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CAPITOLUL 1: INTRODUCERE ÎN CRIMINALISTICĂ 

 

1.. Tezele principale: 

           1. Noţiunea şi obiectul criminalisticii 

           2. Sistemul criminalisticii 

           3. Funcţiile, izvoarele şi principiile criminalisticii 

    4. Metodele criminalisticii 

    5. Legătura criminalisticii cu alte ştiinţe 

 

2. Obiectivele: 

- să determine obiectul, sarcinile şi sistemul criminalisticii; 

- să estimeze locul, rolul şi importanţa investigaţiilor criminalisticii în procesul   

       acumulării, examinării, şi aprecierii probelor în vederea descoperirii infracţiunilor;     

- să caracterizeze legităţile realităţii obiective ale criminalisticii; 

- să descrie principiile criminalisticii 

- să caracterizeze metodele general ştiinţifice şi speciale ale criminalisticii. 

- să identifice funcţiile criminalisticii; 

- să determine legăturile criminalisticii cu alte ştiinţe; 

 

3. Bibliografia: 

-  Constantin Aioniţoaie, Ion Sandu. Tratat de tacticăcriminalistică, Bucureşti, 1992  

-  Mihail Gheorghită. Criminalistica. Chişinău, 1995  

- Aurel Ciopraga, Ion Iacobuţă. Criminalistica. Bucureşti, 1997  

- Ion Mircea. Criminalistica. Iaşi, 1999  

- Emilian Stancu. Ciiniinalistica. Bucureti, 2002  

- Vasile Bercheşan. Valorificarea ştiinţifică a urmelor infracţiunii.Curs de tehnică 

criminalistică.Vol.I. Bucureşti,2002  

- Vasile Bercheşan. Cercetarea penală( criminalistica- teorie şi practică). Îndrumar 

complet de cercetare penală. Ed. a 2-a revăzută şi adăugită. Bucureşti, 2002  

- Constantin Pletea.Criminalistica. Elemente de anchetă penală. Bucureşti, 2003  

- Vasile Bercheşan, Mircea Ruiu Criminalistica. Bucureşti, 2004  

- Constantin Drăghici, Mircea Lupu. Tehnica criminalistică. Bucureşti, 2004  

- Nicolae Văduvă. Criminalistică. Curs universitar de tactică şi metodică. Craiova, 2004  
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- Gheorghe Alecu. Criminalistică. Curs universitar. Constanţa, 2006  

- Lazari Cârjan. Tratat de criminalistică. Bucureşti, 2005  

- Gheorghe Golubenco. Criminalistica:obiect,sistem,istorie, Chişinău,2008  

- Basile Bercheşan. Cercetarea la faţa locului principal mijloc de probă în procesul  

penal. Bucureşti, 2006  

- Draghici C., Iacob A. Tratat de tehnica criminalistică(ed. a II-a revăzută şi adaugită). 

SITECH, 2009.  

- Zamfirescu N.S. Tratat practic de psiho-criminalistică, Autori şi adevăruri necunoscute.  

UNIVERSUL JURIDIC, 2010.  

- Mircea I. Criminalistică– curs universitar. LUMINA LEX, 2010. 

- Simion Doraş. Criminalistica, Chişinău, 2011   

 

4. Probleme, abordări care depăşesc cadrul curricular, dar pot constitui sfera  

de interes al unor studenţi: 

 Redaţi direcţiile de acţiune ale criminalisticii; 

   Determinaţi proiecte de desăvîrşire a metodelor de cercetare criminalistică ; 

  

5. Conţinutul prelegerii: 

 

Subiectul 1. Noţiunea,obiectul şi principiile 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... 
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  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 

apărare a normelor de drept în lupta cu criminalitatea. 

Ca sarcini concrete ale criminalităţii sânt enumerate următoarele: 

 - 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. 

 

Subiectul 2: Sistemul criminalisticii 

  

Sistemul criminalisticii îl constituie un complex interdependent  de comportamente sau părţi  

Sistemul criminalităţii este compus din 4 componente: 

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: 
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- 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... 

 

Subiectul 3:  Funcţiile, izvoarele şi principiile criminalisticii 

 

1. Funcţiile de bază ale criminalisticii; 

2. Izvoarele criminalisticii; 

3. Principiile criminalisticii. 

1. În cercetările ştiinţifice criminalistice se realizează trei funcţii: 
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1) Funcţia de cunoaştere; 

2) Funcţia constructivă – elaborarea ţi înnoirea mijloacelor criminalistice practice de cercetare; 

3) Aplicarea în practică a elaborărilor şi descoperirilor criminalistice noi. 

2. Izvoarele criminalisticii – legile şi actele normative care reglementează lupta cu 

criminalitatea, sferele de activitate şi relaţiile studiate în procedura penală şi dreptul penal, datele 

statisticii judiciare, evidenţelor criminalistice şi statisticilor generale, materialele dosarelor 

penale, controalelor efectuate de organele de drept, documentele practicii procuraturii, expertizei 

judiciare, practicii de urmărire penală, bibliografia cu caracter teoretico-ştiinţific, experienţa de 

cercetare a inacţiunilor. 

3. Principiile criminalisticii: 

 obiectivităţii 

 fermităţii, 

 legalităţii, 

 operativităţii, 

 conspirativităţii 

 prezumţiei de nevinovăţie, 

 orice infracţiune lasă urme, 

 timpul după infracţiune decurge în favoarea infractorului. 

 

Subiectul 4:  Metodele criminalisticii 

 

1. Definiţia metodei, 

2. Caracteristica metodelor general ştiinţifice, 

3. Caracteristica metodelor speciale, 

4. Criterii de aplicare a metodelor criminalisticii. 

  1. Metodele criminalisticii sânt mijloace de soluţionare a sarcinilor ştiinţifice în procesul 

cercetărilor criminalistice teoretice şi aplicaţiilor practice. Metodele elaborate şi aplicate de către 

criminalistică sânt foarte diverse şi pot fi clasificate după diferite criterii logice. 

 2. După criteriul generalităţii metodele criminalisticii pot fi distribuite în general 

ştiinţifice şi speciale.  

Metodele general ştiinţifice sânt aplicabile în toate ramurile de ştiinţă şi sferele de 

activitate practică. La acestea pot fi atribuite: 

I. Metodele raţionale de percepere : 1. Observarea – perceperea oricărui obiect, 

fenomen, proces cu scopul de al cunoaşte. În criminalistică obiectele observării pot fi elementele 

anturajului locului infracţiunii, semnalmentele exterioare ale persoanelor, semnele şi 
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caracteristicele de identificare, starea emoţională a persoanelor implicate ca martori, părţi 

vătămate, infractori etc.; 2. Descrierea – se indică la semnele obiectelor, fiind un mijloc de fixare 

a informaţiei observate; 3. Compararea (juxtapunere, contrapunerea, suprapunerea calităţilor şi 

semnelor a două sau mai multe obiecte). Obiecte ale comparării pot fi urmele formă, urmele 

materie, informaţii memorate, rezultatele unor acţiuni şi experimente. 4. Experimentul - 

reconstituirea fenomenului, evenimentului pentru cunoaşterea legităţilor lui şi comparării cu alte 

fenomene, evenimente similare. Prin experimente se creează metodici de cercetare a urmelor, se 

elaborează procedee tactice ale unor acte de urmărire penală, se stabilesc cele mai efective 

metodologii de cercetare a unor tipuri de infracţiuni. 5. Modelarea – constă în schimbarea 

obiectului original cu un model special confecţionat (construit). Acestea pot fi modele de 

obiecte, sisteme, procese cu care se fac examinările necesare, iar rezultatele sânt extrapolate la 

original. Genurile de modelare pot fi diferite. În criminalistică pot fi aplicate aşa genuri de 

modelare ca: memorial, fizic, maCapitolultic etc. 

II. Metodele logice : 1).analiza, 2)sinteza, 3) inducţia, 4) deducţia, 5) ipoteza, 6) 

analogia. 

III. Metodele maCapitolultice . 1) măsurarea – obiectele măsurării în criminalistică pot fi 

diferite caracteristici fizice ale obiectelor, fenomenelor, proceselor (greutatea, volumul, 

temperatura, secvenţele de timp, viteză etc.); 2) Calcularea – metodă care stabileşte parametrii 

necesari la efectuarea modelării maCapitolultice; 3) Calcule geometrice – această metodă este 

necesară pentru întocmirea schiţelor, schemelor şi este strâns legată cu măsurarea. 4) Modelarea 

maCapitolultică – modelarea condiţiilor în care decurg procesele şi fenomenele cu ajutorul 

calculelor maCapitolultice specifice. 

IV. Metode cibernetice o grupă nouă de metode general ştiinţifice care activ încep a fi 

aplicate în criminalistică şi permit efectuarea căutării electronice a informaţiei necesare cât şi 

prelucrarea ei, modelarea la computer. 

3. Caracteristica metodelor speciale de cunoaştere în criminalistică. 

Metodele speciale sânt acele metode, sfera aplicării cărora se limitează la unul sau câteva 

domenii ale ştiinţei. Sistemul metodelor speciale este compus din două grupe. 

I. Metode special criminalistice – metode elaborate iniţial de către ştiinţa criminalistică 

şi aparţin exclusiv acesteia (identificarea criminalistică, dactiloscopia, planificarea acţiunilor de 

urmărire, organizarea cercetării infracţiunilor). 

II. Metode speciale împrumutate de la alte ştiinţe  care sunt aplicate pentru rezolvarea 

unor sarcini criminalistice sau aplicate fără a fi modificate. La acestea se atribuie metodele 

fizice, chimice destinate cercetării structurale de conţinut a unor materiale şi componenţi; 

metodele biologice aplicate la cercetarea obiectelor de provenienţă biologică; metodele 
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antropometrice şi antropologice aplicate la stabilirea persoanei după resturi osoase, descrierea 

după semnalmentele exterioare a persoanei  întru căutarea ei şi elaborarea criteriilor de 

recunoaştere după aceste descrieri; metode sociologice aplicate pentru evidenţierea şi 

cunoaşterea cauzelor şi condiţiilor care favorizează săvârşirea şi camuflarea infracţiunilor, 

analiza metodelor de comitere a infracţiunilor, strângerea informaţiei despre randamentul 

anumitor procedee tactice recomandaţii; metode psihologice aplicate la elaborarea procedeelor şi 

combinaţiilor tactice. 

4. Criterii de aplicare a metodelor în criminalistică.  

I. Valoarea ştiinţifică a metodei – temeiul ştiinţific şi obiectivitatea datelor obţinute, 

exactitatea şi concretenţa lor; 

II. Securitatea metodei – aplicarea metodei să nu devină un izvor de pericol pentru viaţa, 

sănătatea persoanei şi a proprietăţii sale. 

III. Legalitatea şi etica metodei. Ca obiecte ale examinării în criminalistică şi procedură 

penală sânt nu numai bunurile, uneltele, urmele dar şi persoanele de aceea trebuie să fie aplicate 

asemenea metode criminalistice care corespund principiilor constituţionale de legalitate, 

criteriilor morale ale societăţii. 

IV. Eficacitatea (randamentul) să conducă la soluţionarea cu succes a sarcinilor 

criminalisticii. 

 

Subiectul 5: Legătura criminalisticii cu alte ştiinţe 

 

1. Legătura criminalisticii cu ştiinţa dreptului procesual penal; 

2. Legătura criminalisticii cu ştiinţa dreptului penal; 

3. Legătura criminalisticii cu alte ştiinţe juridice. 

4. Legătura criminalisticii cu alte ştiinţe nejuridice. 

1. Cea mai strânsă legătură ştiinţa criminalistică o are cu ştiinţa dreptului procesual penal, 

mai ales cu acele compartimente legate de teoria probaţiunii şi forma procesuală de 

efectuare a actelor de urmărire penală şi de judecată. 

 Ştiinţa procesual penală stabileşte limitele şi condiţiile de aplicare a recomandărilor 

criminalistice în sfera efectuării justiţiei, competenţa unor participanţi la proces referitoare la 

aplicarea metodelor şi mijloacelor tehnice criminalistice şi procedeelor, combinaţiilor, operaţiilor 

tactice de cercetare a unor tipuri de infracţiuni. 

 2. Legătură strânsă este stabilită între ştiinţa criminalistică şi ştiinţa dreptului penal. Fără 

stabilirea semnelor infracţiunii, elementelor componenţei de infracţiune care se conţin în dreptul 

penal, nu există posibilitatea elaborării metodicelor de cercetare a unor tipuri de infracţiuni, 
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deoarece înainte de stabilirea tuturor circumstanţelor infracţiunii este necesar de a cunoaşte 

elementele şi semnele ei. 

 3. Ştiinţa criminalistică se află în legătură cu ştiinţa dreptului constituţional, dreptului 

administrativ, activitatea administrativă a organelor de interne deoarece acestea studiază 

structura şi organizarea organelor de interne, procuratură, judecată, care sunt implicate la general 

în organizarea cercetării infracţiunilor. 

 4. În baza categoriilor filosofice este construită şi elaborată teoria generală a 

criminalisticii, este format sistemul de metode ale ei, deci se observă legătura ştiinţei 

criminalistice cu filozofia. Etica – ştiinţa despre morală, comportament şi sistemul de norme 

morale în societate stabileşte legătură cu criminalistica la rezolvarea diferitor probleme legate 

comportamentul lucrătorului operativ, ofiţerului de urmărire penală… în anumite situaţii ale 

procesului de probaţiune, descoperire, examinare, ridicare, fixare a probelor. Legătura 

criminalisticii cu logica se observă în faptul că în criminalistică sunt aplicate procedeele logice 

de gândire la cea mai largă scară. Criminalistica are legături strânse cu chimia, fizica, medicina 

legală, psihiatria judiciară. Toate aceste ştiinţe sânt unite de un scop – lupta cu criminalitatea, iar 

în unele cazuri obiectul comun de cercetare sau aceleaşi metode şi mijloace aplicate la cercetare. 

 

Subiecte pentru autoevaluare 

 

1. Definiţia criminalisticii; 

2. Obiectul criminalisticii; 

3. Direcţii de acţiune ale criminalisticii; 

4. Metode de cunoaştere; 

5. Caractere; 

6. Părţile principale ale Criminalisticii; 

7. Conexiunile  cu  ştiinţele  juridice,  judiciare  şi  ştiinţele naturii; 

8. Sistemul Criminalisticii; 

9. Principiile investigaţiei criminalistice . 
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CAPITOLUL 2: IDENTIFICAREA CRIMINALISTICĂ 

 

1. Tezele principale: 

       1. Noţiunea identificării criminalistice. 

              1.2. Condiţiile identificării criminalistice. 

              1.3. Obiectele identificării criminalistice. 

              1.4. Formele de reflectare a informaţiilor identificatorii. 

              1.5. Formele identificării criminalistice. 

      2. Genurile identificării criminalistice 

 

2. Obiectivele: 

- să definească procesul de identificare criminalistică; 

- să estimeze rolul şi importanţa identificării criminalistice în procesul de descoperire    

       și cercetare a infracțiunilor;     

- să caracterizeze condițiile de bază ale identificării criminalistice; 

- să descrie tipurile de obiecte ale identificării criminalistice; 

- să descrie formele de identificare criminalistică potrivit teoriei și practicii   

       criminalistice; 

- să argumenteze forma procesuală de identificare criminalistică; 

- să determine genurile de identificare criminalistică; 

- să clasifice semnele de identificare criminalistică;  

 

3. Bibliografia: 

-  Constantin Aioniţoaie, Ion Sandu. Tratat de tacticăcriminalistică, Bucureşti, 1992  

-  Mihail Gheorghită. Criminalistica. Chişinău, 1995  

- Aurel Ciopraga, Ion Iacobuţă. Criminalistica. Bucureşti, 1997  

- Ion Mircea. Criminalistica. Iaşi, 1999  

- Emilian Stancu. Ciiniinalistica. Bucureti, 2002  

- Vasile Bercheşan. Valorificarea ştiinţifică a urmelor infracţiunii.Curs de tehnică 

criminalistică.Vol.I. Bucureşti,2002  

- Vasile Bercheşan. Cercetarea penală( criminalistica- teorie şi practică). Îndrumar 

complet de cercetare penală. Ed. a 2-a revăzută şi adăugită. Bucureşti, 2002  

- Vasile Bercheşan, Mircea Ruiu Criminalistica. Bucureşti, 2004  

- Constantin Drăghici, Mircea Lupu. Tehnica criminalistică. Bucureşti, 2004  
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- Nicolae Văduvă. Criminalistică. Curs universitar de tactică şi metodică. Craiova, 2004  

- Gheorghe Alecu. Criminalistică. Curs universitar. Constanţa, 2006  

- Lazari Cârjan. Tratat de criminalistică. Bucureşti, 2005  

- Gheorghe Golubenco. Criminalistica:obiect,sistem,istorie, Chişinău,2008  

- Basile Bercheşan. Cercetarea la faţa locului principal mijloc de probă în procesul  

penal. Bucureşti, 2006  

- Draghici C., Iacob A. Tratat de tehnica criminalistică(ed. a II-a revăzută şi adaugită). 

SITECH, 2009.  

- Mircea I. Criminalistică– curs universitar. LUMINA LEX, 2010. 

- Simion Doraş. Criminalistica, Chişinău, 2011   

 

4. Probleme, abordări care depăşesc cadrul curricular, dar pot constitui sfera  

de interes al unor studenţi: 

 Redați fazele și metodologia identificării criminalistice; 

   Determinați importanța apartenenței de grup în procesul identificării criminalistice ; 

  

5. Conţinutul prelegerii: 

 

Subiectul nr.1  Noțiunea identificării criminalistice 

 

1. Identificarea criminalistică este un proces de stabilire a individualităţii perfecte a unui 

obiect, fenomen, proces, persoană după o totalitate de semne generale şi individuale efectuat cu 

scopul de a stabili dacă obiectul, persoana, fenomenul, procesul este identic. Identificare – 

stabilirea identităţii unei persoane, obiect, fenomen sau deosebirea lui de celelalte persoane 

obiecte fenomene asemănătoare. Prin cuvântul “identic” se înţelege coincidenţa întru totul cu 

ceva sau cu cineva, întocmai (DEX). 

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. 
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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 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 efectuată sub formă de expertiză judiciară sau 

prezentate spre recunoaştere sau în cadrul altor acţiuni de urmărire penală. Rezultatele acestei 

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

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

către ofiţer 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. 

 

Subiectul 2: Genurile identificării criminalistice.  

  

 

1. În ştiinţa criminalistică sânt cunoscute patru genuri de identificare: 

- după reflectarea material – fixată a semnelor; 

- stabilirea întregului după părţi; 

- identificarea după imaginea memorial fixată; 

- identificarea după descrierea caracteristicilor (semnelor). 

2. Semn (caracteristica, indice) identificator – semn de individualizare ce aparţine 

obiectului identificator şi folosirea acestuia în scopul identificării. Pentru ca un indice să devină 

identificator el trebuie să corespundă următoarelor cerinţe: 

a) să fie specific, arătând la o calitate concretă a obiectului de identificat, la 

individualitatea acestuia; 

b) să fie expresiv – posibilitatea de a se reflecta stabil şi permanent; 
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c) să fie relativ stabil. 

3. Semnele de identificare pot fi clasificate: 

a) după subiect: generale şi particulare; 

b) după caracter: calitative şi cantitative; 

c) după importanţă în procesul identificării: de diferenţiere şi de identificare; 

d) după calitatea în timp: stabile şi relativ stabile; 

e) după natură: întâmplătoare şi obiectiv obligatoriu; 

f) după multitudinea obiectelor: generice(de grup) şi de individualizare ; 

g) după legătura cu alte semne: dependente şi independente; 

h) după apariţie: propriu şi obţinută. 

 

4. Stabilirea apartenenţei de grup al obiectului permite stabilirea apartenenţei lui la un 

anumit gen, clasă, tip, deci apartenenţa la o multitudine de obiecte asemănătoare (de acelaşi gen, 

din aceeaşi grupă). Stabilirea apartenenţei de grup a obiectului se efectuează după semnele 

generale, care sânt caracteristice tuturor acestor obiecte. 

Apartenenţa de grup se efectuiază în următoarele scopuri: 

a) stabilirea naturii unei substanţe necunoscute; 

b) stabilirea distanţei şi tipului obiectului; 

c) atribuirea obiectului la o grupă concretă de obiecte, substanţe; 

d) stabilirea izvorului de apartenenţă a obiectului sau metodei de confecţionare. 

 

 

Subiecte pentru autoevaluare 

 

 

      1. Noţiunea de identificare criminalistică;  

      2. Obiectul identificării criminalistice;  

      3. Principiile identificării criminalistice;  

      4. Metodologia identificării criminalistice 
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CAPITOLUL 3: FOTOGRAFIA JUDICIARĂ 

 

1.   Tezele principale: 

1.  Noţiunea, obiectul și genurile fotografiei judiciare. 

2.  Metodele fotografiei operative 

3. Genurile fotografiei la cercetarea la faţa locului  

4. Fotografia de examinare.  

5. Aplicarea înregistrării audio sau video, fotografiile la efectuarea acţiunilor de 

urmărire penal. 

 

2. Obiectivele: 

- să definească fotografia judiciară în sens criminalistic ; 

- să identifice obiectele fotografice judiciare;     

- să enumere clasificarea fotografiei judiciare după sfera de aplicare; 

- să descrie metodele(procedeele) fotografiei judiciare;  

- să numească genurile fotografiei judiciare realizate în cadrul desfășurării acțiunii    

       procesuale cercetarea la fața locului 

- să descrie fotografia de fixare a rezultatelor unor activităţi de urmărire penală ;  

- să argumenteze rolul și avantajele fotografiei judiciare; 

- să determine procedeele și genurile fotografiei, necesare a fi realizate în cadrul   

       cercetării la fața locului  ; 

  

6. Bibliografia: 

-  Constantin Aioniţoaie, Ion Sandu. Tratat de tacticăcriminalistică, Bucureşti, 1992  

-  Mihail Gheorghită. Criminalistica. Chişinău, 1995  

- Aurel Ciopraga, Ion Iacobuţă. Criminalistica. Bucureşti, 1997  

- Ion Mircea. Criminalistica. Iaşi, 1999  

- Emilian Stancu. Ciiniinalistica. Bucureti, 2002  

- Vasile Bercheşan. Valorificarea ştiinţifică a urmelor infracţiunii.Curs de tehnică 

criminalistică.Vol.I. Bucureşti,2002  

- Vasile Bercheşan. Cercetarea penală( criminalistica- teorie şi practică). Îndrumar 

complet de cercetare penală. Ed. a 2-a revăzută şi adăugită. Bucureşti, 2002  
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- Constantin Pletea.Criminalistica. Elemente de anchetă penală. Bucureşti, 2003  

- Vasile Bercheşan, Mircea Ruiu Criminalistica. Bucureşti, 2004  

- Constantin Drăghici, Mircea Lupu. Tehnica criminalistică. Bucureşti, 2004  

- Nicolae Văduvă. Criminalistică. Curs universitar de tactică şi metodică. Craiova, 2004  

- Gheorghe Alecu. Criminalistică. Curs universitar. Constanţa, 2006  

- Lazari Cârjan. Tratat de criminalistică. Bucureşti, 2005  

- Gheorghe Golubenco. Criminalistica:obiect,sistem,istorie, Chişinău,2008  

- Basile Bercheşan. Cercetarea la faţa locului principal mijloc de probă în procesul  

penal. Bucureşti, 2006  

- Draghici C., Iacob A. Tratat de tehnica criminalistică(ed. a II-a revăzută şi adaugită). 

SITECH, 2009.  

- Zamfirescu N.S. Tratat practic de psiho-criminalistică, Autori şi adevăruri necunoscute.  

UNIVERSUL JURIDIC, 2010.  

- Mircea I. Criminalistică– curs universitar. LUMINA LEX, 2010. 

- Simion Doraş. Criminalistica, Chişinău, 2011   

 

7. Probleme, abordări care depăşesc cadrul curricular, dar pot constitui sfera  

de interes al unor studenţi: 

 Expuneți domeniile de aplicare a fotografiei de examinare în radiaţii ultraviolete; 

   Enumerați domeniile de aplicare a fotografiei de examinare în radiaţii infraroșu; 

  

8. Conţinutul prelegerii: 

 

Subiectul 1: Noţiunea, obiectul și genurile fotografiei judiciare 

 

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, complectele de developare, materiale 

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

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. 

 

Subiectul 2: Metodele fotografiei operative (de ilustrare). 

 

1) Metodele fotografiei operative(de ilustrare); 

2) Caracteristica metodelor fotografiei operative. 

1. Reieşind din scopul şi sarcinile fotografiei operative în practica  criminalistică se aplică 

metoda panoramică, măsurători fotografice, fotografii de reproducţie, fotografii de semnalmente, 

fotografii stereoscopice, macro-fotografii... 

2. a) Fotografia panoramică – fotografie efectuată pe segmente a locului infracţiunii 

deoarece acest loc nu poate fi cuprins într-o singură imagine. Fotografiile executate se întrunesc 

în una singură – panoramă. Fotografia panoramică poate fi orizontală şi verticală. Fotografia 

panoramică este efectuată prin două modalităţi: 

- Panorama circulară presupune filmarea obiectului dintr-un punct (loc). Aparatul de 

fotografiat este rotit consecutiv în jurul axei orizontale(panorama orizontală) sau 
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axei verticale(panorama verticală). Această fotografie se aplică dacă este necesar să 

fie fixat un spaţiu mai mare de la o distanţă apropiată. 

- Panorama liniară presupune mişcarea aparatului de fotografiat paralel cu locul 

filmat şi la o distanţă cât mai apropiată de aceasta. Se aplică în cazurile dacă pe 

fotografie trebuie fixate locuri de lungime mare, dar înguste sau dacă există 

necesitatea să se observe unele detalii în câmpul infracţiunii. 

b) Măsurătorile fotografice – asigură primirea (păstrarea) informaţiei despre mărimea 

obiectelor fixate pe fotografie sau a unor detalii ale acestora  

Fotografia de măsurare se poate efectua cu aparate stereoscopice. De regulă metoda 

fotografiei de măsurare se efectuiază cu ajutorul benzilor, riglelor speciale. 

Rigla este instalată alături cu obiectul (detaliul) filmat sau pe suprafaţa acestuia. Tipul 

scării(rigla, banda, patrulater) este aleasă în dependenţă de particularităţile obiectului şi scopul 

lucrării. 

- rigla este folosită pentru fixarea mărimii unor obiecte nu prea mari. Rigla se 

instalează la nivelul obiectului pe acelaşi plan lîngă detaliile mai importante ale 

acestuia.   

Banda metrică(scara în adâncime) se aplică la fotografierea unor porţiuni mai mari de 

teren sau încăperi, când în fotografie este necesitatea stabilirii mărimilor şi anturajului obiectelor 

ce se află în spaţiul infracţional la distanţe diferite de aparatul de fotografiat. În calitate de scară 

este folosită banda metrică sau o fâşie de hârtie gradată. După unităţile benzii şi distanţa focală a 

obiectivului există posibilitatea stabilirii mărimii obiectelor ilustrate în fotografie. 

Scara se aplică pentru a fixa mărimea obiectelor nu numai în adâncimea câmpului 

infracţional şi în lăţime. Scara poate fi o foaie cu mărimea laturilor 25x50 (cm) sau 100 cm. La 

fotografiere pot fi aplicate câteva scări de acest tip. 

c) Fotografia stereoscopică – metoda care reflectă ilustraţia obiectului în mărime 

tridimensională (efectul volumului) în spaţiu. După fotografia stereoscopică există posibilitatea 

stabilirii formei, mărimii şi poziţiei obiectelor fixate. Această fotografie se aplică pentru fixarea 

locurilor incendiilor, exploziilor, accidentelor de aviaţie alte tipuri de catastrofe. Se efectuiază cu 

ajutorul aparatului stereoscopic. 

d) Fotografia de reproducţie se aplică pentru obţinerea copiilor obiectelor plane. Se 

efectuiază cu ajutorul aparatului cu oglinzi sau cu aparate speciale de reproducţie sau prin alte 

metode. 

e) Macro-fotografia – metoda de obţinere a ilustrării fotografice a obiectelor mărunte în 

mărime naturală sau cu oricare mărime fără aplicarea microscopului. Pentru aceasta se folosesc 

aparatele cu oglinzi şi inelele prelungitoare sau burdufuri speciale. 
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f) Fotografia de semnalmente a persoanelor vii sau a cadavrelor se efectuiază pentru 

recunoaşterea pe viitor a acestora, pentru anunţarea în căutare (urmărire) sau pentru alte 

circumstanţe criminalistice. Obiectul fotografierii trebuie să fie fără căciulă (chipiu), ochelari. Se 

efectuiază fotografia din faţă şi din profilul drept. În unele cazuri se efectuiază fotografierea 

semiprofilului stâng. 

Fotografia de semnalmente a cadavrului se efectuiază la faţa locului sau în sala de 

expertiză medicală, însă în ambele cazuri după prelucrarea tenului feţei şi machierea 

corespunzătoare. Se fotografiază ambele profiluri, semiprofilul, din faţă şi unele particularităţi 

individuale. Fotografia de semnalmente reprezintă aproximativ 1/7 din mărimea naturală. 

 

Subiectul 3: Genurile fotografiei la cercetarea la faţa locului 

 

1. Genurile de fotografiere la faţa locului; 

2. Caracteristica genurilor. 

1. Fotografiile executate cu ocazia cercetării la faţa locului fac parte din fotografia 

judiciară operativă. Prin acestea se fixează locul faptei şi împrejurimile, precum şi probele 

materiale existente în perimetru locului infracţiunii. Genurile fotografiilor executate la faţa 

locului sânt următoarele: de orientare, schiţă, fotografia obiectelor principale şi fotografia în 

detaliu. 

2. a) Fotografia de orientare cuprinde tabloul general al locului faptei cu toate 

împrejurimile sale, încât după ea să se poată face cu uşurinţă orientarea în teren. Fotografia de 

orientare poate fi unitară şi panoramică, cea panoramică la rândul ei poate fi liniară şi circulară. 

c) Fotografia schiţă oglindeşte locul săvârşirii faptei, cu toate particularităţile sale, având în 

prim plan obiectul central al cercetării criminalistice, adică obiectul asupra căruia a fost 

îndreptată acţiunea infractorului. Fotografia schiţă poate fi contrară (fixarea locului faptei din 

două poziţii diametral opuse), încrucişată (fixarea aceluiaşi loc din patru extremităţi ale sale, 

încât să fie două câte două fotografii diametral opuse), pe sectoare (fiecare sector va oglindi o 

parte din locul faptei). 

d) Fotografia obiectelor principale – ca obiecte principale sânt considerate obiectele corpuri-

delicte, cele care au suferit modificări în rezultatul faptei şi toate urmele create cu ocazia săvârşirii 

infracţiunii. Aceste obiecte sânt fotografiate în corelaţie cu obiectele şi urmele din imediata lor 

apropiere, astfel încât după imaginea fotografică să se poată stabili poziţia lor în raport cu celelalte 

obiecte. 

e) Fotografia detaliilor redă detaliile urmelor şi obiectelor. Aceasta poate fi executată prin 

procedeul fotografierii la scară. 
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Subiectul 4: Fotografia de examinare 

 

1) Fotografiile sub radiaţii vizibile 

2) Fotografiile sub radiaţii invizibile 

1.Fotografiile sub radiaţii vizibile sânt de ilustrare, de comparaţie, de umbre, de reflexe, de 

contraste, separatoare de culori şi microfotografia, ultima uneori se realizează şi sub radiaţii 

invizibile. 

 Fotografia de ilustrare reprezintă trăsăturile exterioare, generale, a dimensiunilor şi formei probei 

materiale primite pentru expertiză. Această fotografie are scopul să fixeze însuşirile, proprietăţile 

obiectului, care sunt perceptibile vizual. 

 Fotografia de comparaţie se foloseşte la identificarea persoanelor şi obiectelor prin studiul 

comparativ al urmelor lăsate de acestea cu impresiunile luate în mod experimental. 

 Fotografia de reflexe se bazează pe capacitatea suprafeţei unui obiect, datorită diferenţei sale de 

netezime, de a reflecta lumina în mod diferit. Trebuie găsită aşezarea cea mai potrivită a izvorului 

de lumină, a obiectului cercetat, precum şi a aparatului fotografic faţă de obiect şi izvorul de 

lumină, încât capacitatea de reflexie să fie obţinută în întregime şi fixată pe pelicula fotosensibilă. 

Această metodă se foloseşte la evidenţierea scrisului invizibil realizat cu felurite cerneluri, la 

descoperirea urmelor de înlăturare a textului cu anumite soluţii chimice sau prin metode fizice. 

 Fotografia de contraste se bazează pe deosebirea de culoare sau strălucire şi opacitate între zonele 

vecine ale aceluiaşi obiect. Aceasta se aplică frecvent la studiul actelor scrise pentru evidenţierea 

deosebirilor de densitate a scrisurilor, descoperirea urmelor invizibile, a scrisului şters prin 

corodare sau radiere… 

 Fotografia separatoare de culori se bazează pe deosebirile extrem de mici dintre nuanţele 

aceleiaşi culori, imperceptibile cu ochiul liber. Separarea culorilor se realizează prin intermediul 

filtrelor de lumină şi a materialelor fotografice speciale. 

2. Fotografia sub raze invizibile se aplică pentru evidenţierea şi fixarea invizibilului cu ochiul 

liber. În examinările criminalistice se aplică fotografierea în raze ultraviolete, infraroşii, Roentgen, 

gama şi beta.  

 Fotografia sub raze ultraviolete se realizează prin aplicarea metodei fluorescenţei sau a 

metodei razelor reflectate, utilizându-se filtrele corespunzătoare. Prin folosirea metodei 

fluorescenţei, sub acţiunea razelor ultraviolete, obiectul examinat se luminează felurit dacă are 

compoziţia chimică diferită, şi uniform dacă are peste tot aceiaşi compoziţie. Prin metoda 

razelor ultraviolete reflectate obiectul examinat se luminează cu un izvor obişnuit de lumină, 
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iar în faţa obiectivului este instalat un filtru din sticlă specială care va permite trecerea numai a 

razelor ultraviolete. 

 Fotografia sub raze infraroşii se face cu ajutorul unui izvor obişnuit de lumină prin folosirea 

unui filtru ce permite trecerea razelor infraroşii şi reţine pe cele vizibile. Aceasta se aplică la 

cercetarea actelor falsificate prin ştersături, la cercetarea urmelor împuşcăturii… 

 Fotografierea cu ajutorul razelor Roentgen, gama şi beta se bazează pe proprietatea lor de 

penetrare în mod diferit a corpurilor în funcţie de grosime şi intensitatea acestora. Acestea se 

aplica pentru fotografierea interiorului corpului uman sau animal, iar radiaţiile gama – pentru 

fotografierea interiorului corpurilor metalice, precum şi la căutarea metalelor ascunse în ziduri 

etc. 

 Microfotografia are drept scop evidenţierea detaliilor invizibile ale obiectelor ori substanţelor 

supuse examinării criminalistice prim mărirea de mai multe ori cu ajutorul aparatelor optice. 

 

Subiectul 5 : Aplicarea înregistrării audio sau video, fotografiile la efectuarea acţiunilor 

de urmărire penală. 

 

Înregistrările audio sau video, fotografiile, constituie mijloace de probă dacă ele conţin date sau 

indici temeinici privind pregătirea sau săvîrşirea unei infracţiuni şi dacă conţinutul lor contribuie la 

aflarea adevărului în cauza respectivă (art.164 CPP Republicii Moldova) 

Videofilmul se aplică ca mijloc tehnic de fixare a procesului şi rezultatelor acţiunii de urmărire 

penală. Acesta se recomandă a fi aplicat pentru fixarea activităţii persoanelor la cercetarea la faţa 

locului, percheziţie, reconstituire, audiere. 

La începutul înregistrării ofiţerul de urmărire penală se prezintă, lămureşte ce acţiune de 

urmărire penală va fi efectuată, în care cauză penală, îi prezintă pe participanţi, apoi se fixează 

procesul şi rezultatul acţiunii de urmărire penală. 

La sfârşitul acţiunii de urmărire penală participanţii vizionează înregistrarea şi pot aduce 

observaţiile şi rectificările considerate de ei necesare, fapt ce se face menţiune în procesul verbal al 

acţiunii de urmărire penală. 

 

Subiecte pentru autoevaluare 

 

1. Rolul şi avantajele fotografiei judiciare 

2. Fotografia judiciară operativă; procedee de fotografiere la faţa locului.  

   - fotografiile de orientare    

   - fotografiile schiţă. 
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            3.  Procedee speciale de fotografiere, în special la faţa locului . 

            4.  Fotografia semnalmentelor. 

            5. Fotografia de fixare a rezultatelor unor activităţi de urmărire penală.  

            6. Fotografia de examinare în radiaţii vizibile:   

                     - procedeele de fotografiere;   

                     - domenii de aplicare;   

                     - modalităţi tehnice generale de executare. 

             7.  Fotografia de examinare în radiaţii ultraviolete:    

                     - aspecte generale tehnice;   

                     - domenii de utilizare.  

                8. Fotografia de examinare în radiaţii infraroşii:   

                     - aspecte generale tehnice;   

                     - domenii de utilizare. 
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CAPITOLUL 4 : TRASEOLOGIA JUDICIARĂ 

 

1. Tezele principale: 

           1. Noţiunea de traseologie. 

           2. Tipurile de urme în traseologie. 

           3. Urmele create de om (homeoscopia). 

    4. Urmele obiectelor de spargere, instrumentelor şi mecanismelor. 

    5. Urmele mijloacelor de transport 

 

2 Obiectivele: 

- să definească traseologia judiciară;   

- să cunoască sistemul, esenţa şi importanţa traseologiei juduciare; 

- să definească noţiunea de urmă în sens criminalistic; 

- să expună criteriile de clasificare a urmelor ;  

- să cunoască clasificarea după factorul creator de urmă; 

- să cunoască clasificarea după factorul primitor de urmă; 

- să cunoască clasificarea după esenţa şi mărimea urmelor; 

- să numească tipurile de urme homeoscopice; 

- să expună noţiunea  şi caracteristica generală a urmelor mecanice. 

- să descrie caracteristica urmelor  părţilor rulante a mijloacelor de transport.  

 

3. Bibliografia: 

-  Constantin Aioniţoaie, Ion Sandu. Tratat de tacticăcriminalistică, Bucureşti, 1992  

-  Mihail Gheorghită. Criminalistica. Chişinău, 1995  

- Aurel Ciopraga, Ion Iacobuţă. Criminalistica. Bucureşti, 1997  

- Ion Mircea. Criminalistica. Iaşi, 1999  

- Emilian Stancu. Ciiniinalistica. Bucureti, 2002  

- Vasile Bercheşan. Valorificarea ştiinţifică a urmelor infracţiunii.Curs de tehnică 

criminalistică.Vol.I. Bucureşti, 2002  

- Vasile Bercheşan. Cercetarea penală( criminalistica- teorie şi practică). Îndrumar 

complet de cercetare penală. Ed. a 2-a revăzută şi adăugită. Bucureşti, 2002  

- Constantin Pletea.Criminalistica. Elemente de anchetă penală. Bucureşti, 2003  

- Vasile Bercheşan, Mircea Ruiu Criminalistica. Bucureşti, 2004  
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- Constantin Drăghici, Mircea Lupu. Tehnica criminalistică. Bucureşti, 2004  

- Nicolae Văduvă. Criminalistică. Curs universitar de tactică şi metodică. Craiova, 2004  

- Gheorghe Alecu. Criminalistică. Curs universitar. Constanţa, 2006  

- Lazari Cârjan. Tratat de criminalistică. Bucureşti, 2005  

- Gheorghe Golubenco. Criminalistica:obiect,sistem,istorie, Chişinău,2008  

- Basile Bercheşan. Cercetarea la faţa locului principal mijloc de probă în procesul  

penal. Bucureşti, 2006  

- Draghici C., Iacob A. Tratat de tehnica criminalistică(ed. a II-a revăzută şi adaugită). 

SITECH, 2009.  

- Zamfirescu N.S. Tratat practic de psiho-criminalistică, Autori şi adevăruri necunoscute.  

UNIVERSUL JURIDIC, 2010.  

- Mircea I. Criminalistică– curs universitar. LUMINA LEX, 2010. 

- Simion Doraş. Criminalistica, Chişinău, 2011   

 

4. Probleme, abordări care depăşesc cadrul curricular, dar pot constitui sfera  

de interes al unor studenţi: 

 Redaţi tehnicile de cercetare a urmelor traseologice; 

    Identificaţi metode moderne de depistare, fixare şi ridicare a urmelor; 

  

5. Conţinutul prelegerii: 

 

Subiectul 1: Noţiunea de traseologie. 

 

1. Esenţa traseologiei. 

2. Sistemul traseologiei. 

3. Esenţa şi însemnătatea traseologiei. 

4. Clasificarea urmelor. 

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); 
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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 de stabilit: 

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). 

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 trasecologie 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.) 

 

Subiectul 2: Tipurile de urme în traseologie. 

 

1. Noţiuni generale privind clasificarea urmelor în traseologie 

2. Clasificarea urmelor după izvorul de apariţiei lor 

3. Clasificarea după metoda de formare 

4. Clasificarea după gradul de percepţie 

5. Clasificarea urmelor după mecanismul de influenţă între obiecte 

6. Clasificarea urmelor în dependenţă de locul amplasării 

 

1. 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, deasemenea despre anumite particularităţi ale obiectelor creatoare 

de urme. 
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2. 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; 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

 

Subiectul 3: Urmele create de om (homeoscopia) 

 

1.  Bazele homeoscopiei: 

2. Urme de mâini; 

3. Urme de picioare; 

4. Urme de dinţi; 

5. Urme de unghii; 

6. Urme de vestimentare; 

7. Urme de sînge. 

 

1. Referitor la urmele create de om, care au o importanţă traseologică putem menţiona: 

urme de mâini, mănuşi, urme de picioare, încălţăminte, urme de dinţi, alte părţi ale capului 

(frunte), urme care nu au desen papilar (buze, nas, frunte), urme vestimentare, urmele de sînge. 

2. Urmele de mâini în comparaţie cu alte urme, sînt cel mai des folosite la descoperirea şi 

cercetarea infracţiunii, ele având o eficacitate mai mare. Aceasta se apreciază, reieşind din 

aspectul funcţional al mâinilor şi totodată a prezenţei pe ele a excreţiilor sudoripare. Suprafaţa 

palmelor (deasemenea a tălpilor) sînt acoperite cu linii papilare – crestături liniare de o înălţime 

şi lăţime neînsemnată, care sînt despărţită de nişte circumvoluţii mici. Pe careva porţiuni mici, 

liniile papilare au o formă dreaptă, în schimb pe porţiuni mai mari ele se îndoaie formând desene 

dificile. Liniile papilare niciodată nu se intersectează, dar se pot uni în prelungirea unei alteia, se 

separă formând desene de diferite tipuri. Alături de liniile papilare, în urme se reflectă şi alte 

elemente ale reliefului pielii de pe palmă: flexuri, linii, crestături ale rândurilor, pori, cicatrice, 

arsuri etc. O mai mare importanţă în criminalistică i se acordă reliefului, redat de liniile papilare, 

mai îndeosebi desenului, configuraţiei pe pernuţele falangelor palmare. Cu studierea structurii 

desenelor papilare se ocupă dactiloscopia. Însemnătatea criminalistică a desenelor papilare se 

apreciază reieşind din:  

a) individualitatea (unice) 

b) stabilitatea (fixe) 
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c) inalterabilitatea desenelor papilare. 

Se cunosc trei tipuri de desene papilare: 

a) Arc (adeltic) unde liniile, care formează desenul, îşi iau începutul de la o latură a falangetei şi 

curbând în centrul ei, pleacă spre latura opusă.  

Desenele de acest tip sînt cele mai simple după construcţie şi se întâlnesc relativ rar (aproximativ 

5% din numărul total), ele pot fi de două feluri simple şi şatră. Desenele papilare şatră au liniile 

papilare la centru îndoite, formând un pin.  

b) Lat (monodeltic)– liniile care formează zona centrală a desenului, îşi iau începutul de la o 

latură a falangetei şi atingând partea centrală a acesteia, revin spre aceiaşi latură, formând o 

figură în formă de laţ. Terminaţiile liniilor orientate spre marginea degetului, poartă denumirea 

de liniile zonei centrale sau mai sînt numite “picioruşe”, iar partea rotundă a laţului – “cap”. Pe 

partea de sus a laţului, liniile sînt amplasate ca nişte curente în jos, care convoaie laţul în partea 

de sus şi jos. Locul unde curentele se desprind formează o figură triunghiulară, numită “deltă”. 

Laţurile pot avea o construcţie relativ simplă, cât şi mai complicată. Toate desenele în laţ, altfel 

numite şi monodeltice se împart în dextrodeltice şi sinistrodeltice – delta plasată în partea 

dreaptă şi delta plasată în partea stângă. Desenele de tip laţ, în funcţie de complexitatea desenului 

pot fi simple, laţ rachetă, gemeni…Desenele în laţ sînt cele mai des întâlnite, constituind 

aproximativ 65% din numărul lor total. 

c) Cerc - acest desen papilar are două delte – una pe partea dreaptă, alta pe cea stângă, relativ de 

zona centrală a desenului papilar (mai rar se întâlnesc trei şi chiar patru delte). Între delte este 

amplasat desenul sub forma unor ovale, spirale, elipse sau vârtej. Desenele în cerc se împart în 

simple şi compuse. Acest tip de desen constituie aproximativ 30% din cantitatea totală de desene 

papilare. 

3. Urmele de picioare pot fi depistate la locul faptei în cadrul cercetării diferitor 

infracţiuni. Cercetarea şi studierea lor criminalistică ulterioară în cadrul expertizelor permit de a 

stabili un şir de împrejurări importante, folosite la căutarea şi capturarea infractorului. După 

urmele de picioare se poate de judecat despre persoana ce le-a lăsat (înălţimea lui, diferite 

particularităţi ale mersului); semnele încălţămintei; despre acţiunile lui (direcţia şi tempoul în 

care se mişcă); se pot folosi pentru identificarea persoanei sau a încălţămintei lui. 

Se disting următoarele categorii de urme de picioare: urme ale picioarelor goale, urme de 

picioare de ciorapi denumite şi semiîncălţate, şi urme de încălţăminte. 

Urmele de picioare pot fi cât de adâncime, atât şi de suprafaţă. Urmele de adâncime se 

observă uşor la locul săvârşirii infracţiunii. Urmele de suprafaţă sînt bine vizibile doar în cazul în 

care au fost lăsate de o talpă de încălţăminte pătată sau vopsită.  
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În urme de picioare goale se reflectă: dimensiunea tălpii, lungimea şi lăţimea fiecărui 

deget, forma tălpii, structura desenelor papilare, prezenţa încreţiturilor flexorale. Semnele 

generale ale urmei de picior în ciorapi sînt: mărimea ciorapului, tipul şi modelul împletiturii 

aţelor, cusuturile în regiunile călcâiului.  

Caracteristicile generale ale tălpii încălţămintei sînt: confecţionarea tălpii, mărimea, 

forma tălpii şi a elementelor ei, caracteristica generală a suprafeţei tălpii, numărul de rânduri, de 

cuie, prezenţa pe talpa încălţămintei a diferitor potcoave, şipuri, ţinte, şuruburi, mărci ale fabricii 

producătoare, rupturi etc. 

După urmele de picioare se poate de stabilit aproximativ înălţimea, greutatea, sexul 

persoanei, mărimea încălţămintei pe care o poartă. Cercetările antropometrice au stabilit că 

mărimea tălpii este egală cu aproximativ 15,8% din înălţimea bărbatului şi 15,5% din înălţimea 

femeii. 

4. Urme de dinţi pot fi create de infractor pe produsele alimentare şi alte obiecte. Urme de 

dinţi pot fi depistate şi pe corpul uman. După aceste urme se poate de stabilit, în ce condiţii s-au 

format urmele şi cu ajutorul lor se poate de identificat persoana. Pentru identificarea o mai mare 

valoare prezintă urmele, deoarece ele poartă informaţie mai mare despre persoană. După urmele 

dinţilor se poate de judecat despre următoarele semne ale aparatului dental: forma şi mărimea 

arcului dental, asimetria ramurii drepte şi stângi a şirului dental, înclinaţia dinţilor în şir, distanţa 

dintre dinţi, numărul lor şi prezenţa protezelor. Expertiza în aceste cazuri este efectuată de 

medicul stomatolog împreună cu criminalistul sau medicul legist. 

5. Urmele de unghii ca obiecte de cercetare criminalistică se întâlnesc mai des pe corpul 

pătimaşului sau a infractorului. La cercetarea şi studierea acestor urme este necesar de a lua în 

consideraţie faptul că unghiile nu posedă destule semne particulare care le-ar evidenţia şi care ar 

fi putut să se reflecteze în diferite urme. Unghiile umane se clasifică după formă, relief şi 

conturul plăcilor, lungime, lăţimea lor, mărimea marginilor libere, după culoare şi alte 

particularităţi.  

În dependenţă de locul amplasării urmelor de unghii, numărul şi gradul de evidenţiere a 

lor, se poate de judecat despre careva împrejurări în care s-a petrecut fapta dată, deasemenea 

despre faptul autoapărării, metoda pricinuirii vătămărilor şi despre faptul strangulării etc.  

Urmele de unghii se fotografiază şi se descriu în procesul verbal. În cazul presupunerii că 

sub unghiile reţinutului se pot păstra particule a pielii (epidermă) de pe corpul victimei sau alte 

substanţe străine de la locul infracţiunii, se curăţă conţinutul de sub unghiile reţinutului, după ce 

se taie unghiile lui şi toate acestea se expediază la expertiză medico-biologică.  

6. Urmele vestimentare pot fi depistate pe porţiunile vopsite ale mijloacelor de transport 

(în cazul accidentării pietonului), pe solul moale (la locul încăierării infractorului cu victima) şi 



33 

 

pe alte obiecte de la locul infracţiunii. În urmele de îmbrăcăminte se pot reflecta tipul şi desenul 

ţesăturii, precum şi alte semne ale materiei cât şi cusuturile îmbrăcămintei. Aceste urme sînt 

fotografiate la scară şi se descriu în procesul verbal. 

Urmele vestimentare rămase, particule de vopsea se ridică cu ajutorul peliculei 

dactiloscopice, la urmele de adâncime se fac mulaje din gips. 

Împreună cu fotografiile şi copiile urmelor la expertiză se trimit şi hainele persoanei 

cercetate. 

7. Urmele de sînge reprezintă prin sine urme-substanţe. Studierea traseologică a formelor 

urmelor de sînge, depistate la locul infracţiunii sau pe îmbrăcăminte, permit de a stabili 

mecanismul formării lor. Cunoscând în ce condiţii au apărut aceste urme de sînge, se poate de a 

ne imagina despre diferite momente a celor întâmplate. Urmele de sînge pot fi: 

a) în formă de baltă; 

b) stropi de sînge; 

c) urme de picături; 

d) scurgere de sînge; 

e) ştersătură de sînge. 

În totalitatea sa, urmele de sînge permit de a reconstitui tabloul actului infracţional, unde, 

în ce loc i s-a cauzat pătimaşului leziuni, felul acestor leziuni; a avut sau în loc încăierare sau 

autoapărarea; au putut rămânea urme de sînge pe corpul şi îmbrăcămintea infractorului, în ce 

direcţie s-a deplasat victima sau a fost dus cadavrul; în ce poziţie se afla corpul victimei la 

momentul rănirii, precum şi alte împrejurări. 

Urmele de sînge se vor fotografia consecutiv, de pe toate obiectele pe care sînt prezente 

aceste urme. Expertiza traseologică şi cercetarea urmelor de sînge se poate de efectuat atât la 

locul infracţiunii cât şi în laborator, după fotografiile acestor urme. 

 

Subiectul 4: Urmele obiectelor de spargere, instrumentelor şi mecanismelor 

 

1. Noţiunea  şi caracteristica generală a urmelor mecanice; 

2. Clasificarea obiectelor, instrumentelor şi mecanismelor; 

3. Tipurile de urme; 

4. Clasificarea urmelor. 

1. Mecanoscopia – este o despărţitură a traseologiei, care studiază urmele lăsate de 

obiectele de spargere, deasemenea urmele instrumentelor şi mecanismelor şi altor dispozitive, 

întrebuinţate la confecţionarea obiectelor de spargere. În criminalistică la mecanisme sînt 

atribuite dispozitivele, acţiunile (lucrul dispozitivelor) şi urmele care nu sînt legate nemijlocit cu 
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forţa muşchilor mâinilor, dar depinde de construcţia şi particularităţile funcţionale ale detaliilor 

dispozitivului şi intelectul individului. 

Urmele mecanice sînt legate doar relativ cu forţa fizică a omului şi ele indică în general 

asupra posedării de către infractor a unor cunoştinţe, iscusinţe şi deprinderi în domeniul dat.  

Stabilirea legăturii nemijlocite dintre aceste dispozitive şi o persoană anumită nu se face 

prin înfăptuirea cercetării experimentale de identificare, ci pe calea petrecerii unor acţiuni de 

anchetă. La diagnosticarea obiectelor, instrumentelor şi mecanismelor, după urmele lor, se 

folosesc particularităţile formelor, mărimilor, reciprocitatea amplasării urmelor, dar în procesul 

studierii identificatoare se recurge la stabilirea locului de amplasare a particularităţilor 

caracteristicii, care alcătuiesc macro şi micro structura suprafeţei a configuraţiei şi mărimilor lor. 

2. În mecanoscopie obiectele, instrumentele şi mecanismele se împart în grupe:  

a) Tăietoare (cuţit, foarfece etc.); 

b) rupere şi zdrobire (topor, daltă, rangă etc.); 

c) pilitoare (ferestrău, pilă etc.); 

d) sfredelitoare (burghiu, sfredel etc.). 

După modul de acţiune toate obiectele de spargere şi instrumentele se poate de împărţit în: 

a) mecanice – cuţit, foarfece, topor, daltă, pilă, sfredel, burghiu etc. 

b) termice – aparatura electrică şi cu gaz pentru tăierea metalului şi sudarea lor. 

3. În dependenţă de caracterul acţiunii obiectului, instrumentului sau mecanismului asupra 

unui obiect oarecare şi urmelor rezultate din această acţiune, se împart în trei tipuri: 

a) urme de apăsare, se formează de la pălituri cu obiectele de spargere pe suprafaţa 

obiectelor forţate; 

b) urme de alunecare, se formează când obiectul de spargere a acţionat sub un unghi 

oarecare pe suprafaţa obiectului forţat; 

c) urme de tăiere, de pilire şi sfredelire – apar la tăierea, pilirea, sfredelirea obiectului 

sforţat. 

4. Clasificarea urmelor lăsate de obiectele de spargere, instrumente şi mecanismele 

totalmente corespund traseologiei generale. Urmele pot fi: 

a) de adâncime; 

b) de suprafaţă; 

c) dinamice; 

d) statice; 
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Subiectul 5: Urmele mijloacelor de transport 

 

1. Noţiunea traseologiei urmelor mijloacelor de transport 

2. Clasificarea urmelor mijloacelor de transport 

3. Caracteristica urmelor a părţilor rulante 

4. Caracteristica părţilor şi a detaliilor desprinse 

5. Caracteristica urmelor părţilor proeminente a mijloacelor de transport 

1. Cercetarea urmelor mijloacelor de transport este o ramură a criminalisticii, care 

studiază urmele lăsate de diferite mijloace de transport şi părţile lor componente. Studierea 

urmelor mijloacelor de transport permite de a rezolva probleme legate atât de identificarea cât şi 

diagnosticarea traseologică. 

2. Urmele mijloacelor de transport formează obiectul studiului criminalistic, când 

mijlocul de transport este folosit ca obiect de atentare, mijloc de săvârşire a infracţiunii sau ca 

mijloc de transport de la locul săvârşirii infracţiunii. 

Urmele lăsate de mijloacele de transport din punct de vedere criminalistic, sînt împărţite 

în patru grupe: 

I. urme ce reflectă partea rulantă, a roţilor a şinelor, a roţilor cu şine pe obada de 

lemn(căruţe), sănii, urme care s-au format la mişcare sau staţionarea mijlocului de 

transport; 

II. urme ce reflectă părţile proeminente a mijloacelor de transport; 

III. urme de reflecţie a diferitor obiecte materiale de la locul accidentului, care s-au format pe 

mijlocul de transport; 

IV. urme sub formă de părţi, detalii, particule, substanţe rămase la locul accidentului. 

3. Urmele părţii rulante: sînt lăsate de roţile cu pneuri. În dependenţă de starea roţilor la 

momentul formării urmelor se deosebesc urme de rotire şi de alunecare. Primele se formează ca 

rezultat al înaintării roţilor care se rotesc, cât şi la frânare şi pornirea bruscă din loc. A doua 

categorie de urme se formează la blocarea totală a roţilor în procesul frânării. 

În dependenţa de calităţile suprafeţei pe care rămân urmele părţilor rulante ele pot fi de 

suprafaţă şi de adâncime. Urmele de suprafaţă se împart în urme de stratificare şi de 

destratificare. Urmele de stratificare pot fi pozitive şi negative. Urmele de adâncime, sînt 

rezultatul rămas în urma deformaţiei solului care poate reda nu numai desenul amplu a părţilor 

rulante dar şi date despre părţile laterale a anvelopei. 

După urmele părţilor rulante se stabileşte direcţia şi regimul mişcării, tipul şi modelul 

mijlocului de transport. Tipul şi modelul mijlocului de transport se poate stabili după mărimea 

ecartamentului şi ampatamentului. 
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 Ecartamentul – este distanţa dintre liniile centrale a urmelor lăsate de roţile amplasate pe aceiaşi 

osie din spate, s-au din faţă. Ampatamentul automobilului este distanţa dintre osiile din partea 

din faţă şi din spate a roţilor. Toate semnele enumerate mai sus a părţilor rulante se 

documentează în procesul verbal de cercetare la faţa locului. Mulajele şi fotografiile executate a 

părţilor rulante ridicate de la faţa locului se transmise pentru expertiză. La expertiza traseologică 

pot fi adresate următoarele întrebări:  

a) modelul mijlocului de transport care a format urma.  

b) Tipul (marca) mijlocului de transport, care a lăsat urma la locul accidentului. 

c) direcţia de deplasare a mijlocului de transport care a creat urma.  

d) Anvelopa care a creat urma. 

e) roţile (din faţă, din spate, din partea dreaptă sau stînga) lăsat urmele de pe îmbrăcămintea 

părţii vătămate. 

4. Părţile şi detaliile detaşate de la mijlocul de transport depistate la locul accidentului, se 

folosesc la căutarea mijlocului de transport, identificarea lui, precum şi pentru stabilirea locului 

concret unde a avut loc accidentul. Obiectele detaşate de la mijloacele de transport pot fi grupate 

în felul următor: 

a) cioburi de sticlă ale farurilor şi ale altor părţi ale mijloacelor de transport 

construcţia cărora este din sticlă; 

b) particule de vopsea; 

c) părţi componente ale mijloacelor de transport; 

d) alte mecanisme sau detalii. 

Studierea cioburilor de sticlă ale farurilor şi altor părţi componente din sticlă, cărora 

aparţin aceste cioburi permite de a stabili tipul, modelul, marca articolului dat şi în dependenţă 

de aceasta – modelul mijlocului de transport. Particulele de vopsea, desprinse de pe mijloacele 

de transport, permit de a stabili culoarea lui şi includerea acestor date în informaţia orientativă ca 

mai apoi la să ajute la găsirea mijlocului de transport, efectuarea expertizei traseologice a 

structurii materiale. 

5. Urmele lăsate de părţile proeminente a mijloacelor de transport sînt acele urme care 

apar în urma interacţiunii a două şi mai multe obiecte (urme de refracţie). Ele se formează ca 

rezultat a lovirii a două sau mai multor mijloace de transport; la lovirea corpului omenesc de 

către diferite părţi ale mijlocului de transport; la trecerea peste corpul victimei a mijlocului de 

transport; la contactul mijlocului de transport cu alte obiecte înconjurătoare. 

Studierea urmelor rămase din urma contactului se face pentru identificarea mijlocului de 

transport, care a părăsit locul accidentului, deasemenea şi pentru reconstituirea accidentului 

rutier. Urmele părţilor proeminente a mijloacelor de transport se clasifică în urme statice şi 
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dinamice. Localizarea urmelor depinde de tipul tamponării. La analiza urmelor de tamponare a 

mijloacelor de transport reies din aceea că tamponările pot fi: 

a) de întâmpinare, mijloacele de transport se deplasează una în întâmpinarea altuia; 

b) la mişcarea  mijloacelor de transport în una şi aceeaşi direcţie; 

c) sub unghi, la deplasarea mijloacelor de transport sub un unghi unul în întâmpinarea 

altuia; 

d)  

Subiecte pentru autoevaluare 

 

10. Definiţia traseologiei judiciare; 

11. Sistemul traseologiei judiciare ; 

12. Criterii de clasificare a urmelor;  

13. Proprietăţile, clasificarea şi detaliile caracteristice desenului papilar; 

14. Noţiunea  şi caracteristica generală a urmelor mecanice; 

15. Clasificarea obiectelor, instrumentelor şi mecanismelor; 

16. Descoperirea urmelor de mâini la faţa locului; 

17. Modalităţi de revelare a urmelor latente de mâini (fizice, chimice, optice moderne); 

18. Ridicarea şi interpretarea urmelor digitale;  

19. Expertiza criminalistică a urmelor digitale;  

20. Clasificarea şi formarea urmelor de picioare;  

21. Cercetarea şi interpretarea urmelor de dinţi;  

22. Clasificarea urmelor mijloacelor de transport; 

23.  Caracteristica urmelor a părţilor rulante; 
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CAPITOLUL 5 : BALISTICA JUDICIARĂ 

 

1. Tezele principale: 

   1. Importanţa cercetării criminalistice a armelor. Noţiunea de balistică judiciară. 

           2. Caracteristica armelor de foc şi urmelor acestora. Balistica interioară şi exterioară. 

    3. Noţiunea, cauzele şi clasificarea substanţelor explozive. 

 

2. Obiectivele: 

- să definească noţiunea de balistică judiciară;   

- să argumenteze importanţa cercetării criminalistice a armelor; 

- să expună noţiunile generale privind armele de foc şi cercetarea urmelor acestora; 

- să descrie urmele formate prin folosirea armelor de foc; 

- să descrie particularităţile cercetării la faţa locului a armelor de foc şi urmelor    

             acestora; 

-  să cunoască necesitatea dispunerii expertizei balistice; 

-  să expună caracteristica  factorilor balisticii interioare şi exterioare; 

-  să expună noţiunea  şi caracteristica generală a substanţelor explozive; 

 

c) Bibliografia: 

-  Constantin Aioniţoaie, Ion Sandu. Tratat de tacticăcriminalistică, Bucureşti, 1992  

-  Mihail Gheorghită. Criminalistica. Chişinău, 1995  

- Aurel Ciopraga, Ion Iacobuţă. Criminalistica. Bucureşti, 1997  

- Ion Mircea. Criminalistica. Iaşi, 1999  

- Emilian Stancu. Ciiniinalistica. Bucureti, 2002  

- Vasile Bercheşan. Valorificarea ştiinţifică a urmelor infracţiunii.Curs de tehnică 

criminalistică.Vol.I. Bucureşti,2002  

- Vasile Bercheşan. Cercetarea penală( criminalistica- teorie şi practică). Îndrumar 

complet de cercetare penală. Ed. a 2-a revăzută şi adăugită. Bucureşti, 2002  

- Constantin Pletea.Criminalistica. Elemente de anchetă penală. Bucureşti, 2003  

- Vasile Bercheşan, Mircea Ruiu Criminalistica. Bucureşti, 2004  

- Constantin Drăghici, Mircea Lupu. Tehnica criminalistică. Bucureşti, 2004  

- Nicolae Văduvă. Criminalistică. Curs universitar de tactică şi metodică. Craiova, 2004  
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- Gheorghe Alecu. Criminalistică. Curs universitar. Constanţa, 2006  

- Lazari Cârjan. Tratat de criminalistică. Bucureşti, 2005  

- Gheorghe Golubenco. Criminalistica:obiect,sistem,istorie, Chişinău,2008  

- Basile Bercheşan. Cercetarea la faţa locului principal mijloc de probă în procesul  

penal. Bucureşti, 2006  

- Draghici C., Iacob A. Tratat de tehnica criminalistică(ed. a II-a revăzută şi adaugită). 

SITECH, 2009.  

- Zamfirescu N.S. Tratat practic de psiho-criminalistică, Autori şi adevăruri necunoscute.  

UNIVERSUL JURIDIC, 2010.  

- Mircea I. Criminalistică– curs universitar. LUMINA LEX, 2010. 

- Simion Doraş. Criminalistica, Chişinău, 2011   

 

d) Probleme, abordări care depăşesc cadrul curricular, dar pot constitui sfera  

de interes al unor studenţi: 

 Redaţi cauzele şi tipurile de explozii ; 

   Identificaţi proiecte moderne de cercetare a urmelor rezultate în urma aplicării armelor de 

foc ; 

  

e) Conţinutul prelegerii: 

 

Subiectul 1 : Importanţa cercetării criminalistice a armelor. Noţiunea de balistică 

judiciară. 

 

 

1. Cercetarea criminalistică a armelor este o ramură specifică criminalisticii ce studiază 

armele de foc, armele albe, armele cu gaze şi alte tipuri de arme, care au legătură cu actul 

infracţional, de asemenea metodele de confecţionare, modificarea lor şi a urmelor rămase în 

urma săvârşirii faptei cu folosirea acestor arme. 

criminalistică constă în următoarele: 

Cercetarea criminalistică a armelor conţine: 

a) cercetarea criminalistică a armelor de foc şi a urmelor rămase în urma aplicării lor; 

b) cercetarea criminalistică a muniţiilor şi explozivilor rămase în urma aplicării lor; 

c) cercetarea criminalistică a armelor albe şi a urmelor aplicării acestor arme. 

2. Balistica judiciară este un compartiment al criminalisticii, care studiază armele de foc, 

muniţiile, legalitatea aplicării armei de foc, elaborează metode şi mijloace tehnico-ştiinţifice de 
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cercetare a actelor penale privind fabricarea, păstrarea armelor de foc, cât şi urmele acestora şi 

efectelor folosirii în scopul identificării lor. 

3. Arma de foc este un dispozitiv tehnic destinat nimicirii ţintelor vii prin tragerea cu 

proiectile, puse în mişcare de energia gazelor formate ca urmare a exploziei pulberii sau a unui 

substituent al acestuia. 

În dependenţă de destinaţie, caracteristicile armelor, ele se împart în următoarele: 

a) militară sau de luptă; 

b) de vânătoare; 

c) sportive. 

Armele de foc posedă anumite particularităţi ale construcţiei care sînt studiate la balistica 

judiciară. În dependenţă de construcţia canalului ţevii se cunosc arme cu ţeavă: 

a) lisă; 

b) mixtă; 

c) ghintuită. 

Particularităţile care sînt studiate de balistica judiciară sînt: 

a) camera cartuşului; 

b) închizătorul; 

c) mecanismul de dare a focului. 

Ghinturile – sînt nişte canale sau adâncituri, pe partea interioară a ţevii în prelungirea ei, 

formând un filet. La etapa actuală arma de foc are patru sau şase ghinturi, ele pot avea înclinare 

în partea dreaptă sau stângă. Calibrul armelor de foc ghintuite se stabileşte după distanţa dintre 

două creste diametral opuse a ghinturilor. Cele mai răspândite calibre sînt: 5.45; 5.6; 6.35; 7.62; 

7.65; 9; 11.44 mm .Calibrul armelor de foc cu ţeava lisă se stabileşte după numărul de alice care 

corespund diametrului canalului ţevii, care pot fi turnate dintr-un funt de plumb(453,6 g). (De 

exemplu armele МЦ 21-12 şi МЦ  20-01 au calibrul 12/70 şi corespunzător 20/70. ) 

Mecanismul de dare a focului asigură detonarea capsei şi aprinderea încărcăturii de praf. 

Toate mecanismele de dare a focurilor se împart în următoarele grupe: 

a) cu acţiune termică(armele istorice care se încărcau prin ţeavă); 

b) cu cucoş(revolver de modelul 1895, sistemul Nagan); 

c) cu percutare (pistol TK – Тульский, sistemul Коровин); 

d) cu cucoş şi cu percutor (pistol Macarov,  Kalaşnicov); 

e) cu închizător (pistol-mitralieră П.П.Ш., П.П.C., П.П.Д.); 

f) electroinflamatoare (carabina Le Barona şi Delimas 1866 şi carabina S.Russel 1834). 

Acţiunea de nimicire a împuşcăturii este asigurată de către glonte, ghiulea, alice sau alte 

obiecte special adaptate. Pentru efectuarea tragerii din armele de foc moderne se folosesc cartuşe 
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care îmbină în ele toate elementele necesare pentru efectuarea tragerii.  Cartuşul este un 

dispozitiv, destinat pentru tragere din arma de foc care cuprinde în sine cu ajutorul tubului 

cartuşului: capsa ca mijloc de iniţiere, glotele şi pulberea. Baza cartuşului o constituie tubul. 

Corpul tubului poate fi metalic sau din masă plastică, hârtie. Deasemenea tubul poate fi cu flanşa 

în afară sau înăuntru. Capsula ca element de iniţiere a arderii pulberii, de obicei constă din 

componenţi inflamatori, nicovală şi capacul capsei. Încărcătura de pulbere a cartuşului modern 

poate fi diferită, unele produc fum la ardere, altele nu produc. 

 

Subiectul 2: Caracteristica armelor de foc şi urmelor acestora. Balistica interioară şi 

exterioară 

 

1. La bazele ştiinţifice ale balisticii judiciare se referă sistemul de cunoştinţe despre 

procesul efectuării împuşcăturii, care se împarte în factori interni şi externi, de asemenea 

legităţile formării urmelor de împuşcătură pe diferite obiecte, cartuşe şi tuburi.  

Balistica interioară se începe cu lovirea de către percutor a capsei, drept rezultat are loc 

aprinderea componentului inflamator din ea. Flacăra pătrunde printre orificiile din capacul capsei 

aprinzând în aşa fel pulberea. La aprinderea pulberii şi atingerii unei anumite presiuni înăuntrul 

cartuşului, glonţul sub presiunea gazelor rezultate din urma arderii pulberii începe să se mişte 

prin canalul ţevii. La momentul ieşirii glonţului  şi a gazelor din ţeavă procesul balisticii interne 

ia sfârşit.  

Balistica exterioară studiază factorii principali (primari) şi secundari ai împuşcăturii. 

Factorii primari sînt determinaţi de acţiunea directă a proiectilului asupra obiectului. Urmă a 

factorilor primari ai împuşcăturii sînt diverse schimbări în structura obiectului atins. La 

perforarea obiectului de către glonte se formează un singur orificiu. La efectuarea împuşcăturii 

cu încărcătura din alice până la distanţa de 1–2 m. se va forma un singur orificiu însă dacă 

împuşcătura se va efectua de la o distanţă mai mare atunci se vor produce mai multe orificii sau 

deteriorări, numărul de orificii şi suprafaţa de contact va fi cu atât mai mare cu cât împuşcătura 

va fi efectuată de la o distanţă mai mare. În măsura schimbărilor structurii obiectului primitor de 

pătrundere şi de suprafaţă. Factorii externi ai împuşcăturii  se caracterizează prin prezenţa unor 

factori adăugători care se completează sau însoţesc pe cei primari. La factorii secundari se 

atribuie:  

a) reculul armei. 

b) aruncarea din canalul ţevii cu o viteză mare a gazelor fierbinţi. 

c) contactul proiectilului cu suprafaţa obiectului atins şi lăsarea pe el a arsurilor, afumărilor 

produse de gazele evacuate şi inelul de metalizare ,frecare produse de glonte. 
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2. Urmele armelor de foc rămase pe tubul cartuşului, se produc datorită: 

a) încărcării şi anume urme rămase de la corpul încărcătorului în timpul scoaterii cartuşului 

din încărcător, alta pe fundul exterior al tubului ce vor reda relieful părţii frontale a 

închizătorului,  

b) împuşcării - pe corpul tubului vor rămânea neregularităţile camerei cartuşului; 

c) în timpul extragerii tubului vor rămânea urme ale ghearei extractoare, urma reflectorului, 

urma marginii ferestruicii de aruncare. 

Urmele rămase pe glonte, sînt striaţiile lăsate de ghinturi, de pe canalul ţevii. 

3. Depistarea, fixarea, examinarea şi ridicarea urmelor rezultate din aplicarea armei de 

foc este o activitate specifică. Depistarea armelor de foc, tuburilor, gloanţelor, alicelor, 

presupune căutarea lor printre alte obiecte de la locul săvârşirii infracţiunii, precum şi în alte 

locuri posibile de tăinuire a lor. Pentru fixarea urmelor se aplică un şir de metode şi procedee. 

Mai întâi se efectuiază fotografierea obiectelor principale a locului infracţiunii, în care a fost 

depistată urma aplicării armei de foc. Mai apoi se aplica metoda fotografică la scara a obiectului 

purtător de urme de arme de foc. După aceasta obiectele se examinează şi rezultatele examinării 

amănunţit se descriu în procesul verbal. Cercetarea armei de foc necesită luarea a unor măsuri 

specifice de siguranţă şi anume, este necesar de a urmări ca să nu se apese trăgaciul, se ţine arma 

cu ţeava îndreptată în sus, în aşa mod să nu fie scăpată jos, să nu se deterioreze urmele cu 

caracter traseologic sau alte urme. Arma de foc se descrie după următoarele elemente: 

tipul, sistemul, modelul armei, înscrisurile de pe ea, poziţia mecanismului de dare a focului, 

starea canalului ţevii la cercetarea lui la lumină, prezenţa sau lipsa mirosului de praf ars din 

canalul ţevii, prezenţa şi caracterul altor urme de pe armă. În procesul verbal obligatoriu se 

indică asupra metodei de ridicare şi caracterul ambalajului în care a fost împachetat obiectul 

purtător de urme, de aceea întocmirea procesului verbal are loc în paralel cu cercetarea de mai 

departe a obiectelor şi urmelor.  

Gloanţele şi tuburile se ridică câte unul , ca mai apoi după cercetare şi fotografiere să fie puse 

în pachete sau cutii separate. Ridicarea de la bănuit a armei de foc face posibil numirea 

expertizelor balistice de identificare a armei. La aceste expertize pot fi puse următoarele 

întrebări: 

b) tubul găsit la locul infracţiunii a fost tras din această armă; 

c)din această armă a fost tras glonţul găsit la locul săvârşirii infracţiunii etc.  
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Subiectul 3: Noţiunea, cauzele şi clasificarea substanţelor explozive 

 

1. Tehnica explozivă este o ramură a criminalisticii care studiază legităţile apariţiei, 

dobândirii şi folosirii informaţiei criminalistice despre substanţele, mijloacele şi mecanismele 

explozive, precum şi relevarea persoanelor implicate în comiterea infracţiunilor implicate cu 

aplicarea mijloacelor explozive şi atragerea lor la răspundere penală. 

2. Explozie – este un proces de eliberare rapidă a unei cantităţi mari de energie într-un 

volum limitat, şi reprezintă extinderea bruscă a gazelor şi a aburilor. Cauzele eliberării cantităţii 

mari de energie, extinderea gazelor pot fi diferite. Poate fi rezultatul unei schimbări fizice bruşte 

a stării, o reacţie chimică exotermică la care se elimină o cantitate mare de gaze şi aburi 

comprimate, o reacţie rapidă nucleară sau termonucleară sau degajarea unei energii 

electromagnetice.  

În dependenţă de aceasta se cunosc mai multe tipuri de explozii: fizice, chimice, atomice, 

electromagnetice etc. 

3. În tehnică toate substanţele explozibile se deosebesc după domeniul aplicării lor şi se 

împart în patru grupe de bază: 

a) iniţiatoare; 

b) brizante; 

c) pe bază de prafuri; 

d) componenţi pirotehnici; 

4. Caracterizarea criminalistică a substanţelor explozibile include în sine următoarele 

semne: 

a) Caracterizarea potenţială a unei explozii chimice; 

b) Utilitatea lor la o explozie şi la nimicirea persoanelor, tehnicii şi construcţiilor în cazuri 

concrete. 

c) Sunt destinate domeniului genistic. 

 

       La obiectivele tehnicii explozive se referă: 

a) modernizarea şi elaborarea mijloacelor noi de depistare a muniţiilor, substanţelor şi 

mecanismelor explozive, a elementelor şi urmele acţiunile. 

b) elaborarea procedeelor şi mijloacelor tehnice de neutralizare, ridicare, păstrare şi 

transportare a acestor obiecte. 

c) elaborarea mijloacelor tehnice, metodelor şi procedeelor de cercetare a locului exploziei, 

a urmelor de aplicare a muniţiilor, substanţelor şi mecanismelor explozive şi a obiectelor 

nimicite. 
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d)  modernizarea şi elaborarea noilor metode de petrecere a expertizelor criminalistice a 

substanţelor şi tehnicii explozive. 

e) elaborarea procedeelor şi regulilor de pregătire şi numire a expertizelor criminalistice a 

substanţelor şi tehnicii explozive. 

f) elaborarea procedeelor şi regulilor de pregătire şi numire a expertizelor complexe şi 

aprecierea acestor expertize de către anchetator şi judecător. 

 

Subiecte pentru autoevaluare 

 

1. Urmele formate prin folosirea armelor de foc. 

2. Urmele aparţinând factorilor secundari ai tragerii cu arma de foc. 

3. Descoperirea şi ridicarea armelor de foc de la faţa locului. 

4. Stabilirea distanţei şi direcţiei de tragere.  

5. Examinarea tehnică generală a armelor de foc. 

6. Expertiza urmelor armelor de foc (examinările chimice şi electronice.) 

7.  Identificarea armelor de foc după urmele formate pe tub şi pe glonţ. 

8.  Alte probleme rezolvate de expertiza criminalistică a armelor de foc.  
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CAPITOLUL 6: CERCETAREA CRIMINALISTICĂ A DOCUMENTELOR 

 

1. Tezele principale: 

           1. Noţiunea şi tipurile cercetării criminalistice a documentelor. 

           2. Obiectele, bazele, mijloacele şi metodele cercetării criminalistice a documentelor. 

           3. Cercetarea criminalistică a scrisului. 

    4. Tipurile modificării conţinutului documentelor. 

     

2. Obiectivele: 

-     să expună  noţiunile generale privind cercetarea criminalistică a  

       înscrisurilor sau documentelor ;   

- să descrie metodele şi mijloacele  de cercetare criminalistică a documentelor; 

- să cunoască modalitatea de stabilire a autenticităţii şi vechimii înscrisurilor; 

- să cunoască regulile de bază în lucrul cu documentele ce constituie probe; 

- să descrie tipurile conţinutului textual; 

- să expună caracteristica grafică;  

- să argumenteze scopul cercetării documentelor;  

- să cunoască elemente de grafoscopie judiciară; 

- să argumenteze importanţa cercetării criminalistice a falsului material în înscrisuri; 

 

9. Bibliografia: 

-  Constantin Aioniţoaie, Ion Sandu. Tratat de tacticăcriminalistică, Bucureşti, 1992  

-  Mihail Gheorghită. Criminalistica. Chişinău, 1995  

- Aurel Ciopraga, Ion Iacobuţă. Criminalistica. Bucureşti, 1997  

- Ion Mircea. Criminalistica. Iaşi, 1999  

- Emilian Stancu. Ciiniinalistica. Bucureti, 2002  

- Vasile Bercheşan. Valorificarea ştiinţifică a urmelor infracţiunii.Curs de tehnică 

criminalistică.Vol.I. Bucureşti, 2002  

- Vasile Bercheşan. Cercetarea penală( criminalistica- teorie şi practică). Îndrumar 

complet de cercetare penală. Ed. a 2-a revăzută şi adăugită. Bucureşti, 2002  

- Constantin Pletea.Criminalistica. Elemente de anchetă penală. Bucureşti, 2003  

- Vasile Bercheşan, Mircea Ruiu Criminalistica. Bucureşti, 2004  

- Constantin Drăghici, Mircea Lupu. Tehnica criminalistică. Bucureşti, 2004  
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- Nicolae Văduvă. Criminalistică. Curs universitar de tactică şi metodică. Craiova, 2004  

- Gheorghe Alecu. Criminalistică. Curs universitar. Constanţa, 2006  

- Lazari Cârjan. Tratat de criminalistică. Bucureşti, 2005  

- Gheorghe Golubenco. Criminalistica:obiect,sistem,istorie, Chişinău,2008  

- Basile Bercheşan. Cercetarea la faţa locului principal mijloc de probă în procesul  

penal. Bucureşti, 2006  

- Draghici C., Iacob A. Tratat de tehnica criminalistică(ed. a II-a revăzută şi adaugită). 

SITECH, 2009.  

- Zamfirescu N.S. Tratat practic de psiho-criminalistică, Autori şi adevăruri necunoscute.  

UNIVERSUL JURIDIC, 2010.  

- Mircea I. Criminalistică– curs universitar. LUMINA LEX, 2010. 

- Simion Doraş. Criminalistica, Chişinău, 2011   

 

10. Probleme, abordări care depăşesc cadrul curricular, dar pot constitui sfera  

de interes al unor studenţi: 

 Identificarea persoanei după scris pe baza expertizei grafoscopice; 

    Cercetarea altor categorii de falsuri; 

  

11. Conţinutul prelegerii: 

 

Subiectul 1: Noţiunea şi tipurile cercetării criminalistice a documentelor. 

 

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 grafotehnică 

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

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

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.  

 

Subiectul 2: Obiectele, bazele, mijloacele şi metodele cercetării criminalistice a 

documentelor 

1. 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. 

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

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

3. 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; 
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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.  

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

a) 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 

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, bucle, cu depasante, 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 
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semnelor grafice şi legării lor, dificultatea mişcărilor în timpul executării semnelor grafice şi 

legării lor, dificultatea mişcărilor la scrierea anumitor litere. 

 

Subiectul 3: Cercetarea  criminalistică a scrisului 

 

1. Cercetarea tehnico-criminalistică a documentelor este un compartiment al cercetării 

criminalistice a documentelor, obiectul căreia este studierea metodelor de confecţionare, 

contrafacere a documentelor scrise şi semnelor ce caracterizează contrafacerea, precum şi 

elaborarea metodelor şi procedeelor de cercetare şi studierea a documentelor în scopul 

identificării, stabilirii altor factori, care au importanţă pentru cercetarea şi procesul judiciar. 

2. Scopurile studierii documentelor sunt:  

a) Stabilirea condiţiilor în care s-a confecţionat documentul sau altei părţi ale lui (metoda, 

timpul, etc.) 

b) Stabilirea schimbărilor în document şi metoda introducerii acestor schimbări (înlăturarea, 

adăugirea, refacere de text .) 

c) Scoaterea la evidenţă a înscrisurilor greu vizibile, invizibile, haşurate, decorate, etc., de 

asemenea a documentelor cu înscrisurile deteriorate. 

d) Stabilirea apartenenţei de grup a materialelor folosite pentru confecţionarea documentelor 

(hârtia, vopseaua, cleiul, etc.) 

e) Stabilirea timpului când a fost scris documentul sau părţilor lor componente. 

f) Identificarea mijloacelor utilizate pentru confecţionare documentului şi introducerea în 

ele a unor schimbări (maşini de dactilografiat, ştampila) 

g) Identificarea executorului a documentului. 

3. Documentele pot fi originale şi false. Documentele originale pot fi autentice şi neautentice. 

Documentele false pot fi de două feluri: 

a) Falsificat pe cale intelectuală, este atunci când documentul poseda toate rechizitele, dar 

informaţia ce-o cuprinde nu corespunde adevărului. 

b) Când documentul este original dar în conţinutul lui sunt introduse schimbări prin 

ştergere, adăugare sau modificare, dar care conţine toate rechizitele, numit fals material. 

Blanchetele documentelor se întocmesc prin desenare, tipărire sau clişeu. Clişeul se capătă pe 

calea culegerii semnelor tipografice, confecţionare şi alte metode. 
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Subiectul 4: Tipurile modificării conţinutului documentelor 

 

1. Răzuirea reprezintă lichidarea mecanică a părţilor textului cu scopul modificării 

conţinutului său iniţial. În legătură cu aceasta se observă distrugerea straturilor superioare a 

hârtiilor în rezultatul cărora ia devine mai subţire şi pierde luciu, ceea ce se depistează uşor la 

cercetarea acestora sub razele luminii. Prin răzuire se încalcă integritatea semnelor, literelor şi 

rândurilor vecine. În acelaşi timp rămâne relevant pe hârtie conţinutul textului răzuit, prezent 

prin adâncituri pe faţa documentului şi crestături pe cealaltă parte a acestuia. 

Literele, cifrele înscrise repetat sînt deformate faţă de celelalte datorită capacităţii mărite 

de îmbibare a hârtiei cauzată de răzuire (ştergere). Urmele acţiunii mecanice pot fi mascate prin 

călcare în rezultatul căruia se pot forma urme de la obiectele folosite în acest scop. 

2. Decolorarea este lichidarea înscrisurilor sau a unor părţi din acestea prin metoda 

decolorării coloranţilor înscrisului cu reactivi chimici. Semnele decolorării sînt: schimbarea 

culorii hârtiei în locurile decolorării, formarea crăpăturilor, decolorarea sau schimbarea culorii 

grafice la  zonelor adiacente. Urmele decolorării pot fi relevate cu ajutorul lupei, microscopului, 

razelor ultraviolete, cu ajutorul fotografiei de contrast. 

Spălarea - lichidarea înscrisurilor de pe suprafaţa documentelor cu ajutorul diverşilor 

dizolvanţi. Multe urme ale decolorării apar şi în urma spălării documentelor. Ele, de regulă, sînt 

relevate cu ajutorului mijloacelor recomandate la relevarea decolorărilor.  

3. Falsul prin adăugare de text constă în modificarea conţinutului iniţial pe calea 

introducerii literelor, cifrelor, cuvintelor şi îmbinărilor acestora în locurile libere (inclusiv şi 

după spălarea, răzuirea textului iniţial). Semnele adăugării de text: 

a) Diferenţa de culoare între textul iniţial şi cel adăugat.; 

b) Înscrierea ne proporţională a textului pe hârtie;  

c) Micşorarea sau mărirea intervalelor dintre litere, cuvinte, rânduri. 

Falsul prin adăugare poate fi depistat în urma cercetării înscrisurilor cu ajutorul lupei sau 

microscopului, deasemenea prin iluminare sub un unghi ascuţit. 

4. Schimbarea fotografiilor, de regulă, se utilizează pe documentele ce stabilesc identitatea. 

Cele mai des întâlnite metode şi urme a lor sînt: 

a) schimbarea totală a fotografiei: la cercetarea vizuală se observă neregularităţi ale liniilor 

circulare şi a textului de pe ştampilă. 

b) montarea: pe document rămâne o parte a fotografiei originale cu impresiunile de ştampilă 

de pe ea peste care se încleie fotografia feţei altei persoane; poate fi descoperită datorită 

diferenţei calităţilor hârtiei fotografice, urmele tăierii fotografiei, necorespunderea 

impresiunilor ştampilelor,   
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Schimbarea filelor se întâlneşte în cărticelele de muncă, paşapoarte şi alte documente ce 

constau din mai multe file. 

La schimbarea filelor în documente poate indica: 

a) diferenţa în culoarea şi calitatea diferitor file ale unui document. 

b) nu corespunde numerotarea; 

c) necorespunderea seriilor şi numerelor filelor documentelor, mărimilor şi configuraţiei 

marginilor filelor. 

d) Diferenţa în textul tipografic pe fila înlocuită în comparaţie cu celelalte. 

 

 

Subiecte pentru autoevaluare 

 

2. Manipularea, refacerea şi reconstituirea înscrisurilor deteriorate. 

3. Stabilirea autenticităţii înscrisurilor:  

             - elemente comune de autenticitate.  

             - principalele elemente de securitate. 

      3.  Modalităţi de stabilire a vechimii unui înscris. 

      4. Caracteristicile de identificare a scrisului de mână.  

      5. Identificarea pe baza expertizei grafoscopice.  

      6. Cercetarea falsului prin înlăturare de text.  

      7. Cercetarea falsului prin adăugare de text.  

      8. Cercetarea falsului prin imitarea sau deghizarea scrisului.  

      9. Cercetarea altor categorii de falsuri.  
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CAPITOLUL 7: TACTICA CERCETĂRII LA FAŢA LOCULUI 

 

1. Tezele principale: 

           1. Noţiunea cercetării la faţa locului. 

               1.1. Obiectivele cercetării la faţa locului. 

               1.2.  Etapele cercetării la faţa locului.  

    2. Genurile de cercetare la faţa locului. 

  

 

2. . Obiectivele: 

- să definească noţiunea cercetării la faţa locului  

- să descrie importanţa şi sarcinile cercetării la faţa locului; 

- să enumere măsurile preliminare cercetării la faţa locului; 

- să caracterizeze principiile general-tactice privind cercetarea la faţa locului; 

- să argumenteze conţinutul etapei de pregătire cu ocazia cercetării locului faptei; 

- să descrie conţinutul etapei propriu-zise a cercetării la faţa locului; 

- să utilizeze iscusit mijloace şi procedee de fixare corectă a rezultatelor cercetării.  

- să cunoască modul de fixare a rezultatelor cercetării la faţa locului.  

 

Bibliografia: 

-  Constantin Aioniţoaie, Ion Sandu. Tratat de tacticăcriminalistică, Bucureşti, 1992  

-  Mihail Gheorghită. Criminalistica. Chişinău, 1995  

- Aurel Ciopraga, Ion Iacobuţă. Criminalistica. Bucureşti, 1997  

- Ion Mircea. Criminalistica. Iaşi, 1999  

- Emilian Stancu. Ciiniinalistica. Bucureti, 2002  

- Vasile Bercheşan. Valorificarea ştiinţifică a urmelor infracţiunii.Curs de tehnică 

criminalistică.Vol.I. Bucureşti,2002  

- Vasile Bercheşan. Cercetarea penală( criminalistica- teorie şi practică). Îndrumar 

complet de cercetare penală. Ed. a 2-a revăzută şi adăugită. Bucureşti, 2002  

- Constantin Pletea.Criminalistica. Elemente de anchetă penală. Bucureşti, 2003  

- Vasile Bercheşan, Mircea Ruiu Criminalistica. Bucureşti, 2004  

- Constantin Drăghici, Mircea Lupu. Tehnica criminalistică. Bucureşti, 2004  

- Nicolae Văduvă. Criminalistică. Curs universitar de tactică şi metodică. Craiova, 2004  

- Gheorghe Alecu. Criminalistică. Curs universitar. Constanţa, 2006  
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- Lazari Cârjan. Tratat de criminalistică. Bucureşti, 2005  

- Gheorghe Golubenco. Criminalistica:obiect,sistem,istorie, Chişinău,2008  

- Basile Bercheşan. Cercetarea la faţa locului principal mijloc de probă în procesul  

penal. Bucureşti, 2006  

- Draghici C., Iacob A. Tratat de tehnica criminalistică(ed. a II-a revăzută şi adaugită). 

SITECH, 2009.  

- Zamfirescu N.S. Tratat practic de psiho-criminalistică, Autori şi adevăruri necunoscute.  

UNIVERSUL JURIDIC, 2010.  

- Mircea I. Criminalistică– curs universitar. LUMINA LEX, 2010. 

- Simion Doraş. Criminalistica, Chişinău, 2011   

 

2. Probleme, abordări care depăşesc cadrul curricular, dar pot constitui sfera  

de interes al unor studenţi: 

 Reglementarea procesual penală privind cercetarea la faţa locului; 

   Organizarea şi conducerea competentă a cercetării la faţa loculu; 

  

3. Conţinutul prelegerii: 

Subiectul 1:  Noţiunea cercetării la faţa locului. 

 

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). 

1.2. 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;  
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e) stabilirea şi fixarea împrejurărilor negative. 

 

1.3. Etapele cercetării la faţa locului 

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). 

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 şi îi instruieşte. 

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

asemenea 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. 
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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. 

      

Subiectul 2: Genurile de cercetare la faţa locului 

 

1. Examinarea exterioară a cadavrului poate fi efectuată la locul descoperirii lui în 

procesul cercetării la faţa locului. Cadavrul este obiectul principal în procesul cercetării. Mersul 

şi rezultatele cercetării lui sînt reflectate în procesul-verbal de cercetare la faţa locului. Dacă însă 

cadavrul se examinează la instituţia de expertiză medico-legală se întocmeşte un proces-verbal 

aparte de examinare a cadavrului. 

Legea obligă efectuarea cercetării cadavrului cu participarea medicului-specialist în 

domeniul medicinii-legale. Cercetarea se înfăptuieşte, de regulă, de la cap la picioare. Totodată 

amănunţit se cercetează: poziţia precisă a cadavrului faţă de alte obiecte fixe din câmpul 

infracţional şi poziţia lui; hainele cu care este îmbrăcat cadavrul şi obiectele ce se află în acestea; 

corpul cadavrului, urme şi leziuni pe el; albia cadavrului şi petele cadaverice; armele şi obiectele 

cu care puteau fi cauzate leziunile de pe cadavru şi care au fost găsite în procesul cercetării. 

După cercetare cadavrul se dactiloscopează , se fotografiază după metoda fotografierii de 

semnalmente şi se îndreaptă împreună cu îmbrăcămintea la Centrul de expertiză Medico Legală. 

2. La cercetarea obiectelor şi a documentelor, cercetarea se începe cu studierea 

construcţiei generale a obiectului. În procesul cercetării se examinează şi se fixează: denumirea 

obiectului, destinaţia lui, caracterizarea exterioară, dimensiunile lui, materia din care este 

confecţionat obiectul, caracteristicile ce-l individualizează, defectele lui şi ambalajul. În special 

se indică elementele ce indică legătura obiectului cu evenimentul cercetat. Obiectul se 

fotografiază. După necesitate poate fi construită schema unde se indică urmele de pe obiect. La 

cercetarea documentelor se atrage atenţia la conţinutul lor, forma exterioară, materialul din care 

este confecţionat, rechizitele, pe ce este efectuată înscrierea, prezenţa semnăturii, ştampilei. 

3. La cercetarea animalelor şi a lor cadavre este necesar de stabilit: 

a) denumirea animalului. 
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b) rasa, sexul, vârsta dacă este posibil. 

c) semnele apartenenţei animalului unei anumite gospodării sau a unei persoane: 

marcarea, specificul potcovării. 

d) caracteristici individuale: culoare, specificul rasei, semnele traumelor anterioare.  

La cercetare este raţional de a antrena specialistul veterinar sau zootehnicianul. 

4. Cercetarea mijloacelor de transport se efectuează cu scopul:  

a) stabilirii caracteristicilor individuale ale automobilului. 

b) descoperirea urmelor de infracţiune pe mijlocul de transport sau urmele ciocnirii 

cu alte mijloace de transport ori persoane. 

c) descoperirea de urme şi obiecte, lăsate de partea vătămată sau persoanele care 

conduceau mijloacele de transport. 

d) stabilirea prezenţei urmelor de sol, pietrişului de la locul comiterii infracţiunii. 

e) determinarea stării tehnice a automobilului. 

La cercetarea mijlocului de transport trebuie să fie antrenat specialistul criminalist, 

specialistul auto-tehnician şi după necesitate, şoferul, ce conducea mijlocul de transport. 

5. Examinarea corporală (art.119 CPP Republicii Moldova) constă în efectuarea de către 

organul de urmărire penală a examinării corporale a bănuitului, învinuitului inculpatului, 

martorului sau a părţii vătămate cu consimţămîntul acestora sau în baza ordonanţei motivate a 

ofiţerului de urmărire penală cu autorizaţia judecătorului de instrucţie pentru a constata dacă pe 

corpul acestora există urme ale infracţiunii sau semne particulare în cazul în care pentru aceasta 

nu este necesară expertiza medico-legală.  

În rezultatul examinării corporale se stabileşte prezenţa pe corpul persoanei a: 

a) caracteristicilor individuale, caracterul lor şi localizarea. 

b) leziunilor corporale uşoare, caracterul şi localizarea lor. 

c) urme de particule, pe care persoana examinată le-a luat de la locul infracţiunii sau le-a 

lăsat acolo. 

d) caracteristicilor, ce indică la executarea de către examinat a unei activităţii 

profesionale. 

Această acţiune de urmărire penală se înfăptuieşte prin ordonanţa anchetatorului. Dacă 

examinarea corporală se efectuează asupra unei persoane de alt sex şi este necesară dezbrăcarea 

acesteia, atunci, ofiţerul de urmărire penală nu participă la examinarea corporală, iar aceasta este 

efectuată de medic. La procesul verbal de examinare corporală după necesitate pot fi anexate 

fotografiile şi desenele caracteristicilor individuale şi a leziunilor. 
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Subiecte pentru autoevaluare 

 

1. Obiectivele cercetării la faţa locului. 

2. Cadrul tactic general al cercetării la faţa locului. 

3. Măsuri preliminare cercetării la faţa locului. 

4. Regulile tactice specifice cercetării. 

5. Fixarea rezultatelor cercetării la faţa locului. 
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CAPITOLUL 8: TACTICA PERCHEZIŢIEI   

 

1. Tezele principale: 

       1. Noţiunea, scopul şi tipurile percheziţiei. 

       2. Pregătirea în vederea petrecerii percheziţiei. 

       3. Etapele şi procedeele tactice de desfăşurare a percheziţiei. 

       4. Fixarea rezultatelor percheziţiei. 

 

 

1. Obiectivele: 

- să expună conceptul criminalistic al noţiunii de percheziţie; 

- să numească 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 descrie particularităţile efectuării percheziţiei persoanelor; 

- să stabilească recomandările tactice necesare a fi folosite la efectuarea percheziţiei şi la     

      ridicarea de obiecte şi documente; 

- să argumenteze 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; 

 

b) Bibliografia: 

-  Constantin Aioniţoaie, Ion Sandu. Tratat de tacticăcriminalistică, Bucureşti, 1992  

-  Mihail Gheorghită. Criminalistica. Chişinău, 1995  

- Aurel Ciopraga, Ion Iacobuţă. Criminalistica. Bucureşti, 1997  

- Ion Mircea. Criminalistica. Iaşi, 1999  

- Emilian Stancu. Ciiniinalistica. Bucureti, 2002  

- Vasile Bercheşan. Valorificarea ştiinţifică a urmelor infracţiunii.Curs de tehnică 

criminalistică.Vol.I. Bucureşti,2002  

- Vasile Bercheşan. Cercetarea penală( criminalistica- teorie şi practică). Îndrumar 

complet de cercetare penală. Ed. a 2-a revăzută şi adăugită. Bucureşti, 2002  

- Vasile Bercheşan, Mircea Ruiu Criminalistica. Bucureşti, 2004  
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- Constantin Drăghici, Mircea Lupu. Tehnica criminalistică. Bucureşti, 2004  

- Nicolae Văduvă. Criminalistică. Curs universitar de tactică şi metodică. Craiova, 2004  

- Gheorghe Alecu. Criminalistică. Curs universitar. Constanţa, 2006  

- Lazari Cârjan. Tratat de criminalistică. Bucureşti, 2005  

- Gheorghe Golubenco. Criminalistica:obiect,sistem,istorie, Chişinău,2008  

- Basile Bercheşan. Cercetarea la faţa locului principal mijloc de probă în procesul  

penal. Bucureşti, 2006  

- Draghici C., Iacob A. Tratat de tehnica criminalistică(ed. a II-a revăzută şi adaugită). 

SITECH, 2009.  

- Mircea I. Criminalistică– curs universitar. LUMINA LEX, 2010. 

- Simion Doraş. Criminalistica, Chişinău, 2011   

 

c) Probleme, abordări care depăşesc cadrul curricular, dar pot constitui sfera  

de interes al unor studenţi: 

 Redaţi aspectele privind psihologia percheziţiei; 

   Determinaţi importanţa desfăşurării percheziţiei în cadrul cercetării diferitor genuri de 

infracţiuni ; 

  

d) Conţinutul prelegerii: 

 

Subiectul 1: Noţiunea, scopul şi tipurile percheziţiei. 

 

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

căutarea forţată în încăperi, terenuri şi altor obiecte, deasemenea 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, 

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

documente ce prezintă circumstanţe importante pentru dosar, deasemenea şi a 

cadavrelor). 
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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. 

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. 

d)  

Subiectul 2: Pregătirea în vederea petrecerii percheziţiei 

 

Pregătirea în vederea desfăşurării  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. 

 

Subiectul 3: Etapele şi procedeele tactice de desfăşurare a percheziţiei 

 

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

şi schemelor încăperilor sau terenurilor percheziţionate, folosirea fotografierii şi a 

filmului video. 

  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. 

 

Subiectul 4. Fixarea rezultatelor percheziţiei. 

 

 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 videofilmul 

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 deasemenea 

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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Subiecte pentru autoevaluare 

 

1. Pregătirea percheziţiei; 

2. Aspecte privind psihologia percheziţiei; 

3. Deplasarea, intrarea şi primele măsuri luate la locul percheziţiei; 

4. Regulile tactice aplicate în efectuarea percheziţiei propriu-zise;  

5. Efectuarea percheziţiei corporale : 
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CAPITOLUL 9: TACTICA AUDIERII PERSOANELOR ÎN PROCESUL PENAL 

 

1. Tezele principale: 

           1. Noţiunea, obiectul şi tipurile audierii persoanelor în procesul penal. 

           2. Pregătirea, etapele şi procedeele tactice ale audierii. 

   3. Tactica confruntării. 

 

2. Obiectivele: 

- 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 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; 

 

3. Bibliografia: 

-  Constantin Aioniţoaie, Ion Sandu. Tratat de tacticăcriminalistică, Bucureşti, 1992  

-  Mihail Gheorghită. Criminalistica. Chişinău, 1995  

- Aurel Ciopraga, Ion Iacobuţă. Criminalistica. Bucureşti, 1997  

- Ion Mircea. Criminalistica. Iaşi, 1999  

- Emilian Stancu. Ciiniinalistica. Bucureti, 2002  

- Vasile Bercheşan. Valorificarea ştiinţifică a urmelor infracţiunii.Curs de tehnică 

criminalistică.Vol.I. Bucureşti,2002  

- Vasile Bercheşan. Cercetarea penală( criminalistica- teorie şi practică). Îndrumar 

complet de cercetare penală. Ed. a 2-a revăzută şi adăugită. Bucureşti, 2002  

- Constantin Pletea.Criminalistica. Elemente de anchetă penală. Bucureşti, 2003  

- Vasile Bercheşan, Mircea Ruiu Criminalistica. Bucureşti, 2004  
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- Constantin Drăghici, Mircea Lupu. Tehnica criminalistică. Bucureşti, 2004  

- Nicolae Văduvă. Criminalistică. Curs universitar de tactică şi metodică. Craiova, 2004  

- Gheorghe Alecu. Criminalistică. Curs universitar. Constanţa, 2006  

- Lazari Cârjan. Tratat de criminalistică. Bucureşti, 2005  

- Gheorghe Golubenco. Criminalistica:obiect,sistem,istorie, Chişinău,2008  

- Basile Bercheşan. Cercetarea la faţa locului principal mijloc de probă în procesul  

penal. Bucureşti, 2006  

- Draghici C., Iacob A. Tratat de tehnica criminalistică(ed. a II-a revăzută şi adaugită). 

SITECH, 2009.  

- Zamfirescu N.S. Tratat practic de psiho-criminalistică, Autori şi adevăruri necunoscute.  

UNIVERSUL JURIDIC, 2010.  

- Mircea I. Criminalistică– curs universitar. LUMINA LEX, 2010. 

- Simion Doraş. Criminalistica, Chişinău, 2011   

 

4. Probleme, abordări care depăşesc cadrul curricular, dar pot constitui sfera  

de interes al unor studenţi: 

 Descrieţi particularităţile tactice aplicate la ascultarea martorilor minori şi a altor     

     categorii de martori.    

 Argumentaţi procesul de verificare şi apreciere a declaraţiilor părţilor în procesul penal. 

  

5. Conţinutul prelegerii: 

 

Subiectul 1: Noţiunea, obiectul şi tipurile audierii persoanelor în procesul penal. 

 

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  poate 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. 
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3. Tipurile audierii în procesul urmăririi penale se deosebesc în dependenţă de: 

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. 

   

Subiectul 2: Pregătirea, etapele şi procedeele tactice ale audierii 

 

1. 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. 

2. 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: 
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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, 

j) prezentarea dovezilor ce-l demască pe audiat într-o anumită infracţiune sau minciună, 

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

3. 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 videofilmul judiciar. Cu ajutorul lor se fixează informaţia 

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

întrebări cheie. 

        

Subiectul 3: Tactica confruntării 

 

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

audierea concomitentă a două persoane anterior audiate în situaţii foarte importante pentru dosar, 

când în declaraţiile lor anterioare există divergenţe esenţiale.  

2. Pregătirea în vederea efectuării confruntării constă în următoarele acţiuni: 

a) se ia decizia despre necesitatea lichidării divergenţilor dintre declaraţiile a două 

persoane prin petrecerea confruntării între acestea, 
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b) se stabileşte timpul efectuării confruntării, 

c) sânt studiate personalităţile persoanelor ce urmează a fi confruntate şi se determină 

caracterul relaţiilor între ele, 

d) se stabileşte locul efectuării confruntării, 

e) se i-au măsuri pentru citarea persoanelor participante la confruntare. 

3. Ordinea confruntării: 

a) preîntâmpinarea martorului sau părţii vătămate despre răspunderea penală pentru 

eschivarea, refuzul de a face declaraţii şi prezentarea cu bună voie, cu bună ştiinţă a 

depoziţiilor mincinoase, 

b) întrebări ambilor participanţi: dacă se cunosc, de când şi în ce relaţii se află, 

c) propunerea persoanei care după părerea ofiţerului de urmărire penală, a prezentat 

depoziţii veridice de a povesti evenimentul, în legătură cu care participanţii au prezentat 

depoziţii contradictorii, 

d) întrebare celuilalt participant la confruntare dacă confirmă el declaraţiile primului 

participant la confruntare, 

e) întrebare primului participant: îşi mai susţine răspunsul la prima întrebare (în caz de 

răspuns negativ la prima întrebare a celui de al doilea participant la confruntare), 

f) întrebare ambilor participanţi: dacă au întrebări unul faţă de celălalt, dacă doresc să-şi 

completeze depoziţiile, 

g) fixarea mersului şi rezultatelor confruntării. 

4. Procedeele tactice ale confruntării:  

a) detalierea răspunsurilor participanţilor la confruntare, 

b) prezentarea dovezilor în scopul activizării memoriei participanţilor la confruntare, 

c) utilizarea depoziţiilor veridice ale altor persoane anterior audiate. 

d)  invitarea pentru participare a unor persoane (rude pedagog, etc.), prezenţa cărora 

poate duce la convingerea de dare a depoziţiilor veridice de către persoanele confruntate. 

5. Despre efectuarea confruntării se întocmeşte un proces verbal în care se înscriu în 

ordinea în care au fost puse întrebările celor confruntaţi şi de asemenea şi răspunsurile acestora. 

Pentru fixare poate fi utilizată înregistrarea video sau audio.  

 

Subiecte pentru autoevaluare 

 

6. Cauzele relativităţii probei testimoniale.  

7. Recepţia senzorială a martorilor; factorii care distorsionează recepţia senzorială.  

8. Stocarea şi reactivarea memorială.  
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9. Tactica pregătirii audierii martorilor.  

10. Audierea martorilor în faza relatării liber.  

11. Audierea martorilor în faza adresării de întrebări.  

12. Verificarea şi aprecierea declaraţiilor martorilor.  

13. Tactica audierii martorilor minori şi a altor categorii de martori.  

14. Consemnarea declaraţiilor martorilor. 
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CAPITOLUL 10: TACTICA PREZENTĂRII SPRE RECUNOAŞTERE 

 

1. Tezele principale: 

           1. Noţiunea și tactica prezentării spre recunoaştere 

           2. Genurile prezentării spre recunoaştere 

 

2. Obiectivele: 

-  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 prezentare spre recunoaştere; 

 

3. Bibliografia: 

-  Constantin Aioniţoaie, Ion Sandu. Tratat de tacticăcriminalistică, Bucureşti, 1992  

-  Mihail Gheorghită. Criminalistica. Chişinău, 1995  

- Aurel Ciopraga, Ion Iacobuţă. Criminalistica. Bucureşti, 1997  

- Ion Mircea. Criminalistica. Iaşi, 1999  

- Emilian Stancu. Ciiniinalistica. Bucureti, 2002  

- Vasile Bercheşan. Valorificarea ştiinţifică a urmelor infracţiunii.Curs de tehnică 

criminalistică.Vol.I. Bucureşti,2002  

- Vasile Bercheşan. Cercetarea penală( criminalistica- teorie şi practică). Îndrumar 

complet de cercetare penală. Ed. a 2-a revăzută şi adăugită. Bucureşti, 2002  

- Constantin Pletea.Criminalistica. Elemente de anchetă penală. Bucureşti, 2003  

- Vasile Bercheşan, Mircea Ruiu Criminalistica. Bucureşti, 2004  

- Constantin Drăghici, Mircea Lupu. Tehnica criminalistică. Bucureşti, 2004  

- Nicolae Văduvă. Criminalistică. Curs universitar de tactică şi metodică. Craiova, 2004  

- Gheorghe Alecu. Criminalistică. Curs universitar. Constanţa, 2006  

- Lazari Cârjan. Tratat de criminalistică. Bucureşti, 2005  

- Gheorghe Golubenco. Criminalistica:obiect,sistem,istorie, Chişinău,2008  

- Basile Bercheşan. Cercetarea la faţa locului principal mijloc de probă în procesul  
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penal. Bucureşti, 2006  

- Draghici C., Iacob A. Tratat de tehnica criminalistică(ed. a II-a revăzută şi adaugită). 

SITECH, 2009.  

- Zamfirescu N.S. Tratat practic de psiho-criminalistică, Autori şi adevăruri necunoscute.  

UNIVERSUL JURIDIC, 2010.  

- Mircea I. Criminalistică– curs universitar. LUMINA LEX, 2010. 

- Simion Doraş. Criminalistica, Chişinău, 2011   

 

4. Probleme, abordări care depăşesc cadrul curricular, dar pot constitui sfera  

de interes al unor studenţi: 

   Descrieți procedura de preyentare spre recunoaștere a obiectelor de anticariat. 

    Redați aspectele psihologice ale prezentării pentru recunoaştere. 

 

5. Conţinutul prelegerii: 

 

Subiectul 1 Noțiunea și tactica prezentării spre recunoaştere 

 

1. Noţiunea prezentării spre recunoaştere. (art.116-117 CPP Republicii Moldova) 

2. Genurile şi formele prezentării spre recunoaştere. 

3. Regulile de bază ale prezentării spre recunoaştere. 

4. Pregătirea în vederea prezentării spre recunoaştere. 

5. Fixarea mersului şi 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. 



71 

 

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. 

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. 

 

Subiectul 2: Genurile  prezentării spre recunoaştere 

 

1. Prezentarea spre recunoaştere a persoanelor 

2. Prezentarea spre recunoaştere a obiectelor 
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3. Prezentarea spre recunoaştere a cadavrului 

4. Prezentarea spre recunoaştere a animalelor 

5. Prezentarea spre recunoaştere a încăperilor şi a porţiunilor de teren 

1. Prezentarea spre recunoaştere a persoanelor are loc în cazurile când persoana, ce 

urmează a fi prezentată spre recunoaştere, nu este cunoscută de către persoana căreia i se prezintă 

pentru recunoaştere, însă ultima a reuşit să memorizeze careva semne obiective (exterioare) ale 

acesteia; persoana ce recunoaşte se cunoaşte cu persoana prezentată spre recunoaştere, însă nu 

cunoaşte numele, acesteia sau îl numeşte cu alt nume; persoana ce recunoaşte cunoaşte persoana 

prezentată spre recunoaştere, numeşte corect iniţialele, însă ultima neagă faptul cunoaşterii 

reciproce. 

La prezentarea spre recunoaştere a persoanelor se respectă următoarea consecutivitate: 

a) persoana căreia i se prezintă pentru recunoaştere nu trebuie să aibă posibilitatea, 

chiar ocazional să vadă înainte de recunoaştere persoanele ce îi vor fi prezentate 

spre recunoaştere, 

b) invitarea persoanei ce urmează a fi recunoscută, explicarea scopului şi 

consecutivităţii acţiunii de urmărire penală, drepturile şi obligaţiile ei şi propunerea 

acesteia de a-şi alege personal locul printre persoanele ce vor fi prezentate. 

c) invitarea persoanei căreia i se prezintă spre recunoaştere, explicarea acesteia a 

scopului şi consecutivităţii acţiunii de urmărire penală, preîntâmpinarea persoanei 

ce recunoaşte despre răspundere penală, pentru declaraţiile mincinoase. Precum şi 

dreptul de a nu face declaraţii împotriva sa şi împotriva rudelor sale apropiate. 

d) întrebare persoanei ce a recunoscut după care semne şi criterii recunoaşte persoana 

prezentată spre recunoaştere, 

e) persoana recunoscută este rugată să se numească, 

f) întrebare tuturor participanţilor, 

g) fixarea mersului şi rezultatelor prezentării spre recunoaştere. 

2. În calitate de obiecte prezentate spre recunoaştere de obicei apar obiecte materiale ale 

infracţiunii, deasemenea şi obiectele cu ajutorul cărora sa comis infracţiunea. Consecutivitatea 

prezentării spre recunoaştere a obiectelor în general este aceeaşi ca şi prezentarea spre 

recunoaştere a persoanei. Persoana ce recunoaşte iniţial este audiată referitor la caracteristicile şi 

semnele obiectului. Obiectul se prezintă împreună cu cel puţin 2 sau mai multe obiecte omogene. 

Persoana ce recunoaşte obiectul poate să-l ia în mâini pentru a-l examina din toate părţile, în 

anumite cazuri poate să-l îmbrace (când merge vorba despre haine), să verifice funcţionarea 

mecanismului, etc. Dacă obiectul este unic, atunci este raţional de-al prezenta persoanei şi de a 

nominaliza concret caracteristicile după care la recunoscut. Dacă proprietarul obiectului are 
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paşaportul sau alte documente cu identificarea numărului obiectului, atunci nu este necesitatea în 

prezentarea acestuia spre recunoaştere. 

3. La descoperirea cadavrului unei persoane neidentificate, lucrătorii poliţiei aducând la 

cunoştinţă ofiţerul de urmărire penală şi acţionând conform indicaţiei acestuia, trebuie imediat să 

întreprindă măsuri pentru stabilirea identităţii persoanei decedate. Regula de prezentare spre 

recunoaştere a cadavrului prevede prezentarea acestuia fiecărei persoane care urmează să-l 

recunoască separat şi într-un singur exemplar. Cadavrul poate fi prezentat spre recunoaştere 

dezbrăcat. 

4. Prezentarea spre recunoaştere a animalelor deasemenea are loc după regulile 

generale. Dacă animalul se prezintă persoanei, care conform materialelor din dosar este 

proprietarul acestuia, trebuie de consemnat în procesul verbal care a fost reacţia animalului la 

prezenţa persoanei ce urma s-o recunoască. La audierea preventivă a persoanei căreia i se va 

prezentata spre recunoaştere animalul, poate fi antrenat un specialist. 

5. Prezentarea spre recunoaştere a încăperilor, a porţiunilor de teren cel mai des se 

utilizează în acele cazuri când în cadrul cercetărilor de urmărire penală efectuate este necesar de 

a verifica declaraţiile audiatului, în legătură cu descrierea unui anumit loc. Necesitatea 

prezentării spre recunoaştere  a încăperilor, a porţiunilor de teren apare şi în cazurile când este 

necesar să ne convingem că o anumită persoană a vizitat anterior aceste locuri. 

 

 

Subiecte pentru autoevaluare 

 

24. Noțiunea prezentării spre recunoaștere; 

25. Genurile şi formele prezentării spre recunoaştere. 

26. Regulile de bază ale prezentării spre recunoaştere. 

27. Pregătirea în vederea prezentării spre recunoaştere. 

28. Fixarea mersului şi rezultatelor prezentării spre recunoaştere. 

29. Aspecte psihologice ale prezentării pentru recunoaştere.  

30. Tactica efectuării prezentării pentru recunoaştere de persoane, cadavre, obiecte şi 

animale. 
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CAPITOLUL 11: EXPERTIZA JUDICIARĂ 

 

1. Tezele principale: 

           1. Expertiza judiciară, noțiune și clasificare. 

           2. Tactica obținerii mostrelor pentru cercetarea comparativă. 

 

2. Obiectivele: 

- 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. 

 

3. Bibliografia: 

-  Constantin Aioniţoaie, Ion Sandu. Tratat de tacticăcriminalistică, Bucureşti, 1992  

-  Mihail Gheorghită. Criminalistica. Chişinău, 1995  

- Aurel Ciopraga, Ion Iacobuţă. Criminalistica. Bucureşti, 1997  

- Ion Mircea. Criminalistica. Iaşi, 1999  

- Emilian Stancu. Ciiniinalistica. Bucureti, 2002  

- Vasile Bercheşan. Valorificarea ştiinţifică a urmelor infracţiunii.Curs de tehnică 

criminalistică.Vol.I. Bucureşti,2002  

- Vasile Bercheşan. Cercetarea penală( criminalistica- teorie şi practică). Îndrumar 

complet de cercetare penală. Ed. a 2-a revăzută şi adăugită. Bucureşti, 2002  

- Constantin Pletea.Criminalistica. Elemente de anchetă penală. Bucureşti, 2003  

- Vasile Bercheşan, Mircea Ruiu Criminalistica. Bucureşti, 2004  

- Constantin Drăghici, Mircea Lupu. Tehnica criminalistică. Bucureşti, 2004  

- Nicolae Văduvă. Criminalistică. Curs universitar de tactică şi metodică. Craiova, 2004  

- Gheorghe Alecu. Criminalistică. Curs universitar. Constanţa, 2006  

- Lazari Cârjan. Tratat de criminalistică. Bucureşti, 2005  

- Gheorghe Golubenco. Criminalistica:obiect,sistem,istorie, Chişinău,2008  

- Basile Bercheşan. Cercetarea la faţa locului principal mijloc de probă în procesul  

penal. Bucureşti, 2006  
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- Draghici C., Iacob A. Tratat de tehnica criminalistică(ed. a II-a revăzută şi adaugită). 

SITECH, 2009.  

- Zamfirescu N.S. Tratat practic de psiho-criminalistică, Autori şi adevăruri necunoscute.  

UNIVERSUL JURIDIC, 2010.  

- Mircea I. Criminalistică– curs universitar. LUMINA LEX, 2010. 

- Simion Doraş. Criminalistica, Chişinău, 2011   

 

4. Probleme, abordări care depăşesc cadrul curricular, dar pot constitui sfera  

de interes al unor studenţi: 

   Descrieți procedura de dispunere a constatării tehnico-științifice în cadrul procesului 

penal de cercetare a accidentelor rutiere. 

    Enumerați tipurile de expertize criminalistice. 

 

5. Conţinutul prelegerii: 

 

Subiectul 1: Expertiza judiciară, noțiune și clasificare. 

 

1.Noţiunea şi importanţa expertizei judiciare 

2.Clasificarea expertizelor judiciare 

3.Pregătirea în vederea ordonării expertizei judiciare 

4.Etapele efectuării expertizei 

5.Aprecierea raportului de expertiză 

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 următosrele criterii: 

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

autotehnică ,economică, chimică, biologică, tehnică etc. 

 după ordinea efectuării :iniţiale şi repetate  
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 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, 

 cercetarea comparativă, 

 evoluarea 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. 

 

 

Subiectul 2: Tactica obţinerii mostrelor pentru cercetarea comparativă 

 

1.Obţinerea mostrelor pentru cercetarea comparativă.  

 este o acţiune procedurală independentă, ce constă în obţinerea pe cale experimentală de 

la bănuit, învinuit, martor ,partea vătămată a obiectelor, ce sunt produse ale vitalităţii 

organismului lor sau create de el, necesare pentru compararea cu corpurile delicte în scopul 

identificării sau determinarea apartenenţei de grup. 

2.Clasificarea mostrelor pentru cercetarea comparativă.  
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 este efectuată pe baza următoarelor principii: 

după caracterul mostrelor pentru cercetarea comparativă.  

  reflectate: individuale (modelele ale urmelor papilare, a urmelor picioarelor, uneltelor de 

spargere…) şi ereditare (modelele excreţiilor organismului uman, animal), 

 după timpul şi condiţiilor apariţiei: libere şi experimentale, 

Mostrelor pentru cercetarea comparativă. libere –sunt obiecte materiale, care se formează nu 

în scopul cercetării comparate dar ,cel mai des, înainte de pornirea procesului penal. 

Mostrelor pentru cercetarea comparativă. experimentale sunt obiecte materiale, obţinute de 

anchetator după pornirea procesului penal şi sunt create, colectate conform legislaţiei procesual 

penale în scopul efectuării expertizei, fapt adus la cunoştinţa persoanei până la începerea 

colectării lor. 

3.Pregătirea în vederea obţinerii mostrelor pentru cercetarea comparativă. constă din 

următoarele elemente: 

 rezolvarea problemei referitor la ce mostrelor pentru cercetarea comparativă şi în ce 

cantitate este necesar de obţinut,  

 stabilirea timpului şi locului obţinerii mostrelor pentru cercetarea comparativă,  

 stabilirea metodei şi condiţiilor de obţinere a mostrelor pentru cercetarea comparativă, 

 stabilirea participanţilor la acţiunea de urmărire penală, 

 emiterea ordonanţei de obţinere a mostrelor de cercetare comparativă de comparaţie şi 

aducerea faptului dat la cunoştinţă persoanei cointeresate, dacă aceasta refuză prezentarea 

benevolă a acestora,  

 pregătirea mijloacelor tehnice, 

 întocmirea planului (după necesitate), 

 pregătirea mijloacelor de fixare a mostrelor şi procesul obţinerii lor. 

4.Cerinţele tactice înaintate spre obţinerea mostrelor de cercetarea comparativă : 

 obţinerea mostrelor de cercetare comparativă de către persoane competente şi în ordinea 

stabilită,  

 asigurare obţinerii mostrelor de cercetare comparativă adevărate de la un obiect concret, 

 obţinerea mostrelor de cercetare comparativă de calitate necesară, 

 obţinerea mostrelor de cercetare comparativă în cantitatea necesară. 

La condiţiile ,ce asigură calitatea mostrelor de cercetare comparativă se referă: 

 comparabilitatea: caracteristicile mostrelor de cercetare comparativă trebuie să 

corespundă caracteristicilor obiectului  comparat, 

 plenitudinea: asemănarea mostrelor de cercetare comparativă, ce constă în 

transmiterea maximal precisă a caracteristicilor obiectului  supus identificării, 
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 stabilitatea: capacitatea mostrelor de cercetare comparativă timp îndelungat să-şi 

păstreze caracteristicile identificatoare. 

5. Procesul obţinerii mostrelor de cercetare comparativă amănunţit se fixează în procesul 

verbal. În procesul-verbal pe lângă rechizitele generale a modelelor şi cantitatea lor, se indică şi 

de la cine anume au fost luate mostrele de cercetare comparativă, condiţiile în care au fost 

obţinute mostrelor de cercetare comparativă, mijloacele tehnice ce au fost utilizate la extragerea 

şi ridicarea lor. În caz de necesitate procesul obţinerii mostrelor de cercetare comparativă poate fi 

fixat prin fotografiere sau filmare. 

 

Subiecte pentru autoevaluare 

 

1. Noţiunea şi importanţa expertizei judiciare 

2. Clasificarea expertizelor judiciare 

3. Pregătirea în vederea ordonării expertizei judiciare 

4. Etapele efectuării expertizei 

5. Aprecierea raportului de expertiză 

6. Obţinerii mostrelor pentru cercetarea comparativă (art.154-156 CPP Republicii Moldova) 

7. Clasificarea mostrelor pentru cercetarea comparativă.  

8. Pregătirea în vederea obţinerii mostrelor pentru cercetarea comparativă.  

9. Cerinţele tactice înaintate spre obţinerea mostrelor pentru cercetarea comparativă.  

10. Fixarea mersului şi rezultatelor obţinerii mostrelor pentru cercetarea comparativă. 
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CAPITOLUL 12: EXPERTIZA JUDICIARĂ 

 

1. Tezele principale: 

  

1. Noţiunea, obiectul şi sistemul metodicii criminalistice. 

2. Principiile metodicii criminalistice  

3. Etapele activităţii de cercetare a infracţiunilor 

4. Caracteristica criminalistică a infracţiunilor 

5. Organizarea şi planificarea activităţii de urmărire penală 

6. Utilizarea pe scară largă a cunoştinţelor speciale a persoanelor competente 

7. Conlucrarea şi interaciunea serviciilor şi organelor abilitate în activitatea de 

cercetare a infracţiunilor 

 

2. Obiectivele: 

 - 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. 

 

3. Bibliografia: 

-  Constantin Aioniţoaie, Ion Sandu. Tratat de tacticăcriminalistică, Bucureşti, 1992  

-  Mihail Gheorghită. Criminalistica. Chişinău, 1995  

- Aurel Ciopraga, Ion Iacobuţă. Criminalistica. Bucureşti, 1997  

- Ion Mircea. Criminalistica. Iaşi, 1999  

- Emilian Stancu. Ciiniinalistica. Bucureti, 2002  

- Vasile Bercheşan. Valorificarea ştiinţifică a urmelor infracţiunii.Curs de tehnică 

criminalistică.Vol.I. Bucureşti,2002  

- Vasile Bercheşan. Cercetarea penală( criminalistica- teorie şi practică). Îndrumar 

complet de cercetare penală. Ed. a 2-a revăzută şi adăugită. Bucureşti, 2002  

- Constantin Pletea.Criminalistica. Elemente de anchetă penală. Bucureşti, 2003  

- Vasile Bercheşan, Mircea Ruiu Criminalistica. Bucureşti, 2004  

- Constantin Drăghici, Mircea Lupu. Tehnica criminalistică. Bucureşti, 2004  

- Nicolae Văduvă. Criminalistică. Curs universitar de tactică şi metodică. Craiova, 2004  

- Gheorghe Alecu. Criminalistică. Curs universitar. Constanţa, 2006  

- Lazari Cârjan. Tratat de criminalistică. Bucureşti, 2005  
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- Gheorghe Golubenco. Criminalistica:obiect,sistem,istorie, Chişinău,2008  

- Basile Bercheşan. Cercetarea la faţa locului principal mijloc de probă în procesul  

penal. Bucureşti, 2006  

- Draghici C., Iacob A. Tratat de tehnica criminalistică(ed. a II-a revăzută şi adaugită). 

SITECH, 2009.  

- Zamfirescu N.S. Tratat practic de psiho-criminalistică, Autori şi adevăruri necunoscute.  

UNIVERSUL JURIDIC, 2010.  

- Mircea I. Criminalistică– curs universitar. LUMINA LEX, 2010. 

- Simion Doraş. Criminalistica, Chişinău, 2011   

 

4. Probleme, abordări care depăşesc cadrul curricular, dar pot constitui sfera  

de interes al unor studenţi: 

   Descrieți procedura de dispunere a constatării tehnico-științifice în cadrul procesului 

penal de cercetare a accidentelor rutiere. 

    Enumerați tipurile de expertize criminalistice. 

 

5. Conţinutul prelegerii: 

 

Subiectul 1 Noţiunea, obiectul şi sistemul metodicii criminalistice  

 

După studierea elementelor de tehnică criminalistică şi a celor de tactică criminalistică, 

metodologia criminalistică vine să facă o aplicare a acestor elemente generale la specificul 

infracţiunilor cercetate, fiecare categorie de infracţiuni necesitând, în cadrul anchetei penale, 

respectarea unor reguli specifice.  

Aceste reguli au fost generate de experienţa anilor de activitate penală, a experienţei 

acumulate de anchetatori de-a lungul timpului.  

Metodica criminalistică stabileşte folosirea celor mai adecvate reguli de cercetare – 

mijloace tehnice şi procedee tactice criminalistice – care asigură clarificarea problemelor 

esenţiale privitoare la conţinutul infracţiunii, participanţi, împrejurările în care a fost săvârşită, 

pentru aflarea adevărului în cadrul procesului penal.  

Metodologia criminalistică vizează răspunsul calificat, profesionist, al organului judiciar, 

în cadrul competenţelor şi limitelor legale, la un stimul extern – sesizarea unor aspecte care ţin 

de un comportament ce poate întruni elementele constitutive ale uneia sau mai multor infracţiuni. 

De esenţă pentru metodologia criminalistică este Ce, Cum şi Când să facă organul judiciar pentru 
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lămurirea cauzei sub toate aspectele importante, în ultimă instanţă, pentru realizarea procesului 

penal. 

 Metodica criminalistică stabileşte atât cadrul în care trebuie să se desfăşoare cercetarea 

diferitelor infracţiuni, cât şi particularităţile de care trebuie să se ţină seama în instrumentarea 

fiecărei cauze aflată în lucru.  

În acelaşi timp, este de reţinut că ea nu poate şi nici nu îşi propune să afle reţete general 

valabile, pentru că aşa cum orice persoană care a comis o infracţiune sau orice obiect folosit la 

săvârşirea ei nu este identic decât cu el însuşi, tot aşa nu pot exista două infracţiuni identice. 

 În general, dacă ne referim la sarcinile metodicii criminalistice de cercetare a diferitor 

categorii de infracţiuni, acestea ar putea fi împărţite în generale şi speciale. Sarcinile de ordin 

general, de obicei, sunt bine definite şi rămân neschimbate pe parcursul cercetării, pe când 

sarcinile speciale pot fi concretizate, modificate, în dependenţă de natura faptei şi alte 

împrejurări. Printre sarcinile generale ale metodicii criminalistice pot fi evidenţiate: - asigurarea 

unei consecvenţe în activitatea de combatere a fenomenului infracţional; - acordarea ajutorului 

organelor de drept în scopul aflării adevărului în cauzele penale;  

Din sarcinile speciale fac parte: - studierea munuţioasă din perspectivă criminalistică a 

fenomenului infracţional în ansamblu; - studierea şi generalizarea practicii pozitive de cercetare 

a cauzelor penale în scopul preîmtâmpinării săvârşirii unor astfel de infracţiuni; - evidenţierea 

unor legităţi referitoare la activitatea de organizare şi realizare a cercetărilor faptelor antisociale; 

- elaborarea unor recomandări ştiinţifice metodice cu privire la organizarea, cercetarea şi 

preîntâmpinarea infracţiunilor.  

Elementele organizatorice, caracteristice activităţii de cercetare a infracţiunilor, din aspect 

tactico-metodic sunt bine definite şi expuse de mai mulţi cercetători, în următoarea 

consecutivitate. Ele reprezintă câteva etape ale acestui proces: - etapa de acumulare şi apreciere a 

informaţiei despre activitatea infracţională; - etapa pornirii pricinii penale şi efectuarea acţiunilor 

procedurale, la faza iniţială de cercetare; - etapa înaintării, verificării versiunilor şi planificării 

cercetării - etapa interacţiunii tuturor forţelor implicate în combaterea infracţiunilor. Aceste etape 

ale cercetării se evidenţiază în diferite situaţii în mod diferit. 

 De exemplu, la cercetarea unei infracţiuni am putea parcurge toate etapele, în ordinea 

indicată, în alt caz, am putea parcurge una sau două etape. Configuraţia activităţilor de cercetare 

poate include un număr mare de combinaţii ale acţiunilor întreprinse.  

 

Subiectul 2 Principiile metodicii criminalistice 

 

Investigarea cauzelor penale are la bază următoarele principii:  
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1.Principiul legalităţii care prevede că activitatea în comun a acestor doua organe să se 

desfăşoare în conformitate cu prevederile legislaţiei procesual-penale în vigoare, în caz că 

urmărirea penală este obligatorie, organul de investigare operativă în conformitate cu art.100 şi 

101 ale CPP al Republicii Moldova întreprinde măsuri pentru descoperirea şi fixarea probelor, 

reţinerea făptuitorului şi din însărcinarea ofiţerului de urmărire penală efectuează acţiuni de 

căutare. 

 La solicitarea ofiţerului de urmărire penală organul de investigare operativă este obligat 

să-şi dea concursul la efectuarea activităţilor de urmărire penală şi prin participarea sa activă să 

asigure eficienţa acestora. 

 2. Principiul organizării raţională a interacţiunii, care presupune că activitatea în comun să 

fie planificată aparte sau prevăzută în mod concret în planul de cercetare a cauzei. Sarcinile 

organului de investigare operativă trebuie să fie riguros delimitate, astfel ca el să-şi poată realiza 

pe deplin potenţialul profesional. Nu poate fi acceptată practica încadrării lucrătorilor operativi 

în echipa de cercetare doar pentru a pune pe seama lor efectuarea unor activităţi procedurale cum 

ar fi audierea martorilor, ridicarea de obiecte, obţinerea modelelor de comparaţie pentru 

efectuarea expertizei, punerea la curent a învinuitului cu materialele cauzei etc.  

3. Principiul superiorităţii ofiţerului de urmărire penală constă în capacitatea de organizare 

şi direcţionare a activităţii organelor de investigare operativă încadrate în echipa de cercetare. 

Având întreaga responsabilitate cu privire la cercetarea faptei, ofiţerul de urmărire penală 

coordonează activitatea participanţilor la proces şi apreciază rezultatele activităţii lor. Datele 

obţinute pe cale extraprocesuală, considerate de ofiţerul penală inutile sau contradictorii faptelor 

stabilite prin mijloace procesuale vor fi respinse fără a proceda la formalităţi procesuale.  

4. Principiul independenţei organului de investigare operativă de a alege metodele şi 

mijloacele de realizare a sarcinilor ce ţin de competenţa sa. Ofiţerul de urmărire penala în mod 

autonom sau cu participarea organului respectiv va contura problemele ce pot fi rezolvate pe o 

cale operativă , el însă nu poate decide asupra procedeelor specifice la care va apela organul de 

investigare operativă.  

 

Subiectul 3 Etapele activităţii de cercetare a infracţiunilor 

 

 Întreaga structură dinamică a procedurii de cercetare a diferitor categorii de infracţiuni 

constă din următoarele etape:  

a) controlul anticipat a motivelor de pornire a procesului penal şi a datelor despre semnele 

infracţiunii; 

 b) primirea unei hotărâri procesuale pe baza rezultatelor controlului efectuat;  
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c) etapa iniţială a cercetării;  

d) etapa ulterioară a cercetării;  

e) sfârşitul cercetării.  

 

 

Subiectul 4 Caracteristica criminalistică a infracţiunilor 

 

 Problemele ce urmează a fi clarificate în cursul cercetării infracţiunii, se stabilesc în 

concret, în fiecare cauză în parte, în raport de conţinutul infracţiunii săvârşite. Totodată, trebuie 

lămurite modalităţile concrete în care a fost săvârşită infracţiunea în raport cu natura ei – formă 

simplă sau agravată – ori, după caz, dacă modurile de operare folosite se constituie în elemente 

de circumstanţiere ce duc la agravarea faptei. Alteori, din analiza împrejurărilor şi modalităţilor 

concrete în care s-a săvârşit infracţiunea, în faţa cercetării se ridică problema lămuririi locului şi 

timpului când s-a consumat activitatea ilicită, în funcţie de aceste elemente fapta putând fi 

calificată sau nu. 

 

Subiectul 5. Organizarea şi planificarea activităţii de urmărire penală 

 

După cum denotă exemplele din practica judiciar-penală, cercetarea cauzei poate avea 

şanse de izbândă doar dacă se va baza pe o organizare chibzuită a activităţii de urmărire penală, 

organizare de natură să asigure: - operativitatea şi eficacitatea maximă a actelor procedurale de 

administrare a probelor; - depistarea şi interpretarea ştiinţifică a urmelor materiale ale 

infracţiunii; - reţinerea şi interogarea în termeni rezonabili, din perspectiva tactică, a persoanelor 

bănuite; - garantarea confidenţialităţii materialului probatoriu şi a datelor cu caracter 

informativexistente în cauză. 

Odată stabilite, problemele ce trebuie lămurite în raport cu natura infracţiunii şi condiţiile 

concrete în care a fost săvârşită, organele judiciare trebuie să desfăşoare activităţile specifice de 

urmărire penală pentru administrarea probelor. 

 Problemele stabilite pot fi lămurite prin efectuarea uneia sau mai multor activităţi de 

urmărire penală, menite să ducă la conturarea infracţiunii, identificarea şi prinderea făptuitorilor 

şi la dovedirea vinovăţiei acestora. Planificarea reprezintă latura cea mai importantă a organizării 

cercetării faptelor penale, ea asigurând efectuarea acesteia în conformitate cu cerinţele legale, în 

mod temeinic obiectiv şi complet.  

Aşa cum se susţine în literatura de specialitate şi după cum confirmă practica judiciară 

cercetarea actelor penale, îndeosebi a celor săvârşite în mod intenţionat, este de neconceput astfel 
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decât în baza unui plan de lucru, unei programe bine chibzuite şi întemeiate pe o analiză 

profundă a datelor pe care le oferă fapta la o anumită etapă de cercetare penală. 

 Astfel, planificarea de bază ştiinţifică a activităţii de urmărire penală reflectă: - finalitatea 

şi principiile de moment ale activităţii de urmărire penală; - activităţile ce vor trebui îndeplinite 

în fiecare dintre aceste etape, modul, mijloacele şi condiţiile de efectuare; - termenul şi locul 

unde vor trebui efectuate; - sfera participanţilor la realizarea fiecărei activităţi, cu precizarea 

atribuţiilor ce le revin; - controlul şi evidenţa efectuării fiecărei activităţi; - bilanţul final al 

rezultatelor obţinute.  

Principalele elemente ale planului de urmarire penala sunt:  

1. Versiunile care urmeaza a fi verificate. 

 2. Problemele pe baza carora vor fi verificate versiunile.  

3. Activitatile care urmeaza a fi desfasurate.  

 

Subiectul 6 Utilizarea pe scară largă a cunoştinţelor speciale a persoanelor 

competente 

 

Legislaţia procesual-penală în vigoare a Republicii Moldova prevede două forme de 

activitate a persoanelor competente în procesul penal: consultativă, care se realizează prin 

participarea acestora la efectuarea activităţilor de procedură cu titlul procesual de specialist, şi de 

examinare ştiinţifică a unor fapte sau împrejurări de fapt, efectuată, la cerinţa organelor de 

urmărire penală sau a instanţei de judecată, de către persoanele competente încadrate în proces 

prin ordonanţa de dispunere a expertizei judiciare. În ce priveşte specialistul, legea prevede 

participarea obligatorie a persoanei autorizate în medicină la cercetarea cadavrului (art. 120).  

Participarea specialistului din alte domenii (criminalistică, tehnică, construcţie, fizică, 

chimie etc.) la efectuarea cercetării la faţa locului,a experimentului şi a reconstituirii, 

percheziţiei, audierii ş.a. poate fi dispusă de către organul de cercetare penală sau de instanţa de 

judecată dacă, pornind de la situaţia concretă a cauzei penale, se consideră oportună. 

Legislaţia în vigoare (art 139 Cod.proc.pen.) prevede şi a doua formă de participare a 

specialistului în proces, respectiv, încadrarea acestuia pentru efectuarea constatării sau tehnico 

ştiinţifice sau medico-legală în trei situaţii speccificate expres în lege: cînd există pericol de 

dispariţie a unor mijloace de probă, ori de schimbare a unor situaţii de fapt, sau cănd este 

necesară explicarea de urgenţă a unor fapte sau a unor împrejurări de fapt.  

Persoana antrenată în această formă de participare în proces a specialistului examinează 

materialele puse la dispoziţia sa şi, într-un raport de constatare tehnico-ştiinţifică sau medico-
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legală prezintă organului, care a dispus efectuarea constatării, concluzii sub formă de răspunsuri 

la întrebările puse spre soluţionare pe seama sa.  

Legiuitorul nu a determinat noţiunea de expertiză judiciară, specificând doar elementele, 

caracteristicile de bază ale acesteia. Potrivit prevederilor art.142 al Cod proc.pen expertiza se 

dispune în situaţia în care determinarea împrejurărilor relevante pentru cauză reclamă cunoştinţe 

profesionale în domeniile ştiinţei, tehnicii, artei etc.  

Prin urmare, necesitatea aplicării anumitor cunoştinţe speciale la determinarea 

împrejurărilor cauzei reprezintă o primă caracteristică a expertizei şi, în acelaşi timp, motivaţia 

dispunerii acesteia.  

După cum este deja cunoscut, în lege (art.143 Cod proc.pen.) sunt prevăzute circumstanţele 

cauzelor penale pentru a căror clarificare se impune efectuarea expertizei în mod obligatoriu: 

cauza decedării, natura şi gravitatea leziunilor corporale, starea psihică a bănuitului, învinuitului, 

dacă există suspiciuni referitoare la responsabilitatea acestora, vârsta făptuitorului şi a victimei, 

când circumstanţa dată are importanţă pentru soluţionarea cauzei, dar stabilirea ei pe cale 

documentară s-a dovedit a fi imposibilă, stării psihice şi fizice a părţii vătămate, şi a martorului 

dacă apar îndoieli în privinţa capacităţii lor de a percepe just a împrejurărilor ce au importanţă 

pentru cauza penală şi de a face declaraţii despre ele, dacă aceste declaraţii ulterior vor fi puse, în 

mod exclusiv sau în principal, la baza hotărîrii în cauza dată şi, în alte cazuri cînd prin alte probe 

nu poate fi stabilit adevărul în cauză.  

 

Subiectul 7 Conlucrarea şi interaciunea serviciilor şi organelor abilitate în 

activitatea de cercetare a infracţiunilor 

 

 Una din condiţiile indispensabile descoperii la timp şi cercetării sub toate aspectele a 

faptelor penale rezidă în organizarea unei colaborări fructuoase a organelor de urmărire penală 

cu alte structuri statale investite prin lege să contribuie la combaterea infracţiunilor, în special cu 

serviciile operative ale Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei, Serviciului de 

Informaţie şi Securitate.  

Colaborarea acestor organe ca o formă specifică de interacţiune, adică a activa în comun la 

descoperirea şi cercetarea infracţiunilor se impune de necesitatea corelării mijloacelor şi 

metodelor de lucru ale structurilor menţionate, conjugării competenţelor cu care acestea sunt 

dotate. 
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