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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume GÂRBULEŢ IOAN 

Adresă(e) Tg. Mureș, str. Viile Dealul Mic, nr. 37/L, jud. Mureș 

Telefon(oane) 0722238342   

Fax(uri)  

E-mail(uri) ioan_garbulet@just.ro 

  

Naţionalitate(-tăţi) română 

  

Data naşterii 08 martie 1963 

  

Sex Masculin 

  

Experienţa profesională  

                              Perioada 

    Funcţia sau postul ocupat 

   Activităţi şi responsabilităţi      

principale 

                 Numele şi adresa 

angajatorului 

  Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

 

aprilie 2019 – prezent 

judecător 

activitate de judecată 

 

Curtea de Apel Tg. Mureş 

 

juridic 

Perioada 2013 - 2019 

Funcţia sau postul ocupat Inspector judiciar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

activitate de verificare şi control 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Inspecţia Judiciară din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

juridic 
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Perioada 1996 - 2013 

Funcţia sau postul ocupat judecător 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

activitate de judecată 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Judecătoria Tg. Mureş/Judecătoria Reghin/Tribunalul Mureş/Curtea de 
Apel Tg. Mureş 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

juridic 

  

Perioada 2006 - 2007 

Funcţia sau postul ocupat Inspector – Corpul de control al ministrului justiţiei 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

activitate de verificare şi control 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Ministerul Justiţiei  

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

juridic 

  

Perioada 2009 - 2011 

Funcţia sau postul ocupat Preşedintele secţiei penale - Curtea de Apel Tg. Mureş 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

coordonare, verificare şi control 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Curtea de Apel Tg. Mureş 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

juridic 

  

Perioada 2011 - 2013 

Funcţia sau postul ocupat Vicepreşedinte - Curtea de Apel Tg. Mureş 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

coordonare, verificare şi control  

Numele şi adresa 
angajatorului 

Curtea de Apel Tg. Mureş  

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

juridic 

  

Educaţie şi formare  

  

Perioada 1991-1996 
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Calificarea / diploma 
obţinută 

diplomă de licenţă  

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

competenţe juridice  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca 

  

Perioada 2002 - 2003 

Calificarea / diploma 
obţinută 

curs postuniversitar 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

drept civil 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca 

  

Perioada 2005 - 2007 

Calificarea / diploma 
obţinută 

diplomă de master 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

ştiinţe penale 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu 

  

Perioada 2011 - 2014 

Calificarea / diploma 
obţinută 

diplomă de doctor  

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

drept procesual civil  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu  

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 
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Limba(i) maternă(e) română 

  

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

franceză 

  

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

da 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

da 

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Microsoft office (word, excel, power point), sistem de operare windows 
XP, internet 

  

  

Permis(e) de conducere categoria B 

  

                Alte informaţii         2016 – prezent  
                                                 Redactor-şef, Revista română de executare silită 
                                                 Martie 2020 – prezent, 
                                                 Cadru didactic asociat, Universitatea ”Dimitrie Cantemir”, Tg. Mureș,               
                                                 Facultatea de Drept 
 

       Premii                    1. Premiul „Savelly Zilberstein” pentru articolul „Vânzarea la licitaţie publică 

a bunurilor imobile sechestrate în cadrul procesului penal”, publicat în 

Revista română de executare silită nr. 1/2010, acordat de Editura 

Universul Juridic şi Revista română de executare silită, august 2011; 

2. Premiul „I.L. Georgescu” pentru lucrarea „Tratat teoretic şi practic de 

executare silită”, acordat de Uniunea Juriştilor din România, decembrie 

2013: 

3. „Diplomă de excelenţă”, pentru lucrarea „Abaterile disciplinare ale 

magistraţilor”, acordat de Uniunea Juriştilor din România, decembrie 

2016: 
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4. Activitatea ştiinţifică a fost evidenţiată în „Who is who in Romania” 

(Enciclopedia personalităţilor din România) începând cu ediţia din anul 

2010. 

     


