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Nr. 
crt. 

Număr 
lucrare Descriere lucrare 

1. 10893/2017 MENŢINERE ÎN FUNCŢIE: 
 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 9471/2017 privind cererea 
doamnei judecător ATUDOSIEI MARIA - preşedinte al Secției a II-a civilă, de 
contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Neamţ, de menţinere în funcţie 
după împlinirea vârstei de 65 de ani. 
 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 11044/2017 privind cererea 
domnului judecător TEC MIRCEA - preşedinte al Judecătoriei Moldova Nouă, 
de menţinere în funcţie după împlinirea vârstei de 65 de ani. 
 
3) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 11329/2017 privind cererea 
domnului BRATU VASILE, judecător la Tribunalul Buzău, de menţinere în 
funcţie după împlinirea vârstei de 65 de ani. 

2. 11387/2017 INSTITUTUL NAŢIONAL AL MAGISTRATURII: 
 
Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 10/7652/2017 privind 
candidaturile depuse pentru ocuparea funcţiilor de director adjunct al Institutului 
Naţional al Magistraturii, responsabil cu formarea iniţială, respectiv de director 
adjunct al Institutului Naţional al Magistraturii, responsabil cu formarea continuă. 
----------------- 
Documente 
1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 10/7652/2017 privind 
declanşarea procedurii de ocupare a funcţiilor de director adjunct al Institutului 
Naţional al Magistraturii, responsabil cu formarea iniţială, respectiv de director 
adjunct al Institutului Naţional al Magistraturii, responsabil cu formarea continuă. 
(L) [descarcă] 

3. 11435/2017 ELIBERARE DIN FUNCŢIE, PRIN PENSIONARE: 

Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate  

Organizată şi Terorism 

http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000769445.pdf


Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de domnul MIU 
MITICĂ-NICUŞOR 

Procuror la Direcţia de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată 
şi Terorism 

 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de domnul 
MOCA DEMIAN 

Procuror la Direcţia de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată 
şi Terorism 

 

Tribunal/ Parchetul de pe lângă tribunal 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna  
NICOLAE MARIANA 

Judecător la Tribunalul Prahova 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna  
MAGHIARU MARGARETA 

Judecător la Tribunalul Bacău  

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna  
AURORA PARASCHIV 

Judecător la Tribunalul Bucureşti 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de domnul 
GEORGEL CIUREA 

Judecător la Tribunalul Ialomiţa 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna  
GROZAVESCU ANUŢA 

Judecător la Tribunalul Hunedoara 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna  
MĂRĂŞOIU NICOLETA 

Judecător la Tribunalul Bucureşti 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de domnul 
ŞANTA MARINEL 

Judecător la Tribunalul Specializat Mureş 

                                    Judecătorie/Parchetul de pe lângă judecătorie 

  

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna 
DUMITRU PARASCHIVA 

Judecător la Judecătoria  Buzău 



Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna 
DINCĂ OCTAVIA-MARCELA. 

Judecător la Judecătoria  Sectorului 1 
Bucureşti 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna 
IACOB VERONICA 

Judecător la Judecătoria Roman 

 

4. 11434/2017 Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 9515/2016 privind solicitarea 
Şcolii Naţionale de Grefieri de aprobare a statelor de funcţii şi de personal pentru 
anul 2017, valabile la data de 12 aprilie 2017. 

5. 11433/2017 MODIFICARE COMPONENŢĂ COMISIE DE EVALUARE: 
 
1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 10324/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor 
constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare. 
 
2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 10941/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor 
constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj. 
 
3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2/11302/2017 privind 
modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
judecătorilor constituită la nivelul Curţii de Apel Constanţa. 
----------------- 
Documente 
1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 10324/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor 
constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare. (L) [descarcă] 
2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 10941/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor 
constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj. (L) [descarcă] 
3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2/11302/2017 privind 
modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
judecătorilor constituită la nivelul Curţii de Apel Constanţa. (L) [descarcă] 

6. 11345/2017 AVIZE PENTRU MODIFICAREA STATELOR DE FUNCŢII ŞI DE PERSONAL:  
 
1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.10739/2017 privind acordarea 
avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal ale 
Judecătoriei Răcari şi Judecătoriei Sinaia. 
 
2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.10758/2017 privind acordarea 
avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal ale 
Tribunalelor Teleorman şi Ilfov. 
 
3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.10354/2017 privind acordarea 
avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal ale 
Judecătoriei Salonta şi Curţii de Apel Oradea. 

http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000769444.pdf
http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000769443.pdf
http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000769442.pdf


 
4) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.10737/2017 privind acordarea 
avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Curţii de 
Apel Bucureşti şi ale unor instanţe judecătoreşti din circumscripţia acesteia. 
 
5) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.10927/2017 privind acordarea 
avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal ale unor 
instanţe judecătoreşti din circumscripţia Curţii de Apel Galaţi. 
 
----------------- 
Documente 
1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.10739/2017 privind acordarea 
avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal ale 
Judecătoriei Răcari şi Judecătoriei Sinaia. (L) [descarcă] 
2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.10758/2017 privind modificarea 
statelor de funcţii şi de personal ale Tribunalelor Teleorman şi Ilfov. (L) 
[descarcă] 
3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.10354/2017 privind modificarea 
statelor de funcţii şi de personal ale Judecătoriei Salonta şi Curţii de Apel 
Oradea. [descarcă] 

7. 11234/2017 INSPECŢIA JUDICIARĂ: 
 
Raportul Inspecției Judiciare nr. 3052/IJ/571/DIP/2017 privind cererea de 
apărare a reputației profesionale formată de domnul TRAIAN LAURENŢIU 
IANCU, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Galaţi. 

8. 11342/2017 INSPECŢIA JUDICIARĂ: 
 
Raportul Inspecției Judiciare nr. 2036/IJ/906/DIJ/2017 privind cererea de apărare 
a reputației profesionale formată de doamna STOICESCU ADRIANA, 
preşedintele Tribunalului Timiş. 

9. 10107/2017 INSPECŢIA JUDICIARĂ: 
 
Raportul Inspecției Judiciare nr. 2934/IJ/1314/DIJ/2017 privind cererea de 
apărare a reputației profesionale formată de doamna LAVINIA NICOLETA 
COŢOFANĂ, judecător la Judecătoria Arad. 

10. 11632/2017 Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind punerea în executare a 
Deciziei nr.1353 din data de 04.04.2017 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 
privind pe doamna NEACŞU ANGELICA, fost procuror la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Constanţa. 

11. 11672/2017 CONCURSURI: 
 
Nota Direcției resurse umane şi organizare privind desemnarea psihologilor 
pentru testarea psihologică, respectiv reexaminare psihologică a candidaţilor la 
concursul de admitere în magistratură, sesiunea februarie – mai 2017. 

http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000769439.pdf
http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000769440.pdf
http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000769441.pdf


12. 11657/2017 1. Punctul de vedere al Direcției resurse umane şi organizare nr. 8993/2017 şi al 
Direcției legislaţie, documentare şi contencios referitor la propunerea 
inspectorului şef al Inspecţiei Judiciare de organizare a concursului pentru 
numirea în funcţie a inspectorilor judiciari, în perioada 22 mai – 25 septembrie 
2017. 
 
 
2. Punct de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 
9361/2017 privind propunerile de modificare şi completare a Regulamentului 
privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru numirea în funcţie a 
inspectorilor judiciari. 

13. 11720/2017 Nota Direcției afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 
38/1052/22.05.2017 privind completarea delegaţiei Consiliului Superior al 
Magistraturii care va participa la Adunarea Generală a Rețelei Europene a 
Consiliilor Judiciare (RECJ). 

14. 11721/2017 CONTESTAŢIE: 
 
Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 1325/2017 privind contestaţia 
formulată de domnul procuror MOCANU IRINEL MARIUS împotriva Hotărârii 
Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 80/09.02.2017. 

15. 11863/2017 Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 10342/2017 privind solicitarea 
Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism de 
aprobare a organizării concursului pentru ocuparea a 4 posturi vacante de grefier 
cu studii superioare. 

16. 11864/2017 Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 10374/2017 privind folosirea de 
către Institutul Naţional al Magistraturii, în mode excpeţional a unor specialişti, 
pentru seminarul cu tema "Criminalitate informatică", organizat la Bucureşti. 

 


