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MINISTERUL JUSTIȚIEI               
INSTITUTUL NAȚIONAL DE 
EXPERTIZE CRIMINALISTICE  

 

 

Nr. 43 din 13.02.2020 

 

ANUNȚ 

privind rezultatele obținute de candidatele înscrise la proba practică în cadrul concursului  
pentru ocuparea postului de secretar – dactilograf laborator expertize criminalistice debudant  

din cadrul Laboratorului Interjudețean de Expertize Criminalistice Cluj  
 

 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-

cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 

corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat 

superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, precum și cu 

prevederile Ordinului ministrului justiției nr. 2724/C/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare 

și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare 

funcțiilor de execuție de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice 

și laboratoarelor de expertize criminalistice, Comisia de concurs a constatat și a consemnat următoarele 

rezultate:   

Nr. 

crt. 
Numele și prenumele candidatului Postul vizat 

Punctaj 

obținut 

Rezultat probă 

practică 

1 Fechete-Tutunaru Ioana-Maria 
Secretar-

dactilograf 

laborator 

expertize 

criminalistice 

debutant 

87,33 ADMIS 

2 Florescu Cristina-Raluca 84,00 ADMIS 

3 Szacsvai Timea ABSENT 

4 Șandru Dana Georgeta 90,00 ADMIS 

5 Zorilă Elena 95,67 ADMIS 

 

Afișarea rezultatelor la proba practică se va face azi, 13.02.2020, la sediul Institutului Național de 
Expertize Criminalistice, bd. Regina Elisabeta, nr. 53, sector 5, București și pe site-ul institutului 
www.inec.ro. 

 

Contestațiile se pot depune în termen de 24 de ore de la afișare, conform art. 31 din Hotărârea 
Guvernului nr. 286/2011, la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, dna. Braslă Tanța. 

 

Candidatele, declarate admise în urma susținerii probei practice, urmează să se prezinte în 

data de 18.02.2020, ora 1000, la sediul Institutului Național de Expertize Criminalistice din bd. Regina 

Elisabeta, nr.53, sector 5, București, în vederea susținerii interviului. 

 

 

DATA:   13.02.2020 
SECRETAR COMISIE: Tanța BRASLĂ  
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