
JUDECĂTOR 

 

ISPAS ADRIANA 
 
 

Facultatea de drept absolvită, 
instituŃia de învăŃământ superior din 
care aceasta face parte şi anul 
absolvirii, respectiv, dacă este cazul, 
instituŃia de învăŃământ superior care 
a eliberat diploma de licenŃă şi anul 
promovării examenului de licenŃă 

UNIVERSITATEA BUCUREŞTI - FACULTATEA DE 
DREPT; diploma de licenŃă, 1986; 
- SEPTEMBRIE 2001/IUNIE 2002 - STUDII 
POSTUNIVERSITARE, UNIVERSITATEA 
BUCUREŞTI, ŞTIINłE PENALE, CRIMINOLOGIE 

FuncŃiile de specialitate juridică 
ocupate, unităŃile la care judecătorul a 
exercitat aceste funcŃii şi perioadele în 
care au fost exercitate 

01.09.1986 - 01.09.1989 – procuror stagiar la 
Procuratura Locală Deta, judeŃul Timiş ;  
01.09.1989 - 01.07.92 - procuror la Procuratura Locală 
Slobozia ;  
01.07.1992 - 01.09.1993 - judecător la Judecătoria 
ConstanŃa 
01.09.1993 - 21.01.98 – judecător la Tribunalul 
ConstanŃa; 
21.01.1998 - 15.07.2000 - Preşedinte SecŃie Penală 
Tribunalul ConstanŃa;  
15.07.2000 - 01.06.2002 – judecător ; Transfer la 
Curtea de Apel ConstanŃa ;  
01.06.2000 – prezent – Curtea de Apel ConstanŃa ;  
2007 – judecător - membru ReŃeaua judiciară română 
in materie penală. 

Concursurile sau examenele de 
promovare în funcŃii de execuŃie sau 
de numire în funcŃii de conducere 
promovate 

01.07.1992 - promovare judecător la Judecătoria 
ConstanŃa;  
01.09.1993 – promovare judecător la Tribunalul 
ConstanŃa;  
15.07.2000 – transfer la Curtea de Apel ConstanŃa  

FuncŃiile de conducere ocupate şi 
perioadele în care judecătorul a 
ocupat aceste funcŃii 

21.01.1998  15.07.2000 -  Preşedinte SecŃie Penală 
Tribunalul ConstanŃa;  
01.06.2002 -  Judecător Inspector la Curtea de Apel 
ConstanŃa  
25.07.2005 -  desfiinŃare funcŃia de judecător inspector 
conform Legii nr.303/2004, modif. şi republ., 
desfăşurare activitate de judecător, grad curte de apel,  
22 februarie 2007  numire Preşedinte SecŃie penală , 
pe o perioadă de 3 ani,  
22.12.2007  delegare 90 de zile, Vicepreşedinte al 
CurŃii de Apel  
ConstanŃa;  
15.03.2008  se deleagă in continuare 90 de zile, în 
funcŃia de vicepreşedinte ;  
20.06.2008  se deleagă in continuare 90 de zile în 
funcŃia de vicepreşedinte ;  
15.07.2008  numire Vicepreşedinte la Curtea de Apel, 
promovat examenul ;  
15.07.2011  - Vicepreşedinte Curtea de Apel 
ConstanŃa, al doilea mandat;  
01.01.2013 –  31.12.2015 - Preşedinte Curtea de Apel 
ConstanŃa – numire 
15.07-17.12.2019 – Preşedinte SecŃie Penala - 
delegare 
17.12.2019- 17.06.2020 – Vicepresedinte - delegare 

 


