
COMUNICAT DE PRESĂ 
25 OCTOMBRIE - „ZIUA EUROPEANĂ 

A JUSTIŢIEI CIVILE" 

în cadrul manifestărilor organizate cu acest prilej, 
Judecătoria Tecuci, organizează vineri - 25.10.2013. între orele 9,00 - 14,00, 
„Ziua uşilor deschise". 

Persoanele interesate pot vizita sediul instanţei, unde vor 
primi din partea organizatorilor informaţii referitoare la circuitul unui dosar 
în instanţă, respectiv etapele procesuale parcurse până la soluţionarea 
definitivă a unei cauze, precum şi orice alte informaţii în legătură cu 
specificul activităţii de judecată. 

Manifestarea are drept scop asigurarea transparenţei 
actului de justiţie şi formarea unei imagini reale asupra activităţii şi 
condiţiilor de muncă ale magistraţilor şi personalului auxiliar de la instanţe. 

Se recomandă vizitatorilor să aibă asupra lor un act de 
identitate. 

Anexăm alăturat programul activităţilor ce vor avea loc. 

PREŞEDINTELE JUDECĂ#I&^ 
Judecător T U C H I L U f ^ f S r t f ^ * ^ 

P'-ott-l^iru,conservmiş,tolosidi acestora doar în,scopul prevăzut de lege. ' ' I ^ comerţ obligativitate, 



P R O G R A M U L MANTFESTÂRTT.OR PRILEŢUITF D F ^ T I T A 
EUROPEANA A TUSTIŢTFT rTVTT F 

9,00-14,00: 

• Vizitarea sediului instanţei: - birou arhivă; 
- birou judecător; 
- birou grefier; 
- sala de şedinţă penală; 

Distribuire ghiduri pentru justiţiabiU. 

Ora 13.00: 

> prelegere cu tema „Circuitul unui dosar la instanţă şi etapele 
procesuale parcurse până la soluţionarea definitivă a unei cauze", 
având în vedere dispoziţiile Noului Cod de Procedură Civilă în vigoare 
cu începere de la 15.02.2013 ; 

Participă elevi de la liceele din rnunicipiulSPecuci. 

* QB^^â^Sî~^S-^M(Lni^MMterpcrsoimL îmemsttat cu nr 4//?9 v . 



ORGANIZATORT-

Judecător TUCHILUŞ 
NECULINA 

- preşedintele JUDECĂTORIEI 
TECUCI 

Judecător FOTACHE 
NINA 

- judecător delegat Birou Informare şi 
Relaţii Publice 

Judecător NIAGU 
VIRGINIA-MIHAELA 

- judecător la Judecătoria Tecuci, 
membru în colegiul de conducere 

CIUCIU BEA TRICE-
VALENTINA 

- grefier - şef 

IFTEMIE CARMEN-
MIHAELA 

- grefier delegat Birou Informare şi 
^elatii^ubUce 

PALAMARU LILIANA - grefier delegat birou executări 
jîenale 

PISLARU CATELUTA - grefier 

NEDELCU CÂTÂLIN-
VICTOR 

- grefier - arhivar 

lANUŞ NICOLETA - grefier - arhivar 

BORDIA 
LOREDANA 

- grefier - arhivar 

j,, * -Operator de date cu cmcin personal tnree-istríit cu nr.jrHQ. ............., ..-



ROMÂNIA 
JUDECĂTORIA TECUCI; JUDEŢUL GALAŢI 
BIROUL INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE 
^^.J_Ohh/U din 23.10.2013 

CĂTRE, 
COLEGIUL NAŢIONAL „CALISTRAT HOGAŞ" TECUCI 

Avem onoarea să vă anunţăm că în cadrul manifestărilor 
organizate cu prilejul „Zilei Europene a justiţiei civile". Judecătoria Tecuci, 
organizează vineri - 25.10.2013, între orele 9,00 - 14,00, „Ziua uşilor 
deschise". 

Elevii interesaţi pot vizita sediul instanţei, unde vor primi 
din partea organizatorilor informaţii referitoare la circuitul unui dosar în 
instanţă, respectiv etapele procesuale parcurse până la soluţionarea 
definitivă a unei cauze, precum şi orice alte informaţii în legătură cu 
specificul activităţii de judecată. 

Manifestarea are drept scop asigurarea transparenţei 
actului de justiţie şi formarea unei imagini reale asupra muncii şi condiţiilor 
de muncă ale magistraţilor şi personalului auxiliar de la instanţe. 

Se recomandă vizitatorilor să aibă asupra lor un act de 
identitate. 

Anexăm alăturat programul activităţilor ce vor avea loc. 

PREŞEDINTELE JUD 
Judecător Tuchiluş 

m\ TECUCI, 

JUDECĂTOR DELEGAT B.I.R.P., 
Judecător pStacÄie Nina 

GREFIER DEL 
Iftemie Carm 

AT B.I.R.P., 
-Mih^ela 

prZw,ZTnTenWi!^7r- ^ ' " ^ * ''f'" - - ^ ^ Z / ^ e W ; . f.p, ce vă confer, oNig.tM,.,e. 
protejam, consen imi şi folosirii acestora doar în scopul prevăzut de lege. 


