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Curriculum vitae  
 

 

 

 

  
 

Informaţii personale  

Nume / Prenume Croitoru Săndina-Mariana 

Adrese Focşani, str, ....... nr. ...      adresă personală 
Focşani, str. Republicii nr. 96 – adresă de serviciu 

Telefoane 0040237216000 int. 213 Mobil:  

Fax 0040237612665 

E-mailuri  

Naţionalitate română 

Data naşterii 
Stare civilă 

 
Căsătorită, copii 

Sex F 
  

Locul de muncă / Domeniul 
ocupaţional  

 
Experienţa profesională 

Tribunalul Vrancea – Sectia Penală 
Justiție 
 
 
Octombrie 2002 – prezent – Judecător specializat în cadrul Secţiei Penale - Tribunalul Vrancea 

    Iulie 2017 – prezent – Judecător pe funcție de execuție în materie penală - Tribunalul Vrancea 

Septembrie 2016 – prezent – Judecător responsabil cu Educația Juridică în Scoli în baza protocolului 

încheiat de către CSM cu Ministerul Educației Naționale  

Aprilie 2015 –  prezent - Vicepreședinte Asociația Magistraților din România, realegere 
 

   Iulie 2011– iulie 2017 - Vicepreședintele Tribunalului Vrancea    
 

   Ianuarie 2014 – Numit Purtator de Cuvant la Tribunalul Vrancea  

 
 

 
 

Octombrie 2013 – Doctorand la Facultatea de Drept, Universitatea București - coordonator lucrare: 

Prof. Conf. Dr. Emilian Stancu, Tema: „Particularități de investigare criminalistică a infracțiunilor 

asimilate infracțiunilor de corupție” 

Perioada 2011 - 2017 

Funcţia sau postul ocupat Vicepreşedinte Tribunalul Vrancea 

Activităţi şi responsabilităţi principale Atribuţii privind organizarea activităţii de formare profesională continuă a judecătorilor de la tribunal 
şi de la instanţele din circumscripţia acestuia; coordonarea activităţii de unificare a practicii 
judiciare; responsabilităţi privind respectarea obligaţiilor legale şi a regulamentelor de către 
judecători, personalul auxiliar de specialitate şi personalul din departamentul economico-financiar şi 
administrativ; coordonarea activităţii corpului de jandarmi la nivelul instanţei. 
Judecător specializat în judecarea infracţiunilor de corupţie şi a celor asimilate acestora,  precum şi a 
infracţiunilor grave, săvârşite în sfera criminalităţii organizate; judecător cu atribuţii în domeniul 
unificării practicii neunitare. Potrivit hotărârii CSM nr. 140/06 februarie 2014, art. 3 alin. 4 şi art 8 alin. 
6 am coordonat activitatea şi am efectuat controlul măsurilor privitoare la protecţia informațiilor 
clasificate. 

Numele şi adresa angajatorului Tribunalul Vrancea, Focşani, str. Republicii nr. 96, județul Vrancea 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activităţi manageriale şi judiciare 

Perioada 2010 - 2011 

Funcţia sau postul ocupat Preşedinte Secţia Penală Tribunalul Vrancea 
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Activităţi şi responsabilităţi principale Organizarea studiului profesional al judecătorilor secţiei; îndrumarea şi verificarea activităţii 
administrativ-judiciare a personalului secţiei; contribuţii la elaborarea buletinului jurisprudenţei Curţii de 
Apel, art. 26 alin.1, ROI (hot. nr. 387/22.09.2005) 

Numele şi adresa angajatorului Tribunalul Vrancea, Focşani, str. Cuza Vodă nr. 8, județul Vrancea 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activităţi manageriale şi judiciare 

 
Perioada 

 
2009 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Preşedinte Asociaţia Magistraţilor din România Filiala Vrancea 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activităţii filialei, participări la conferinţe şi întâlniri profesionale 

Numele şi adresa angajatorului Asociaţia Magistraţilor din România, Bucureşti, INM, etaj 6 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Identificarea problemelor din sistem, comunicare şi schimb de experienţă 

 
Perioada 

 
2002 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Judecător la Secţia Penală a Tribunalului Vrancea 

Activităţi şi responsabilităţi principale Participare la înfăptuirea actului de justiţie, activităţi de delegare la compartimentele arondate instanţei 

Numele şi adresa angajatorului Tribunalul Vrancea, Focşani, str. Republicii nr. 96, județul Vrancea 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate judiciară, specializare: corupţie DIICOT, spălare de bani 

 
Perioada 

 
2001 - 2002 

Funcţia sau postul ocupat Director la Direcţia de Reintegrare Socială a Infractorilor şi de Supraveghere a Executării 
Pedepselor din Ministerul Justiţiei 

Activităţi şi responsabilităţi principale Participare efectivă ca judecător specializat în materie penală la implementarea Serviciului de 
Probaţiune în România, coordonarea unor activităţi specifice domeniului privind regimul executării 
pedepselor 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Justiţiei, Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activităţi administrative în derularea proiectului DFID cu ambasada Regatului Unit al Marii Britanii 

 
Perioada 

 
aprilie 1996 – iunie 2002 

Funcţia sau postul ocupat Judecător la Judecătoria Focşani 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi judiciare de delegare la compartimente şi Birou Executări penale, judecător delegat la 
Centrul Experimental de Probaţiune-Penitenciar Focşani 

Numele şi adresa angajatorului Judecătoria Focşani, str. Cuza Vodă nr. 8 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate de execuţie ca judecător definitiv, participare la şedinţe de judecată mixte 

 
Perioada 

 
iulie 1995 – aprilie 1996 

Funcţia sau postul ocupat Judecător la Judecătoria Galaţi 

Activităţi şi responsabilităţi principale Efectuarea anului II de stagiu ca judecător după absolvirea INM 

Numele şi adresa angajatorului Judecătoria Galaţi, str. Brăilei nr. 153 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activităţi judiciare de execuţie 

 
Perioada 

 
septembrie 1994 – iunie 1995 

Funcţia sau postul ocupat Judecător la Judecătoria Bârlad 

Activităţi şi responsabilităţi principale Efectuarea anului II de stagiu ca judecător după absolvirea INM 

Numele şi adresa angajatorului Judecătoria Bârlad, str. Republicii nr. 277 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activităţi judiciare de execuţie 

 
Perioada 

 
octombrie 1993 – august 1994 

Funcţia sau postul ocupat Judecător la Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cursant la Institutul Naţional de Magistratură Bucureşti 

Numele şi adresa angajatorului Institutul Naţional de Magistratură Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 53, sector 5 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Pregătire teoretică şi practică 
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Educaţie şi formare 
                                               

Perioada 
 

Calificarea/diploma obţinută 
 

Disciplinele principale 
studiate/competențe profesionale 

dobândite 
 

Numele şi tipul instituției de 
învățământ/furnizorului de formare 

      
      Nivelul de clasificare națională sau           

internaționala 
                                

 
 Perioada 

 
Calificarea/diploma obţinută 

 
Disciplinele principale studiate/competente 

profesionale dobândite 
 

Numele şi tipul instituției de 
învățământ/furnizorului de formare 

 
         Nivelul de clasificare naționala sau           

internaționala 
 
 

                                               Perioada 
 

Calificarea/diploma obtinuta 
 
Disciplinele principale studiate/competente 

profesionale dobandite 
 

Numele şi tipul instituției de 
învățământ/furnizorului de formare 

 
         Nivelul de clasificere nationala sau           

internationala 
 

Perioada 
 

Calificarea/diploma obtinuta 
 
Disciplinele principale studiate/competente 

profesionale dobandite 
 

Numele si tipul institutiei de 
invatamant/furnizorului de formare 

 
             Nivelul de clasificere nationala sau           

internationala 
 
 

Perioada 
 

Calificarea/diploma obtinuta 
 
Disciplinele principale studiate/competente 

profesionale dobandite 
 

Numele si tipul institutiei de 
invatamant/furnizorului de formare 

 
Nivelul de clasificere nationala sau 

internationala 
 

 

 
Septembrie 2018, București  
 
Diplomă de participare 
 
 
Conferința „Traficul de ființe umane in Europa si provocări viitoare. Modele pentru România.” 
 
 
Centrul European pentru Educație si Cercetare Juridică 

 
 
Nivel Internațional  
 

 
 

06-07 martie 2017, Galaţi 
 

 Diplomă de participare 
 
  Noul Cod Penal, Noul Cod de Procedură Penală 
 
 
 Institutul Naţional al Magistraturii Bucureşti, proiect româno-norvegian 
 
 
 Nivel Naţional 
 
 
 
 15-17 februarie 2017, Bucureşti 

 
 Diplomă de participare 

 
 Seminar în domeniul managementului cauzelor de violenţă domestică 
 
 
 Proiect finanțat prin mecanismul financiar norvegian, 2009-2014, în cadrul Fondului pentru Relaţii 
Bilaterale de la nivelul Programului RO20 Violenţa domestică şi violenţa bazată pe deosebirea de sex” 
 
  Nivel Naţional 
 
 
 26-30 ianuarie 2015 - Geneva, Elveţia 

 
 Diplomă de participare 
 
 Delincvența juvenilă - WORLD CONGRESS ON JUVENILE JUSTICE 
 
 
 Switzerland and the Terre des hommes Foundation 
 
 
 Nivel Internațional  
 
   
   
  05-09 mai 2014, Madrid, Spania 

 
Certificat lingvistic limba franceza 
 
Seminar On Language Training on the Vocabulary of Judicial Cooperation in Criminal Matters 

 
 
 Reţeaua Europeană de Formare Judiciară 
 
 
 Diplomă studii avansate 
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Perioada 
 

Calificarea/diploma obtinuta 
 
Disciplinele principale studiate/competente 

profesionale dobandite 
 

Numele si tipul institutiei de 
invatamant/furnizorului de formare 

 
Nivelul de clasificere nationala sau 

internationala 
 
 

Perioada 

3-5 iunie 3013, Predeal 
 
Diplomă de participare la Seminar Combaterea Criminalitatii in domeniul achiziţiilor publice 
 
Fraudarea fondurilor nationale si europene: o abordare penala si administrativă 
 
 
Institutul Naţional al Magistraturii 
 

 
 Nivel Naţional 

 
 
 

   26.10.2012 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de participare  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Conferinţa Internaţională „Noua Legislație penala: tradiție, recodificare, reforma, progres juridic” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia Română, Institutul de cercetări juridice ”Acad. Andrei Rădulescu” 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel internaţional 

Perioada 18.09.2012 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de atestare privind nivelul cunoştinţelor de limbă franceză 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

limba franceză 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Universitatea Bucureşti, Centrul de limbi 
străine 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Nivel naţional 

Perioada februarie 2010 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de participare  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Conferinţa cu tema „Rolul judecătorului naţional în aplicarea legislaţiei comunitare” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Paris 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel internaţional 

Perioada  13-14 septembrie 2007 
 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de participare  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Conferinţa „Schimbul de informaţii privind cazierul judiciar în statele Uniunii Europene” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Drept European,Trier   

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel internaţional 

 
Perioada 

 
februarie 2007 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de participare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Seminar „Aspecte teoretice şi practice privind protecţia drepturilor de proprietate intelectuală pentru 
judecători” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

INM în colaborare cu Departamentul de justiţie din cadrul Ambasadei SUA la Bucureşti 



5 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel internaţional 

Perioada 2004-2005 (5 seminarii pregătitoare şi un simpozion) 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de participare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Cursuri de pregătire – formator în domeniul Dreptului Comunitar, Oficiul Taiex, Bruxelles 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

INM (la Centrul teritorial Bârlad) 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel internaţional 

 
Perioada 

 
2004 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de participare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Seminar de Dreptul Concurenţei 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

INM (la Centrul teritorial Bârlad) 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel naţional 

 
Perioada 

 
martie 2004 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de participare  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Seminar „Codul deontologic al magistraţilor – aspecte teoretice şi practice” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

ABA/CEELI în colaborare cu INM la Galaţi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel naţional 

 
Perioada 

 
mai 2012 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Curs de „Cunoştinţe generale de management” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Departamentul britanic pentru dezvoltare internaţională (DFID) în colaborare cu Ministerul Justiţiei la 
Poiana Braşov 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel naţional 

 
Perioada 

  
13-17 mai 2002  

 

Calificarea / diploma obţinută   Diplomă de participare, Londra, Cambridge şi Powys Challenge (Regatul Unit şi Irlandei de Nord)  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Fundamentarea noilor obiective stabilite în proiectul DFID de implementarea serviciilor de probaţiune 
în România 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul de Justiţie în colaborare cu Ministerul de Justiţie al Marii Britanii 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel internaţional 

Perioada ianuarie 2001 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de participare 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Curs de Drepturile omului şi Drept administrativ 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

INM, Bucureşti 
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Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel naţional 

Perioada septembrie 1999 

Calificarea / diploma obţinută Vizită de studiu în Marea Britanie – Certificat de calificare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Programul de implementare a Serviciului de Probaţiune în România şi crearea centrelor-pilot la nivelul 
unităţilor penitenciare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Departamentul pentru Dezvoltare Internaţională în colaborare cu Ministerul Justiţiei 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel internaţional 

Perioada octombrie 1999 – august 2000 

Calificarea / diploma obţinută Bursă de studii la Institutul de Înalte Studii Europene al Universităţii „Robert Schuman”, 
Strasbourg – Franţa - certificat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Drept comunitar şi drepturile omului 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul de Înalte Studii Europene al Universităţii „Robert Schuman”, Strasbourg – Franţa 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel internaţional 

Perioada noiembrie 2000 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de participare 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Simpozionul „Crearea unui nou forum al reformei justiţiei în România” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

INM în colaborare cu PHARE-Asistenţa pentru dezvoltare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel naţional 

Perioada promoţia 1993-1994 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de absolvire - Magistrat - judecător (media de absolvire 9,50) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Capacitate de analiză şi sinteză, gândire critică, abilitatea de a întocmi documente juridice; 
aprofundarea jurisprudenţei CEDO 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul Naţional de Magistratură Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

naţională 

Perioada 1989-1993 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de licenta - cu media de absolvire 9,68 si nota la examenul de licenta 10 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Capacitate de analiza si sinteza, gândire critica, abilitati de cercetare ştiinţifică, aptitudini didactice, 
frecventând  modulul facultativ cuprinzând următoarele discipline: Psihologia Educaţiei, Pedagogie, 
Metodică, Practică Pedagogică). 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel national 

Perioada 1985-1988 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  Profil matematică-fizica  
capacitate de analiza si sinteza, gândire critica 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul de matematica-fizica „Gh. Rosca Codreanu”, Bârlad 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel naţional 
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Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă română 
  

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceză   B2  B2  B2  B2  B2 

Limba engleză   C1  C1  C1  C1  C1 

Limba rusă   C1  C1  C1  C1  C1 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Prin natura activităţilor desfăşurate am calităţile şi disponibilitatea necesară pentru a lucra în diferite 
medii ce solicită o bună comunicare şi  de a mă implica în activităţi extracurriculare, cu respectarea 
standardelor deontologice ce îmi guvernează profesia. 

  

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Operare pe calculator: Microsoft Word, Excel, Internet Explorer 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Dans, muzică, sport 
  

Alte competenţe şi aptitudini   Abilitatea de a întocmi acte juridice, dobândita pe parcursul carierei de judecător (2003-prezent); 
  Abilitatea de a examina compatibilitatea unor prevederi legislative  cu standardele de protecţie statuate    

în jurisprudenţa CEDO, dobândita pe parcursul carierei de judecător (2003-prezent); 
 Abilitatea de a examina compatibilitatea unor prevederi legislative  cu standardele de prevenire şi 
combatere a criminalităţii economice, dobândita pe parcursul carierei de judecător (2003-prezent) 

  

Permis de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare Distincţii: Medalia Naţională “Pentru Merit” în clasa a III-a, conferită de către Preşedintele 
României, Emil Constantinescu, de Ziua Naţională a României, 1 decembrie 2001, pentru 
rezultate în elaborarea jurisprudenţei, reformarea justiţiei şi corecta aplicare a legilor. 
 
Informaţii suplimentare pot fi solicitate de la Presedintele Curţii de Apel Galaţi, prof. univ. dr. Emilian 
Stancu, prof. univ. dr. Mona Pivniceru, judecator la Curtea Constitutionala a Romaniei, jud. dr. Livia 
Stanciu, judecator la Curtea Constitutionala a Romaniei, prof. univ. dr. Simina Tanasescu, judecator la 
Curtea Constitutionala a Romaniei, jud. dr. Baltag Gabriela,  jud. dr. Oprina Evelina, jud. dr. Ghena 
Mariana, membre ale Consiliului Superior al Magistraturii 

  

  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

