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MINISTERUL JUSTIȚIEI               
INSTITUTUL NAȚIONAL DE 
EXPERTIZE CRIMINALISTICE  

 

 

Nr.252/12 din 4.10.2021 

 

ANUNȚ 

privind rezultatele obținute de candidații înscriși la proba de interviu  
din cadrul concursului organizat de către Institutul Național de Expertize Criminalistice 

pentru ocuparea postului de specialitate criminalistică vacant 
în Laboratorul 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 

Punctajul 

obținut la 

interviu 

Rezultatul 

final de la 

interviu 

1 BAGAMERI FERENC-NORBERT Asistent criminalist 

(expertiza criminalistică în 

accidente de trafic terestru, 

expertiza grafică și tehnică 

a documentelor, expertiza 

traseologică a urmelor 

lăsate de ființe și obiecte) 

86.6 ADMIS 

2 CHIRICA CLAUDIA-IRINA 55.25 ADMIS 

3 GROZA MARIUS 55.95 ADMIS 

 
Afișarea rezultatelor la interviu se va face azi, 04.10.2021, la sediul Laboratorului 

Interjudețean de Expertize Criminalistice Cluj, Calea Dorobanților, nr. 2A, Municipiul Cluj-Napoca, 
județul Cluj 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. 
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