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crt. 
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lucrare 

Descriere lucrare 

1. 306/1154/2014 Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 30100/1154/2013 privind 
avizarea numirii la Direcţia Naţională Anticorupţie a procurorilor declaraţi 
admişi la interviul organizat în data de 16.12.2013. 

2. 30325/1154/2013 Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.29729/1154/2013 privind 
reînvestirea doamnei procuror DECIU LILIANA în funcţia de procuror şef 
Secţie urmărire penală în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui. 

3. 28865/1154/2013 Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 3703/IJ/958/DIP/2013 privind "eficienţa 
managerială şi modul de îndeplinire a atribuţiilor ce decurg din legi şi 
regulamente de către conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj 
şi parchetele din subordine" 

4. 28253/1154/2013 Raportul Inspecţiei Judiciare nr.4088/J/1032/DIP/2013 privind verificarea 
eficienţei manageriale şi modul de îndeplinire a atribuţiilor ce decurg din 
legi şi regulamente de către conducerea Serviciului Teritorial Galaţi - 
Direcţia Naţională Anticorupţie 

5. 29210/1154/2013 Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 4500/IJ/1164/DIP/2013 privind " 
verificarea modalităţii de remediere a deficienţelor constatate la Parchetul 
de pe lângă Tribunalul Ilfov, cu ocazia controlului având ca obiect 
verificartea eficienţei manageriale a procurorilor cu funcţii de conducere 
efectuat în perioada 24-28.09.2012". 

6. 29808/1154/2013 Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 760/IJ/245/SIP/2013 privind rezultatului 
controlului efectuat la Direcţia Naţională Anticorupţie-Serviciul Teritorial 
Piteşti. 

7. 265/1154/2014 Programarea participării membrilor Secţiei pentru procurori la adunările 
generale ale parchetelor cu ocazia dezbaterii rapoartelor anuale de 
activitate ale acestora. 

8. 284/1154/2014 DETAŞARE: 
 
Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind detaşarea la Consiliul 
Superior al Magistraturii a domnului MICU CONSTANTIN, procuror la 
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa. 

9. 302/1154/2014 Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 30041/1154/2013 
privind cererea formulată de către doamna MERIŞESCU ELENA 
LUMINIŢA de încetare a activităţii din cadrul Direcţiei Naţionale 
Anticorupţie şi de continuare a activităţii la Parchetul de pe lângă Curtea 
de Apel Iaşi sau la Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi . 



10. 304/1154/2014 Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 30515/1154/2013 
privind cererea formulată de către domnul BĂDIŢĂ PETRE VALENTIN de 
încetare a activităţii la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Crimă 
Organizată şi Terorism şi revenire la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel 
Bucureşti. 

 


