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ANUNŢ 

 
privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în grade profesionale al 

personalului de specialitate criminalistică din cadrul  
Institutului Național de Expertize Criminalistice 

 
 
 

Institutul Naţional de Expertize Criminalistice din subordinea Ministerului Justiţiei anunţă 
organizarea examenului de promovare în grade profesionale al personalului de specialitate 
criminalistică din cadrul institutului, în conformitate cu prevederile art. 89 indice 22 și 
următoarele din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al 
instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care 
funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice, modificată prin Legea 
nr. 156/2011. 
 
 
Condiţii de participare la examen: 
 

Candidații înscriși la examenul de promovare în grade profesionale al personalului de 
specialitate criminalistică din cadrul I.N.E.C. trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile 
prevăzute la art. 7 alin (1) din Capitolul II- Criterii de apreciere a activității și condițiile cerute 
pentru înscrierea la examen din cadrul Regulamentului de organizare și desfășurare al 
examenului de avansare în grade profesionale al personalului de specialitate criminalistică din  
cadrul I.N.E.C., acestea fiind următoarele: 

 

- Să aibă vechimea în specialitate prevăzută de lege; 
- Să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției din care 

promovează; 
- Să fi obținut cel puțin calificativul ”Bine” la evaluarea performanțelor individuale în 

ultimii 2 ani de activitate; 
- Să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată. 

      
 

Desfășurarea examenului: 
 

a) Pentru avansarea de la gradul IV la gradul III, examenul va consta într-o probă scrisă 
cu timp de lucru 3 ore și o probă orală 
 

- Subiectele la proba scrisă și cea orală vor fi concepute de comisia de examen; 

 
b) Pentru avansarea de la gradul III la gradul II, examenul va consta într-o probă scrisă cu 

timp de lucru 3 ore și o probă orală 
 

- Subiectele la proba scrisă și cea orală vor fi concepute de comisia de examen; 
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c) Pentru avansarea de la gradul II la gradul I, examenul va consta într-o lucrare scrisă și 
un interviu 
 

- Lucrarea scrisă va aborda o temă de specialitate, la alegerea candidatului, aceasta 
urmând să reflecte contribuția expertului la rezolvarea problematicii din specialitatea de 
expertiză în care se încadrează lucrarea; 
-    Interviul va urmări verificarea experienței și a cunoștințelor în domeniile în care aceștia 
activează.  

 
Observații: 

• Pentru a participa la proba orală, candidatul trebuie să obțină cel puțin nota 7 
(șapte) la proba scrisă; 

• Pentru a fi declarat admis la examen, candidatul trebuie să obțină notă de trecere la 
proba orală și cel puțin media generală 7 (șapte). 

 
 
Conținut dosar înscriere: 

 

Pentru fiecare candidat se va întocmi un dosar care va cuprinde: 
a) Cererea de înscriere la examen (se va depune de către fiecare candidat în termen 

de cel mult 10 zile de la data anunțării examenului, la secretariatul I.N.EC.); 
b) Memoriul de activitate întocmit de candidat; 
c) Referatul privind îndeplinirea criteriilor profesionale (înaintat conducerii I.N.E.C. de 

către șeful direct al candidatului cu 10 zile înainte de data examenului); 
d) Fișele de evaluare anuală pe ultimii doi ani (vor fi depuse la dosarul fiecărui candidat 

de către responsabilul cu resursele umane din cadrul I.N.E.C.); 
e) Lucrarea scrisă, în cazul celor care candidează pentru avansarea de la gradul II la 

gradul I (se va depune de către candidat cu cel puțin 15 zile înaintea desfășurării 
examenului). 

 
 

     Concursul se va desfăşura la sediul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice din 
Bd. Regina Elisabeta 53, Sector 5, Bucureşti în perioada 25 - 26.11.2021. 
 

 
 
 
 
 
 

 
                                                            
Notă: Informații suplimentare se pot obține la sediul Institutului Național de Expertize 
Criminalistice, persoană de contact Haidău Ana Maria (responsabil resurse umane) – e-mail: 
ana.haidău@inec.ro, telefon: 021/3103291. 
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