
R O M Â N I A 
CURTEA DE APEL CONSTANTA 

SECłIA PENALĂ ŞI PENTRU CAUZE PENALE CU                                                                  
MINORI ŞI DE FAMILIE 

 
ANUNł 

26 iunie 2020 
În vederea evitării aglomerărilor de persoane în incinta şi în zona în care 

sunt situate instanŃele judecătoreşti, precum şi evitarea deplasării persoanelor 
implicate în activităŃi judiciare,  

Pentru o mai bună informare a persoanelor implicate în actul de justiŃie, 
vă comunicăm dosarele care se vor judeca la termenul de judecată din 
02.07.2020, precum și orele la care vor fi apelate aceste dosare: 

 
1. dos. 17300/212/2019/a12 – ora 9.00 
2. dos. 32841/212/2019/a8   – ora 9.00 
3. dos. 16247/212/2019        – ora 9.00 
4. dos. 9879/212/2019          – ora 9.00 
5. dos. 20192/212/2019        – ora 9.00 
6. dos. 887/179/2019            – ora 9.45 
7. dos. 9168/212/2019          – ora 9.45 
8. dos. 3217/212/2019          – ora 9.45 
9. dos. 13720/212/2019        – ora 9.45 
10. dos. 16744/212/2018      – ora 10.30 
11. dos. 25435/212/2019      – ora 10.30 
12. dos. 5486/254/2017        – ora 10.30 
13. dos. 845/327/2016          – ora 10.30 
14. dos. 579/88/2018            – ora 15.00 
15 dos. 7335/118/2017        – ora 15.00 
16. dos. 32519/212/2019     – ora 11.30 
17. dos. 129/179/2019         – ora 11.30 
18. dos. 3874/118/2018       – ora 11.30 
19. dos. 6/36/2020               – ora 11.30 
20. dos. 44636/212/2014*   – ora 11.30 
21. dos. 30276/212/2019     – ora 12.15 
22. dos. 4601/254/2019        – ora 12.15 
23. dos. 16977/212/2019      – ora 12.15 
24. dos. 1391/254/2019        – ora 12.15 
25. dos. 9283/256/2018       – ora 12.15 
26. dos. 13924/212/2019     – ora 12.15 
27. dos. 8705/256/2019       – ora 12.15  
28. dos. 18533/212/2019     – ora 12.15 
29. dos. 238/36/2020           – ora 12.15 
30. dos. 4065/118/2018       – ora 14.30 
31. dos. 2350/118/2019       – ora 13.30 
32. dos. 8729/118/2017       – ora 13.00 
33. dos. 23/179/2019          – ora 10.00 
34. dos. 1956/253/2018      – ora 15.30 
35. dos.  33203/212/2018    – ora 15.30 
36. dos. 6917/256/2017*     – ora 15.30 
37. dos. 296/179/2018         – ora 15.30 



38. dos. 16505/212/2018    – ora 15.30 
39. dos. 3970/256/2019      – ora 15.30 
NOTĂ: Se recomandă părților, avocaților și celorlați participanți în procesele 

penale să se prezinte la sediul instanței cu cel mult 20 minute înainte de ora stabilită 
pentru apelarea cauzei, iar intrarea în sala de şedinŃă să se realizeze cu cel mult 10 
minute înainte de ora stabilită pentru apelarea cauzei. 

Studierea dosarelor se va realiza anterior termenului de judecată, cu caracter de 
excepŃie fiind permisă studierea dosarelor în ziua şedinŃei de judecată. 

Se recomandă ca cererile formulate în cauzele penale să se comunice instanŃei 
anterior termenului de judecată din data de 02.07.2020, de preferat prin mijloace 
electronice. 

În timpul şedinŃei de judecată, este posibilă limitarea numărului persoanelor 
prezente în sala de judecată, în vederea respectării regulilor de distanŃare socială. 

 
 

Preşedinte de complet,  
Judecător, Ciprian Coadă  

 

 

 


