
 

JUDECĂTOR : COLIN MARIANA CORINA 

 

 

 Potrivit R.O.I., cu modificările aduse prin Hotărârea nr. 515 din 

14 iunie 2012 ( publicat în M.O. nr. 405 din 18 iunie 2012), purtătorul  

de cuvânt asigură publicarea de pagina de internet a instanţei a 

următoarelor informaţii, referitoare la fiecare judecător al instanţei: 

 

- facultatea de drept absolvită:   

 

FACULTATEA DE DREPT din cadrul UNIVERSITĂŢII „AL. I. 

CUZA” IAŞI 

 

- instituţia de învăţământ superior din care face parte facultatea 

de drept absolvită :  

 

UNIVERSITATEA „AL. I. CUZA”Iaşi 

 

- anul absolvirii: 1994 

 

- dacă este cazul: instituţia de învăţământ superior care a 

eliberat diploma de licenţă - UNIVERSITATEA „AL. I. 

CUZA”Iaşi 

 

- anul promovării examenului de licenţă: 1994 

 

- funcţiile de specialitate juridică ocupate: 

 

1. avocat:  1994 - 2002 

2. judecător: 2002 - prezent 

 

- unităţile la care judecătorul a exercitat aceste funcţii juridice 

de specialitate  

 

1. Baroul Iaşi:  

2. Judecătoria  Hârlău  

3. Judecătoria Răducăneni  



 

 

- perioadele în care au fost exercitate aceste funcţii juridice de 

specialitate  

 

- Baroul Iaşi: 1994 - 2002 

- Judecătoria  Hârlău din anul 2002 până în anul 2007 

- Judecătoria Răducăneni din anul 2007 – până în prezent 

 

 

-   concursurile sau examenele de promovare în funcţii de   

execuţie sau de numire în funcţii de conducere promovate-nu este 

cazul 

 

 

- funcţiile de conducere ocupate şi perioadele în care 

judecătorul a ocupat acest funcţii –nu este cazul 

 

 

 

 
 

JUDECĂTOR : BUIUM MIRELA GABRIELA 

 

 

 Potrivit R.O.I., cu modificările aduse prin Hotărârea nr. 515 din 

14 iunie 2012 ( publicat în M.O. nr. 405 din 18 iunie 2012), purtătorul  

de cuvânt asigură publicarea de pagina de internet a instanţei a 

următoarelor informaţii, referitoare la fiecare judecător al instanţei: 

 

- facultatea de drept absolvită:   

 

FACULTATEA DE DREPT din cadrul UNIVERSITĂŢII „AL. I. 

CUZA” IAŞI 

 

- instituţia de învăţământ superior din care face parte facultatea 

de drept absolvită :  

 



UNIVERSITATEA „ALEXANDRU I. CUZA”Iaşi 

 

- anul absolvirii: 1992 

 

dacă este cazul: instituţia de învăţământ superior care a 

eliberat diploma de licenţă -   UNIVERSITATEA „AL. I. CUZA” 

IAŞI 

 

- anul promovării examenului de licenţă: 1992 

 

- funcţiile de specialitate juridică ocupate: 

 

 1. Judecător 

 

- unităţile la care judecătorul a exercitat aceste funcţii juridice 

de specialitate  

 

1. Judecătoria Răducăneni  

 

 

- perioadele în care au fost exercitate aceste funcţii juridice de 

specialitate  

 

- Judecătoria Răducăneni din anul 1995  – până în prezent 

 

 

-   concursurile sau examenele de promovare în funcţii de   

execuţie sau de numire în funcţii de conducere promovate – nu 

este cazul 

 

 

- funcţiile de conducere ocupate şi perioadele în care 

judecătorul a ocupat acest funcţii – nu este cazul 

 

 

 

 

 



 

JUDECĂTOR : AMARIEI MARIA CLAUDIA 

 

 

 Potrivit R.O.I., cu modificările aduse prin Hotărârea nr. 515 din 

14 iunie 2012 ( publicat în M.O. nr. 405 din 18 iunie 2012), purtătorul  

de cuvânt asigură publicarea de pagina de internet a instanţei a 

următoarelor informaţii, referitoare la fiecare judecător al instanţei: 

 

- facultatea de drept absolvită:   

 

FACULTATEA DE DREPT din cadrul UNIVERSITĂŢII „AL. I. 

CUZA” IAŞI 

 

- instituţia de învăţământ superior din care face parte facultatea 

de drept absolvită :  

 

UNIVERSITATEA „AL. I. CUZA”Iaşi 

 

- anul absolvirii: 1992 

 

- dacă este cazul: instituţia de învăţământ superior care a eliberat 

diploma de licenţă - UNIVERSITATEA „AL. I. CUZA”Iaşi 

 

- anul promovării examenului de licenţă: 1992 

 

- funcţiile de specialitate juridică ocupate: 

 

1. avocat:  01.09.1992 – 01.11.1995 

              2. judecător: 01.11.1995  - prezent 

 

- unităţile la care judecătorul a exercitat aceste funcţii juridice 

de specialitate  

 

4. Baroul Bacău 

5. Baroul Iaşi 

6. Judecătoria Răducăneni  

 



 

- perioadele în care au fost exercitate aceste funcţii juridice de 

specialitate  

 

    1.Baroul Bacău: 01.09.1992 – 01.03.1993 

    2.Baroul Iaşi: 01.03.1993 – 01.11.1995     

3. Judecătoria Răducăneni: 01.11.1995 – până în prezent. 

 

 

- concursurile sau examenele de promovare în funcţii de   

execuţie sau de numire în funcţii de conducere promovate 

      Concurs funcţie conducere – 2005 

      Concurs funcţie conducere - 2008 

 

 

4. funcţiile de conducere ocupate şi perioadele în care 

judecătorul a ocupat acest funcţii: 

     Preşedinte instanţă: 2005 – 2008 

     Preşedinte instanţă: 2008 – 2011. 

 

 

 

 
 

JUDECĂTOR:  GRIGORAŞ RALUCA MARIA 

 

 

 Potrivit R.O.I., cu modificările aduse prin Hotărârea nr. 515 din 

14 iunie 2012 ( publicat în M.O. nr. 405 din 18 iunie 2012), purtătorul  

de cuvânt asigură publicarea pe pagina de internet a instanţei a 

următoarelor informaţii, referitoare la fiecare judecător al instanţei: 

 

 

- facultatea de drept absolvită : 

 

FACULTATEA DE DREPT din cadrul UNIVERSITĂŢII 

„ALEXANDRU I. CUZA” IAŞI 

 



 

- instituţia de învăţământ superior din care face parte facultatea 

de drept absolvită : 

 

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU I. CUZA” IAŞI 

  

- anul absolvirii: 2004 

 

 

- dacă este cazul: instituţia de învăţământ superior care a 

eliberat diploma de licenţă : 

 

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU I. CUZA” IAŞI 

 

 

- anul promovării examenului de licenţă: 2004 

 

- funcţiile de specialitate juridică ocupate: 

 

- auditor de justiţie în perioada 2004-2006, în cadrul Institutului 

Naţional al Magistraturii; 

      

 -    judecător – Judecătoria Răducăneni  

 

- unităţile la care judecătorul a exercitat aceste funcţii juridice 

de specialitate : 

 

    Institutul Naţional al Magistraturii  

   

  Judecătoria Răducăneni  

 

- perioadele în care au fost exercitate aceste funcţii juridice de 

specialitate : 

 

Institutul Naţional al Magistraturii -  2004-2006 

Judecătoria Răducăneni din 2006 până în prezent. 

 



 

- concursurile sau examenele de promovare în funcţii de 

execuţie sau de numire în funcţii de conducere promovate: 

 

Nu este cazul 

 

 

- funcţiile de conducere ocupate şi perioadele în care 

judecătorul a ocupat acest funcţii :  

 

Nu este cazul 

 

 
 

 

 


