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MINISTERUL JUSTIȚIEI  
INSTITUTUL NAȚIONAL DE 
EXPERTIZE CRIMINALISTICE  

 

 

Nr. 218 din 26.11.2021 

ANUNȚ 

privind validarea dosarelor candidaților la concursul de ocupare 
 a funcției vacante de specialitate criminalistică din cadrul  
Laboratorului Interjudețean de Expertize Criminalistice Iași 

 
 

 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. 

Număr fișă de înregistrare 

dosar candidat 
Postul vizat 

Rezultat selecție 

dosare 
Observații 

1 Nr. 226/21/16.11.2021 

Expert 

criminalist 

gradul 

IV(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) 

ADMIS - 

2 Nr. 227/21/18.11.2021 ADMIS - 

3 Nr. 228/21/19.11.2021 ADMIS - 

4 Nr. 229/21/19.11.2021 ADMIS - 

5 Nr. 235/21/23.11.2021 ADMIS - 

6 Nr. 236/21/23.11.2021 ADMIS - 

7 Nr. 237/21/24.11.2021 ADMIS - 

8 Nr. 239/21/25.11.2021 RESPINS 

Nu îndeplinește condiția 

privind vechimea în 

specialitatea aferentă 

studiilor superioare 

corespunzătoare pregătirii 

sale 

9 Nr. 243/21/25.11.2021 ADMIS - 

10 Nr. 244/21/25.11.2021 ADMIS - 
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11 Nr. 245/21/25.11.2021 

Expert 

criminalist 

gradul 

IV(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) 

RESPINS 

Nu îndeplinește condițiile 

specifice privind studiile 

superioare finalizate și 

nici condiția privind 

vechimea în specialitatea 

aferentă studiilor 

superioare solicitate  

12 Nr. 246/21/25.11.2021 ADMIS - 

13 Nr. 247/21/25.11.2021 ADMIS - 

14 Nr. 248/21/25.11.2021 RESPINS 

Nu îndeplinește condiția 

privind vechimea în 

specialitatea aferentă 

studiilor superioare 

corespunzătoare pregătirii 

sale 

15 Nr. 249/21/26.11.2021 RESPINS 

Nu îndeplinește condiția 

privind vechimea în 

specialitatea aferentă 

studiilor superioare 

corespunzătoare pregătirii 

sale 

16 Nr. 250/21/26.11.2021 ADMIS - 

17 Nr. 251/21/26.11.2021 ADMIS - 

18 Nr. 252/21/26.11.2021 ADMIS - 

19 Nr. 253/21/26.11.2021 RESPINS 

Nu îndeplinește condiția 

privind vechimea în 

specialitatea aferentă 

studiilor superioare 

corespunzătoare pregătirii 

sale 

20 Nr. 254/21/26.11.2021 ADMIS - 

21 Nr 255/21/26.11.2021 ADMIS - 

 

 Candidații declarați admiși în urma selecției dosarelor depuse, urmează să se prezinte în 

data de 06.12.2021, ora 09.30, la sediul Facultății de Biologie, din cadrul UAIC Iași, corp B, 

Bulevardul Carol I nr. 20A, din mun. Iași, județul Iași, în vederea susținerii probei scrise. Sala 

urmează a fi comunicată prin e-mail. 

Candidații nemulțumiți de rezultatul etapei de selecție a dosarelor pot depune contestație 

în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului, conform art. 31 din Hotărârea 

nr. 286/2011, respectiv art. 30 din Ordinul nr. 2724/C/2016, la secretariatul Laboratorului 

Interjudețean de Expertize Criminalistice Iași, sub sancțiunea decăderii din acest drept. 

 

DATA: 26.11.2021 

SECRETAR COMISIE: NISTOR Laura 
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