vacante  - 0 
 
- posturi temporar 
vacante – 1 
- posturi temporar 
vacante ocupate - 0 
      
- anul 2015: 36365/808 
cauze pe judecător, 
media pe ţară - 1060 
- anul 2015: 36365/808 
cauze pe schemă, 
media pe ţară - 917 

Tribunalul Cluj Avize 
solicitate 

1) – 9 
2) - 0 ( nu au 

fost posturi 
scoase la 
concursul de 
promovare) 

 
 
 

LA APRECIEREA SECŢIEI 
PENTRU JUDECĂTORI 
- existenţa unui post efectiv 
vacant şi util pentru transfer; 
- mai sunt înregistrate 9 cereri de 
transfer pentru Tribunalul Cluj; 
- volumul de activitate şi 
încărcătura pe judecător şi pe 
schemă la instanţele implicate; 
- vechimea în funcţia de 
judecător de 7 ani, 8 luni (din 
care 2008 – 2010 auditor de 
justiţie), la instanţă de 4 ani, 4 
luni şi vechimea în grad 
profesional de 1 an; 
- motivele de ordin profesional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cereri formulate anterior - 0/2016 

6 TRIFAN ŞOIMIŢA - 
BIANCA, judecător la 
Judecătoria Cluj – 
Napoca, preşedinte al 
Secţiei civile, promovată 
pe loc judecător cu grad 
profesional de tribunal, 
începând cu data de 
01.07.2016 
 
1) 7 ani, 8 luni (din care 
2008 – 2010 auditor de 
justiţie)  

Judecătoria Cluj-
Napoca 
 
S – 45 
O – 44,  din care 1 la 
data 15.07.2016  
V - 1 (vacantă funcţia 

de preşedinte) 
 
Efectiv vacante  - 0 
 
- posturi temporar 
vacante – 1 

Tribunalul Cluj Avize 
solicitate 

 
1) 9 
2) 0 ( nu au fost 

posturi 
scoase la 
concursul de 
promovare) 

 
 
 

LA APRECIEREA SECŢIEI 
PENTRU JUDECĂTORI 
- existenţa unui post efectiv 
vacant şi util pentru transfer; 
- mai sunt înregistrate 9 cereri de 
transfer pentru Tribunalul Cluj; 
- volumul de activitate şi 
încărcătura pe judecător şi pe 
schemă la instanţele implicate; 
- vechimea în funcţia de 
judecător de 7 ani, 8 luni (din 
care 2008 – 2010 auditor de 
justiţie)  
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2) 5 ani, 11 luni 
3) va deţine grad de 
tribunal începând cu data 
de 01.07.2016 
4) motive de ordin 
profesional  
 
 
 
 
 
 
Cerere înregistrată la nr. 
13749/DRUO/13.06.2016 

- posturi temporar 
vacante ocupate - 0 
 
      
- anul 2015: 36365/808 
cauze pe judecător, 
media pe ţară - 1060 
- anul 2015: 36365/808 
cauze pe schemă, 
media pe ţară - 917 

vechimea la instanţă 5 ani, 11 
luni; 
- promovată, pe loc, judecător cu 
grad profesional de tribunal, ca 
urmare a concursului din data de 
03.04.2016, începând cu data de 
01.07.2016 
- motivele de ordin profesional. 
- în situaţia admiterii cererii de 
transfer la Tribunalul Cluj îi 
încetează mandatul în funcţia de 
preşedinte al Secţiei civile a 
Judecătoriei Cluj - Napoca 
 
Cereri formulate anterior - 0/2016 

7 CHICHIŞAN 
ARTEMIS SIMONA 
 
1) 7 ani, 4 luni  
2)1 an, 11 luni  
3)1 an, 11 luni 
4) motive de ordin personal 
şi profesional  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Cerere înregistrată la nr. 
13559/DRUO/10.06.2016 

Tribunalul Alba 
S - 30   
O – 30, din care 1 la 
01.07.2016 
V – 0 
 
Efectiv vacante  - 0 
 
- posturi temporar vacante - 
2 
- posturi temporar vacante 
ocupate - 0 
- anul 2015: 12273/455 
cauze pe judecător, 
media pe ţară - 555 
- anul 2015: 12273/409 
cauze pe schemă, 
media pe ţară - 498 
 

Tribunalul Cluj Avize 
solicitate 

1) – 9 
2) - 0 ( nu au 

fost posturi 
scoase la 
concursul de 
promovare) 

 
 
 

LA APRECIEREA SECŢIEI 
PENTRU JUDECĂTORI 
- existenţa unui post efectiv 
vacant şi util pentru transfer; 
- mai sunt înregistrate 9 cereri de 
transfer pentru Tribunalul Cluj; 
- volumul de activitate şi 
încărcătura pe judecător şi pe 
schemă la instanţele implicate; 
- vechimea în funcţia de 
judecător de 7 ani, 4 luni, la 
instanţă şi în grad profesional de 
1 an, 11 luni; 
- motivele de ordin personal şi 
profesional. 
 
 
Cereri formulate anterior - 0/2016 

8 GEORGIU IOANA 
LILIANA, judecător cu 
grad de tribunal 

Judecătoria Gherla 
S - 9     
O – 9 

Tribunalul Cluj Avize 
solicitate 

1) – 9 
2) - 0 ( nu au 

fost posturi 

LA APRECIEREA SECŢIEI 
PENTRU JUDECĂTORI 
- existenţa unui post efectiv 
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1) 6 ani, 8 luni (din care 
auditor de justiţie 2009 – 
2011) 
2) 4 ani, 11 luni 
3) 1 an 
4) motive de ordin personal 
şi profesional 
 
 
 
 
Cerere înregistrată la nr. 
13719/DRUO/13.06.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

V – 0 
Vacantă funcţia de 
preşedinte 
 
Efectiv vacante  - 0 
- posturi temporar vacante – 
1 
- posturi temporar vacante 
ocupate – 0 
 
 
- anul 2015: 5702/815 
cauze pe judecător, 
media pe ţară - 1060 
- anul 2015: 5702/634 
cauze pe schemă, 
media pe ţară - 917 

scoase la 
concursul de 
promovare) 

 
 
 

vacant şi util pentru transfer; 
- mai sunt înregistrate 9 cereri de 
transfer pentru Tribunalul Cluj; 
- volumul de activitate şi 
încărcătura pe judecător şi pe 
schemă la instanţele implicate; 
- vechimea în funcţia de 
judecător de 6 ani, 8 luni (din 
care auditor de justiţie 2009 – 
2011) la instanţă de 4 ani, 11 
luni şi vechimea în grad 
profesional de 1 an; 
- motivele de ordin personal şi 
profesional. 
 
 
 
 
 
Cereri formulate anterior - 0/2016 

9 COSTEA RĂZVAN 
RAREŞ 
 
1) 6 ani, 3 luni 
2) 7 luni 
3) 7 luni 
4) motive de ordin personal 
şi profesional  
 
 
 
 
 
 
Cerere înregistrată la nr. 
13723/DRUO/13.06.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Tribunalul 
Maramureş 
S - 29   
O – 29, din care 2 la 
01.07.2016 
V – 0 
Efectiv vacante  - 0 
 
- posturi temporar vacante - 
0 
- posturi temporar vacante 
ocupate - 0 
- anul 2015: 13938/536 
cauze pe judecător, 
media pe ţară - 555 
- anul 2015: 13938/481 
cauze pe schemă, 
media pe ţară - 498 

Tribunalul Cluj Avize 
solicitate 

1) – 9 
2) - 0 ( nu au 

fost posturi 
scoase la 
concursul de 
promovare) 

 
 
 

LA APRECIEREA SECŢIEI 
PENTRU JUDECĂTORI 
- existenţa unui post efectiv 
vacant şi util pentru transfer; 
- mai sunt înregistrate 9 cereri de 
transfer pentru Tribunalul Cluj; 
- volumul de activitate şi 
încărcătura pe judecător şi pe 
schemă la instanţele implicate; 
- vechimea în funcţia de 
judecător de 6 ani, 3 luni, la 
instanţă şi în grad profesional de 
7 luni; 
- motivele de ordin personal şi 
profesional. 
ereri formulate anterior - 0/2016 
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10 CRISTEA SIMONA 
GEORGETA 
 
1) 6 ani, 3 luni  
2) 1 an 
3) 1 an 
4) motive de ordin personal 
şi profesional  
  
 
Cerere înregistrată la nr. 
13863/DRUO/14.06.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Tribunlul Satu Mare 
 
S - 26    
O – 24, din care 2 la 
01.07.2016 
V – 2, din care 1 
funcţie de preşedinte de 
secţie   
1 post transferat 
temporar la Judecătoria 
Tecuci 
Efectiv vacante  - 1 
 
- posturi temporar 
vacante – 0  
- posturi temporar 
vacante ocupate - 0     
    
- anul 2015: 8836/402 
cauze pe judecător, 
media pe ţară - 555 
- anul 2015: 8836/340 
cauze pe schemă, 
media pe ţară - 498 
 

Tribunalul Cluj Avize 
solicitate 

1) – 9 
2) - 0 ( nu au 

fost posturi 
scoase la 
concursul de 
promovare) 

 
 
 

LA APRECIEREA SECŢIEI 
PENTRU JUDECĂTORI 
- existenţa unui post efectiv 
vacant şi util pentru transfer; 
- mai sunt înregistrate 9 cereri de 
transfer pentru Tribunalul Cluj; 
- volumul de activitate şi 
încărcătura pe judecător şi pe 
schemă la instanţele implicate; 
- vechimea în funcţia de 
judecător de 6 ani, 3 luni, la 
instanţă şi în grad profesional de 
1 an; 
- motivele de ordin personal şi 
profesional. 
 
 
 
 
 
Cereri formulate anterior - 0/2016 

 
 


