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  Nr.239/7A/31.03.2021  

 

COLEGIUL DE CONDUCERE 

 AL JUDECĂTORIEI ROMAN 
 

HOTĂRÂREA 

Nr.13 din 31 martie 2022 
 

EXTRAS:   

  

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Adaugă în fişa completurilor de judecată C1, C5, C7 şi C8 următoarele obiecte: 

- Cod 3777 – „plângere contravenţională” 

- Cod 3335 – „cerere de valoare redusă” 

- Cod 3905 - „reexaminarea sanctiunii contraventionale” 

- Cod 3655 – „înlocuire amendă cu muncă în folosul comunităţii”; 

 

Art. 2. Configurează completurile de judecată C2, C4 şi C9 în mod identic cu 

completurile de judecată C1, C5, C7, C8, după aplicarea prev. art.1 din prezenta.  

 

Art. 3.  Desemnează titular al completurilor civile C4 şi Amânat C4 pe doamna 

judecător Chelaru Diana Elena.  

Completul de judecată civil C4 va fi programat săptămânal în şedinţă de judecată în 

ziua de marţi de la ora 09.00. 

Cauzele aflate în stocul completurilor C4 şi Amânat C4, inclusiv cele suspendate, vor 

fi soluţionate de către doamna judecător Chelaru Diana Elena. 

Se creează cont în aplicaţia Ecris pentru doamna judecător Chelaru Diana Elena, 

identic cu al celorlalţi judecători. 

 

Art. 4. Cauzele aflate pe rolul completurilor de judecată C6 şi Amânat C6 vor fi 

preluate de către doamna judecător Chelaru Diana Elena pe completul de judecată C4. 

 

Art. 5. Exclude de la repartizare, în aplicaţia Ecris, completul civil C6 (titular jud. 

Bîrjovanu Cristian). 

 

Art. 6. Desemnează titular al completurilor civile C1 şi Amânat C1 pe domnul 

judecător Mancaș Alin Cosmin. 

Completul de judecată civil C1 va fi programat săptămânal în şedinţă de judecată în 

ziua de luni, de la ora 09.00. 

Cauzele aflate în stocul completurilor C1 şi Amânat C1, inclusiv cele suspendate, vor 

fi soluţionate de către domnul judecător Mancaș Alin Cosmin. 

Se creează cont în aplicaţia Ecris pentru domnul judecător Mancaș Alin Cosmin, 

identic cu al celorlalţi judecători. 
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Art. 7. Desemnează titular al completurilor civile C8 şi Amânat C8 pe doamna 

judecător Stanciu Ioana Cristina. 

Completul de judecată civil C8 va fi programat săptămânal în şedinţă de judecată în 

ziua de miercuri, de la ora 09.00. 

Cauzele aflate în stocul completurilor C8 şi Amânat C8, inclusiv cele suspendate, vor 

fi soluţionate de către doamna judecător Stanciu Ioana Cristina. 

Se creează cont în aplicaţia Ecris pentru doamna judecător Stanciu Ioana Cristina, 

identic cu al celorlalţi judecători. 

 

 Art. 8. Dispune crearea completului Amânat C2 cu configurarea prevăzută pentru 

celelalte completuri Amânat. 

 Desemnează titular al completurilor civile C2 şi Amânat C2 pe domnul judecător 

Glogoveanu Felix Adrian, urmând ca acesta să fie reintrodus la repartizarea aleatorie. 

Completul de judecată civil C2 va fi programat săptămânal în şedinţă de judecată în 

ziua de joi, de la ora 09.00. 

 Se creează cont în aplicaţia Ecris pentru domnul judecător Glogoveanu Felix Adrian, 

identic cu al celorlalţi judecători. 

 

Art. 9. Dispune crearea completului Amânat C9 cu configurarea prevăzută pentru 

celelalte completuri Amânat. 

Desemnează titular al completurilor civile C9 şi Amânat C9 pe doamna judecător 

Vieriu Andreea Alexandra, urmând ca acesta să fie reintrodus la repartizarea aleatorie. 

Completul de judecată civil C9 va fi programat săptămânal în şedinţă de judecată în 

ziua de joi de la ora 09.00. 

 Se creează cont în aplicaţia Ecris pentru doamna judecător Vieriu Andreea Alexandra, 

identic cu al celorlalţi judecători. 

 

Art. 10. Cauzele aflate pe rolul completurilor de judecată C7 şi Amânat C7 vor fi 

preluate de către domnii judecători Glogoveanu Felix Adrian şi Vieriu Andreea Alexandra  pe 

completurile pe care au fost desemnaţi titulari, conform art. 8-9 din prezenta, respectiv C2 şi 

C9. 

Dosarele aflate în stocul completurilor C7 şi „Amânat C7”, inclusiv dosarele 

suspendate, se repartizează ciclic, conform art. 103 şi 104 din ROIIJ, la completurile de 

judecată C2 şi C9. 

Specialistul IT - Antal Adrian-Alexandru - va proceda la întocmirea listei cauzelor 

aflate pe stocul completurilor C7 şi Amânat C7, iar dosarele astfel identificate, inclusiv cele 

suspendate, vor fi preluate de către persoana desemnată cu repartizarea aleatorie a cauzelor 

(dna. grefier arhivar coordonator Dănăilă Gabriela) care va proceda la repartizarea câte unui 

dosar, în ordine, în funcţie de data înregistrării la instanţă, completurilor de judecată C2 şi C9, 

începând cu completul C2. 

În situaţia în care, după finalizarea operaţiunii de repartizare ciclică, se constată că au 

fost omise dosare aflate pe rolul completurilor C7 şi Amânat C7, acestea vor fi repartizate 

aleatoriu între completurile competente  în materii non-penale. 

  

Art. 11. Exclude de la repartizare, în aplicaţia Ecris, completul civil C7. 

 

Art. 12. Dispune crearea completului C4-încuviinţări cu configurarea prevăzută pentru 

celelalte completuri încuviinţări şi introduce completul C4-încuviinţări la repartizarea 

aleatorie în program Ecris. 
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Desemnează titular al completului C4-încuviinţări pe doamna judecător Chelaru Diana 

Elena.  

Completul de judecată civil C4-încuviinţări va fi programat săptămânal în şedinţă de 

judecată în ziua de marţi, de la ora 09.00. 

  

Art. 13. Desemnează titular al completului C1-încuviinţări pe domnul judecător 

Mancaș Alin Cosmin. 

Completul de judecată civil C1-încuviinţări va fi programat săptămânal în şedinţă de 

judecată în ziua de luni, de la ora 09.00. 

Cauzele aflate în stocul completului C1-încuviințări, inclusiv cele suspendate, vor fi 

soluţionate de către domnul judecător Mancaş Alin Cosmin. 

 

Art. 14. Desemnează titular al completului C8-încuviinţări pe doamna judecător 

Stanciu Ioana Cristina. 

Completul de judecată civil C8-încuviinţări va fi programat săptămânal în şedinţă de 

judecată în ziua de miercuri, de la ora 09.00. 

Cauzele aflate în stocul completurilor C8-încuviinţări, inclusiv cele suspendate, vor fi 

soluţionate de către doamna judecător Stanciu Ioana Cristina. 

  

Art. 15. Dispune crearea completului C2-încuviinţări, cu configurarea prevăzută 

pentru celelalte completuri încuviinţări şi introduce completul C2-încuviinţări la repartizarea 

aleatorie în program Ecris. 

Desemnează titular al completului C2-încuviinţări pe domnul judecător Glogoveanu 

Felix Adrian.  

Completul de judecată civil C2-încuviinţări va fi programat săptămânal în şedinţă de 

judecată în ziua de joi, de la ora 09.00. 

 

Art. 16. Dispune crearea completului C9-încuviinţări cu configurarea prevăzută pentru 

celelalte completuri încuviinţări şi introduce completul C9-încuviinţări la repartizarea 

aleatorie în program Ecris. 

Desemnează titular al completului C9-încuviinţări pe doamna judecător Vieriu 

Andreea Alexandra.  

Completul de judecată civil C9-încuviinţări va fi programat săptămânal în şedinţă de 

judecată în ziua de joi, de la ora 09.00. 

 

Art. 17. Exclude de la repartizare, în aplicaţia Ecris, completul civil C7-încuviinţări. 

 

Art. 18. Introduce în fişa completurilor CU1, CU5, CU7 şi CU8 obiectul Cod 5567 – 

„ordin de protecţie” şi introduce completurile la repartizare aleatorie.  

Stabileşte complexitatea anuală a dosarelor din faza premergătoare aferentă 

completurilor CU la 220 de puncte fiecare. 

 

Art. 19.  Dispune crearea completului CU4 cu configurarea prevăzută pentru celelalte 

completuri CU, după aplicarea prev. art. 18 din prezenta şi introduce completul CU4 la 

repartizarea aleatorie în program Ecris. 

Desemnează titular al completului CU4 pe doamna judecător Chelaru Diana Elena.  

  

Art. 20. Desemnează titular al completului CU1 pe domnul judecător Mancaș Alin 

Cosmin. 

 Cauzele aflate în stocul completului CU1, inclusiv cele suspendate, vor fi soluţionate 
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de către domnul judecător Mancaş Alin Cosmin. 

 

Art. 21. Desemnează titular al completului CU8 pe doamna judecător Stanciu Ioana 

Cristina. 

Cauzele aflate în stocul completurilor CU8, inclusiv cele suspendate, vor fi soluţionate 

de către doamna judecător Stanciu Ioana Cristina. 

 

Art. 22. Dispune crearea completului CU2 cu configurarea prevăzută pentru celelalte 

completuri CU, după aplicarea prev. art. 18 din prezenta şi introduce completul CU 2 la 

repartizarea aleatorie în program Ecris. 

Desemnează titular al completului CU2 pe domnul judecător Glogoveanu Felix 

Adrian.  

  

Art. 23. Dispune crearea completului CU9 cu configurarea prevăzută pentru celelalte 

completuri CU, după aplicarea prev. art. 18 din prezenta şi introduce completul CU 9 la 

repartizarea aleatorie în program Ecris. 

Desemnează titular al completului CU 9 pe doamna judecător Vieriu Andreea 

Alexandra.  

 

Art. 24. Exclude de la repartizare, în aplicaţia Ecris, completul civil CU7. 

 

Art. 25. Desemnează titular al completului CE2 pe doamna judecător Chelaru Diana 

Elena, urmând ca acesta să fie reintrodus la repartizarea aleatorie  

 

Art. 26. Desemnează titular al completului CE1 pe domnul judecător Mancaș Alin 

Cosmin. 

Cauzele aflate în stocul completului CE1, inclusiv cele suspendate, vor fi soluţionate 

de către domnul judecător Mancaş Alin Cosmin. 

 

Art. 26. Desemnează titular al completului CE3 pe doamna judecător Stanciu Ioana 

Cristina. 

Cauzele aflate în stocul completului CE3, inclusiv cele suspendate, vor fi soluţionate 

de către doamna judecător Stanciu Ioana Cristina. 

 

Art. 27. Desemnează titular al completului CE6 pe domnul judecător Glogoveanu 

Felix Adrian, urmând ca acesta să fie reintrodus la repartizarea aleatorie.  

  

Art. 28. Desemnează titular al completului CE9 pe doamna judecător Vieriu Andreea 

Alexandra, urmând ca acesta să fie reintrodus la repartizarea aleatorie.  

 

Art. 29. Exclude de la repartizare, în aplicaţia Ecris, completul civil CE6. 

 

Art. 30. Desemnează pe domnul judecător Glogoveanu Felix Adrian, ca preşedinte al 

completului colegial Cca1. 

Desemnează pe doamna judecător Vieriu Andreea Alexandra ca titular al completului 

colegial Cca1. 

Cauzele aflate în stocul completului Cca1, inclusiv cele suspendate, vor fi soluţionate 

de către domnii judecători Glogoveanu Felix Adrian şi Vieriu Andreea Alexandra. 

Completul de judecată civil Cca1 va fi programat în şedinţă de judecată în prima zi de 

marţi a lunii, de la ora 09.00. 
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Art. 31. Desemnează pe doamna judecător Chelaru Diana Elena ca titular al 

completului colegial Cca2. 

Cauzele aflate în stocul completului Cca2, inclusiv cele suspendate, vor fi soluţionate 

de către doamnele judecător Pavlovici Nicoleta Cristina şi Chelaru Diana Elena.  

Completul de judecată civil Cca2 va fi programat în şedinţă de judecată în a doua zi de 

marţi a lunii, de la ora 09.00. 

 

Art. 32. Desemnează pe domnul judecător Mancaş Alin Cosmin, ca preşedinte al 

completului colegial Cca3. 

Desemnează pe doamna judecător Stanciu Ioana Cristina ca titular al completului 

colegial Cca3. 

Completul de judecată civil Cca3 va fi programat în şedinţă de judecată în treia zi de 

marţi a lunii, de la ora 09.00. 

Completul de judecată civil Cca3 va fi repus la repartizarea aleatorie. 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

Dispoziţiile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire în limita competenţelor de 

specialistul IT repartizat Judecătoriei Roman – Antal Adrian-Alexandru. 

  Prezenta Hotărâre va fi comunicată personalului instanţei şi specialistului IT de către 

doamna grefier-şef, prin poşta electronică. 

Prezenta Hotărâre în extras, articolele 1-33, se publică pe portal, prin grija 

specialistului IT şi se afişează în loc vizibil la avizierul instanţei. 

 

  Dată în şedinţa din data de 31.03.2022, ora 13.00. 
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