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1. 22346/2015 NUMIRE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE:  
 
Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.19719/2015 privind numirea in 
functia de preşedinte al Secţiei pentru cauze privind conflicte de muncă şi 
asigurări sociale a Curţii de Apel Galaţi a doamnei judecător SURDU MIHAELA. 

2. 22122/2015 DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE:  
 
1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 21746/2015 privind 
propunerea de delegare în funcţia de vicepreşedinte al Tribunalului Militar Iaşi a 
domnului CHIRIŢĂ CĂTĂLIN MIHAI, judecător cu grad profesional de curte de 
apel la Tribunalul Militar Iaşi. 
 
2) Nota Directiei resurse umane şi organizare nr.22032/2015 privind propunerea 
de delegare în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Dragomireşti a doamnei 
judecător GAVRIŞ-TODINCA VERONICA-ELISABETA. 

3. 22345/2015 PRELUNGIRE DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE: 
 
Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr.21922/2015 privind 
propunerea de prelungire a delegării in funcţia de preşedinte al Tribunalului Ilfov 
a doamnei judecător EVELINA MIRELA OPRINA. 

4. 22348/2015 CONTESTAŢII: 
 
Nota Direcției resurse umane şi organizare nr.190/8715/2015 privind contestatia 
formulata de doamna GUJA IUSTINA impotriva Hotărârii nr.11/29.09.2015 a 
Comisiei de organizare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante de 
magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, organizat în perioada 25 
august-23 noiembrie 2015. 

5. 21931/2015 Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.21558/2015 privind cererea 
formulată de doamna judecător cu grad profesional de curte de apel CHIRUŢĂ 
MIHAELA ANDREEA, vicepreşedinte al Judecătoriei Piatra Neamţ, de eliberare 
din această funcţie de conducere, ca urmare a demisiei şi continuarea activităţii 
la Tribunalul Neamţ. 

6. 22342/2015 1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.19790/2015 privind solicitarea 
doamnei TĂUTU GEANINA, judecător la Judecătoria Suceava, privind acordul 
Secţiei pentru judecători în vederea participării la procesul de selecţie pentru 



ocuparea unor posturi de judecător internaţional în cadrul Camerelor 
extraordinare ale tribunalelor cambodgiene. 
 
2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.19790/2015 privind solicitarea 
domnului TĂUTU CONSTANTIN, judecător la Judecătoria Botoşani, privind 
acordul Secţiei pentru judecători în vederea participării la procesul de selecţie 
pentru ocuparea unor posturi de judecător internaţional în cadrul Camerelor 
extraordinare ale tribunalelor cambodgiene. 

 


