
TEMATICA  ȘI  BIBLIOGRAFIA 

pentru ocuparea unui număr de 11 posturi vacante de ofițer de poliție, specialitatea combaterii 
criminalității organizate, prin încadrare directă din sursă externă a persoanelor cu studii 

corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale 

  

  

  

A. PARTEA GENERALĂ 

  

TEMATICĂ GENERALĂ 

  

o Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor; 
o Organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române; 
o Atribuţiile Poliţiei Române; 
o Drepturile, îndatoririle, obligaţiile poliţistului şi recompensele; 
o Modificarea şi suspendarea raportului de serviciu al poliţistului; 
o Organizarea, funcţionarea şi competenţa D.I.I.C.O.T.; 
o Protecţia informaţiilor clasificate. Dispoziții generale, informații secrete de stat, informații secrete de 

serviciu, obligații, răspunderi și sancțiuni; 
o Informaţii clasificate: cadrul legal, principii, definiţii, obligaţii, răspunderi, sancţiuni; 
o Clasificarea şi declasificarea informaţiilor. Măsuri minime de protecţie specifice claselor şi nivelurilor 

de secretizare; 
o Reguli generale privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, 

transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor clasificate; 
o Protecţia informaţiilor secrete de stat; 
o Protecţia datelor cu caracter personal; 
o Protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera 

circulaţie a acestor date; 
o Protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile 

competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor 
sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a 
acestor date; 

o Echipe comune de anchetă; 
o Dispoziţii privind cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europene în aplicarea Deciziei-cadru nr. 

2002/584/JAI a Consiliului Uniunii Europene din 13 iunie 2002 privind mandatul european de 
arestare şi procedurile de predare între statele membre; 

o Asistenţa judiciară în materie penală; 
o Cooperarea cu Europol. Canalele de cooperare; Schimbul de informaţii; Asistenţa EUROPOL cu 

privire la anchetele penale; Reguli privind prelucrarea datelor în cadrul anchetelor; 
o Înființarea, organizarea și funcționarea Sistemului Informatic Național de Semnalări și participarea 

României la Sistemul de Informații Schengen; 
o Semnalările introduse în Sistemul de Informații Schengen; 
o Activitatea de primire, înregistrare şi soluţionare a petiţiilor; 



o Legea penală şi limitele ei de aplicare; 
o Infracţiunea; 
o Pedepsele; 
o Măsuri de siguranţă; 
o Minoritatea; 
o Cauzele care înlătură răspunderea penală; 
o Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei; 
o Înţelesul unor termeni sau expresii în legea penală; 
o Participanţii în procesul penal; 
o Probele şi mijloacele de probă, procedee probatorii; 
o Măsurile preventive şi alte măsuri procesuale; 
o Acte procesuale şi procedurale comune; 
o Urmărirea penală; 
o Proceduri speciale; 
o Statutul polițistului; 
o Codul de etică și deontologie al polițistului; 
o Reglementarea activității de soluționare a petițiilor; 
o Activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I.; 

  

BIBLIOGRAFIE GENERALĂ[1] 

  

o Constituția României; 
o Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
o Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare; 
o O.U.G.  nr. 78/2016 pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de 

Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative; 

o Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare; 
o H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în 

România, cu modificările şi completările ulterioare; 
o H.G. nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu; 
o O.U.G. nr. 78/2016 pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de 

Criminalitate Organizată și Terorism (D.I.I.C.O.T.), precum și pentru modificarea și completarea unor 
acte normative, cu modificările și completările ulterioare; 

o Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție 
ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare; 

o Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind 
libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 
protecţia datelor); 

o Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 
2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor 
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor 
date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor); 

o Legea nr. 141/2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de 
Semnalări şi participarea României la Sistemul de Informaţii Schengen, republicată; 

o Lege nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

https://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs/anunt-pentru-ocuparea-unui-numar-de-11-posturi-vacante-de-ofiter-de-politie-specialitatea-combaterii-criminalitatii-organizate-prin-incadrare-directa-din-sursa-externa-a-persoanelor-cu-studii-corespunzatoare-cerintelor-postului-si-care-indeplinesc-conditiile-legale#_ftn1


o Legea nr. 56/2018 privind cooperarea autorităţilor publice române cu Agenţia Uniunii Europene 
pentru Cooperarea în Materie de Aplicare a Legii (Europol); 

o O.U.G. nr. 103/2006, privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării poliţieneşti internaţionale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

o Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

o Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările și completările ulterioare – Partea generală 
– Titlul I – Legea penală şi limitele ei de aplicare; 

o Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările și completările ulterioare – Codul Penal – 
Partea generală – Titlul II – Infracţiunea; 

o Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările și completările ulterioare – Codul Penal – 
Partea generală - Titlul III – Pedepsele; 

o Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările și completările ulterioare – Codul Penal – 
Partea generală – Titlul IV – Măsuri de siguranţă; 

o Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările și completările ulterioare – Codul Penal – 
Partea generală –Titlul V – Minoritatea; 

o Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările și completările ulterioare –Codul Penal – 
Partea generală – Titlul VII – Cauzele care înlătură răspunderea penală; 

o Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările și completările ulterioare –Codul Penal – 
Partea generală – Titlul VIII – Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei; 

o Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările și completările ulterioare –Codul Penal – 
Partea generală – Titlul X – Înţelesul unor termeni sau expresii în legea penală; 

o Legea nr. 135/2010 privind Codul de Procedură Penală, cu modificările și completările ulterioare – 
Partea generală – Titlul III – Participanţii în procesul penal; 

o Legea nr. 135/2010 privind Codul de Procedură Penală, cu modificările și completările ulterioare – 
Partea generală – Titlul IV – Probele şi mijloacele de probă, procedee probatorii; 

o Legea nr. 135/2010 privind Codul de Procedură Penală, cu modificările și completările ulterioare – 
Partea generală – Titlul V – Măsurile preventive şi alte măsuri procesuale; 

o Legea nr. 135/2010 privind Codul de Procedură Penală, cu modificările și completările ulterioare – 
Partea generală – Titlul VI – Acte procesuale şi procedurale comune; 

o Legea nr. 135/2010 privind Codul de Procedură Penală, cu modificările și completările ulterioare – 
Partea Specială – Titlul I – Urmărirea penală; 

o Legea nr. 135/2010 privind Codul de Procedură Penală, cu modificările și completările ulterioare – 
Partea Specială – Titlul IV – Proceduri speciale; 

o H.G. nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de Etică și Deontologie al Polițistului; 

  

B. PARTEA SPECIALĂ 

  

I. COMBATEREA FINANŢĂRII TERORISMULUI ŞI SPĂLĂRII BANILOR 

  

a. PE LINIA COMBATERII MACROCRIMINALITĂȚII ECONOMICO-FINANCIARE 

  

TEMATICĂ 



  

o Abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor; 
o Bancruta simplă; 
o Bancruta frauduloasă; 
o Gestiunea frauduloasă; 
o Înşelăciunea; 
o Înşelăciunea privind asigurările; 
o Deturnarea licitaţiilor publice; 
o Delapidarea; 
o Deturnarea de fonduri; 
o Constituirea, funcționarea, dizolvarea, fuziunea, divizarea și lichidarea societăților comerciale în 

România; 
o Prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului; 
o Reglementări vamale şi prevederi referitoare la domeniul vamal; 
o Piața de capital; 
o Concurența neloială; 
o Reglementări fiscale privind impozitul pe profit, impozitul pe venit, taxa pe valoare adăugată, 

accizele și alte taxe speciale; 
o Modul de realizare a achiziţiilor publice, procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi 

de organizare a concursurilor de soluţii, instrumentele şi tehnicile specifice care pot fi utilizate pentru 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, precum şi anumite aspecte specifice în legătură cu 
executarea contractelor de achiziţie publică; 

o Prevenirea insolvenţei şi insolvenţa; 
o Reglementări privind contabilitatea; 

o Evaziunea fiscală. 

  

BIBLIOGRAFIE RECOMANDATĂ 

  

o Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, Partea specială: 

      a) Titlul II Infracţiuni contra patrimoniului - Capitolul III Infracţiuni contra patrimoniului prin 
nesocotirea încrederii: abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor - art. 239, bancruta simplă - 
art. 240, bancruta frauduloasă - art. 241, gestiunea frauduloasă - art. 242, înşelăciunea - art. 244, 
înşelăciunea privind asigurările - art. 245, deturnarea licitaţiilor publice - art.246. 

      b) Titlul V Infracţiuni de corupţie şi de serviciu - Capitolul II Infracţiuni de serviciu: delapidarea - 
art. 295, deturnarea de fonduri - art. 307; 

o Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum 
și pentru modificarea și completarea unor acte normative; 

o Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare; 
o Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare; 
o  Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
o Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 



o Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

o Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

o Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
o Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
o Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
o Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar – contabile, 

inclusiv Anexele, cu modificările și completările ulterioare; 
o Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile 

privind situațiile financiare anuale consolidate, inclusiv Anexele, cu modificările și completările 
ulterioare; 

o Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal -Titlurile II, IV, VII, VIII, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

o Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare; 
o Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările și completările 

ulterioare. 

  

II. COMBATEREA CRIMINALITĂȚII INFORMATICE 

  

TEMATICĂ 

o Infracțiuni contra siguranței și integrității sistemelor și datelor informatice; 
o Fraude comise prin sisteme informatice și mijloace de plată electronică; 
o Falsificarea de monede, timbre sau alte valori și Falsuri în înscrisuri; 
o Infracțiuni contra ordinii și liniștii publice; 
o Efectuarea percheziţiilor în sistemele informatice; 
o Conservarea datelor informatice, accesul într-un sistem informatic, interceptarea şi înregistrarea de 

date informatice; 
o Introducere în Sisteme de Operare, Editura Printech, 2009, Răzvan Rughiniș, Răzvan Deaconescu, 

George Milescu, Mircea Bardac: 

a) Introducere; 

b) Sisteme de fișiere; 

c) Procese; 

d) Pornirea și inițializarea sistemului; 

e) Analiza hardware a sistemului; 

f) Configurări de rețea; 

g) Elemente de securitate; 



o Windows 10 forensic analysis https://www.sans.org/posters/windows-forensic-analysis/ ; 
o FILE SYSTEM FORENSIC ANALYSIS, Editura Addison Wesley, 2005, Brian Carrier; 
o DISPOZITIVE MOBILE; 
o Cunoștințe de utilizare a aplicațiilor informatice gratuite pentru copierea suporturilor de stocare a 

datelor informatice bazate pe Windows: FTK Imager, Volatility; 
o Cunoștințe de utilizare a aplicațiilor informatice gratuite pentru analizarea datelor informatice copiate 

bazate pe Windows: Autopsy, FTK Imager, Volatility VirtualBox. Instalare, configurare și 
administrare; 

o Sisteme de operare tip UNIX: 

 pornirea unui calculator cu sistemul Linux (KALI) în mod live forensic; 
 analiza hardware a sistemului (cu identificarea suportului de stocare a datelor informatice în mod 

special); 

 comenzi de bază pentru obținerea datelor referitoare la rețea, procese, conturi de utilizator și 
drepturi, calcularea valorilor HASH MD5 si SHA1 pentru unul sau mai multe fișiere – în cazul 
achizițiilor LIVE; 

 analiză loguri APACHE folosind comenzi Linux: numărarea intrărilor dintr-un fișier log (cu sau fără 
excluderea intrărilor goale); listarea link-urilor URL dintr-un fișier log; afișarea adreselor IP distincte 
dintr-un fișier log; afișarea anumitor expresii dintr-un fișier log. Alte tipuri de operații cu fișiere log. 

 realizarea unei copii DD a unui suport intern/extern, folosind diferite comenzi Linux; 
 realizarea unei copii forensic prin intermediul aplicației informatice Guymager (aplicație grafică 

preinstalată în distribuția KALI). 

  

  

  

BIBLIOGRAFIE RECOMANDATĂ 

o Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare – Partea Specială; 

- Titlul VII, Cap. VI; 

- Titlul II, Cap. IV; 

- Titlul VI, Cap. I, Cap. III; 

- Titlul VIII, Cap. I; 

o Legea nr. 135/2010 privind Codul de Procedură Penală, cu modificările și completările ulterioare – 
Partea generală, Titlul IV; 

o INTRODUCERE ÎN SISTEME DE OPERARE, Editura Printech, 2009, Răzvan Rughiniș, Răzvan 
Deaconescu, George Milescu, Mircea 
Bardac https://books.google.ro/books?id=_JFGzyRxQGcC&printsec=frontcover; 

o Windows 10 forensic analysis https://www.sans.org/posters/windows-forensic-analysis/ 
o FILE SYSTEM FORENSIC ANALYSIS, Editura Addison Wesley, 2005, Brian Carrier 

https://repo.zenk-security.com/Forensic/File%20System%20Forensic%20Analysis.pdf 
o DISPOZITIVE MOBILE http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-

101r1.pdf 

https://www.sans.org/posters/windows-forensic-analysis/
https://books.google.ro/books?id=_JFGzyRxQGcC&printsec=frontcover
https://www.sans.org/posters/windows-forensic-analysis/
http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-101r1.pdf
http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-101r1.pdf


o ACCESSDATA – FTK Imager versiunea 4.5 

      https://s3.amazonaws.com/ad-pdf/FTKImager_UG.pdf 

      https://accessdata.com/product-download/ftk-imager-version-4-5 

o VOLATILITY versiunea 2.6 

      https://github.com/volatilityfoundation/volatility/wiki/Command-Reference 

https://www.volatilityfoundation.org/releases 

o AUTOPSY 

http://sleuthkit.org/autopsy/docs/user-docs/4.17.0/ 

https://github.com/sleuthkit/autopsy/releases/download/autopsy-4.17.0/autopsy-4.17.0-64bit.msi 

o KALI LINUX – en-dett.p 
o https://kali.training/downloads/Kali-Linux-Revealed-2021-edition.pdf 
o GUYMAGER - http://guymager.sourceforge.net/ 

  

III. ANALIZA ȘI PROFILUL DROGURILOR 

TEMATICĂ 

  

o Introduction to Modern Liquid Chromatography – Third edition, 2010 by Lloyd R. Snyder, 
Joseph J. Kirkland, John. W. Dolan: 

 Introduction; Basic concepts and the control of separation; Equipment; Detection; The column; 
Normal-phase chromatography; Sample preparation 

o Chemical Analysis – Modern Instrumentation Methods and Techniques, Second Edition, 2007, 

F. Rouessac., Annick Rouessac, University of Le Mans, France 

 General aspects of chromatography; Gas chromatography; High-performance liquid 
chromatography; Thin layer chromatography; Infrared spectroscopy; Mass spectrometry; Sample 

preparation 

o Comprehensive Analytical Chemistry Volum 47 – Modern Instrumental Analysis, 2006 edited 

by S. Ahuja., N. Jesperesen 

 Sampling and sample preparation; Near-infrared spectroscopy; Mass spectrometry; Theory of 
separation methods; Thin-layer chromatography; Gas chromatography; High-pressure liquid 
chromatography 

https://www.volatilityfoundation.org/releases
http://sleuthkit.org/autopsy/docs/user-docs/4.17.0/
https://kali.training/downloads/Kali-Linux-Revealed-2021-edition.pdf
http://guymager.sourceforge.net/


o BASIC GAS CHROMATOGRAPHY – Second Edition, 2009, HAROLD M. MCNAIR JAMES M. 
MILLER , WILEY & SONS, INC. 

 Instrument overview; Stationary phases; Capillary columns and inlets; Detectors; Gas 
chromatography–mass spectrometry (GC–MS); Sampling methods 

o HANDBOOK OF FORENSIC DRUG ANALYSIS, 2005, Editor: Frederick P. Smith, Ph.D. 

 Cannabis: methods of forensic analysis; Cocaine: methods of forensic analysis; Opioids: methods of 

forensic analysis; Amphetamines: methods of forensic analysis 

o The Analysis of Controlled Substances, Michael D. Cole,  Wiley 2003, John Wiley & Sons Ltd, 

Cambridge, UK 

 Amphetamine and Related Compounds; The Analysis of LSD; Cannabis sativa and Products; 
Diamorphine and Heroin; Cocaine; The Analysis of Controlled Pharmaceutical Drugs – Barbiturates 

and Benzodiazepines 

o Clarke’s Analysis of Drugs and Poisons FOURTH EDITION, Pharmaceutical Press 2011, 

Edited by: Anthony C Moffat, M David Osselton and Brian Widdop: 

         Heroin, Mescaline, MDMA (3,4-Methylenedioxymetamfetamine), N, N-dimethyltryptamine 
(DMT), Psilocine, Amfetamine, Cocaine, Codeine, Fentanyl, Metamfetamine, Methadone, Morphine, 
Opiu, Oxycodone, 2C-B, Allobarbital, Alprazolam, Barbital, Cannabis, Rezină de cannabis, Ulei de 
cannabis, Clonazepam, Diazepam și Ketamina 

o Recommended methods for the identification and analysis of cannabis and cannabis 
products; 

 www.unodc.org./Laboratory and forensic science/Publications/Drug Testing Laboratories 

o Recommended methods for the Identification and Analysis of Cocaine in Seized Materials; 

 www.unodc.org./Laboratory and forensic science/Publications/Drug Testing Laboratories 

o Methamphetamine and their Ring-substituted Analogues in Seized Materials; 

www.unodc.org./Laboratory and forensic science/Publications/Drug Testing Laboratories 

o Recommended Methods for Testing Opium, Morphine and Heroin; 

www.unodc.org./Laboratory and forensic science/Publications/Drug Testing Laboratories 

o Recommended Methods for Testing Lysergide (LSD); 

www.unodc.org./Laboratory and forensic science/Publications/Drug Testing Laboratories 

o Recommended Methods for Testing Peyote Cactus (Mescal Buttons)/ Mescaline and 

Psilocybe Mushrooms/Psilocybin; 

http://www.unodc.org./Laboratory
http://www.unodc.org./Laboratory
http://www.unodc.org./Laboratory
http://www.unodc.org./Laboratory
http://www.unodc.org./Laboratory


www.unodc.org./Laboratory and forensic science/ Publications/Drug Testing Laboratories 

o Recommended methods for the Identification and Analysis of Barbiturates and 
Benzodiazepines under International Control; 

www.unodc.org./Laboratory and forensic science/ Publications/Drug Testing Laboratories 

o Recommended methods for the Identification and Analysis of Synthetic Cathinones in Seized 

Materials; 

www.unodc.org./Laboratory and forensic science/Publications/Drug Testing Laboratories 

o Recommended methods for the Identification and Analysis of Synthetic Cannabinoid 
Receptor Agonists in Seized Materials; 

www.unodc.org./Laboratory and forensic science/ Publications/Drug Testing Laboratories 

o Recommended methods for the identification and analysis of Piperazines in Seized Materials; 

www.unodc.org./Laboratory and forensic science/Publications/Drug Testing Laboratories 

o     Toxicologie Analitică 

          - Cap. Determinarea unor alcaloizi:morfină, codeină, tebaină, derivați de semisinteză și 

sinteză, papaverină, noscapină, cocaină; 

          - Cap. Alte determinări:Cannabis, Dietilamida acidului lisergic (LSD) ; 

o     Chimie Analitică și Instrumentală: 

          - Spectrometria de absorbție în IR; 

          - Cromatografia de gaze (GC); 

          - Cromatografia de lichide de înaltă performanță (HPLC); 

          - Cromatografia planară (TLC). 

o Legislaţie specifică 

         Prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri (Legea nr. 143/2000 privind 
prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, integral); 

         Încadrarea în tabelele anexă ale Legii nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului 
și consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a substanţelor 

aflate sub control naţional; 

         Precursori de droguri: definiţie, clasificare şi substanţele controlate; 

http://www.unodc.org./Laboratory
http://www.unodc.org./Laboratory
http://www.unodc.org./Laboratory
http://www.unodc.org./Laboratory
http://www.unodc.org./Laboratory


         Expertiza. 
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[1] Actele normative prevăzute în bibliografia recomandată (toată) candidaților vor fi studiate în 

forma actualizată la data publicării anunțului. 

 Actele normative menționate în bibliografie (toată) și pentru care nu sunt specificate capitole sau 
titluri, vor fi studiate în totalitate. 
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