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TEMA 1.  CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CRIMINALISTICA 

 

 

Elemente introductive 

 obiectul, sarcinile şi sistemul criminalisticii 

 
Obiective Unităţi de conţinut 

- să definească noţiunea şi esenţa obiectului de 

studiu al criminalisticii; 

- să caracterizeze succint evoluţia şi sistemul 

criminalisticii; 

- să clarifice sarcinile criminalisticii şi principiile 

criminalisticii; 

- să argumenteze metodele criminalisticii; 

- să stabilească legătura criminalisticii cu alte 

ştiinţe: juridice, judiciare şi naturale. 

Noţiunea şi obiectul de studiu al criminalisticii. 

Sistemul cursului criminalisticii. Rolul 

criminalisticii în combaterea infracţiunilor. Din 

istoria apariţiei criminalisticii. Legătura 

criminalisticii cu alte ştiinţe. Bazele ştiinţifice ale 

metodelor criminalistice. Metoda observaţiei; 

Metoda măsurării; Metodele particular-ştiinţifice 

şi admisibilitatea lor în activitatea de urmărire 

penală. Metodele speciale criminalistice: 

perspectiva desăvârşirii lor în lumina realizărilor 

ştiinţei şi tehnicii moderne. 

 

1. Noţiunea criminalisticii 

Criminalistica este ştiinţa despre legităţile apariţiei, acumulării, examinării, aprecierii şi 

folosirii probelor, cât şi despre mecanismul infracţiunii, participanţii la infracţiune, elaborarea şi 

aplicarea în legătură cu aceasta a metodelor şi mijloacelor de descoperire şi preîntâmpinare a 

infracţiunilor. 

 

2. Obiectul criminalisticii 

Obiectul criminalisticii îl constituie legităţile realităţii obiective, cunoaşterea cărora este 

necesară pentru căutarea cu succes şi preîntâmpinarea infracţiunilor. 

Aceste legităţi ale realităţii obiective sânt clasificate în trei grupe: 

 I)Legităţile apariţiei şi dezvoltării legăturilor şi relaţiilor în mecanismul 

infracţiunii: legătura între acţiune (inacţiune) şi rezultat (consecinţe), repetarea acţiunii în 

situaţii similare, stereotipul comportării subiectului infracţiunii...  

  II) Legităţile infracţiunii, conceperea în realizarea  metodei de săvârşire şi 

camuflare a infracţiunii, legătura mijlocului de săvârşire cu personalitatea infractorului, 

dependenţa mijlocului de săvârşire a infracţiunii de circumstanţele concrete de săvârşire... 

  III) Legităţile apariţiei şi decurgerii  fenomenelor legate de infracţiune care au 

importanţă la cercetare: conspirativitatea pregătirii în vederea săvârşirii infracţiunii, alegerea 

mijlocului şi metodei de comitere, cunoaşterea obiectului atentării criminale... 

     Criminalistica ca ştiinţă are ca obiecte de studiu faptele, fenomenele, procesele în care se 

depistează prezenţa următoarelor elemente indicate: activitatea criminală, activitatea de 

depistare, descoperire şi cercetare a infracţiunilor, obiecte materiale reţinute ca corpuri delicte în 

cazurile penale, procesele de formare şi depunere a declaraţiilor de către martori, bănuiţi, 

învinuiţi, procedeele tactice de obţinere a acestor declaraţii veridice... 

  

3. Sarcinile criminalisticii 

Sarcina generală a criminalisticii o constituie acordarea ajutorului intelectual organelor de 

ocrotire a normelor de drept în lupta cu criminalitatea. 

Ca sarcini speciale ale criminalisticii  pot fi enumerate următoarele: 
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            - cunoaşterea mai profundă în continuare a legităţilor obiective care formează obiectul 

criminalisticii, dezvoltarea teoriei generale a criminalisticii, dezvoltarea teoriilor particulare ale 

criminalisticii, elaborarea metodelor, mijloacelor, procedeelor şi recomandărilor noi la 

descoperirea, cercetarea şi preîntâmpinarea infracţiunilor; 

           - elaborarea şi înnoirea asigurării tehnico-criminalistice a cercetării infracţiunilor prin 

folosirea performanţelor obţinute în ştiinţele tehnice, fizice, chimice, biologice, umanitare…; 

           - elaborarea mijloacelor şi metodelor de preîntâmpinare a infracţiunilor; 

           - cunoaşterea, studierea performanţelor şi succeselor atinse de criminaliştii de peste hotare 

şi a practicii criminalistice internaţionale. 

 

4. Sistemul criminalisticii  este constituit dintr-un complex de 4 compartimente: 

1) Teoria generală a criminalisticii; 

2) Tehnica criminalistică; 

3) Tactica criminalisticii; 

4) Metodica criminalistică (metodica cercetării şi preîntâmpinării anumitor tipuri de 

infracţiuni). 

 

1) Teoria generală a criminalisticii – un sistem de principii, concepţii teoretice, categorii, 

noţiuni, metode, definiţii şi termeni care reflectă obiectul criminalisticii, legăturile lui 

interne şi externe . Teoria generală este baza metodologică a criminalisticii .şi cuprinde: 

- ştiinţa criminalistică şi teoriile particulare care reflectă rezultatele cunoaşterii 

legităţilor obiective ale realităţii, formează obiectul criminalisticii, care servesc ca 

temei ştiinţific pentru elaborarea mijloacelor criminalistice, procedeelor, 

recomandărilor; 

- cunoaşterea limbajului criminalistic – sistem de noţiuni, definiţii, termeni şi semne 

convenţionale cu care se operează în activitatea criminalistică şi de urmărire 

penală(cercetarea infracţiunilor). 

- cunoaşterea metodelor criminalisticii şi aplicarea lor în activitatea 

practică(criminalistică).  

 

2) Tehnica criminalistică – compartiment al criminalisticii care cuprinde în sine 

recomandările ştiinţifice de aplicare a metodelor şi mijloacelor, tehnice destinate acumulării şi 

examinării probelor şi efectuării altor măsuri de descoperire şi preîntâmpinare a infracţiunilor.  

Mijloacele, metodele, procedeele tehnicii criminalistice se fundamentează pe ştiinţele 

tehnice, umanitare şi de drept, aplicate în lupta contra criminalităţii. Tehnica criminalistică 

conţine aşa domenii ca: gabitologia judiciară, balistica  judiciară, metode şi mijloace tehnico-

criminalistice, fotografia judiciară, cercetarea documentelor, cercetarea scrisului... 

3) Tactica criminalistică – sistem de legităţi ştiinţifice, bazate pe recomandările referitoare la 

organizarea şi planificarea cercetării infracţiunii, stabilirea recomandărilor şi metodelor de 

comportare a persoanelor implicate în cercetarea infracţiunii. 

Tactica criminalistică are ca scop aplicarea cât mai eficientă în procesul cercetării 

infracţiunilor, a procedeelor tactice de efectuare a actelor de urmărire penală, recomandă 

aplicarea anumitor mijloace tehnico-criminalistice la efectuarea acestora, de aceea tactica şi 

tehnica criminalistică păstrează legătura între ele. 

4) Metodica criminalistică – metodica cercetării şi preîntâmpinării anumitor tipuri de 

infracţiuni include în sine legităţile ştiinţifice, indicaţiile, şi recomandaţiile metodologice la 

cercetarea omorurilor, furturilor, tâlhăriilor, escrocheriilor, accidentelor rutiere… 

Metodica criminalistică este strâns legată cu tehnica şi tactica criminalistică, deoarece aplică 

cunoştinţele acestora la cercetarea infracţiunilor concrete... 

                                      



6 

 

  

 

TEMA 2 . IDENTIFICAREA CRIMINALISTICĂ 

 

Identificarea criminalistică 

 
Obiective Unităţi de conţinut 

- să descrie noţiunea şi odiectivele identificării 

criminalistice; 

- să clasifice obiectele identificării criminalistice; 

- să argumeneze genurile identificării criminalistice 

noi   

- să formuleze principiile identificării 

criminalistice; 

- - să distingă etapele identificării criminalistice 

Noţiunea şi premisele ştiinţifice ale identificării 

criminalistice; Specificul identificării 

criminalistice şi rolul acesteia în procesul de 

probaţiune judiciară. Obiectele identificării 

criminalistice: noţiunea, clasificarea. Genurile 

identificării criminalistice. Identificarea 

criminalistică după reflectările material-fixate. 

Stabilirea (identificarea) întregului după părţile 

sale componente. Principiile metodice ale 

identificării criminalistice după reflectările 

material-fixate. Etapele procesului de examinare 

criminalistică a materialelor prezentate spre 

expertizare. Aprecierea rezultatelor examinării 

comparative; formularea concluziilor expertului 

criminalist. 

 

 

1. Identificarea criminalistică ocupă locul central în investigarea faptelor prevăzute de 

legea penală. Identificarea reprezintă „problema centrală a investigaţiei criminalistice”. (Paul L. 

Kirk, 1966)  

Identificarea  reprezintă activitatea de cercetare a obiectelor, fiinţelor sau fenomenelor 

prin care se stabilesc însuşirile comune ale acestora dar şi deosebirile dintre ele, pe baza acestor 

trăsături fiind împărţite în tipuri, grupe şi subgrupe, scopul fiind acela de a stabili pentru fiecare 

entitate în parte elementele de specificitate. 

2. Condiţiile de bază ale identificării criminalistice sunt: 

 Prezenţa semnelor identificatorii stabile la obiectul supus procesului de identificare; 

 Efectuarea identificării după reflecţiile acestor semne identificatorii; 

 Realizarea identificării criminalistice în cadrul procesului penal (în procesul de descoperire şi 

cercetare a infracţiunii). 

3. În procesul identificării sânt implicate două tipuri de obiecte: 

I. Obiectul de identificat – obiectul căruia i se constată identitatea; 

II. Obiectul identificator – obiectul cu ajutorul căruia se constată identitatea. 

Obiectul de identificat este unic, pe când obiecte identificatorii pot fi mai multe (modele 

de comparaţie). Obiectele identificatorii pot fi de provenienţă cunoscută şi necunoscută. 

      4. În  teoria şi practica criminalistică sânt cunoscute două forme de reflectare a  informaţiei: 

material-fixată şi memorial fixată (psihofiziologică). Forma material fixată de reflectare a 

informaţiei presupune o reflectare a semnelor obiectului ce formează urma pe alte materiale sau 

obiecte primitoare de urmă (urme de încălţăminte, urme de degete, urmele mijloacelor de 

transport), cât şi fixarea material ilustrativă (imaginile foto, video) a cadavrelor, persoanelor, 

încăperilor, documentelor etc. Forma memorial fixată poartă un caracter subiectiv şi constă în 

memorizarea unei anumite imagini de către o persoană, iar apoi încercarea de a recunoaşte acest 
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obiect ori persoană după anumite semne, calităţi (memorarea înfăţişării infractorului de către 

martor şi prezentarea ulterioară spre recunoaştere). 

      5. Identificarea criminalistică poate fi efectuată în două forme: procesuală şi “extra – 

procesuală”. Forma procesuală de identificare este realizată prin expertiză judiciară sau 

prezentare spre recunoaştere,  cît şi în cadrul altor acţiuni de urmărire penală. Rezultatele acestei 

identificări sînt consemnate în rapoartele de expertiză şi procesele verbale ale acţiunilor de 

urmărire penală, căpătând valoarea de probe. Identificarea “extra – procesuală” este efectuată de 

către ofiţerul de urmărire penală în procesul cercetărilor, percheziţiilor, ridicărilor, rezultatul 

acesteia neavînd valoare probantă. Aceasta are rolul de operaţiuni de gândire îndreptate la 

obţinerea probelor. La forma “extra-procesuală” se referă şi identificarea efectuată în scopuri 

operative de investigaţie, concluziile prealabile ale specialistului etc. 
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TEMA 3. FOTOGRAFIA JUDICIARĂ 

 

Fotografia judiciară 

 
Obiective Unităţi de conţinut 

- să definească noţiunea  de fotografie şi 

videoînregistrare criminalistică. 

-  să cunoască regulile generale  de aplicare a 

fotografiei judiciare de către ofiţerul de urmărire  

penală, specialistul-criminalist şi expert în cadrul 

investigaţiilor infracţiunii. 

- să clarifice necesitatea aplicării videoînregistrării 

în procesul efectuării acţiunilor de urmărire penală  

Fotografia criminalistică operativă (de  

fixare), notiunea şi metodele ei. Fotografia 

panoramică, de măsurare, sterioscopică. de 

reproducţie a semnalmentelor. Fotografierea in 

timpul efectuării acţiunilor de urmărire penală. 

Fotografierea locului infractiunii, a urmelor, 

obiectelor, documentelor. Fotografiile de 

orientare, schită, a obiectelor principale, de 

detaliu. Macrofotografia. Aplicarea 

videoînregistrării în procesul efectuării acţiunilor 

de urmărire penală. Procedee de videoînregistrare, 

Fotografia de examinare criminalistică, metodele  

fotografice de amplificare a contrastuini, 

separatoare de culori. 

 

1. Fotografia judiciară este un compartiment al tehnicii criminalistice, care conţine un 

sistem de cunoştinţe elaborate în baza mijloacelor fotografice, metode şi procedee la cercetarea 

urmelor materiale ale infracţiunii în vederea descoperii şi preîntâmpinării infracţiunilor, 

depistarea şi identificarea infractorului. 

2. Obiectele fotografice judiciare sânt orice obiecte materiale, care necesită a fi fixate la 

efectuarea acţiunilor de urmărire penală, activităţilor operative de investigaţii, examinărilor de 

laborator... Acestea pot fi: anturajul şi detaliile locului de infracţiune, obiectele- corpuri delicte, 

urmele infracţiunii, persoanele etc. 

3. Mijloace fotografice – aparate de fotografiat, complete de developare, materiale 

fotografice (peliculă, hârtie fotosensibilă, reactive chimice...). 

4. Metodele fotografiei judiciare – un cumul de reguli şi recomandări referitoare la 

alegerea mijloacelor fotografice, condiţiilor de fotografiere şi prelucrare a materialelor expuse la 

fotografiere sau la efectuarea fotografiilor. 

5. După sfera de aplicare, fotografia judiciară poate fi clasificată în: 

- operativa de investigaţie; 

- de urmărire penală; 

- de expertiză(examinare). 

Reieşind din scopul şi sarcinile fotografiei judiciare, aceasta poate fi divizată în două tipuri: 

a) fotografie de fixare(de ilustrare); 

b) fotografie de examinare(de laborator); 

a) Cu ajutorul lor de ilustrare(fixare) se efectuează fixarea obiectelor percepute vizual. 

Pentru aceasta se foloseşte cum tehnica obişnuită(de amator) aşa şi ca special adaptată 

pentru necesităţi operative. Rezultatele acestei filmări se formează pe fişă fotografică 

care se anexează la procesele verbale ale acţiunilor de urmărire penală sau la materialele 

ce reflectă rezultatele operaţiei operativ – investigativă. Fotografiile devin documente şi 

capătă valoare probantă. 
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b)  Fotografie de examinare se aplică la scară largă, la efectuarea expertizelor materialelor, 

urmelor, când este necesară fixarea unor semne latente sau mai puţin vizibile de pe 

anumite obiecte.(Fotografia în raze infraroşii; U.V. sau în combinaţia cu microscopul). 

Fotografiile  de examinare apar ca mijloace de ilustrare a procesului de expertiză şi se 

anexează într-o fişă fotografică la raportul de expertiză. 
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TEMA 4: TRASEOLOGIA JUDICIARĂ 

 

Traseologia criminalistică 

 
Obiective Unităţi de conţinut 

- să definească noţiunea de traseologie; 

- să descrie clasificarea urmelor materiale ale 

infracţiunii; 

- să reproducă regulile generale privind 

descoperirea, fixarea şi ridicarea urmelor 

infracţiunii; 

- să interpreteze proprietăţile şi tipurile desenelor 

papilare; 

- să clarifice particularităţile altor categorii de 

urme descoperite cu ocazia cercetării 

infracţiunilor; 

- să recunoască şi să posede aptitudini de 

descoperire, fixare şi ridicare a microurmelor 

infracţiunii. 

Noţiunea şi sarcinile traseologiei criminalistice. 

Clasificarea urmelor materiale ale infracţiunii.. 

Urmele de mâini: noţiunea şi clasificarea lor. 

Crestele şi desenele papilare. Proprietăţile şi 

clasificarea desenelor papilare. Descoperirea, 

fixarea şi ridicarea urmelor de mâini. Relevarea 

urmelor invizibile de mâini. Urmele de picioare: 

noţiunea, clasificarea, importanţa criminalistică. 

Cărarea urmelor şi elementele ei caracteristice. 

Urmele create de alte părţi ale corpului uman (de 

dinţi, de buze, de unghii). Urmele create de obiecte 

vestimentare: noţiunea, clasificarea, importanţa lor 

criminalistică. Urmele de materie biologică umană, 

descoperirea, fixarea şi ridicarea lor. Clasificarea 

urmelor instrumentelor de spargere; Urmele sub 

formă de resturi de materie formate cu ocazia 

aplicării instrumentelor de spargere. Cercetarea 

criminalistică a urmelor materie. Urmele 

mijloacelor de transport. Microurmele infracţiunii: 

noţiunea şi clasificarea acestora. 

1. Traseologia – este o ramură  a criminalisticii ce studiază legităţile formării urmelor care 

reflectă semnele construcţiei exterioare al obiectelor ce au creat aceste urme, mecanismul 

formării urmelor, precum şi metodele şi procedeele depistării, fixării, ridicării, păstrării şi 

examinării lor în scopul de a stabili tuturor împrejurărilor faptei, identificării făptuitorului. 

2. Sistemul traseologiei include: 

a) consideraţii generale; 

b) studierea urmelor formă(de mâini, picioare, dinţi, obiectele folosite la spargere, 

mijloace de transport); 

c) cercetarea obiectelor ca urme ale infracţiunii (aprecierea stării a diferitor obiecte, 

stabilirea întregului după părţi, stabilirea izvorului de provenienţă a obiectelor după 

urmele lăsate de mecanismele acestora). 

d) cercetarea substanţelor ca urme a infracţiunii. 

3. Drept urme în traseologie se consideră reflectarea materială pe diferite obiecte, a 

semnelor construcţii exterioare a altor obiecte materiale, care au intrat în contact cu primele.  

După urme se poate stabili: 

a) mecanismul de formare (de exemplu interdependenţa obiectelor); 

b) diferite împrejurări a celor întâmplate (de exemplu metoda pătrunderii în încăpere); 

c) apartenenţa de grup(de exemplu tipul mijloacelor de transport după urmele lăsate de 

protectoarele roţilor) ; 

d) identitatea obiectului (de exemplu în diverse locuri ale infracţiunii, urmele digitale sînt lăsate 

de una şi aceeaşi persoană). 
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4. Urmele pot fi clasificate în limita a trei grupe mari: 

I. “urme de reflecţie” – aceste urme reflectă semnele obiectului creator de urme şi  

mecanismul formării lor (amprente digitale, urme de forţare, urme de roţi, de sînge etc.); 

II. “urme obiecte” – obiecte care reflectă caracterul acţiunilor(lacăte, plombe cu urme de 

deteriorare, cioburi ale farurilor etc.); 

III. “urme materie” pentru traseologie aceste urme au o importanţă secundară ele se 

cercetează pentru a stabili mecanismul formării lor şi a semnelor de grup etc. (particule 

de vopsea desprinse de pe mijloacele de transport, stratificare de pământ, praf etc.) 

 

A. Urmele se clasifică după diferite criterii. Clasificarea urmelor permite de a judeca 

asupra mecanismului de formare, despre modalitatea săvârşirii anumitor acţiuni, în rezultatul 

cărora au apărut aceste urme, de asemenea despre anumite particularităţi ale obiectelor creatoare 

de urme. 

B. După izvorul apariţiei urmele se clasifică în:  

a) Urme de om (homeoscopice); 

b) Urme de animale; 

c) Urme ale mijloacelor de transport; 

d) Urme de instrumente de efracţie şi mecanisme; 

C. După mecanismul formării şi în dependenţă de puterea de acţiune şi duritatea 

obiectelor se cunosc: 

a) Urme de adâncime se formează în rezultatul deformării obiectului primitor de urme în cazul 

când puterea de acţiune şi duritatea obiectului creator de urme sînt capabile să creeze o asemenea 

deformare. Particularităţile specifice ale acestor urme sînt: reflectarea tridimensională în ele a 

obiectului creator şi reprezentarea anumitor elemente ale aceluiaşi obiect creator de urme. 

b) urmele de suprafaţă se formează în cazurile când interacţiunea dintre obiecte nu a fost într-atât 

de puternică încât ar fi putut lăsa o deformare a obiectului primitor de urme, ci a lăsat doar o 

urmă la suprafaţa acelui obiect. 

D. În dependenţă de gradul de percepţie: 

a) urmele vizibile – se depistează fără careva procedee specifice, ele sînt uşor vizibile 

şi cu ochiul liber; 

b)  urmele slab vizibile – pot fi de proporţii mici sau se află într-un fon mascat; 

c) urmele invizibile – pot fi de proporţii foarte mici sau pot avea o culoare 

imperceptibilă. 

E. În dependenţă de particularităţile acţiunii obiectelor creatoare asupra celora primitoare 

de urme sau acţiuni reciproce între ele, urmele se împart în:  

a) statice; 

b) dinamice; 

a) Urmele statice (amprente) apar în cazurile când la interacţiunea obiectului primitor de 

urme cu cel creator de urme lipseşte elementul de alunecare a unuia asupra altuia. 

Amprenta sau urma rămâne în rezultatul amplasării sau lovirii doar într-o singură direcţie 

şi poziţie. 

b) Urmele dinamice se formează în procesul alunecării a uni singur sau a ambelor obiecte 

concomitent, care au interacţionat. În rezultatul interacţiunii a câtorva forţe în direcţii 

diferite, configuraţia obiectului creator de urme se va reproduce pe suprafaţa de contact a 

obiectului primitor de urme sub forma a unor striaţii. 

   F. În dependenţă de locul amplasării schimbărilor pe obiectul primitor de urme, urmele se 

împart în: 

a) locale; 
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b) periferice; 

a) Urmele locale – apar în rezultatul schimbărilor care au avut loc nemijlocit pe locul de 

contact a obiectului creator cu cel primitor de urme. Împrejurul urmei rezultate, suprafaţa 

a rămas neschimbată. 

b) Urmele periferice – apar ca rezultat al schimbărilor care s-au produs în afara zonei de 

contact al obiectului creator cu cel primitor de urme. 
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TEMA 5: BALISTICA JUDICIARĂ 

 

Balistica judiciară 

 
Obiective Unităţi de conţinut 

- să  formuleze noţiunea de balistică judiciară; 

- să definească noţiunea armei de foc şi criteriile 

de clasificare a acestoira; 

- să cunoască şi să aplice regulile privind 

descoperirea, fixarea şi ridicarea armelor de foc, a 

muniţiilor şi a urmelor împuşcăturii; 

- să realizeze acţiuni în vederea stabilirii direcţiei, 

distanţei şi a locului de unde s-a tras din arma de 

foc; 

- să distingă urmele create prin aplicarea 

explozivelor la săvârşirea infracţiunilor; 

Noţiunea, obiectul şi sarcinile balisticii judiciare. 

Armele de foc, noţiunea, criterii de clasificare. 

Muniţia ca obiect de studiu criminalistic. 

Clasificarea muniţiilor. Urmele împuşcăturii: 

noţiunea, clasificarea, importanţa criminalistică. 

Descoperirea, fixarea şi ridicarea de la faţa locului 

a armelor de foc, a muniţiilor şi a urmelor 

împuşcăturii. 

Determinarea direcţiei, distanţei şi a locului de 

unde s-a tras din arma de foc. Urmele create prin 

aplicarea explozivelor la săvârşirea infracţiunilor 

de omor. Interpretarea la faţa locului a urmelor 

explozivelor. 

 

 

1. Balistica judiciară – parte a balisticii generale – se ocupă de studiul armelor şi a 

urmelor generate prin folosirea acestora.  

Arma de foc este definită ca fiind – „arma al cărui principiu de funcţionare are la baza 

forţa de expansiune dirijata a gazelor provenite din detonarea unei capse ori prin arderea unei 

încărcaturi.” 

 

Orice armă prezintă trei componente principale: 

a) ţeava 

b) ansamblul mecanismelor de declanşare a focului (cuprinzând, între altele, 

închizătorul, gheara extractoare, percutorul, ejectorul ) 

c) patul sau mânerul armei 

Armele se clasifică în funcţie de mai multe criterii, anume: 

a) după destinaţie: - arme militare (puşti, pistoale, carabine) 

- arme de apărare apropiată (revolvere, pistoale) 

- arme de vânătoare 

- arme sportive de tir 

- arme cu destinaţii speciale (pistoale de semnalizare, arme cu gaze lacrimogene ş.a.) 

b) după lungimea ţevii: - arme cu ţeavă lungă (de exemplu, carabina) 

- arme cu ţeavă mijlocie (de exemplu, pistoalele automate) 

- arme cu ţeavă scurtă (de exemplu, pistoalele, revolverele) 

c) după particularităţile de construcţie a ţevii:  

- arme cu ţeavă lisă (netedă în interior – de exemplu, armele de vânătoare) 

- arme cu ţeavă ghintuită (armele militare). Ţeava acestor arme prezintă în interior o 

serie de ridicături (numite ghinturi) separate de o serie de şanţuri, dispuse în mod elicoidal, rolul 

acestora fiind acela de a asigura precizie armei şi de a imprima proiectilului (glonţ) o mişcare de 

rotaţie în jurul axei sale (în felul acesta înfrângând mai uşor rezistenţa aerului şi a ţintei). 

d) după modalitatea de dare a focului:  
- arme neautomate – în cazul acestora trăgătorul, pentru fiecare glonţ tras, trebuie să 

acţioneze manual atât pentru introducerea glonţului pe ţeavă cât şi pentru extragerea tubului gol 
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- arme semiautomate – printr-o singură apăsare pe trăgaci se pune în mişcare 

proiectilul şi are loc expulzarea tubului gol, astfel că e nevoie doar de o nouă apăsare pe trăgaci 

pentru o nouă tragere 

- arme automate  - permit tragerea unei rafale de focuri sau chiar a întregului 

încărcător printr-o singură apăsare pe trăgaci 

e) după calibru (pentru armele cu glonţ) 

- arme cu calibru mic (calibru ≤ 6,5 mm) 

- arme cu calibru mediu (calibru cuprins între 6,5 şi 9 mm) 

- arme cu calibru mare (calibru > 9 mm) 

f) după modalitatea de fabricare:  

- arme de serie (produse în uzine de armament) 

- arme artizanale 

 

2. Muniţiile armelor de foc 

Muniţia armelor de foc este reprezentată de cartuş. În raport de tipul şi destinaţia armei 

utilizate muniţia are calibru diferit şi foloseşte proiectile diferite. Criminalistica abordează 

studiul muniţiilor armelor de foc în raport cu particularităţile de construcţie internă a ţevii armei, 

anume muniţia pentru armele cu ţeavă ghintuită şi muniţia pentru armele cu ţeavă lisă. 

2.1 Muniţiile pentru armele cu ţeavă ghintuită 

Cartuşul armei cu ţeavă ghintuită – arme în principal cu destinaţie militară  - este 

alcătuită din tub, pulbere, capsă şi glonţ. 

Tubul este metalic, are o formă de trunchi de con  (mai mare la bază, mai mic spre vârf). 

Baza (numită rozetă) prezintă un şanţ pentru ca gheara extractoare să poată expulza tubul gol 

după tragere (în măsura în care expulzarea nu are loc – prin construcţie – folosindu-se forţa 

gazelor). În procesul de fabricaţie, în interiorul tubului se introduce pulberea explozivă. 

Pulberea  (praful de puşcă) este cea care prin explozie  - generată de scânteia produsă la 

baza tubului prin lovirea capsei detonatoare de către un ac percutor – dezvoltă gaze cu presiune 

foarte mare ce pun glonţul în mişcare spre gura ţevi. Pulberile pentru armele militare sunt pulberi 

colodiale (denumite pulberi fără fum). 

Capsa detonatoare este plasată la baza tubului şi are rolul de a declanşa arderea 

explozivă a prafului de puşcă. 

Glonţul este proiectilul armei, cel care este împins cu forţă spre ţintă de forţa gazelor 

rezultate în urma aprinderii prafului de puşcă. Glonţul este compus din metal şi alte componente 

în funcţie de destinaţia acestuia (gloanţe perforante, gloanţe trasoare, incendiare ş.a.). 

2.2 Muniţiile pentru armele cu ţeavă lisă 

Cartuşul armei de vânătoare este alcătuit din tub, pulbere, capsă detonatoare, bura, 

rondelă şi proiectil. 

Tubul cartuşului armei de vânătoare este confecţionat din plastic sau din carton presat şi, 

spre deosebire de armele militare, acesta poate fi reutilizat pentru mai multe trageri. 

Pulberea este o pulbere cu fum - cu un randament de ardere mai scăzut decât în cazul 

pulberii coloidale. 

Capsa funcţionează în mod similar capsei de la cartuşele armei ghintuite. Datorită 

posibilităţii de refolosire a tubului şi a înlocuiri capsei pentru fiecare nouă tragere, anchetatorul 

poate stabili câte trageri s-au efectuat cu un anumit cartuş. 

 Bura este un perete despărţitor aşezat în tubul cartuşului pentru a separa pulberea de 

proiectile (alice sau mitralii). Bura este din pâslă (la prima tragere), în cazul reutilizării tubului 

trăgătorul înlocuind-o, de regulă, cu o bucăţică de hârtie de ziar.  

Rondela este un mic capac de carton (hârtie) aflat la capătul tubului împiedicând 

proiectilele să cadă accidental din tub. Pe acest carton sunt trecute, de regulă, date privitoare la 

calibrul muniţiei folosite. 

Proiectilele utilizate pentru muniţia armelor de vânătoare sunt alicele sau mitraliile. 

Acestea sunt mici sfere metalice (de regulă din plumb) al căror număr şi diametru sunt diferite în 
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funcţie de calibrul muniţiei. Spre deosebire de arma militară, în cazul armei de vânătoare un 

calibru mare înseamnă proiectile de diametru mai mic. 

Pentru vânat de dimensiuni mai mari (de exemplu, pentru mistreţi) se folosesc şi cartuşe 

cu glonţ, dar aceste gloanţe au o construcţie specială, diferită de cele folosite de armele militare. 

 

3. Cercetarea urmelor produse de folosirea armelor de foc 

Prin folosirea armelor de foc sunt create o serie de urme atât pe armă şi pe muniţie cât şi 

obiectele-ţintă. Fiecare dintre aceste urme poate furniza o serie de informaţii utile identificării 

armei cu care s-a tras şi a celui care a utilizat-o. 

3.1 Urmele produse de armele cu ţeavă ghintuită 

(a) Urmele formate pe armă: 

 pulberile arse se depun pe pereţii camerei de explozie şi pe partea interioară a ţevii 

 în cazul armelor noi ghinturile sunt mai proeminente, în vreme ce la armele 

folosite mai des ghinturile sunt tocite 

 pe patul armei în special, dar şi pe celelalte componente se pot găsi amprentele 

papilare ale trăgătorului şi chiar pete se sânge provenit de la victimă 

(b) urmele imprimate pe muniţie 

În momentul efectuării tragerii glonţul va fi expulzat spre ţintă (de exemplu, spre corpul 

victimei) fiind găsit în corpul victimei, în ziduri, în trunchiuri de copaci ş.a. Tubul gol este 

expulzat din armă în afară rămânând şi fiind ridicat, de regulă, de la locul faptei. 

b.1. urmele pe glonţ: 

 urmare a faptului că diametrul proiectilului  este mai mare decât distanţa dintre 

două ghinturi opuse, glonţul este „forţat” să străbată aceste ridicături ce se vor imprima pe 

suprafaţa proiectilului sub forma unor striaţii paralele. Numărul, orientarea striaţiilor , 

continuitatea lor liniară (de pe glonţul extras din corpul victimei şi cel obţinut în laborator prin 

tragere experimentală cu arma suspectă) pot duce la identificarea certă a armei cu care s-a tras 

b.2 urmele lăsate pe tubul gol 

 prin presiunea exercitată de gazele formate în urma arderii, pereţii tubului 

cartuşului vor fi împinşi spre exterior (adică spre pereţii interiori ai camerei de ardere) pe aceştia 

imprimându-se microrelieful camerei de ardere a armei 

 pe guleraşul cartuşului se imprimă urma lăsată de gheara extractoare. Poziţionarea 

urmei, adâncimea, forma, distanţa faţă de baza cartuşului sunt detalii ce pot fi folosite la 

identificarea armei 

 acul percutor loveşte cu forţă capsa detonatoare imprimându-şi pe aceasta 

microrelieful său 

 

(c) Urmele formate pe corpul omului 

În cazul folosirii unei arme de foc pentru rănirea sau uciderea unei persoane, pe corpul 

victimei se găsesc o serie de urme a căror interpretare permite stabilirea armei cu care s-a tras şi 

a împrejurărilor în care s-a comis fapta. Aceste urme sunt create fie de proiectil (glonţ), fie de 

factorii secundari ai împuşcăturii (flacăra, gazele fierbinţi, pulberea arsă şi cea nearsă). 

c.1 Urmele factorilor principali: Glonţul, la momentul impactului cu corpul victimei, 

creează un orificiu de intrare, un canal de trecere şi un orificiu de ieşire. De asemenea, pe corpul 

victimei sau pe hainele acestuia pot fi identificate – ca urme – inelul de ştergere, inelul de 

contuzie, inelul de metalizare şi inelul de imprimare. 

 Orificiul de intrare este locul prin care glonţul a pătruns în corpul victimei. Dacă 

proiectilul a atins o zonă a corpului acoperită de îmbrăcăminte, orificiul de intrare va fi examinat 

analizându-se cu grijă straturile de îmbrăcăminte dinspre exterior spre interior. La nivelul pielii, 

pătrunderea proiectilului generează un orificiu de intrare rotund al cărui diametru este, de regulă, 

mai mic decât cel al proiectilului (datorită elasticităţii majorităţii ţesuturilor umane şi a 

proprietăţii acestora de reveni la forma iniţială). Cu titlul de excepţie, la tragerile de la mică 

distanţă forţa gazelor produce un orificiu de intrare cu diametrul mai mare decât cel al 
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proiectilului, marginile acestuia nemaifiind rotunde ci stelate (spulberate). De asemenea, în 

situaţia pătrunderii proiectilului direct în zona unui ţesut osos dur, neelastic (de exemplu, în 

situaţia împuşcării în cutia craniană) orificiul de intrare are de regulă acelaşi diametru cu orificiul 

de ieşire. 

Aceste detalii ale orificiului de intrare pot conduce anchetatorul la stabilirea poziţiei şi 

direcţiei din care s-a tras (în raport cu poziţionarea orificiului de intrare) şi a calibrului muniţiei 

folosite. 

Inelul de ştergere se găseşte pe stratul exterior atins prima dată de proiectil (pe piele, 

dacă a atins o zonă a corpului neacoperită de îmbrăcăminte sau pe îmbrăcămintea exterioară) în 

jurul orificiului de intrare şi este format prin depunerea unor substanţe străine purtate de 

proiectilul expulzat (unsoare folosită la întreţinerea armei şi muniţiei, pulbere arsă şi nearsă, 

rugină din interiorul ţevii ş.a.) 

Inelul de contuzie (guleraş de contuzie sau de pergamentare) are forma unei benzi 

circulare în jurul orificiului de intrare, formate pe pielea omului, cu lăţimea de 1-5 mm de 

culoare roşie sau brun-roşiatică. 

Inelul de metalizare se formează atunci când proiectilul atinge în trecerea sa oasele dure 

ale corpului  (craniu, omoplat ş.a.), atingerea celor două corpuri dure făcând ca un strat fin de 

particule metalice de la suprafaţa proiectilului – create de frecarea proiectilului de ghinturile 

armei - să se depună sub forma acestui inel în jurul orificiului de pătrundere în osul respectiv. 

Inelul de imprimare se formează doar în cazul tragerilor cu arma lipită de corpul 

victimei şi are formă circulară (când arma a fost lipită perpendicular pe suprafaţa corpului) sau 

formă de semilună (atunci când gura ţevii este lipită doar parţial).  

Canalul de trecere este fie complet (proiectilul străbate în întregime corpul victimei) fie 

înfundat (canal orb) – atunci când proiectilul rămâne în corpul victimei. El poate fi liniar, 

uniform, dar poate fi şi neuniform (deviat), în situaţia în care proiectilul este deviat de la 

traiectoria sa în interiorul corpului la întâlnirea unor oase dure.  

Orificiul de ieşire, spre deosebire de cel de intrare, are marginile neregulate şi, de 

regulă, un diametru mai mare decât cel al proiectilului. Acest lucru se datorează faptului că 

proiectilul, în momentul străbaterii ţesuturilor organismului, „împrumută” eschile, sânge, ţesut 

ş.a. – crescând astfel în diametru. 

Cunoaşterea caracteristicilor orificiului de intrare, respectiv de ieşire permite organului 

judiciar să stabilească din ce direcţie s-a tras, care era poziţia trăgătorului, respectiv a victimei. 

c.2 Urmele factorilor secundari ai împuşcăturii 

Factorii secundari (suplimentari) ai împuşcăturii sunt flacăra, gazele, pulberea nearsă şi 

funinginea. 

 Flacăra – produce urme sub formă de arsuri dar doar în cazul tragerilor de la mică 

distanţă (5-10 cm, în funcţie de lungimea ţevii şi de pulberea folosită) 

 Gazele – produc urme sub forma unor distrugeri ce apar doar pentru tragerile de la 

mică distanţă (1-15 cm în funcţie de arma folosită) 

 Funinginea  - este proiectată afară din armă odată cu expulzarea glonţului şi este 

rezultatul arderii pulberii coloidale, a vaselinei şi a celorlalte impurităţi aflate în interiorul ţevii. 

Cu cât distanţa de tragere este mai mică cu atât pulberile – depuse pe ţintă în jurul orificiului de 

intrare – sunt mai consistente. Pentru armele militare pulberile sunt proiectate la maximum 40-50 

cm, dincolo de aceste distanţe ele nemaiajungând a se depune pe ţintă datorită greutăţii lor 

reduse. 

 Particulele nearse – se depun în mod similar funinginii, cu precizarea că acestea 

au o greutate şi mai mică, astfel că prezenţa lor pe corpul victimei indică o tragere de la mică 

distanţă 

3.2 Urmele produse de armele cu ţeavă lisă 

(a) urmele formate pe armă sunt aceleaşi categorii ca şi în cazul armelor cu ţeavă 

ghintuită 

(b) urmele formate pe muniţie: 
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 pe alice sau mitralii nu apar urme utile identificării, după cum nici pe gloanţele 

folosite pentru anumite categorii de vânat (datorită lipsei ghinturilor) 

 pe tubul tras vor fi vizibile urmele acului percutor, numărul acestora pe marginea 

rozetei indicând de câte ori a fost utilizat acel cartuş 

(c) urmele formate pe corpul victimei: 

c.1. Alicele sunt expulzate la gura armei sub formă de snop, dar din acest moment 

acestea se îndreaptă spre ţintă nu grupate ci răsfirate sub forma unui trunchi de con cu vârful la 

gura ţevii. Cu cât ţinta este mai departe cu atât scade numărul alicelor ce o vor lovi (împrăştierea 

lor este mai mare). 

 dacă alicele pătrund în corp în grup compact (de regulă, la trageri sub 1 m)  

produc plăgi de mari dimensiuni cu marginile neregulate. 

 dacă alicele pătrund disparat ele generează un mic orificiu de intrare şi un canal 

orb, nefiind letale (în măsura în care nu ating un organ vital) 

c.2 Factorii secundari sunt prezenţi şi în cazul tragerii cu arma de vânătoare însă cu 

următoarele diferenţieri faţă de arma militară: 

 folosindu-se o pulbere cu fum cu un randament de ardere mai scăzut, la tragerile 

cu arma de vânătoare există o cantitate mai mare de funingine care este proiectată la o distanţă 

mai mare 

 flacăra este mai puţin intensă decât la tragerea cu arme militare 

4 Expertiza balistică judiciară 

Cercetarea criminalistică în cazul folosirii armelor de foc implică nu doar concluziile 

organelor judiciare ce efectuează cercetarea la faţa locului ci şi expertizele efectuate în condiţii 

de laborator de către specialişti. Aceştia pot trage concluzii de identificare din examinarea armei, 

a muniţiei, a urmelor create pe corpul victimei sau pe alte obiecte. Pentru organul judiciar – cel 

care dispune efectuarea expertizelor – este esenţial să cunoască aspectele care pot fi lămurite de 

experţi, ce anume pot cere ca obiective ale expertizelor balistice judiciare. 

4.1. Din examinarea armei de foc suspecte (găsite la faţa locului, ridicate de la bănuit 

ş.a.) se poate stabili: 

 tipul, modelul, calibrul armei 

 dacă arma este în stare de funcţionare, dacă au fost înlocuite piese din 

mecanismele acesteia 

 dacă se putea trage cu arma defectă 

 dacă focul se putea declanşa întâmplător 

 dacă este o armă modificată (de exemplu, cu ţeava retezată) sau dacă e o armă 

confecţionată artizanal şi care sunt parametrii de funcţionare ai acestora 

4.2. Din examinarea muniţiei (atât a celei folosite, cât şi a celei nefolosite) se poate 

stabili: 

 calibrul cartuşului, locul şi anul fabricării 

 destinaţia acestuia (de exemplu, glonţ perforant)î 

 modelul şi tipul cartuşului 

 starea de funcţionare (dacă mai putea fi folosit sau nu la tragere) 

 tipul pulberii folosite (cu fum sau fără fum) 

 gradul de umiditate al pulberii 

 4.3 din examinarea urmelor împuşcăturii pe corpul uman – fiind necesară 

colaborarea expertului criminalist cu medicul legist -  se poate concluziona cu privire la: 

 numărul proiectilelor trase asupra corpului victimei 

 direcţia de tragere (stabilind poziţionarea orificiului de intrare şi a celui de ieşire) 

 distanţa aproximativă de la care s-a tras (în raport cu prezenţa factorilor secundari 

ai împuşcăturii) ş.a. 

Tot expertul criminalist este cel care poate stabili dinamica tragerii prin identificarea, pe 

lângă direcţia de tragere şi a distanţei de la care s-a tras, a următoarelor elemente: locul unde s-a 

aflat trăgătorul, locul unde s-a aflat victima. 
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TEMA 6. CERCETAREA CRIMINALISTICĂ A DOCUMENTELOR 

 

 

Cercetarea criminalistică a documentelor 

 
Obiective Unităţi de conţinut 

- să definească noţiunea şi importanţa 

documentelor în activitate de cercetare a 

infracţiunilor; 

Noţiunea şi importanţa documentelor - mijloace de 

probă. Cercetarea prealabilă a documentelor - 

probe materiale. Regulile generale privind 
 

- să aplice cu iscusinţă regulile generale privind 

manipularea şi conservarea documentelor; 

- să determine caracteristicile falsului material în 

documente; 

- să determine caracteristicile falsului intelectual în 

documente; 

- să argumenteze caracteristicile contrafacerii 

impresiunelor de ştampile; 

- să propună mijloace şi metode eficiente de 

descoperire a documentelor contrafăcute prin 

substituirea fotografiilor; 

manipularea şi conservarea documentelor - probe 

materiale. 

Caracteristicile falsului prin înlăturare, adăugire sau 

refacere de text. Contrafacerea semnăturilor. 

Examinarea criminalistică a actelor suspecte de fals 

prin contrafacerea rechizitelor. Contrafacerea 

semnăturilor. Caracteristicile contrafacerii 

impresiunilor de ştampile. Contrafacerea 

documentelor prin substituirea fotografiilor. 

 

1. Cercetarea criminalistică a documentelor este o ramură a criminalisticii, care studiază 

legităţile scrisului , ce scoate în evidenţă careva particularităţi a persoanei, metodele de 

falsificare a înscrisurilor, deasemenea elaborează mijloace şi metode de cunoaştere a legităţilor 

acestora în scopul cercetării şi descoperirii infracţiunii. 

2. Documentele sunt probe materiale în cazurile când ele sînt obiectul atentării, mijloace 

de săvârşire a infracţiunii şi tăinuire a probelor infracţiunii. 

Se deosebesc două feluri de cercetare criminalistică a documentelor: 

I. cercetarea criminalistică a scrisului 

II. cercetarea tehnico criminalistică a documentelor. 

4. Obiectele cercetării criminalistice a scrisului sînt: textele dactilografice, structura grafo-

tehnică a manuscrisului. După acesta pot fi stabilite autorul, executorul manuscrisului sau 

orientativ asemănările lui; sexul, vârsta, particularităţile fizice şi profesionale. 

La cercetarea tehnico-criminalistică a documentelor se studiază conţinutul, materialul din 

care este confecţionat, urmele rămase în urma schimbărilor efectuate în documente în timpul 

falsificării. 

Pentru rezolvarea acestor probleme se aplică diferite metode şi mijloace: 

a) chimice – stabilirea componenţei materialului din care este confecţionat documentul; 

b) fototehnice - identificarea cu ajutorul metodelor fotografice; 

c) fonoscopice – descifrarea înregistrării magnetice. 

3. La cercetarea infracţiunilor de acest gen se recomandă de-a respecta anumite reguli de 

lucru cu documentele corpuri delicte: de-a lucra cu documentele în mănuşi cu ajutorul pensetei, 

de-a nu atinge documentele cu mâinele ude; de-a nu pune documentele pe obiecte ude sau pătate; 

de-a nu face înscrisuri pe faţa sau versetul documentului; documentul anexat la dosar nu trebuie 
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cusut pe margini, ci de-l pus într-un plic care pe urmă poate fi cusut la dosar; la cercetare 

documentelor nu trebuie aplicate metode care ar putea deteriora starea lui.  

3. Deprinderea de scriere se capătă în rezultatul unor îndelungate instruiri şi 

antrenamente. În aşa fel se formulează scrisul persoanei – un sistem de deprinderi complicate, 

controlate de activitatea sistemului nervos central. 

Clasificarea deprinderilor scrisului: 

a) deprinderi tehnice – poziţia persoanei în timpul scrisului, a hârtiei şi a mijlocul de 

scris; 

b) deprinderi grafice – redarea semnelor grafice a scrierii şi combinaţiilor lor; 

c) deprinderile conţinutului grafo-tehnic – redarea şi construcţia semnelor grafice, 

particularităţile acestora, legătura dintre cuvinte şi fraze. 

4. Deprinderile conţinutului textual a fiecărui om caracterizează totalitatea semnelor care 

se împart în două grupe: semnele limbajului scris şi semnele grafice. 

5. Semnele limbajului scris – este maniera alcătuirii textului, care depinde de vocabularul, 

inteligenţa şi activitatea profesională a persoanei. Conţinutul textual se apreciază din punct de 

vedere gramatical, lexical şi stilistic. 

a) semnele gramaticale redau faptul posedării de către executor a regulilor gramaticale 

a scrierii. Nerespectarea acestor reguli aduce la comiterea unor greşeli orografice, 

sintactice sau punctuale, care în cazul dat se concentrează în calitate de semne 

identificatoare. În dependenţă de greşelile comise se stabileşte nivelul intelectual al 

persoanei. El poate fi: scăzut, mediu şi înalt; 

b) Semnele lexicale, caracterizează vocabularul executorului pe care-l posedă, 

dezvoltarea profesională. Din punct de vedere al identificării persoanei după scris un 

interes deosebit prezenta folosirea: cuvintelor profesionale - cuvinte specifice pentru 

un anumit domeniu de activitate profesională; arhaisme - cuvinte şi expresii 

învechite; dialecte - cuvinte luate din dialectul local; jargoanele  şi expresiile, 

caracteristice unui anumit grup de persoane sau unei anumite limbi. 

c) Semnele stilistice redau maniera expunerii, structura compoziţională a înscrisului 

care cuprinde, limba literară (artistic, ştiinţific, publicistic, limbaj de afaceri) precum 

şi limbaj obişnuit. Maniera de redare poate fi scundă, laconică sau flecară cu 

explicaţii amănunţite. Construcţia compoziţională se stabileşte după anumite părţi ale 

înscrisului (introducere, cuprins şi încheiere), consecutivitatea expunerii gândurilor, 

folosirea diferitor tipuri de fraze (simple, compuse, exclamatoare, interogative), etc.  

6. Semnele grafo-tehnice (indicii grafici) se împart în generale şi particulare:  

            a) Semnele generale - caracterizează scrisul ca o totalitate de mişcări coordonate. La ele 

se referă: evoluţia scrisului capacitatea executorului de a scri cu mişcări coordonate şi rapizi. Se 

cunosc următoarele feluri: superioară, inferioară şi medie, înclinaţia se are în vedere poziţia axei 

longitudinale faţă de linia scrisului. Se disting după acest element scrisuri înclinate spre dreaptă, 

spre stînga şi vertical. Înclinaţia nu este un semn stabil el poate fi schimbat în scopul mascării 

scrisului; Dimensiunea scrisului se apreciază după înălţimea semnelor: mare - înălţimea peste 5 

mm, mijlociu - de la 2 la 5 mm, mărunt - până la 2 mm; 

continuitatea scrisului se caracterizează prin scrierea unui anumit număr de litere într-un cuvânt 

fără întreruperea mişcării. Continuitatea poate fi mare – peste 5 litere fără întrerupere, medie 3-4 

litere, mică nu mai mult de 2 litere. Acest semn este stabil pentru ca a mări continuitatea  fără 

antrenamente este imposibilă;presiunea se caracterizează depunerea forţei executorului cu 

ajutorul mijlocului de scris pe hârtie. 

        b) Semnele particulare ale scrisului reflectă particularităţile mişcărilor, deprinderilor 

executorului, privind modul de executare a literelor, cifrelor, semnăturilor sau grup de semne 
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grafice. La semnele particulare se referă: forma caligrafică a literelor care constau din două 

elemente constitutive - grame şi trasee anexate, ele pot fi litere cu trasee circulare sau 

semicirculare,  direcţia şi succesiunea mişcărilor instrumentului scriptual la executarea anumitor 

semne sau elemente grafice. Ele pot fi patru direcţii (de sus în jos)- descendentă, (de jos în sus)- 

ascendentă, (de la stînga la dreapta), modul de legare a semnelor grafice învecinate şi a 

elementelor acestora, consecutivitatea mişcărilor în timpul executărilor semnelor grafice şi 

legării lor, dificultatea mişcărilor în timpul executării semnelor grafice şi legării lor, dificultatea 

mişcărilor la scrierea anumitor litere. 
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TEMA 7. TACTICA CERCETĂRII LA FAŢA LOCULUI 

 

Tactica cercetării la faţa locului 

 
Obiective Unităţi de conţinut 

- să definească noţiunea, importanţa şi sarcinile 

cercetării la faţa locului; 

- să caracterizeze principiile general-tactice privind 

cercetarea la faţa locului; 

- să argumenteze conţinutul etapei de pregătire cu 

ocazi cercetării locului faptei; 

- să determine conţinutul etapei propriu-zise a 

cercetării la faţa locului; 

- să utilizeze iscusit mijloace şi procedee de fixare 

corectă a rezultatelor cercetării la faţa locului;  

- să întocmească scheme, schiţe a locului săvârsirii 

faptei; 

Noţiunea, importanţa şi sarcinile cercetării la faţa 

locului. Principiile general-tactice privind 

cercetarea la faţa locului. Pregătirea în vederea 

cercetării la faţa locului. Completarea echipei de 

cercetare a locului faptei. Rolul specialistului la 

cercetarea locului faptei. 

Efectuarea cercetării propriu-zise la faţa locului. 

Fazele şi metodele de examinare a ambianţei 

locului faptei. Procedeele tactice cu a căror 

aplicare se desfăşoară cercetarea la faţa locului. 

Selectarea şi aplicarea acestora în funcţie de 

condiţiile locului faptei 

Fixarea rezultatelor cercetării la faţa locului. 

Procesul-verbal de cercetare la faţa locului: 

structura şi conţinutul acestuia. Aplicarea 

mijloacelor tehnice criminalistice la cercetarea 

locului faptei şi fixării rezultatelor obţinute. 

Fotografia şi înregistrarea videomagnetică - 

mijloace eficiente de fixare. Tehnica aplicării 

acestora în cadrul cercetării la faţa locului. 

Schiţarea împrejurărilor şi a ambianţei locului 

faptei. Variantele tehnice de întocmire a schiţei 

locului faptei. 
 

1. Cercetarea la faţa locului reprezintă activitatea procedurală al cărei conţinut îl 

constituie examinarea nemijlocită de către organul de urmărire penală a unui teren deschis ori a 

unei încăperi în care a avut loc fapta sau în perimetrul cărora sau manifestat consecinţele ei, a 

obiectelor ce alcătuiesc ambianţa acestora, în vederea descoperii, fixării şi ridicării urmelor 

infracţiunii şi a altor mijloace materiale de probă necesare stabilirii naturii infracţiunii, 

identificării făptuitorului, modului şi împrejurărilor în care sa activat. (art.118 CPP Republicii 

Moldova). 

2. Obiectivul general al cercetării la faţa locului constă în stabilirea adevărului obiectiv (ce 

a avut loc în realitate în locul dat). 

Obiectivele particulare:  

a) stabilirea caracterului evenimentului studiat; 

b) stabilirea locului, timpului şi alte împrejurări ale faptei; 

c) relevarea, fixare şi examinarea urmelor, lăsate de infractor, alte urme, de asemenea şi 

corpurile delicte; 

d) stabilirea schimbării poziţiei şi structurii obiectelor particulare până la evenimentul 

cercetat şi după el;  

e) stabilirea şi fixarea împrejurărilor negative. 

3. În criminalistică este primită divizarea cercetării la faţa locului în etape. Se deosebesc 

trei etape ale cercetării la faţa locului: de pregătire, de lucru şi finală. Etapa de pregătire include 

în sine două stadii: acţiuni până la ieşirea la faţa locului (prima stadie a pregătirii) şi acţiuni la 

faţa locului, până la începerea etapei de lucru (a doua stadie a pregătirii). 
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La prima stadie a pregătirii ofiţerul de urmărire penală: 

a) asigură paza locului infracţiunii; 

b) ia măsuri pentru prevenirea şi minimalizarea consecinţelor şi efectelor acestora; 

c) asigură prezenţa persoanelor ce au stabilit infracţiunea comisă; 

d) asigură prezenţa specialistului (după necesitate) şi a altor participanţi; 

e) verifică starea de funcţionarea a mijloacelor tehnice, utilizarea cărora este necesară în 

procesul cercetării la faţa locului. 

La etapa a doua de pregătire ofiţerul de urmărire penală: 

a) ia măsuri pentru acordarea ajutorului medical victimelor. 

b) îndepărtează de la faţa locului persoanele străine. 

c) întreabă martorii în scopul orientării şi stabilirii schimbărilor efectuate la locul faptei. 

d) stabileşte sarcinile participanţilor la cercetare. 

e) înfăptuieşte alte acţiuni de neamânat îndreptate spre reţinerea infractorului, 

deasemenea ia măsuri pentru îmbunătăţirea vizibilităţii locului cercetat şi a 

condiţiilor de cercetare. 

Etapa de lucru constă din faza statică şi faza dinamică. În faza statică se face cunoştinţă 

cu ambianţa generală a locului infracţiunii: se stabileşte consecutivitatea cercetării la faţa locului: 

se stabilesc hotarele şi limitele cercetării, etapele cercetării, procedeele de efectuare a cercetării, 

se dau însărcinări participanţilor la cercetare, se stabileşte ordinea reconstituirii unor elemente. 

Cercetarea poate fi efectuată prin mai multe procedee tactice: 

a) concentric – de la periferii spre centru. 

b) excentric – de la centru la periferii. 

c) frontal – dea lungul sectorului cercetat(pe linii drepte de la o margine la cealaltă, pe liniile 

sectoarelor sau pătratelor). 

d) local – se cercetează anumite porţiuni ale locului faptei. 

e) complex – combinarea procedeelor indicate. 

Locul urmelor şi a obiectelor se fixează după cel puţin două repere fixe. 

     În faza dinamică este efectuată fotografierea câmpului infracţional, se iau şi se pregătesc 

pentru ridicare toate obiectele, care pot avea calitate de corpuri delicte, sunt cercetate amănunţit 

urmele şi obiectele materiale. În legătură cu aceasta se iau în consideraţie circumstanţele 

negative sub care se înţeleg împrejurările ce contravin explicaţiilor logice a evenimentului, 

factorilor, versiunii victimei, declaraţiilor bănuitului în momentul cercetării. 

      La etapa finală a cercetării la faţa locului se înfăptuieşte fixarea procesuală a rezultatelor 

ei. Se întocmeşte procesul-verbal de cercetare la faţa locului, schemele necesare, se ambalează şi 

se sigilează obiectele ce urmează a fi ridicate. Fotografiile obţinute se anexează la procesul-

verbal de cercetare la faţa locului. Procesul –verbal este semnat de toţi participanţii la cercetare. 
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    TEMA 8. TACTICA PERCHEZIŢIEI ŞI RIDICĂRII DE OBIECTE ŞI DOCUMENTE 

 

Tactica percheziţiei şi ridicării de obiecte şi documente 

 
Obiective Unităţi de conţinut 

- să relateze conceptul criminalistic al noţiunii de 

percheziţie; 

- să caracterizeze criteriile de clasificare a 

percheziţiei; 

- să argumenteze caracterul de constrângere al 

percheziţiei; 

- să definească regulile ce urmează a fi respectate 

cu ocazia efectuării percheziţiei; 

- să determine particularităţile efectuării 

percheziţiei persoanelor; 

- să stabilească recomandările tactice necesare a fi 

folosite la efectuarea percheziţiei şi la ridicarea de 

obiecte şi documente; 

- să aprecieze importanţa mijloacelor tehnice la la 

efectuarea percheziţiei şi la ridicarea de obiecte şi 

documente; 

- să propună metode şi mijloace eficiente privind 

fixarea rezultatelor percheziţiei şi ridicării de 

obiecte şi documente; 

Conceptul criminalistic al noţiunii de percheziţie. 

Sarcinile generale ale percheziţiei. Felurile 

percheziţiei. Efectuarea percheziţiei în grup. 

Pregătirea în vederea efectuării percheziţiei. 

Asigurarea tehnico-ştiinţifică a activităţii celor 

investiţi cu efectuarea percheziţiei. Reguli general- 

tactice privind efectuarea percheziţiei. Aspectul 

psihologic al percheziţiei. 

Percheziţia în încăperi. Noţiunea de încăpere ca 

obiect de percheziţionat. Tactica deplasării şi 

pătrunderii în încăperea în care urmează să fie 

efectuată percheziţia. Tactica percheziţiei în 

încăpere. Metodele şi tehnica aplicată la căutarea 

obiectelor ascunse. Regulile deontologice şi etico- 

juridice cu a căror strictă respectare trebuie să se 

desfăşoare percheziţia în încăperi. 

Percheziţia în locuri deschise. Noţiunea de loc 

deschis ca obiect de percheziţionat. Metodele de 

căutare în locuri deschise a obiectelor ascunse. 

Mijloacele tehnice aplicate la efectuarea genului dat 

de percheziţie. 

Percheziţia persoanei. Categoriile de persoane care 

pot fi supuse percheziţiei corporale. Fazele în care 

se desfăşoară percheziţia corporală. Participanţii la 

percheziţia corporală. 

Fixarea rezultatelor percheziţiei. 

 

1. Percheziţia este o acţiune de urmărire penală şi de tactică criminalistică, ce constă în 

căutarea forţată în încăperi, terenuri şi altor obiecte, de asemenea şi a persoanelor cu scopul 

descoperirii şi ridicării urmelor, armelor infracţiunii, obiectelor şi bunurilor, obţinute pe cale 

ilicită, altor obiecte şi documente, ce ar avea importanţa pentru descoperirea şi cercetarea 

infracţiunii. 

Ridicarea este o acţiune de urmărire penală şi de tactică criminalistică, ce constă în luarea 

obiectelor şi documentelor, ce au o importanţă pentru dosar, când se cunoaşte la cine şi unde se 

află ele. 

2. Scopurile percheziţiei: 

a) descoperirea şi ridicarea obiectelor ce au valoare probatorie (obiectele infracţiunii, de 

asemenea şi cele obţinute pe cale criminală sau care poartă urmele infracţiunii, 

documente ce prezintă circumstanţe importante pentru dosar, de asemenea şi a 

cadavrelor). 

b) descoperirea persoanelor în căutare precum şi materialelor ce ar uşura acest lucru 

(fotografii, scrisori, etc.). 

c) stabilirea averii, care urmează a fi pusă sub sechestrul în scopul asigurării, restituirii 

prejudiciului prin acţiunea civilă din procesul penal sau o eventuală confiscare a ei. 
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3. Genurile percheziţiei pot fi clasificate după mai multe criterii: 

a) după obiect: percheziţia încăperilor, percheziţia persoanelor, percheziţia 

terenurilor, percheziţia mijloacelor de transport. 

b) după etapele percheziţiei: iniţială şi repetată. 

c) după timp efectuării: separată şi concomitentă. 

4. Pregătirea în vederea percheziţiei include: 

a) acumularea informaţiei orientative necesare. 

b) stabilirea timpului efectuării percheziţiei. 

c) formarea şi instruirea grupei operative de urmărire penală.  

d) asigurarea grupei cu mijloace tehnice-criminalistice necesare şi transport. 

e) planul efectuării percheziţiei. 

f) întocmirea ordonanţei şi obţinerea sancţiunii judecătorului de instrucţie. 

5. Se deosebesc patru etape de efectuare a percheziţiei: 

a) de pregătire: care constă în sosirea grupei la locul destinat a percheziţiei, 

pătrunderea la locul ce urmează a fi percheziţionat şi întreprinderea măsurilor 

pentru asigurarea decurgerii normale a percheziţiei; 

b) examinarea generală: constă în cercetarea vizuală generală a locului ce urmează a 

fi percheziţionat, în timpul acesteia ofiţerul de urmărire penală face cunoştinţă 

nemijlocit cu mediul înconjurător, stabileşte planul percheziţiei, definitiv stabileşte 

sarcinile membrilor participanţi la percheziţie, ia decizia despre utilizarea 

mijloacelor tehnice. 

c) etapa dinamică: include în sine căutarea nemijlocită a obiectelor ce au importanţă 

pentru urmărirea penală. 

d)  fixarea rezultatelor percheziţiei constă în întocmirea procesului verbal, planurilor 

şi schemelor încăperilor sau terenurilor percheziţionate, folosirea fotografierii şi a 

filmului video. 

6. Ca procedee tactice pot fi menţionate:  

a) percheziţia: unor obiecte şi generală. 

b) percheziţia în grup şi de o singură persoană. 

c) percheziţia concomitentă şi separată. 

d) percheziţia paralelă şi încrucişată. 

e) metoda comparării încăperilor sau terenurilor similare. 

7. Metoda de bază de fixare a rezultatelor percheziţiei este procesul verbal. În procesul 

verbal amănunţit se indică informaţia despre obiectele găsite şi locul găsirii lor. În cazurile când 

se ridică hârtii de valoare, obligaţii, certificate, acreditive se enumără rechizitele acestor 

documente. La depistarea ascunzătorilor se descrie amănunţit amplasarea lor şi dimensiunea. În 

partea finală a procesului verbal de percheziţie se indică ce a fost ridicat, ambalajul şi sigila, cui 

şi ce a fost transmis spre păstrare. 

Ordinea efectuării percheziţiei şi locul depistării ascunzătorilor pot fi fixate în plan şi în 

schemă. Dacă este necesar tot în aceleaşi scopuri pot fi folosite fotografierea şi video-filmul 

judiciar. 

8. Ridicarea se deosebeşte de percheziţie prin faptul că în procesul acesteia se ridică 

obiecte iniţial cunoscute, locul cărora iniţial este cunoscut, în legătură cu ce în timpul ridicării 

lipseşte necesitatea căutării. Ridicarea este efectuată conform ordonanţei ofiţerului de urmărire 

penală, în care trebuie să fie indicate care obiecte şi documente anume urmează a fi ridicate, 

motivul şi locul aflării acestora. Ridicarea documentelor, ce conţin secrete de stat de asemenea 

corespondenţa poştală şi convorbirile telefonice este efectuată doar cu sancţiunea judecătorului 

de instrucţie. Rezultatele ridicării se fixează în procesul verbal al acestei acţiuni de urmărire 

penală, iar după necesitate şi în anexele acestuia. 
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TEMA 9. TACTICA AUDIERII PĂRŢILOR ÎN PROCESUL PENAL 

 
Tactica audierii părţilor în procesul penal 

(martorului, părţii vătămate, bănuitului şi învinuitului) 

 
Obiective Unităţi de conţinut 

- să definească noţiunea, importanţa şi sarcinile 

audierii martorului, părţii vătămate, bănuitului şi 

învinuitului; 

- să caracterizeze principiile general-tactice privind 

audierea martorului, părţii vătămate, bănuitului şi 

învinuitului; 

- să descrie procesul psihologic de formare a 

Noţiunea şi importanţa declaraţiilor martorului în 

procesul penal. Procesul psihologic de formare a 

declaraţiilor martorilor. Organizarea activităţii de 

audiere a martorilor. Determinarea timpului şi a 

locului ascultări martorilor. Persoanele care pot 

participa la ascultarea martorilor. Pregătirea în 

vederea ascultării unei persoane concrete în calitate 

declaraţiilor martorilor; 

- să argumenteze conţinutul etapei de pregătire cu 

ocazia audierii martorului, părţii vătămate, 

bănuitului şi învinuitului; 

- să determine conţinutul etapei propriu-zise a 

audierii martorului, părţii vătămate, bănuitului şi 

învinuitului; 

- să utilizeze iscusit mijloace şi procedee de fixare 

corectă a rezultatelor audierii martorului, părţii 

vătămate, bănuitului şi învinuitului; 

- să demonstreze aptitudini bine formate în situaţia 

audierii minorilor şi persoanelor cu dezabilităţi; 

- să întocmească corect procesul-verbal de audiere a 

martorului, părţii vătămate, bănuitului şi 

învinuitului şi altor persoane; 

de martor. 

Procedeele tactice ce constituie tactica ascultării 

propriu-zise a martorilor. Contactul psihologic - 

condiţie indispensabilă bunei desfăşurări a ascultării 

martorilor. Procedeele tactice cu a căror aplicare se 

asigură contactul psihologic. Relatarea liberă: 

noţiunea şi semnificaţia ei tactică. Alte procedee 

tactice de ascultare a martorilor. Tactica depăşirii 

mărturiilor mincinoase. Procedeele tactice privind 

ascultarea martorilor minori, a persoanelor în etate 

şi a celor handicapate. Persoanele participante la 

ascultarea acestei categorii de martori. Particularităţi 

tactice privind ascultarea părţii vătămate. 

Importanţa ascultării bănuitului şi a învinuitului. 

Unele aspecte referitoare la psihologia bănuitului şi 

a învinuitului. Pregătirea în vederea ascultării 

bănuitului şi a învinuitului. Tactica ascultării 

propriu-zise a bănuitului şi a învinuitului. 

Procedeele tactice aplicate în cadrul ascultării 

bănuitului şi a învinuitului. Tactica prezentării 

probelor în cadrul ascultării bănuitului şi 

învinuitului. 

 

 

1. Audierea este acţiunea de urmărire penală şi de tactică criminalistică ce constă în 

acumularea şi fixarea conform legislaţiei în vigoare a declaraţiilor martorilor, victimelor, 

bănuiţilor, învinuiţilor şi inculpaţilor asupra anumitor fapte cunoscute de ei ce au importanţă în 

justa soluţionare a cauzei penale. 

2. Obiect al audierii  pot fi: 

a) circumstanţele ce intră în fapta supusă probaţiunii, 

b) circumstanţele necesare pentru obţinerea scopurilor înaintate în procesul cercetării, 

c) circumstanţe cu ajutorul cărora pot fi obţinute probe, 

d) circumstanţe, cunoaşterea cărora este necesară pentru determinarea forţei probatoare a 

dovezilor, 

e) circumstanţe care neavând caracter probatoriu au un rol tactic. 

3. Tipurile audierii în procesul urmăririi penale se deosebesc în dependenţă de: 
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a) calitatea procesuală a audiatului: audierea martorului, victimei, bănuitului, învinuitului, 

specialistului, expertului, 

b) vârsta audiatului: adult, minor, copil. 

c) cu prezenţa participanţilor: prezenţa terţei persoane, participarea apărătorului, expertului, 

specialistului, părinţilor sau reprezentanţilor legali, pedagogului, traducătorului, 

d) locul audierii, 

e) caracterul situaţiei de urmărire penală (cu conflict şi fără). 

f) a fost persoana dată audiată anterior pe dosarul dat sau este audiată pentru prima dată: 

iniţială, repetată, adăugătoare. 

4. Pregătirea pentru audiere poate fi specială şi psihologică. 

Pregătirea specială presupune studierea materialelor dosarului penal, acţiunile de urmărire 

penală efectuate anterior audierii, pregătirea probelor care, la decizia ofiţerului de urmărire 

penală, vor fi prezentate, stabilirea ordinii audierii şi modalităţii de citare a persoanei ce urmează 

a fi audiată, pregătirea locului unde va fi audiată persoana şi mijloacele tehnice de fixare, 

documentele, caracteristicile, formularea întrebărilor de bază, schiţarea planului de audiere, 

studierea literaturii de specialitate, convorbiri cu specialiştii, primirea consultaţiilor în centrele 

ştiinţifice asupra anumitor întrebări, ce necesită anumite cunoştinţe într-o anumită ramură a 

ştiinţei tehnicii, culturii, etc. 

Pregătirea psihologică presupune alegerea de către ofiţerul de urmărire penală a ordinii şi 

tonul de punere a întrebărilor, crearea condiţiilor şi împrejurărilor, ca împuternicirile sale să nu 

fie limitate, ca să  se simtă comod ofiţerul de urmărire penală şi cel audiat – pregătirea în vederea 

stabilirii contactului psihologic. 

5. Se deosebesc următoarele etape ale audierii: 

a) etapa iniţială, 

b) relatarea liberă, 

c) etapa de punere a întrebărilor, 

d) etapa finală, 

7. Procedeele tactice ale audierii se deosebesc în dependenţă de etapele audierii, de volumul 

probelor  şi caracterul situaţiei în care are loc audierea (fără conflict sau cu conflict).  

Procedura de bază în cazul audierii fără conflict: 

a) prezentarea persoanei audiate a fragmentelor din procesele verbale de audiere a altor 

persoane. 

b) propunerea de a relata faptele, strict respectând ordinea cronologică în care au decurs 

evenimentele relatate, 

c) audierea la locul faptei,  

d) reamintirea, detalierea, suprapunerea faptelor şi evenimentelor... 

Procedeele tactice ale audierii în cazul situaţiei cu conflict: 

a) trezirea interesului persoanei audiate spre darea de declaraţii, spre convorbirea cu 

ofiţerul de urmărire penală. 

b) de a atrage atenţia la respectarea drepturilor audiatului şi satisfacerii intereselor lui 

legale, 

c) crearea şi menţinerea în procesul interogării unei atmosfere de serviciu fără 

incomodităţi, 

d) manifesta în procesul audierii a respectului faţă de personalitate şi norme etice, 

e) lămurirea audiatului a importanţei dării de depoziţii veridice şi căinţei sincere, 

f) relevarea motivelor de dare a declaraţiilor false şi lichidarea acestora, 

g) convingerea cu ajutorul deducţiei logice  lipsei de sens, în darea de declaraţii false, 

h) Detalierea maximală şi concretizarea depoziţiilor declaraţiile audiatului, 

i) stimularea calităţilor pozitive ale audiatului, 
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j) prezentarea dovezilor ce-l demască pe audiat într-o anumită infracţiune sau minciună, 

k) audierea repetată, sistematică, încrucişată, adăugătoare etc. 

7. Procesul verbal este metoda de bază de fixare a declaraţiilor audiatului. În el este 

reflectată decurgerea şi rezultatele audierii. Ca mijloace adăugătoare de fixare a declaraţiilor pot 

fi utilizate înregistrarea audio şi video-filmul judiciar. Cu ajutorul lor se fixează informaţia 

relatată de audiat. Prin aceasta deasemenea se fixează modul de comportare în cazul punerii unor 

întrebări cheie. 
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TEMA 10. TACTICA PREZENTĂRII SPRE RECUNOAŞTERE 

 

Tactica prezentării spre recunoaştere 
Obiective Unităţi de conţinut 

- să definească noţiunea, obiectele şi importanţa 

prezentării spre recunoaştere; 

- să cunoască sarcinile audierii prealabile a 

martorului, părţii vătămate, bănuitului şi 

învinuitului ce urmează să recunoască pe cineva 

(ceva); 

- să descrie procesul psihologic de formare a 

declaraţiilor martorilor; 

- să argumenteze conţinutul etapei de pregătire a 

prezentării spre recunoaştere; 

- să determine conţinutul etapei propriu-zise a 

prezentării spre recunoaştere; 

- să utilizeze iscusit mijloace şi procedee de fixare 

corectă a rezultatelor prezentării spre recunoaştere; 

- să întocmească corect procesul-verbal de 

prezentăre spre recunoaştere; 

Noţiunea şi importanţa prezentării spre 

recunoaştere la descoperirea infracţiunilor şi 

identificarea autorilor acestora. Pregătirea în 

vederea prezentării spre recunoaştere. Obiectul 

ascultării persoanei care urmează să recunoască. 

Reguli generale privind efectuarea prezentării 

spre recunoaştere. 

Prezentarea spre recunoaştere a persoanelor după 

semnalmente şi caracteristicile fimcţional-

dinamice (mers, voce şi vorbire). Particularităţi 

tactice privind prezentarea spre recunoaştere a 

cadavrelor. Selectarea subiecţilor recunoaşterii 

propriu-zise a cadavrelor. 

Tactica prezentării spre recunoaştere a animalelor 

şi a obiectelor materiale care au constituit 

obiectul sau produsul infracţiunii. Verificarea şi 

aprecierea rezultatelor prezentării spre 

recunoaştere. 

 

1.Prezentarea spre recunoaştere este o acţiune de urmărire penală şi de tactică 

criminalistică şi constă în determinarea apartenenţei de gen sau grup de către partea vătămată, 

martor, bănuit, învinuit al unui obiect datorită memorizării anterioare a acestuia. Baza ştiinţifică 

a prezentării spre recunoaştere o formează procesul psihologic, esenţa căruia constă în faptul că 

persoana ce recunoaşte obiectul face compararea cu ajutorul memoriei a înfăţişării obiectului 

văzut anterior cu obiectul prezentat împreună cu alte obiecte. În rezultatul acestei comparări se i-

a decizia asupra identităţii, asemănării sau deosebirii dintre obiectele, persoanele prezentate. 

2. Sînt următoarele genuri ale prezentării spre recunoaştere: 

a) a persoanelor. 

b) a obiectelor. 

c) a animalelor. 

d) a cadavrelor sau a unor părţi de cadavre. 

e) a încăperilor sau a porţiunilor de teren. 

Prezentarea spre recunoaştere  poate fi înfăptuită în două forme: în realitate sau după 

fotografie. 

3. Regulile de bază ale prezentării spre recunoaştere: 

a) cel ce recunoaşte de la bun început este audiat de împrejurările în care al a văzut 

persoana sau obiectul respectiv, particularităţile şi semnele individuale, după care ea 

îl poate recunoaşte. 

b) numărul obiectelor prezentate spre recunoaştere nu trebuie să fie mai mic de trei (cu 

excepţia prezentării cadavrelor). 

c) obiectele prezentate  spre recunoaştere trebuie să fie după posibilitate asemănătoare la 

exterior cu cel ce trebuie recunoscut. Obiectul ce urmează să fie recunoscut se 

prezintă împreună cu aceste obiecte. 
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d) până la începerea prezentării spre recunoaştere persoanei ce urmează a fi prezentată i 

se dă posibilitatea de aşi alege locul dorit între persoanele prezentate spre 

recunoaştere. 

e) dacă persoana căreia i se prezintă pentru recunoaşterea este în calitate de martor sau 

parte vătămată, el înainte de a recunoaşte este prevenit despre răspunderea penală 

pentru sustragerea sau refuzul de a face depoziţii, prezentarea cu bună voinţă a 

depoziţiilor mincinoase. 

f) pentru fixarea mersului şi rezultatelor prezentării spre recunoaştere pot fi utilizate 

mijloace audio sau video. 

4. Pregătirea în vederea prezentării spre recunoaştere presupune: 

a) audierea prealabilă a persoanei care va recunoaşte, 

b) alegerea locului de prezentare spre recunoaştere, 

c) crearea condiţiilor optimale pentru efectuarea prezentării spre recunoaştere, 

d) invitarea specialistului pentru participare sau pregătirea prezentării spre recunoaştere 

sau consultarea cu el, în vederea aplicării unor mijloace tehnice, 

e) asigurarea escortări bănuitului sau învinuitului care se află sub arest. 

 5.Conform legislaţiei procesuale, despre prezentarea spre recunoaştere se întocmeşte un 

procesul verbal în care se indică mersul şi rezultatele, fixarea obiectului predestinat prezentării 

spre cunoaştere poate avea loc prin fotografiere sau înregistrare video. 

6. Prezentarea pentru recunoaştere a persoanelor 

Recunoaşterea unei persoane se poate face după trăsăturile statice (înfăţişare, însemnând 

nu doar trăsăturile feţei sau ale corpului, ci şi a îmbrăcămintei), dar şi după trăsăturile dinamice 

ale persoanei  (voce şi vorbire, mers) 

Pregătirea prezentării pentru recunoaştere 

În vederea prezentării pentru recunoaştere persoana care va face recunoaşterea este 

audiată şi i se solicită să facă o descriere cât mai detaliată a persoanei respective cu indicarea 

particularităţilor care i-au atras atenţia şi care îi formează convingerea că ar putea recunoaşte 

persoana dacă i s-ar prezenta. 

În vederea prezentării pentru recunoaştere organul de anchetă trebuie să alcătuiască un 

grup de 3-5 persoane cu trăsături asemănătoare (sex, vârstă, înălţime, fizionomie, constituţie ş.a.) 

cu persoana supusă recunoaşterii. Raţiunea prezentării suspectului într-un grup relativ uniform 

este legată de necesitatea ca recunoaşterea să se bazeze nu pe aspecte generale, ci pe detalii 

particulare. 

De asemenea se va încerca prezentarea grupului în condiţii similare de mediu (în special 

de luminozitate, distanţă etc.) 

Reguli tactice ale prezentării pentru recunoaştere a persoanelor 

- după alcătuirea grupului şi ascultarea prealabilă, persoana ce face recunoaşterea este 

invitată să privească pe atenţie pe membrii grupului şi să-l indice pe făptuitor, dacă îl recunoaşte.                     

Dacă mai multe persoane fac recunoaşterea, aceste activităţi se desfăşoară separat, succesiv 

pentru a evita influenţarea reciprocă acestora. 

- persoana ce face recunoaşterea va face recunoaşterea cu voce tare, indicând persoana 

recunoscută – situaţie fixată prin efectuarea unei fotografii 

- în situaţia în care martorului îi este frică a face recunoaşterea se poate apela la 

camerele speciale de recunoaştere, separate de un geam cu oglindă unidirecţională, ce permite 

observarea grupului de către martor, dar nu şi invers 

- după recunoaştere, persoana ce a făcut recunoaşterea este audiată din nou 

- nerecunoaşterea suspectului nu este o probă a nevinovăţiei putând exista mai mulţi 

factori obiectivi sau subiectivi care să influenţeze acest demers 

- în egală măsură, recunoaşterea din grup a suspectului nu este o probă decisivă, 

posibilitatea de eroare fiind prezentă, această probă trebuind completată şi coroborată cu alte 

mijloace de probă 
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7. Prezentarea pentru recunoaştere a obiectelor 

În prezentarea pentru recunoaştere a obiectelor – obiecte ce aparţin victimei sau obiecte 

folosite în comiterea infracţiunii finalitatea urmărită este fie restituirea acestora către proprietarul 

de drept, fie identificarea făptuitorului. Subiecţii recunoaşterii sunt martorii sau părţile vătămate. 

Se va respecta, în măsura posibilităţii, regula prezentării în grup a obiectului respectiv, 

grupul trebuind să prezinte trăsături asemănătoare 

8. Prezentarea pentru recunoaştere a animalelor 

În prezentarea pentru recunoaştere a animalelor sunt aplicabile în mare măsură regulile 

tactice ale prezentării pentru recunoaştere a obiectelor. Suplimentar, organul de anchetă a 

observa reacţia animalului la anumite gesturi sau sunete sau chiar la vederea persoanei în cauză. 

Astfel este cunoscut că fiecare stăpân îşi poate recunoaşte animalele  nu doar după trăsăturile 

exterioare, ci şi după reacţiile acestor la chemarea stăpânului, la provocarea anumitor sunete. La 

rândul lor, animalele reacţionează într-un mod distinct la vocea stăpânului, la vederea lui, la 

mirosul acestuia etc. 

               

              9. Recunoaşterea după fotografii 

În măsura în care persoana, obiectul sau cadavrul nu poate fi prezentat direct martorului 

sau persoanei vătămate, organul de cercetare penală prezintă acestei persoane fotografii ale 

obiectului de identificat respectând condiţia grupului uniform din punct de vedere a trăsăturilor. 

Obiectele sau persoanele sunt prezentate în fotografie subiectului fără nume, ci printr-un număr 

de identificare, ulterior verificându-se în ce măsură recunoaşterea este sau nu reuşită. 

Despre recunoaşterea făcută în aceste condiţii se întocmeşte un proces verbal de 

recunoaştere cuprinzând fotografiilor fiecărui obiect din grup precum şi imaginea identificării de 

către subiect a fotografiei respective. 
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TEMA 11. EXPERTIZA JUDICIARĂ 

 

Subiectul 11.  Expertiza judiciară 
Obiective Unităţi de conţinut 

- să definească notiunea de expertiză judiciară şi 

constatare tehnico-ştiinţifică. 

- să distingă tipurile şi clasificarea lor. 

- să cunoască modul de fomulare a întrebárilor 

pentru dispunerea expertizelor,   sau constatării 

tehnico-ştiinţifice.  

- să aprecieze necesitatea respectării prevederilor 

procesuale (părţilor în proces) la ordonarea şi 

efectuarea expertizei, constatării. 

Notiunea de expertiză judiciară şi constatare 

tehnico-ştiinţifică. Tipurile şi clasificarea lor. 

Pregátirea pentru dispunerea expertizei judiciare 

sau constatării tehnico-ştiinţifice. Administrarea 

modelelor pentru cercetarea comparativă. Ajutorul 

specialistului la pregătirea şi ordonarea expertizei 

judiciare. Fomularea întrebárilor referitoare la 

expertizá, constatare.Respectarea prevederilor 

procesuale (părţilor în proces) la ordonarea şi 

efectuarea expertizei, constatării. Expedierea 

materialelor expertului concret sau instituţiei de 

expertiză şi interacţiunea în procesul de efectuare 

a cercetărilor de expertiză. Evaluarea concluziilor 

expertului, specialistului. Prezentarea acestora 

bănuitului, învinuitului.  

 

1. Expertiza judiciară este efectuarea de experţi în forma stabilită de legislaţie conform 

ordonanţei organelor de urmărire penală şi instanţei de judecată a cercetărilor în domenii 

separate ale ştiinţei, tehnicii, artei, în scopul stabilirii circumstanţelor ce au importanţă pentru 

cauză . 

Concluzia de expertiză este o sursă de probă, iar datele faptice ce se conţin în ele probe. 

Expertiza este efectuată de persoane competente, ce lucrează în instituţii speciale de 

expertiză a organelor afacerilor interne, justiţie, ocrotire a sănătăţii sau de alte persoane 

competente în soluţionarea întrebărilor ce au importanţă pentru anchetă şi instanţă de judecată. 

2.Expertizele judiciare pot fi clasificate după următoarele criterii: 

 după ramura de ştiinţă: criminalistice, medico-legale, psihiatrică, de contabilitate , auto-

tehnică ,economică, chimică, biologică, tehnică etc. 

 după ordinea efectuării :iniţiale şi repetate  

 după volumul cercetării: de bază şi suplimentare 

 după caracterul cunoştinţelor utilizate :unitare şi complexe 

 după numărul experţilor :de un expert şi de comisie  

 după locul cercetării: în localul instituţiilor de expertiză şi în afara lor  

3. Pregătirea în vederea ordonării expertizei constă din următoarele elemente: adunarea, 

alegerea, păstrarea şi pregătirea pentru trimitere la expertiză a obiectelor ce urmează a fi supuse 

expertizei ;alegerea expertului sau instituţiei ce va executa expertiza; întocmirea ordonanţei de 

numire a expertizei, aducerea faptului dat la cunoştinţă învinuitului, examinarea demersurilor în 

legătură cu aceasta ;îndeplinirea ordonanţei şi expedierea acestea expertului sau instituţiei 

speciale ce va efectua expertiza (împreună cu obiectul ce urmează a fi cercetat).După necesitatea 

poate fi transmis şi dosarul penal. 

4. Sunt delimitate următoarele etape la efectuarea expertizei: 

 cercetarea prealabilă, 

 cercetarea separată, 
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 cercetarea comparativă, 

 evaluarea concluziilor, 

 întocmirea raportului de expertiză  

5. Aprecierea concluziei de expertiză presupune analiza ei, compararea cu alte dovezi pe 

dosar, verificarea veridicităţii obiectelor cercetate şi veridicităţii concluziilor din raportul de 

expertiză. În procesul aprecierii concluziei de expertiză a expertului, anchetatorul urmează să 

stabilească: plenitudinea cercetărilor efectuate de expert, pe care se bazează concluzia; baza 

ştiinţifică a metodelor utilizate de expert la efectuarea expertizei; argumentarea concluziei cu 

date faptice din dosarul penal şi rezultatele cercetărilor efectuate de expert; plenitudinea 

concluziei, claritatea ei, corespunderea răspunsurilor expertului cu întrebările puse de ofiţerul de 

urmărire penală în ordonanţă. 
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TEMA 12. METODICA CRIMINALISTICĂ 

 

Metodica criminalistică 

 
Obiective Unităţi de conţinut 

- să definească noţiunea, esenţa şi sarcinile 

metodicii criminalistice. 

- să caracterizeze structura conţinutul şi bazele 

ştiinfice a metodicii criminalistice.  

- să determine conţinutul etapelor investigării 

în cauzele penale 

- să utilizeze iscusit situaţiile tipice de cercetare a 

infracţiunii şi versiunile criminalistice. 

Noţiunea, importanţa şi sarcinile metodicii 

criminalistice. Structura metodicilor particulare de 

investigare a unor categorii de infractiuni: situaţiile 

tipice de depistare a infracţiunii şi versiunile 

criminalistice; caracteristica penală şi criminalistică 

a acesteia; acţiunile iniţiale şi de neamînat de 

urmărire penală în cauză; acţiunile ulterioare de 

urmărire penală şi măsurile speciale de investigaţie.  

 

1.Metodica criminalistică, sau metodica cercetării unor tipuri de infracţiuni este un 

compartiment al criminalisticii ce conţine sistemul fundamentat ştiinţific şi recomandări 

elaborate pe baza acestora pentru organizarea şi efectuarea cercetării, descoperirii şi prevenirii 

unor tipuri de infracţiuni. 

2. Izvoarele metodicii criminalistice sunt: 

 normele penale şi procesual penale, ce conţin elementele componenţei de infracţiune, 

deasemenea obiectul şi limitele probaţiunii la cercetarea infracţiunilor, 

 prevederile teoriei generale a criminalisticii, tehnicii criminalistice, tacticii criminalistice, 

 practica pozitivă în descoperirea, cercetarea şi prevenirea infracţiunilor, 

 prevederile altor ştiinţe, utilizate la cercetarea infracţiunilor (medicina-legală, criminologie, 

psihologie...). 

3. Sarcina de bază a metodicii criminalistice este uşurarea luptei cu criminalitatea. Ca sarcini 

speciale pot fi menţionate : 

 studierea din punct de vedere criminalistic a infracţiunilor şi mecanismelor de comitere a 

infracţiunilor, 

 studierea şi utilizarea celor mai raţionale metode de descoperire, cercetare şi prevenire a 

infracţiunilor, 

 elaborarea recomandărilor metodice ştiinţific argumentate şi realizarea prevenirii, 

descoperirii şi cercetării unor tipuri aparte de infracţiuni. 

4. Metodica cercetării unor tipuri de infracţiuni constă din două compartimente: 

 dispoziţiile generale ale metodicii criminalistice, 

 metodica cercetării tipurilor şi grupelor concrete de infracţiuni(metode particulare). 

Dispoziţiile generale constituie baza teoretică a metodicii criminalistice (sistemul, principii, 

sarcini…). Metodica particulară sunt recomandările, planurile de cercetare a tipurilor concrete de 

infracţiune. Metodicele particulare se împart în două grupe: 1)tipice, 2 ) speciale 

Metodicele tipice se stabilesc după tipul infracţiunii, prevăzute de legislaţia penală, iar 

metodica specială presupune punerea în evidenţă a aşa caracteristici ca: locul comiterii 

infracţiunii, personalitatea infractorului, timpul scurs din momentul comiterii infracţiunii, 

numărul ofiţerilor de urmărire penală, ce iau parte la cercetare. 
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5. În conţinutul elementelor structurale a dispoziţiilor generale a metodicii cercetării unor 

tipuri de infracţiunii sunt incluse: noţiunea şi obiectul metodicii criminalistice; legătura şi 

importanţa metodicii în sistemul criminalisticii, noţiunea, esenţa şi importanţa caracteristicii 

criminalistice a infracţiunii, noţiunea şi conţinutul circumstanţelor care necesită a fi dovedite, 

noţiunea şi conţinutul etapelor cercetării; sarcinile şi caracteristica generală a fiecărei etape, 

dispoziţiile generale ale utilizării cunoştinţelor speciale la cercetarea infracţiunilor, dispoziţiile 

generale ale interacţiunii ofiţerului de urmărire penală cu organele de cercetare penală, 

dispoziţiile generale ale utilizării ajutorului societăţii la cercetare, dispoziţiile generale ale 

activităţii de profilaxie a ofiţerului de urmărire penală  la cercetarea infracţiunilor. 

6. Structura metodelor tipice particulare de cercetare a unor tipuri de infracţiuni constă din 

următoarele elemente : 

 caracteristica criminalistică a tipului dat de infracţiune, 

 circumstanţele, necesare stabilirii la cercetarea infracţiunilor de tipul dat, 

 particularităţile pornirii procesului penal şi planificarea acţiunilor iniţiale de urmărire penală 

la cercetarea tipului dat de infracţiuni, 

 ordinea activităţii ofiţerului de urmărire penală la fiecare etapă a cercetării cu evidenţa 

apariţiei unor situaţii de urmărire penală tipice,  

 particularităţile tactice ale acţiunii de urmărire penală , 

 particularităţile  utilizării cunoştinţelor speciale la cercetarea infracţiunilor de tipul dat, 

 particularităţile utilizării ajutorului populaţiei, 

 organizarea interacţiunii ofiţerului de urmărire penală cu organele de cercetare penală la 

cercetarea infracţiunilor de tipul dat, 

 organizarea activităţii profilactice a ofiţerului de urmărire penală pe materialele cercetărilor 

la categoria dată de infracţiuni. 
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