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Nr. 928 din 09.11.2021 
 
 

 
 
 

ANUNŢ 
 

privind concursul de ocupare a unui post vacant  
de personal care ocupă funcție de specialitate criminalistică în cadrul  

Institutului Național de Expertize Criminalistice –  
Laboratorul Interjudețean de Expertize Criminalistice Iași 

 
 
 

Institutul Naţional de Expertize Criminalistice din subordinea Ministerului Justiţiei anunţă 
scoaterea la concurs a unui post vacant de personal care ocupă funcție de specialitate 
criminalistică, potrivit legilor actualizate nr. 153/2017 și nr. 567/2004, respectiv Ordinul nr. 
2724/C/2016, după cum urmează: 

 
Laboratorul Interjudețean de Expertize Criminalistice Iași: 
 

- 1 post expert criminalist gradul IV - pentru specialitățile de expertiză criminalistică: 
expertiza fizico-chimică a probelor materiale, expertiza grafică și tehnică a 
documentelor, expertiza dactiloscopică a urmelor palmare și plantare, expertiza 
traseologică a urmelor lăsate de ființe și obiecte. 

 
a) - Posturile scoase la concurs vor fi cu perioadă de probă, potrivit condiţiilor prevăzute 

de Codul muncii, iar ulterior vor putea deveni definitive;  
- Cererile de înscriere, împreună cu dosarele personale și datele de contact se vor 
depune la sediul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice din Bd. Regina 
Elisabeta 53, Sector 5 Bucureşti, tel: (021) 310.32.91, fax : (021) 315.84.97, e-mail: 
inec@inec.ro,  web: www.inec.ro, sau la sediul Laboratorului Interjudețean de Expertize 
Criminalistice Iași situat pe Aleea Prof. Vasile Petrescu, nr.2, Campus studențesc 
„Tudor Vladimirescu”, mun. Iași, județul Iași,  telefon: 0232 / 271811, e-
mail: liecis@inec.ro, până la data de 26.11.2021, ora 1600. 
- Persoană de contact în cadrul I.N.E.C.: HAIDĂU Ana Maria. 

 
 

b) Condiţii de participare la concurs: 
 

➢ Condiții generale: 
 

Pentru postul de expert criminalist gradul IV se poate înscrie la concurs persoana 
care îndeplinește cumulativ următoarele condiţii: 

 
- are cetăţenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a 

statelor aparținând Spațiului Economic European, domiciliul în România și 
capacitate deplină de exercițiu;  

- are studii superioare de lungă durată, cu diplomă de licență în domeniul specializării 
în care candidează; 

- are cel puțin un an vechime în specialitatea aferentă studiilor superioare 
corespunzătoare pregătirii sale; 
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- nu are antecedente penale, nu are cazier fiscal și se bucură de o bună reputație;  
- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;  
- are cunoștințe de operare pe calculator; 
- cunoaște o limbă străină de circulație internațională, la nivel mediu; 
- este aptă din punct de vedere medical și psihologic pentru exercitarea funcției;  
- nu a fost agent sau colaborator al organelor de securitate ca poliție politică. 

      
 

➢ Condiții specifice posturilor: 
 

Pentru postul de expert criminalist gradul IV pe specialitățile de expertiză criminalistică: 
expertiza fizico-chimică a probelor materiale, expertiza grafică și tehnică a documentelor, 
expertiza dactiloscopică a urmelor palmare și plantare, expertiza traseologică a urmelor lăsate 
de ființe și obiecte, candidații trebuie să aibă studii universitare, absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalentă, într-unul din următoarele domenii universitare de licență, însoțit de o 
specializare aferentă: chimie, inginerie chimică, biologie, știința mediului, biotehnologii, 
ingineria produselor alimentare, ingineria mediului, științe inginerești aplicate, sănătate- 
specializările medicină, farmacie. 
 
 

c) Atribuții generale și specifice: 
 

- Efectuează prima expertiză criminalistică, individual sau în comisie; 
- Ține evidența lucrărilor în care a fost desemnat, în registrul experților; 
- Redactează şi monitorizează corespondenţa lucrărilor repartizate atunci când este 

desemnat individual sau preşedinte al comisiei de experţi; 
- Elaborează planşele demonstrative din rapoartele de expertiză; 
- Efectuează experimente şi reconstituiri criminalistice, în laborator sau pe teren; 
- Recepționează probele repartizate de șeful de laborator; 
- Informează superiorul de orice abatere constatată în legătură cu obiectul de 

expertizat; 
- Depozitează probele care nu sunt luate în lucru conform condițiilor prescrise de 

procedurile în vigoare; 
- Identifică toate materialele recepționate pentru expertizare; 
- Expediază obiectele de expertizat, prin serviciul secretariat, după aprobarea șefului 

de laborator în ceea ce privește forma finală a raportului de expertiză și a adresei de 
înaintare; 

- Propune cuantumul taxei de expertiză; 
- Se documentează şi aprofundează cunoştinţele profesionale de specialitate; 
- Îşi ridică permanent nivelul profesional, participând la cursurile de pregătire şi 

manifestările ştiinţifice organizate de I.N.E.C. sau de alte instituţii şi organisme 
specializate; 

- Întocmeşte specificaţiile sau fişele tehnice de specialitate, potrivit pregătirii de bază 
şi a competenţei avute pe anumite genuri de expertiză, care vor fi incluse în 
documentaţiile pentru achiziţia unor bunuri materiale, utile pentru efectuarea 
expertizelor; 

- Face recepţia din punct de vedere tehnic şi calitativ a bunurilor  achiziţionate, pe 
baza fişelor tehnice, potrivit pregătirii de bază şi a competenţei avute pe anumite 
genuri de expertiză; 

- Contribuie la studierea şi generalizarea practicii de expertiză şi a normelor  
metodologice de efectuare a expertizei criminalistice. 
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d)  Concursul constă în susţinerea a 2 probe: proba scrisă şi interviul. 
 

- Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minimum 50 de 
puncte. 

- Interviul va fi susţinut doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba scrisă. 
- Sunt declaraţi admişi la proba de interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de 

puncte. 
 
e)  Concursul se va desfăşura la sediul Laboratorului Interjudețean de Expertize 

Criminalistice Iași situat în județul Iași, Mun. Iași, Aleea prof.dr. Vasile Petrescu, 
nr.2, după  cum urmează: 

 
- 26.11.2021, ora 1600: termenul limită pentru depunerea dosarelor; 
- 29.11.2021: aducerea la cunoștința publică a rezultatului selecției dosarelor; 
- 29.11.2021 – 02.12.2021, ora 1600: depunerea contestațiilor; 
- 03.12.2021: aducerea la cunoștința publică a rezultatului contestaţiilor; 
- 06.12.2021, ora 1000 : PROBA SCRISĂ; 
- 06.12.2021: aducerea la cunoștința publică a rezultatului probei scrise; 
- 06.12.2021 – 07.12.2021, ora 1600: depunerea contestațiilor; 
- 08.12.2021: aducerea la cunoștința publică a rezultatului contestaţiilor; 
- 13.12.2021, ora 1000: INTERVIUL; 
- 13.12.2021: aducerea la cunoștința publică a rezultatului interviului și al 

concursului; 
- 13.12.2021 – 14.12.2021, ora 1600: depunerea contestațiilor; 
- 15.12.2021:aducerea la cunoștința publică a rezultatului final al concursului. 

 
f)  Condiţiile generale ale concursului, tematica, bibliografia și regulamentul de organizare 

și desfășurare a concursului, condițiile generale și specifice prevăzute în fișa de post, 
se pun la dispoziţia persoanelor interesate în fiecare zi lucrătoare, la secretariatul 
Institutului Național de Expertize Criminalistice şi al laboratoarelor interjudețene, 
precum și pe site-ul instituției: www.inec.ro. 

  
 

      g)    Pentru înscrierea la concurs, dosarul fiecărui candidat trebuie să conțină:  
 

- cerere de înscriere la concurs adresată directorului I.N.E.C., în care să fie specificat 
postul pentru care optează candidatul; 

- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit 
legii, după caz;  

- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, copiile altor acte care atestă 
efectuarea unor specializări, ale documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor 
specifice postului;  

- carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în 
meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;  

- cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente 
penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. În cazul 
depunerii declarației pe propria răspundere, candidatul are obligația de a completa 
dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, până cel târziu la data 
desfășurării primei probe a concursului;  

- certificat de cazier fiscal; 
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu 

cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al 
candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverința trebuie să conțină, în 
clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard 
stabilit de Ministerul Sănătății;  
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- curriculum vitae;  
- declaraţie autentică (notarială) din care să rezulte că nu este lucrător operativ, 

inclusiv acoperit, informator sau colaborator al serviciilor de informații; 
- declarație pe propria răspundere sau adeverință care să ateste că nu a fost agent 

sau colaborator al organelor de securitate ca poliție politică.  
   

La depunerea cererilor de înscriere și a dosarelor, candidații urmează să prezinte 
secretariatului comisiei de organizare a concursului și documentele originale, unde este cazul, 
pentru verificarea conformității.  

 
 

i)  Tematica şi bibliografia stabilite de comisia concursului: 
 
TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE GENERALĂ: 
 
Tematica: 

⎯ Criminalistica – definiţie, obiect;  

⎯ Expertiza criminalistică - mijloc de probaţiune; 

⎯ Specialități de expertize criminalistice efectuate în cadrul INEC şi obiectivele acestora; 

⎯ Genurile expertizelor criminalistice; 

⎯ Identificarea criminalistică: 
- Conceptul criminalistic de identitate; 
- Genurile identificării criminalistice; 
- Elementele şi etapele identificării; 

⎯ Definiția și clasificarea urmelor; 

⎯ Raportul de expertiză criminalistică –conform prevederilor Codului de procedură 
penală și Codului de procedură civilă (definiție și structură); 

⎯ Tipuri de concluzii în rapoartele de expertiză criminalistică; 

⎯ Organizarea, competenţa materială şi teritorială în sistemul Institutului Naţional de 
Expertize Criminalistice din subordinea Ministerului Justiţiei;  

⎯ Atribuţiile I.N.E.C. şi ale laboratoarelor interjudeţene de expertize criminalistice. 
 
Bibliografie orientativă: 

A. Noul Cod  de Procedură Penală –art.172-181; 
B. Noul Cod  de Procedură Civilă - art. 330-340; 
C. H.G nr. 368 din 3 iulie 1998 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Expertize 

Criminalistice - I.N.E.C, publicat in Monitorul Oficial al României nr. 248 din 3 iulie 1998; 
modificată prin HG nr. 458/2009 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 274 din 28 
aprilie 2009; 

D. Regulamentul de Organizare și Funcționare a Institutului Național de Expertize 
Criminalistice, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 1901/C/2015; 

E. Legea nr. 567/2004; 
F. Ordonanţa Guvernului României nr. 75/2000, publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 

407 din 2000 cu actualizările în vigoare; 
G. www.inec.ro; 
H. Stancu, E., Criminalistica, Ed. ACTAMI, Bucureşti 1997; 
I. Ionescu, L., Sandu, D., Identificarea criminalistică,  Ed.Ştiinţifică , Bucureşti – 1990 sau 

Ed. C.H.Beck, București-2011; 
J.  Frăţilă A., Vasilescu A.D.– „Concluzia raportului de expertiză criminalistică”, Ed. 

Continent XXI, Bucureşti, 2001; 
K. Golunski S.A. – „Criminalistica”, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1961; 
L. Mircea I. – „Criminalistica”, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1978; 
M. Suciu C. – „Criminalistica”, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972. 

mailto:inec@xnet.ro
http://www.inec.ro/


Institutul Naţional de Expertize Criminalistice 
Bd. Regina Elisabeta 53, Sector 5 Bucureşti, Tel : (021) 310 3291, Fax : (021) 315 8497, e-mail: inec@inec.ro, web: www.inec.ro 

CUI 4420635, Cod IBAN RO15TREZ70520G330400XXXX, Trezoreria Sectorului 5 

 TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA SPECIFICĂ POSTULUI: 
 

EXPERTIZA FIZICO-CHIMICĂ A PROBELOR MATERIALE 
 
Tematica: 

⎯ Obiectul  expertizei; 

⎯ Aspecte privind : 
- stabilirea naturii probei prezentate; 
- stabilirea caracteristicilor fizico-chimice ale probei prezentate;  

⎯ Metode şi mijloace de laborator utilizate în analiza fizico-chimică a probelor materiale; 

⎯ Metode si tehnici cromatografice de analiză; 

⎯ Metode și tehnici spectrometrice de analiză; 

⎯ Domeniile spectrale ale radiaţiilor electromagnetice.     
 
Bibliografie orientativă: 

A. Colectiv – „Tratat practic de criminalistică”, vol.l-IV, Ed. Ministerului de Interne, 
Bucureşti, 1976-1984; 

B. Jercan E. – „Analiza cromatografică”, Ed. Academiei R.S.R., Bucureşti 1982; 
C. Balaban A.T., Banciu M., Pogany I. - Aplicaţii ale metodelor fizice în chimia organică, 

Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1983; 
D. Stoian M.G. – „Contribuția expertizei fizico-chimice a probelor materiale la 

probațiunea judiciară” – Ed.Aktis, București,2013. 
 

 
EXPERTIZA GRAFICĂ ȘI TEHNICĂ A DOCUMENTELOR 

 
Tematica: 

⎯ Obiectul expertizei; 

⎯ Caracteristicile  generale și particulare ale scrisului/semnăturilor; 

⎯ Examinarea comparativă a scrisului/semnăturilor; 

⎯ Procedee de falsificare a scrisului;  

⎯ Procedee de falsificare a semnăturilor;  

⎯ Aspecte generale privind expertizarea documentelor; 

⎯ Modalități de falsificare a documentelor. 
 
Bibliografie orientativă: 

A. Frăţilă A., Păşescu Gh.– „Expertiza criminalistică a semnăturii”, Ed. "Naţional", 
Bucureşti, 1997; 

B. Ionescu L. – „Expertiza criminalistică a scrisului", Ed. "Junimea", Iaşi, 1973; Ed. 
C.H.Beck, București-2010 

C. Ionescu L. şi Sandu D. – „Identificarea criminalistică”, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1990; 
D. Stancu E. – „Criminalistica", Ed. "ACTAMI", Bucureşti, 1997; 
E. Sandu D. – „Falsul în acte", Ed. "Bucureşti", 1994. 

 
 

EXPERTIZA TRASEOLOGICĂ A URMELOR LĂSATE DE FIINŢE ŞI OBIECTE 
 
Tematica: 

⎯ Obiectul expertizei; 

⎯ Tipuri de urme (clasificare, modalităţi de formare) 

⎯ Obiect creator de urmă/obiect purtător de urmă 

⎯ Metodologia identificării obiectului creator de urmă; 
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⎯ Procedee tehnice de analiză și comparare; 

⎯ Reconstituirea  întregului după părțile componente. 
 
Bibliografie orientativă 

A. Ionescu L. şi Sandu D. – „Identificarea criminalistică”, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1990;  
B. Stancu E. – „Criminalistica", Ed. "ACTAMI", Bucureşti, 1997; 
C. Suciu C. – „Criminalistica", Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972; 
D. Golunski S.A. – „Criminalistica”, Ed.Ştiinţifică, Bucureşti, 1961; 
E. Mircea I. „Criminalistica" , Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1978 

 
 

EXPERTIZA DACTILOSCOPICĂ A URMELOR PALMARE ȘI PLANTARE 
 
Tematică: 

⎯ Obiectul expertizei; 

⎯ Noţiuni generale de dactiloscopie: proprietăţi, structura desenelor papilare şi regiunile 
palmei/plantei; 

⎯ Tipuri,  subtipuri şi varietăţile desenelor papilare; 

⎯ Caracteristici particulare  ale desenelor papilare.   
 
Bibliografie orientativă: 

A. Colectiv – „Tratat practic de criminalistică”, vol.l-IV, Ed. Ministerului de Interne, 
Bucureşti, 1976-1984; 

B. Golunski S.A. – „Criminalistica”, Ed.Ştiinţifică, Bucureşti, 1961; 
C. Ionescu L. şi Sandu D. – „Identificarea criminalistică”, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1990; 
D. Mircea I. „Criminalistica" , Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1978; 
E. Păşescu Gh. – „Interpretarea criminalistică a urmelor la locul faptei”, Ed. Naţional, 

2000; 
F. Păşescu Gh. şi Constantin I.– „Secretele amprentelor papilare”, Ed. Naţional, 1996; 
G. Aioniţoaie C-tin, Bercheşan V., Butoi T., Marcu I., PăIănceanu E., „Tratat practic de 

criminalistică", ed.2, Ed. "Carpaţi", Craiova, 1992; 
 
 
                                                         
Notă: pentru legislația menționată mai sus se vor avea în vedere toate actualizările 
determinate de modificări, completări și republicări până la data susținerii concursului. 
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