
TEMATICA  ȘI  BIBLIOGRAFIA 

pentru ocuparea a 13 posturi vacante de ofițer de poliție, existente la nivelul Institutului Național 
de Criminalistică, prin încadrare directă din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare 

cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale 

  

  

pentru posturile de ofițer de poliție cu atribuții în domeniul 

EXPERTIZEI FIZICO-CHIMICE 

CAPITOLUL 1 – NOȚIUNI GENERALE 

  

TEMATICĂ: 

  

o Organizarea, funcționarea și atribuțiile Poliției Române; 
o Codul de etică și deontologie al polițistului; 
o Drepturile, îndatoririle și restrângerea exercițiului unor drepturi sau libertăți ale polițistului. 

Răspunderea juridică și sancțiuni; 
o Răspunderea disciplinară a polițiștilor; 

o Protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal. 

  

BIBLIOGRAFIE: 

  

1. Legea nr. 218/2002 (republicată) privind organizarea și funcționarea Poliției Române, cu modificările 
și completările ulterioare; 

2. H.G. nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică și deontologie al polițistului; 
3. Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare; 
4. H.G. nr. 725/2015 pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind 

Statutul polițistului, referitoare la acordarea recompenselor și răspunderea disciplinară a polițiștilor; 
5. Legea nr. 363 din 28 decembrie 2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea 

datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, 
cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor 
educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date. 

  

  



  

  

CAPITOLUL 2 - SPECIALITATE 

  

TEMATICĂ: 

  

CHIMIE ANALITICĂ: 

  

A. Chimie organică: 

 Recomandări IUPAC - 1993 privind nomenclatura substanţelor organice; 
 Caracteristicile legăturilor chimice; 
 Tipuri de izomeri; 
 Proprietăţi fizico-chimice şi structuri moleculare; 
 Relaţia structură-reactivitate chimică; 

 Tipuri de reacţii chimice (mecanisme de reacţie); 
 Compuşi heterociclici (nomenclatură). 

  

B. Chimie anorganică: 

- Identificarea metalelor şi anionilor toxici (Pb, As, Hg, Cd, Cu, Zn, cianură, nitrit, nitrat, fluorură, 
hidrogen fosforat, hidrogen arseniat) 

  

C. Toxicologie: 

-     Clasificarea substanţelor toxice după metodele de separare din probe; 

-     Metode generale de izolare a toxicilor organici nevolatili; 

-     Teste de grup pentru identificarea substanţelor toxice; 

-     Doze toxice, doze letale, concentraţii maxime admise (definiţii); 

-     Clasificarea substanţelor în funcţie de toxicitate (DL 50). 

  

D.  Medicamente, toxice din plante şi substanţe stupefiante/droguri: 



o Medicamente hipnotice: fenobarbital, secobarbital, glutethimide, phenylbutazone, amylobarbitone, 
meprobamate, primidone; 

o Tranchilizante şi hipnotice din clasa benzodiazepinelor: diazepam, nitrazepam, oxazepam, 
flunitrazepam; 

o Alcaloizi: nicotina, cafeina; 
o Compuşi din opium şi derivaţi de semisinteză: morfina, heroina, codeina, tebaina, papaverina, 

noscapina; 

 Anestezice locale: cocaina, benzocaine, procaine, lignocaine; 

 Amfetamina, metamfetamine, metoxiamfetamine, MDMA; 

-    Canabinoizi: tetrahidrocannabinol, canabidiol, canabinol; 

-     Clasificări, reprezentanţi folosiţi mai frecvent din fiecare clasă; 

-     Metode de separare şi analiză - CSS, FT-IR, GC-MS. 

  

E.  Pesticide: 

-     Clasificări, reprezentanţi folosiţi mai frecvent din fiecare clasă; 

-     Metode de analiză - CSS, FT-IR, GC-MS. 

  

F.  Produse petroliere: 

 Reprezentanţi întâlniţi mai frecvent; 

-     Metode de analiză - CSS, FT-IR, GC, GC-MS, distilare. 

  

G. Substanţe explozive: 

-    Clasificarea substanţelor explozive - reprezentanţi pe grupe funcţionale; 

-    Metode de analiză. 

  

NOTĂ: la substanţele menţionate mai sus se vor cunoaşte structura chimică, proprietăţi fizice, teste 
de culoare, separare prin cromatografie în strat subţire, spectre IR şi de masă (conexiuni 
structurale), separare prin gazcromatografie. 

  

METODE FIZICO-CHIMICE DE ANALIZĂ: 



A. Cromatografia: 

 Bazele teoretice ale cromatografiei; 
 Cromatografia în strat subţire (CSS) - principii generale, faze staţionare, faze mobile, principii 

practice de alegere a fazei/fazelor mobile; 
 Cromatografia de lichide de înaltă performanţă (HPLC) - principii generale, faze staţionare, faze 

mobile, aparatură utilizată, detectori folosiţi; 

 Cromatografia în fază gazoasă (GC) - coloane şi faze staţionare utilizate frecvent în cromatografia 
de gaze, aspecte instrumentale, tipuri de detectori, optimizarea parametrilor de lucru pentru 
separările gazcromatografice. 

  

            B. Spectrometria în infraroşu (IR): 

 Principii generale, spectre de absorbţie în infraroşu (poziţia benzilor spectrale, frecvenţe 
caracteristice de grup); 

 Aparatură utilizată în spectrometria în infraroşu, tehnici de lucru; 
 Dependenţe structurale ale poziţiei benzilor de absorbţie; 
 Benzi de absorbţie importante din spectrele următoarelor grupe de substanţe: alcani, alchene, 

hidrocarburi aromatice, alcooli şi fenoli, eteri, aldehide şi cetone, acizi carboxilici (inclusiv derivaţi 
funcţionali: amine, amide, esteri, nitrili, săruri), polimeri (polialcani, polialchene, poliesteri, poliamide 

etc). 

  

C. Spectrometria în UV-VIS:                               

-     Principii generale, spectre electronice în UV-VIS; 

-     Aparatură utilizată, tehnici de lucru. 

  

D. Spectrometria de masă: 

 Principii generale, spectrul de masă, aparatură utilizată; 
 Tipuri de ionizare a probelor: ionizarea prin impact electronic, ionizarea chimică; 

 Analizoare de masă; 
 Determinarea masei moleculare cu ajutorul MS; 
 Scheme fundamentale de fragmentare: alcani, cicloalcani, alchene, derivaţi halogenaţi, alcooli şi 

fenoli, eteri, compuşi cu sulf, compuşi cu azot, compuşi carbonilici, acizi carboxilici şi derivaţi 
funcţionali, heterocicli; 

 Cuplajul GC-MS. 

  

E. Spectrometria de raze X: 

-     Principii ale spectrometriei de raze X: emisia razelor X, absorbţia razelor X, fluorescenţa razelor 

X, difracţia razelor X; 



-    Metode ale spectrometriei de raze X: fluorescenţa de raze X, analiza cu microscopul electronic 
cu baleaj şi microsonde de electroni, analiza prin difracţia razelor X; 

-   Aplicaţii ale fluorescenţei de raze X: tehnici de lucru, analize calitative, semicantitative şi 
cantitative. 

  

F. Optica: 

- Noțiuni și legi fundamentale; 

- Componente și instrumente optice; 

- Difracția luminii, polarizarea luminii; 

- Teoria electromagnetică a luminii; 

- Optica mediilor în mișcare; 

- Radiația termică, fotonul, luminiscența, spectroscopia, colorimetria. 

  

G. Proprietățile metalelor: 

- Principalele proprietăți ale metalelor și aliajelor; 

- Încercările metalelor și aliajelor; 

- Structura materialelor metalice; 

- Metalografia, analiza termică, diagrama fier-carbon. 

  

BIBLIOGRAFIE: 

  

1. C. D. Neniţescu, Chimie Generală, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1985; 
2. C. D. Neniţescu, Chimie Organică, vol. I şi II, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1974; 
3. Gr. Popa, I.A. Paralescu, Chimie analitică, Ed. Didactică şi Pedagogică, 1977; 
4. P.Arsene, Şt. Popescu, Chimie şi probleme de chimie organică, Editura tehnică, Bucureşti, 1979; 
5. Pietrzyk D. J., Frank C. W., Universitatea din Iowa, Chimie Analitică, Editura Tehnică, Bucureşti, 

1989; 
6. Mircea Iovu, Chimie Organică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1993; 
7. Marţian Cotrău, Toxicologia substanţelor organice, Ministerul Industriei Chimice, 1985; 
8. Marţian Cotrău, Maria Proca, Toxicologie analitică, Ed. Medicală, 1988; 



9. Marţian Cotrău, Lidia Popa ş.a., Toxicologie, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1991; 
10. Conf. Dr. Teodor Stan, asist. Dr. Dan Bălălău, Toxicologia substanţelor organice (pentru uzul 

studenţilor), Institutul de Medicină şi Farmacie-Bucureşti, Facultatea de farmacie, Disciplina de 
toxicologie, 1985; 

11. C. Gh. Dimitriu, G. Mogoş, Intoxicaţiile acute, Ed. Medicală, Bucureşti, 1981; 
12. Department of Pharmaceutical Sciences of The Pharmaceutical Society of Great Britain, Clarke’s 

Isolation and Identification of Drugs in pharmaceuticals, body fluids, and post-mortem material, 
Second edition, London, The Pharmaceutical Press, 1986; 

13. A. T. Balaban, M. Banciu, I. Pogany, Aplicaţii ale metodelor fizice în chimia organică, Ed. Ştiinţifică 
Bucureşti, 1972; 

14. Prof. dr. doc. ing. Alexandru T. Balaban, conf. dr. ing. Mircea Banciu, prof. dr. ing. Iuliu I. 
Pogany, Aplicaţii ale metodelor fizice în chimia organică, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 
Bucureşti, 1983; 

15. Brătescu G. G., Optica, Editura didactică și Pedagogică, Bucureşti, 1982; 
16. Negrescu T., Tănăsescu M., Cristofor N., Killmann V., Tehnologia metalelor, Editura didactică și 

Pedagogică, Bucureşti, 1962; 
17. Ion Gh. Tănase, Analiză instrumentală, Partea I, Tehnici şi metode electrometrice, Editura 

Universităţii din Bucureşti, 2007; 
18. Ion Gh. Tănase, Analiză instrumentală, Partea a II-a, Tehnici şi metode spectrometrice, Editura 

Universităţii din Bucureşti, 2007; 
19. Metode analitice de separare, Ovidius University Press, Constanţa, 2010; 
20. Dr. ing. Petru Bodoga, dr. chim. C-tin Măruţoiu, chim. Maria-Virginia Coman, Cromatografia pe strat 

subţire Analiza poluanţilor, Editura Tehnică, Bucureşti, 1995; 
21. Scutaru Dan, Spectrometria de masă, Editura Cermi, 1998; 
22. V. Dumitrescu, C. Prodănescu, Analiză instrumentală, Aspecte teoretice şi practice ale fluorescenţei 

de raze X, Editura Universităţii din Bucureşti, 1998; 
23. Victor David, Andrei Medvedovici, Metode de separare şi analiză cromatografică, ed. Universităţii 

Bucureşti, 2008; 
24. Dr. ing. D Goidea, ing. M Moldovan, Petrochimie - manual pentru şcolile tehnice şi tehnice de 

maiştri, Ed. Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1963; 
25. E. Comăniţă, C. Şoldea, E. Dumitrescu, Chimia şi tehnologia pesticidelor, Ed. Tehnică Bucureşti, 

1986; 
26. Goga D.A., Orbin O., Fabricaţia şi proprietăţile substanţelor explozive, Ed. Academiei Tehnice 

Militare, Bucureşti, 1997. 

  

pentru posturile de ofițer de poliție cu atribuții în domeniul 

SISTEMULUI NAȚIONAL DE DATE GENETICE JUDICIARE 

  

CAPITOLUL I – NOȚIUNI GENERALE 

  

TEMATICĂ: 

  

o Organizarea, funcționarea și atribuțiile Poliției Române; 



o Codul de etică și deontologie al polițistului; 
o Drepturile, îndatoririle și restrângerea exercițiului unor drepturi sau libertăți ale polițistului. 

Răspunderea juridică și sancțiuni; 
o Răspunderea disciplinară a polițiștilor; 
o Protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal. 

  

BIBLIOGRAFIE: 

  

1. Legea nr. 218/2002 (republicată) privind organizarea și funcționarea Poliției Române, cu modificările 
și completările ulterioare; 

2. H.G. nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică și deontologie al polițistului; 
3. Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare; 
4. H.G. nr. 725/2015 pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind 

Statutul polițistului, referitoare la acordarea recompenselor și răspunderea disciplinară a polițiștilor. 
5. Legea nr. 363 din 28 decembrie 2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea 

datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, 
cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor 

educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date. 

  

CAPITOLUL II - SPECIALITATE 

  

TEMATICĂ: 

  

1. Fluxul de lucru în cadrul laboratoarelor de genetică judiciară (etapele fluxului de lucru în cadrul 
laboratoarelor de genetică judiciară, instrumente utilizate pe fluxul de lucru în cadrul laboratoarelor 
de genetică judiciară, infrastructură de interconectare și transfer de date, managementul informațiilor 
de laborator); 

2. Elemente de probabilitate și statistică cu aplicabilitate în genetică judiciară (legile probabilității, 
Teorema lui Bayes, baze de date genetice populaționale, regula produsului); 

3. Bazele de date genetice judiciare. Generalități; 
4. Sistemul Național de Date Genetice Judiciare; 
5. Schimb de date genetice judiciare internaționale (baze de date internaționale, cadrul legislativ 

privind schimbul de date genetice judiciare internaționale, canale de comunicare în cooperarea 
polițienească internațională); 

6. Managementul calității în cadrul laboratoarelor de genetică judiciară. 

  

BIBLIOGRAFIE: 

  



1. John M. Butler – Advanced topics in Forensic DNA Typing: Methodology, Elsevier, 2011 (capitolele 
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8); 

2. John M. Butler – Advanced topics in Forensic DNA Typing: Interpretation, Elsevier, 2015 (capitolele 
9, 10, 11); 

3. Evett IW, Weir BS, Interpreting DNA evidence; Statistical genetics for forensic scientists, Elsevier, 
1998 (capitolele 1, 3); 

4. Legea nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice 
Judiciare, cu modificările și completările ulterioare; 

5. Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2008 privind 
organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare și pentru ceearea 
cadrului legal necesar aplicării Deciziei 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind 
intensificarea cooperării transfrontaliere; 

6. Legea nr. 118/2019 pivind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis 
infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor; 

7. Decizia 2008/615/JAI A CONSILIULUI din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării 
transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere; 

8. Decizia 2008/616/JAI A CONSILIULUI din 23 iunie 2008 privind punerea în aplicare a Deciziei 
2008/615/JAI privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii 
terorismului și a criminalității transfrontaliere; 

9. INTERPOL DNA Data Exchange and Practice Handbook. 

  

NOTĂ: La cerere, se pot pune la dispoziția candidaților materialele bibliografice de la punctele 1, 2 și 
3 (în format pdf, în limba engleză). 

  

pentru posturile de ofițer de poliție cu atribuții în domeniul 

LABORATORULUI DE PROCESARE A PROBELOR BIOLOGICE DE NATURĂ UMANĂ 

  

CAPITOLUL I – NOȚIUNI GENERALE 

  

TEMATICĂ: 

  

o Organizarea, funcționarea și atribuțiile Poliției Române; 
o Codul de etică și deontologie al polițistului; 
o Drepturile, îndatoririle și restrângerea exercițiului unor drepturi sau libertăți ale polițistului. 

Răspunderea juridică și sancțiuni; 
o Răspunderea disciplinară a polițiștilor; 

o Protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal. 

  



BIBLIOGRAFIE: 

  

1. Legea nr. 218/2002 (republicată) privind organizarea și funcționarea Poliției Române, cu modificările 
și completările ulterioare; 

2. H.G. nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică și deontologie al polițistului; 
3. Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare; 
4. H.G. nr. 725/2015 pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind 

Statutul polițistului, referitoare la acordarea recompenselor și răspunderea disciplinară a polițiștilor. 
5. Legea nr. 363 din 28 decembrie 2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea 

datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, 
cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor 
educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date. 

CAPITOLUL II - SPECIALITATE 

  

TEMATICĂ: 

  

1. Celula, organite celulare. Celule nucleate prezente în organismul uman. Țesuturi biologice 

umane; 

            2. Genetică moleculară cu aplicabilitate în genetica judiciară. Legile mendeliene ale eredității. 
Cromozomii la eucariote. Structura primară, secundară și terțiară a acizilor nucleici. Proprietățile 
fizico-chimice ale acidului dezoxiribonucleic; 

3. Fluxul de lucru în cadrul laboratoarelor de genetică judiciară. Etape de laborator pentru obținerea 
profilului genetic. Recoltarea, conservarea  și caracterizarea probelor biologice. Metode de extracție 
a ADN din diverse tipuri de celule nucleate (separare, purificare, concentrare a ADN uman). Metode 
de cuantificare a ADN uman. Amplificarea ADN - reacția de polimerizare în lanț – PCR. Markeri 
genetici autozomali și heterozomali utilizați în genetica judiciară. Structura și proprietățile fizico-
chimice ale markerilor STR. Primeri utilizați în genotiparea judiciară. Inhibitori ai reacției de 
polimerizare în lanț – PCR. Marcarea fluorescentă a produșilor de amplificare. Electroforeza plană. 
Electroforeza capilară. Principiul de funcționare a unui instrument de electroforeză capilară. 
Artefacte biologice și tehnologice caracteristice rezultatelor obținute prin aplicare tehnicilor specifice 
în laboratoarele de genetică judiciară; 

            4. Genetică judiciară, genetică statistică. Frecvență, probabilitate, raportul probabilităților, 
calcule biostatistice utilizate la interpretarea rezultatelor genotipării judiciare. Paternitate, indice de 

înrudire. Valoarea probatorie a rezultatelor calculelor biostatistice. Verbalizarea rezultatelor; 

            5. Asigurarea calității în laboratoare de genetică judiciară; 

            6. Sistemul Național de Date Genetice Judiciare al Poliției Române. Schimbul de date 
genetice judiciare cu alte state membre UE. 

  



BIBLIOGRAFIE: 

  

1. Biologie. Manual pentru clasa a XI-a. I. Teodorescu Exarcu, Silvia Gherghescu, Ileana Ciuhat, 

Maria Șoigan, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1995; 

2. Biologie. Manual pentru clasa a XII-a, Petre Raicu, Bogdan Stugren, Doina Duma, Florica 

Mărăscu, Nicolae Coman, Editura Didactică și Pedagogică, București 1991; 

3. Genetica generală și umană, Petre Raicu - Editura Humanitas 1997; 

4. John M. Butler – Advanced topics in Forensic DNA Typing: Methodology, Elsevier, 2011; 

5. John M. Butler – Advanced topics in Forensic DNA Typing: Interpretation, Elsevier, 2015; 

6. Evett IW, Weir BS, Interpreting DNA evidence; Statistical genetics for forensic scientists, Elsevier, 
1998; 

7. Legea nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice 
Judiciare, cu modificările și completările ulterioare; 

8. Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2008 privind 
organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare și pentru crearea 
cadrului legal necesar aplicării Deciziei 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind 
intensificarea cooperării transfrontaliere; 

9. Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis 
infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor. 

  

*Candidații vor studia tematica și bibliografia specifică structurii pentru care candidează. 

*Candidații vor studia actele normative stabilite în bibliografie cu toate modificările și 

completările avute la data publicării prezentului anunț. 

 


	BIBLIOGRAFIE:

