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R O M Â N I A
CURTEA DE APEL CONSTANTA
SECŢIA PENALĂ ŞI PENTRU CAUZE PENALE CU MINORI ŞI DE FAMILIE
COMPLETUL DE JUDECATĂ C3 APEL/ C 3 APEL MINORI

PROGRAM ESTIMATIV 
PRIVIND ORDINEA DE APELARE A CAUZELOR ÎN ŞEDINŢA DE JUDECATĂ

DIN 24 SEPTEMBRIE 2020

        NOTĂ:
PREZENŢA  ÎN  SALA  DE  ŞEDINŢĂ  SE  VA  ASIGURA  CU  5-10

MINUTE MAI DEVREME FAŢĂ DE ORA STABILITĂ ESTIMATIV

Ordinea  de  apelare  este  stabilită  în  raport  de  prioritățile  concrete  şi
termenele fixate anterior, putând fi modificată în funcție de modul de desfășurare
a ședinței de judecată.

Aceasta este valabilă numai pentru prima strigare a cauzei în condițiile în
care la prima strigare se vor prezenta apărătorii aleşi sau desemnați din oficiu
pentru judecarea cauzei.

În măsura în care pe lista de amânări de la începutul şedinţei de judecată
vor fi  înscrise şi  alte cauze ce nu se estimează la momentul  întocmirii  acestui
program ca fiind în stare de amânare, reperele orare pot fi afectate în sens de
devansare sau întârziere a apelării cauzelor înscrise în programul estimativ.

ATENŢIE!
- Faţă de volumul listei de şedinţă se recomandă studiul dosarului în arhivă sau

până la intrarea completului de judecată în sală.
- Se recomandă ca părţile sau apărătorii prezenţi să depună înscrisurile ( inclusiv

motive de apel şi delegaţii avocat) prin e-mail, sau aplicaţia TDS.

Președintele completurilor C 3 APEL şi C3 Apel Minori,          
                                Judecător ADRIANA ISPAS

PENTRU DOSARELE  PENALE:
16979/212/2019

(ora estimata:09:00-09:05 )

653/36/2019
(ora estimata:09:10-09:20 )

239/36/2020
(ora estimata:09:25-09:35 )

243/36/2020
(ora estimata:09:25-09:35 )

3396/212/2016*
(ora estimata:10:05 -10:15)
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27244/212/2019
(ora estimata:10:17 -10:25)

4827/256/2019
(ora estimata:10:27 -10:35)

2485/842/2017
(ora estimata:13:50 -14:00)

2484/842/2017
(ora estimata:10:47 -10:55)

10088/212/2017
(ora estimata:10:57-11:10 )

20172/212/2019
(ora estimata:11:12-11:20 )

4096/254/2017
(ora estimata:11:22-11:30 )

335/842/2018*
(ora estimata:11:32-11:45 )

520/179/2018
(ora estimata:11:47-12:00 )

570/842/2017
(ora estimata:12:20-12:30 )

33217/212/2018
(ora estimata:12:30-12:40 )

11239/212/2019
(ora estimata:12:40-12:50 )

5878/256/2019
(ora estimata:12:50-13:00 )

17940/212/2019
(ora estimata:13:00-13:10 )

25465/212/2019
(ora estimata:13:10-13:20 )

8595/256/2019
(ora estimata:13:20-13:30 )

618/842/2018
(ora estimata:13:30-13:40 )

3902/118/2016
(ora estimata:13:40-13:50 )
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2982/256/2016
(ora estimata:10:37-10:45 )

28293/212/2019
(ora estimata:14:00-14:10 )

6076/118/2019
(ora estimata:14:10 )

2310/118/2015
(ora estimata:09:40-10:00 )

1615/254/2018
(ora estimata:14:10-14:25 )

33314/212/2018
(ora estimata:14:30 )

1363/256/2018
(ora estimata:15:00 )


