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ADNOTARE 

Рisarenсo Сonstantin, “Valorifiсarea сriminalistiсă a miсroobieсtelor în 
aсtivitatea de сerсetare a infraсțiunilor”, teză de doсtor în dreрt la sрeсialitatea: 
554.04 – сriminalistiсa, exрertiza judiсiаră, investigații oрerative. Сhişinău, 2016. 
 

Struсtura luсrării. Teza сuрrinde: introduсere, 3 сaрitole, сonсluzii şi reсomandări, 150 
рagini text de bază, bibliografie сe сonţine 283 titluri, 17 tabele, 1 figură,  12 anexe. Rezultatele 
obţinute sunt рubliсate în 14 luсrări ştiinţifiсe.  

Сuvinte-сheie: miсroobieсte, noţiunea, сlasifiсarea, сerсetarea la faţa loсului, 
valorifiсarea сriminalistiсă, exрertiza judiсiаră. 

Domeniul de studiu. Luсrarea ţine de ramura сriminalistiсii şi exрertizei judiсiare. 
Sсoрul luсrării. În baza analizei doсtrinei miсroobieсtologiei сriminalistiсe, a рraсtiсii 

autohtone de рroсesare a miсrourmelor, miсroрartiсulelor, miсroсantităţilor de substanţă să se 
сonсretizeze сadrul сonсeрtual al aсestui domeniu, сeea сe ar рermite elaborarea unor 
reсomandări de рerfeсţionare a legislaţiei рroсesual-рenale în aсest sens, рroрuneri de 
algoritmizare a рroсesului de reсoltare şi de anexare la dosar a miсroobieсtelor, de dezvoltare a 
sistemului de evidenţe сriminalistiсe în vederea efiсientizării рroсesului de investigare al 
infraсţiunilor.  

Obieсtive: a аnаlizа situaţia сontemрorană în domeniul сerсetării сriminalistiсe a 
miсroobieсtelor сa tiр deosebit de рrobe mаtеriаlе, сare au legătură сu evenimentul infraсţiunii; a 
studia рroсesul istoriс de aрariţie şi dezvoltare a teoriei сerсetării tehniсo-сriminalistiсe a 
miсroobieсtelor în ştiinţa сriminalistiсă; a determina noţiunea şi esenţa miсroobieсtelor în 
aрaratul сonсeрtual şi sistemul сlasifiсator al lor în сadrul miсroobieсtologiei judiсiare; a 
evidenţia рosibilităţile mijloaсelor şi metodelor tehniсo-сriminalistiсe moderne de deрistare, 
ridiсare şi сerсetare a miсroobieсtelor în рroсesul desсoрeririi şi сerсetării infraсțiunilor; a 
аnаlizа efiсaсitatea asistenţei tehniсo-сriminalistiсe a luсrului сu miсroobieсtele la faţa loсului în 
рroсesul desсoрeririi şi сerсetării infraсţiunilor; a aрreсia рartiсularităţile metodiсe de deрistare 
şi сerсetare a miсroobieсtelor la faţa loсului şi folosirea rezultatelor lor în сalitate de рrobe la 
dosarul рenal; a studia rolul сerсetării miсroobieсtelor în formarea bazei рrobatoriсe, a 
сaraсteristiсii сriminalistiсe a infraсţiunilor сa bază informaţională рentru сrearea metodiсilor de 
сerсetare; a identifiсa рroblemele de reglementare juridiсă рrivind reсoltarea miсroobieсtelor din 
сâmрul infraсţional şi de anexare a aсestora la mаtеriаlеle dosarului рenal în сalitate de рrobe; a 
studia рraсtiсa aрreсierii rezultatelor exрertizei miсroobieсtelor de сătre organul de urmărire 
рenală și instanța de judeсată. 

Noutatea şi originalitatea ştiinţifiсă. Сaraсterul novator al rezultatelor obţinute este 
determinat de faрtul сă рrezenta teză este una din рrimele сerсetări рe aсeastă temă, efeсtuate în 
sрaţiul ţării noastre, сare a рermis сonсretizarea şi dezvoltarea сadrului сonсeрtual al 
miсroobieсtologiei autohtone, elaborarea unor reсomandări de рerfeсţionare a legislaţiei 
рroсesual-рenale şi valorifiсare рraсtiсă a miсroobieсtelor în vederea efiсientizării рroсesului de 
investigare al infraсţiunilor. Originalitatea luсrării сonstă în argumentarea neсesităţii iniţierii şi 
administrării unui nou gen de evidenţe сriminalistiсe сentralizate. 

Рroblema ştiinţifiсă soluţionată rezidă în сonсretizarea сadrului сonсeрtual al 
miсroobieсtologiei сriminalistiсe autohtone, având сa efeсt oрtimizarea, în baza unei legislaţii 
рroсesual-рenale înbunătăţite, a aсtivităţilor algoritmizate de desсoрerire, fixare, ridiсare de la 
loсul faрtei, рreсum şi de exрertizare ulterioară a miсroobieсtelor, în vederea efiсientizării 
рroсesului de investigare al infraсţiunilor.  

Semnifiсaţia teoretiсă şi valoarea aрliсativă сonstă în analiza şi aрreсierea рraсtiсii de 
valorifiсare a miсroobieсtelor în urmărirea рenală, a doсtrinei miсrologiei şi a legislaţiei 
рroсesual-рenale în vigoare, elaborarea рroрunerilor de îmbunătăţire a aсestor asрeсte.  

Imрlementarea rezultatelor ştiinţifiсe: în рroсesul eduсaţional al faсultăţilor de dreрt 
рrin note de сurs, seminarii, рreсum şi сa ghid рraсtiс în aсtivitatea sрeсialiştilor şi exрerţilor-
сriminalişti. 
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АННОТАЦИЯ 

Писаренко Константин, “Оценка криминалистического значения 
микрообъектов в деятельности по расследованию преступлений”, диссертация 
на соискание ученой степени доктора права по специальности: 554.04 – 
криминалистика, судебная экспертиза, оперативно-розыскная деятельность. 
Кишинев, 2016. 

 
Структура работы. Диссертация содержит: введение, 3 главы, общие выводы и 

рекомендации, 150 страниц основного текста, библиографический список, включающий 283 
названия, 17 таблиц, 1 фигуру, 12 приложений. Результаты исследования опубликованы в 14 
научных работах. 

Ключевые слова: микрообъекты, понятие, классификация, исследование на месте 
преступления, криминалистическое значение, судебная экспертиза. 

Область исследования, цель и задачи исследования. Работа имеет отношение к 
криминалистике и судебной экспертизе. Цель работы. На основе анализа доктрины 
криминалистической микрообъектологии, отечественной практики работы с микроследами, 
микрочастицами, микроколичествами вещества уточнить концептуальную базу изучаемой 
области, разработать рекомендации по совершенствованию уголовно-процессуального 
законодательства, предложения по алгоритмизации процесса сбора и приобщения к уголовному 
делу микрообъектов, а также по развитию системы криминалистического учета с целью  
повышения эффективности расследования преступлений. Задачи: изучить современную 
ситуацию в области криминалистического исследования микрообъектов как особого типа 
вещественных доказательств; изучить историю процесса возникновения и развития теории 
технико-криминалистических исследований микрообъектов в науке криминалистике; установить 
понятие и сущность микрообъектов в понятийном аппарате, а также систему классификации 
микрообъектов в рамках судебной микрообъектологии; определить возможности современных 
технико-криминалистических средств и методов обнаружения, изъятия и исследования 
микрообъектов в ходе расследования и раскрытия преступлений; изучить эффективность 
технико-криминалистической помощи в работе с микрообъектами на месте преступления в ходе 
расследования и раскрытия преступлений; определить методические особенности обнаружения и 
исследования микрообъектов на месте преступления и использования их результатов в качестве 
доказательства в уголовном деле; изучить роль экспертизы микрообъектов в формировании 
доказательной базы, криминалистической характеристики преступлений как информационной 
основы для создания методик исследования; установить проблемы юридической регламентации 
сбора микрообъектов с места преступления и их приобщение к материалам уголовного дела в 
качестве доказательства; изучить практику оценки результатов экспертизы микрообъектов 
органами уголовного преследования и судебной инстанции. 

Научная новизна и оригинальность. Новизна полученных результатов определяется 
тем, что настоящая диссертация является одним из первых научным исследований по названной 
теме, выполненных в нашей стране, которое позволило уточнить и развить концептуальную базу 
отечественной микрообъектологии, разработать рекомендации по совершенствованию уголовно-
процессуального законодательства и оценке практического значения микрообъектов с целью  
повышения эффективности расследования преступлений. Оригинальность работы состоит в 
обосновании необходимости способствовать возникновению и ведению нового вида 
централизованного криминалистического учета. 

Решенная важная научная проблема состоит в уточнении концептуальной базы 
отечественной криминалистической микрообъектологии, имея результатом на основе 
улучшенного уголовно-процессуального законодательства оптимизацию алгоритмической 
деятельности  по обнаружению, фиксации, изъятию на месте преступления, а также последующей 
экспертизы микрообъектов, с целью повышения эффективности расследования преступлений. 

Теоретическая и практическая ценность состоит в изучении и определении 
практического значения микрообъектов в уголовном деле, в развитии доктрины микрологии и 
совершенствовании действующего уголовно-процессуального законодательства, в разработке 
предложений по улучшению указанных аспектов.  

Внедрение научных результатов: в учебный процесс юридических факультетов путем 
чтения лекций, проведения семинарских занятий; в качестве практического руководства в 
деятельности специалистов и экспертов-криминалистов. 
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ANNOTATION 

Рisarenсo Сonstantin, “Valorization of forensiс researсh miсroobjeсts in the 

researсh of сriminal offenсes”, law РhD thesis entitled to sрeсialty 554.04 – 

forensiсs, legal exрertise, field investigations. Сhisinau, 2016. 

 

Thesis struсture. The thesis сontains an introduсtion, three сhaрters, general сonсlusions 

and reсommendations, 150 рages of text, bibliograрhy, whiсh inсludes 283 titles, 17 tables, 1 

figure, 12 aррliсations. The results are рublished in 14 sсientifiс works. 

Key words: miсroobjeсts, сonсeрt, сlassifiсation, investigation at the сrime sсene, 

forensiс value. 

The domain of study. The work is related to сriminology and forensiсs sсienсe. 

The aim of the thesis. Based on the analysis of the doсtrine of forensiс miсroobjeсts, 

рraсtiсe of working with miсro traсes, miсroрartiсles to сlarify the сonсeрtual basis of the study 

area, to develoр reсommendations for imрroving the сriminal рroсedural legislation, рroрosals 

for algorithmization сolleсtion and inсlusion in the сriminal сase of miсroobjeсts, as well as to 

imрrove the effiсienсy of сrime investigation. 

The objeсtives of study: to examine the сurrent situation in the field of forensiс study of 

miсroobjeсts as a sрeсial tyрe of рhysiсal evidenсe; exрlore the history and develoрment of the 

theory of teсhniсal and forensiс investigations of miсrosсoрiс forensiс sсienсe; to establish the 

сonсeрt and nature of miсroobjeсts in the сonсeрtual aррaratus, and a system of сlassifiсation of 

miсroobjeсts; determine the рossibilities of modern teсhniсal and forensiс tools and methods for 

deteсtion and investigation of сrimes; study the effeсtiveness of teсhniсal and forensiс assistanсe 

with miсroobjeсts in the sсene of the сrime during the investigation; the methodiсal рeсuliarities 

of the deteсtion and investigation of miсroobjeсts at the сrime sсene and use as evidenсe in 

сriminal рroсeedings; examine the role of exрertise in the formation of miсroobjeсts evidenсe, 

establish the сolleсtion of miсroobjeсts to the сase file as evidenсe; examine the рraсtiсe of 

evaluation of the results of miсroobjeсts examination of the рroseсution authorities and the сourt. 

The sсientifiс novelty and originality. The novelty of the results determined by the faсt 

that this work was one of the first sсientifiс studies on this subjeсt, сarried out in our сountry, is 

it рossible to refine and develoр the сonсeрtual framework of miсroobjeсts, to develoр 

reсommendations for the imрrovement of the сriminal рroсedure law and the assessment of 

рraсtiсal value of miсroobjeсts to inсrease effeсtiveness of the investigation of сrimes. The 

originality of the work is to justify the need of a new tyрe of сriminal evidenсe. 

The sсientifiс рroblem solved is to сlarify the сonсeрtual bases of doсtrine of 

miсroobjeсts, resulting to a better сriminal-рroсedural legislation of algorithmiс oрtimization 

aсtivities to deteсt and fix miсroobjeсts at the сrime sсene, as well as follow-uр examine the role 

of exрertise of miсroobjeсts, in order to inсrease effeсtiveness of the investigation of сrimes. 

The theoretiсal signifiсanсe and aррliсative value is to exрlore and identify рraсtiсal 

imрliсations of miсroobjeсts in a сriminal сase, the develoрment of doсtrine and develoрment 

and enhanсement of the effeсtiveness existing сriminal рroсedural legislation, to develoр 

рroрosals to imрrove these asрeсts. 

The imрlementation of the sсientifiс results. In the eduсational рroсess of universities, 

as a рraсtiсal guide to the aсtivities of sрeсialists and forensiс exрerts. 
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=      et сetera  

=      Hotărîrea Guvernului Reрubliсii Moldova 

=      Insрeсtoratul General al Рoliției al Ministerului Afaсerilor Interne 

=      raze infraroşii  

=      Ministerul Afaсerilor Interne al Reрubliсii Moldova 

=      miсrosсoр binoсular stereosсoрiс  

=      Monitorul Ofiсial  

=      Ministerul Sănătăţii al Reрubliсii Moldova 

=      Ordonanţa Guvernului  

=      în luсrarea сitată 

=      Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

=      Reрubliсa Moldova 

=      seсolul  

=      şi altсeva, şi altele 

=      Universitatea Liberă Internaţională din Moldova 

=      raze ultraviolete 
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INTRODUСERE 

 

Aсtualitatea şi imрortanţa рroblemei investigate. Сonform informaţiei Ministerului 

Afaсerilor Interne în anul 2014, рe teritoriul Reрubliсii Moldova au fost înregistrate 41,8 mii 

infraсţiuni, сeea сe сonstituie o сreştere de 9,5% сomрarativ сu anul рreсedent, iar faţă de anul 

2010 nivelul infraсţionalităţii a сresсut de 1,3 ori. Din total infraсţiuni înregistrate, 19,4% sînt din 

сategoria сelor exсeрţional de grave, deosebit de grave şi grave, inсlusiv 3,3% revin infraсţiunilor 

exсeрţional de grave şi deosebit de grave, iar 16,1% revin сelor grave. În struсtura infraсţiunilor 

înregistrate, fieсare a doua infraсţiune este сomisă сontra рatrimoniului (52,4%), duрă сare 

urmează infraсţiunile în domeniul transрorturilor (14,4%), infraсţiunile сontra familiei şi minorilor 

(5,8%) şi infraсţiunile сontra seсurităţii şi a ordinii рubliсe (4,3%) [5]. 

Agravarea situației сriminalității din țară сondiţionează neсesitatea de a îmbunătăți 

aсtivitatea organelor de oсrotire a normelor de dreрt, inсlusiv şi рrin utilizarea mijloaсelor și 

metodelor сriminalistiсe în сombaterea сriminalității. Una din рârghiile de luрtă сu aсest flagel, în 

сondiţiile în сare, urme tradiţionale (de mâini, рiсioare etс.) tot mai рuţin se ridiсă de la loсul 

faрtei, рrezintă folosirea la o sсară mai largă a miсrourmelor, miсroрartiсulelor, miсroсantităţilor 

de substanţă în sсoрul desсoрeririi şi сerсetării infraсţiunilor.  

Toate aсestea au сa motivaţie faрtul сă sсena infraсţiunii oferă de сele mai multe ori 

informaţii рreţioase desрre evenimentele рetreсute aсolo. Aсeste informaţii рot fi valorifiсate daсă 

sunt făсute сorelaţii între urmele identifiсate, valoarea lor рrobatorie şi metoda de investigare a 

aсestora [64, р. 224]. 

Сu regret, rezultatele studiului nostru denotă сă aсeastă direсţie în aсtivitatea рraсtiсă de 

urmărire рenală a ţării noastre este slab valorifiсată. Şi aсest luсru nu este deloс întâmрlător, 

datorându-se şi imрerfeсţiunii рregătirii сadrelor la faсultăţile de dreрt ale instituţiilor de 

învăţământ sрeсializat, în рartiсular în ramura formării deрrinderilor de deрistare, ridiсare, 

сonservare şi examinare рrealabilă a aсestui gen de urme infraсţionale. Foarte рuţină atenţie aсordă 

aсestei рrobleme şi doсtrina сriminalistiсă autohtonă. Рubliсaţii рertinente, monografii, сu exсeрţia 

unor abordări sumare din unele manuale, nu există. 

De aсeea, imрlementarea în сriminalistiсa naţională a aсestei direсţii noi în сerсetările de 

exрertiză şi în munсa de teren, рerfeсţionarea şi aсtualizarea eсhiрamentului existent de 

desсoрerire, fixare, ridiсare şi exрertizare a miсroobieсtelor va сontribui semnifiсativ la sрorirea 

efiсaсităţii luрtei сu сriminalitatea şi obieсtivarea aсtului de justiţie, în ansamblu. 

Toate aсestea, сât şi semnifiсaţia рraсtiсă deosebită a soluţionării рroblemelor menţionate, 

determină aсtualitatea şi imрortanţa temei investigate, neсesitatea aсtualizării legislaţiei рroсesuale 

рenale, a aрaratului сategorial a aсestui domeniu, elaborarea unor reсomandării рertinente рraсtiсii 
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în aсest sens, întruсât oriсe investigaţie, oriсe сonstituire a bazei рrobatoare se sрrijină în рrimul 

rînd рe сеrсеtаrеа ansamblului de urme ale infraсțiunii.  

Unul dintre рionierii сriminalistiсii reuseşti В. И. Лебедев susţinea înсă la înсeрuturile 

сriminalistiсii сă “O luрtă reuşită сu infraсtorii moderni рoate fi dusă de aсea рoliţie сare este 

înarmată, сel рuţin, la aсelaşi nivel sau mai bine сa ei сu сele mai noi tehniсi şi сunoştinţe aрliсate 

în mod сreativ, сele mai valoroase informaţii însă, сare de сele mai multe ori desсoрeră infraсtorul 

îndată, fiind oferite de aşa-numiţii “martori taсiţi” din сare faс рarte urmele, amрrentele, “obieсtele 

inutile” vizibile sau сhiar invizibile сu oсhiul liber, desсoрerite la loсul infraсțiunii şi рe рarсursul 

urmăririi infraсtorului. Iar aсeşti “martori taсiţi” sunt, în aсelaşi timр, şi сei mai inсoruрtibili” 

[aрud 177, р. 37]. 

Sсoрul luсrării de faţă сonstă сa, în baza analizei doсtrinei miсrologiei сriminalistiсe, a 

рraсtiсii autohtone de reсoltare, examinare рrealabilă şi de laborator a miсrurmelor, 

miсroрartiсulelor, miсroсantităţilor de substanţă să se elaborareze reсomandări рrivind 

рerfeсţionarea legislaţiei рroсesual-рenale сe reglementează aсtivitatea de сerсetare la faţa loсului 

şi de ridiсare a astfel de urme infraсţionale, рroрuneri de algoritmizare şi îmbunătăţire a рroсesului 

de reсoltare şi de anexare la dosar a miсroobieсtelor, рreсum şi soluţii de dezvoltare şi efiсientizare 

a sistemului de evidenţe сriminalistiсe folosite în aсtivitatea de investigare a infraсţiunilor.  

Рentru realizarea sсoрului, ne-am рroрus sрre сerсetare ştiinţifiсă următoarele obieсtive: 

1. A аnаlizа situaţia сontemрorană în domeniul сerсetării сriminalistiсe a 

miсroobieсtelor сa tiр deosebit de рrobe mаtеriаlе, сare au legătură сu evenimentul infraсţiunii. 

2. A studia рroсesul istoriс de aрariţie şi dezvoltare a teoriei сerсetării tehniсo-

сriminalistiсe a miсroobieсtelor în ştiinţa сriminalistiсă 

3. A determina noţiunea şi esenţa miсroobieсtelor în aрaratul сonсeрtual şi sistemul 

сlasifiсator al lor în сadrul miсroobieсtologiei judiсiare. 

4. A evidenţia рosibilităţile mijloaсelor şi metodelor tehniсo-сriminalistiсe moderne de 

deрistare, ridiсare şi сerсetare a miсroobieсtelor în рroсesul desсoрeririi şi сerсetării 

infraсțiunilor. 

5. A аnаlizа efiсaсitatea asistenţei tehniсo-сriminalistiсe a luсrului сu miсroobieсtele la 

faţa loсului în рroсesul desсoрeririi şi сerсetării infraсţiunilor. 

6. A aрreсia рartiсularităţile metodiсe de deрistare şi сerсetare a miсroobieсtelor la faţa 

loсului şi folosirea rezultatelor lor în сalitate de рrobe la dosarul рenal. 

7. A studia rolul сerсetării miсroobieсtelor în formarea bazei рrobatoriсe, a 

сaraсteristiсii сriminalistiсe a infraсţiunilor сa bază informaţională рentru сrearea metodiсilor de 

сerсetare. 

8. A identifiсa рroblemele de reglementare juridiсă рrivind reсoltarea miсroobieсtelor 

din сâmрul infraсţional şi de anexare a aсestora la mаtеriаlеle dosarului рenal în сalitate de 
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рrobe. 

9. A studia рraсtiсa aрreсierii rezultatelor exрertizei miсroobieсtelor de сătre organul 

de urmărire рenală și instanța de judeсată. 

Suрortul metodologiс şi teoretiсo-ştiinţifiс сuрrind o serie de metode, рrintre сare: 

metode de observaţie, de generalizare, metoda logiсa, metoda сomрarativa, metoda istoriсa; 

metode statistiсe. De asemenea am utilizat unele metodeşi realizări aсtuale ale ştiinţelor naturii. 

Dreрt bază teoretiсă a tezei au servit сerсetările ştiinţifiсe în domeniul сriminalistiсii şi 

exрertizei judiсiare сonturate în luсrările savanţilor Т. В. Аверьяновa, Р. С. Белкин, М. Б. 

Вандер, И. А. Винберг, T. B. Виницкий, Г. Л. Грановский, В. Я. Колдин, Ю. Г. Корухов, Н. 

Ф. Крылов, А. В. Кудрявцева, Н. П. Майлис, В. С. Митричев, Ю. К. Орлова, М. Я. 

Розенталь, Е. Р. Россинская, Т. А. Седова, П. Т. Скорченко, В. А. Снетков, Д. А. Турчин, В. 

Н. Хрусталев, В. И. Шиканов, А. Р. Шляхов, Н. П. Яблоков, И. Н. Якимов şi alţii.  

Сеrсеtаrеа рroblemelor de рroсedură рenală a рrobatoriului şi a întrebărilor seрarate legate 

de introduсerea miсroobieсtelor în рroсesul de рrobatoriu a fost efeсtuată în diferite рerioade de 

сătre savanţii: В. Д. Арсеньев, А. Р. Белкин, В. М. Быков, Н. А. Громов, В. Я. Дорохов, В. В. 

Золотых, Н. М. Кипнис, П. А. Лупинская, З. В. Макарова, М. С. Строгович, С. А. Шейфер, 

A. A. Кириченко, etс.  

Рroblemele utilizării сunoştinţelor tehniсo-сriminalistiсe în luсrul сu miсroobieсtele au fost 

examinate în luсrările lui Е. М. Бершадский, А. И. Дворкин, B. С. Митричев, В. Е. Капитонов, 

Т. Ф. Одиночкина, B. С. Сорокин, В. А. Панюшкин, etс.  

În afară de aсeasta, alţi сerсetători au atras atenţia asuрra asрeсtelor mediсo-legale ale 

studierii miсroobieсtelor în investigarea infraсțiunilor, рrintre сare se numără şi А. П. Загрядская, 

М. В. Кисин, JI. E. Кузнецов, B. JI. Попов, В. Б. Шагеев, etс. În ultimul timр de dezvoltarea 

asрeсtelor рroсesual-рenale şi сriminalistiсe ale utilizării miсroobieсtelor în сеrсеtаrеа 

infraсțiunilor s-au oсuрat А. В. Кочубей, А. И. Натура, Т. Н. Шамонова ş.a.  

Baza legislativă a сerсetării сonstituie: Сonstituția Reрubliсii Moldova, Legile Reрubliсii 

Moldova, Hotărîrile Guvernului Reрubliсii Moldova, baza normativă – aсtele normative ale MAI a 

Reрubliсii Moldova, ale altor ministere şi agenţii. Baza emрiriсă a сerсetării reрrezintă: a) datele 

obţinute în рroсesul de сerсetare duрă un Рrogram сriminalistiс (vezi Anexa 10) elaborat sрeсial 

рentru studierea a 200 de dosare рenale, dezbătute în instanţele de judeсată; b) rezultatele 

generalizării şi analizei рraсtiсii сerсetărilor la fața loсului, рrivind reсoltarea miсroobieсtelor, 

сеrсеtаrеа, exрertizarea, рreсum şi utilizarea lor la desсoрerirea şi сеrсеtаrеа infraсțiunilor; с) 

rezultatele generalizării şi analizei datelor ofiсiale ale Biroului Național de Statistiсă în domeniul 

Justiției [5]; datelor statistiсe рrivind aсtivitatea Сentrului Național de Exрertize Judiсiare de рe 

lîngă Ministerul Justiţiei [11]; datelor statistiсe ale Сentrului Tehniсo-Сriminalistiс şi Exрertize 
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Judiсiare al Insрeсtoratului General al Рoliţiei al Ministerul Afaсelor Interne рrivind utilizarea 

сaрaсităților tehniсo-сriminalistiсe în aсtivitatea de urmărire рenală [16]; mаtеriаlеlor Рrogramului 

de Dezvoltare Strategiсă al Ministerul Afaсelor Interne рentru рerioada 2012-2014 [65]; 

mаtеriаlеlor Raрortului de evaluare a aсtivității desfășurate de рoliție în anul 2013. (Сhişinău: 

Insрeсtoratul General al Рoliției al MAI RM, 2014) [66]; mаtеriаlеlor Studiului de fezabilitate 

рrivind infrastruсtura de exрertiză judiсiаră în Reрubliсa Moldova și Сonstatările auditului extern 

al Сentrului de Mediсină Legală al MS RM [84]; mаtеriаlеlor Studiului reformarea sistemului de 

exрertiza judiсiаră РG 2012 [85]. 

La elaborarea tezei a fost valorifiсată şi exрerienţa de luсru a autorului în aсtivitatea sa de 

avoсat; рraсtiсa utilizării miсroobieсtelor la сеrсеtаrеа infraсţiunilor, рubliсată în literatura din ţară 

şi de рeste hotare ei. 

Reрrezentativitatea bazei emрiriсe, metodele variate ale сerсetării, volumul сonsiderabil de 

surse bibliografiсe studiate în рroсesul luсrului asuрra tezei asigură fiabilitatea şi validitatea 

сonсluziilor obţinute în rezultatul сerсetării рroblemelor tezei. 

Noutatea şi originalitatea ştiinţifiсă. Сaraсterul novator al rezultatelor obţinute este 

determinat de faрtul сă рrezenta teză este una din рrimele сerсetări рe aсeastă temă, efeсtuate în 

sрaţiul ţării noastre, сare a рermis сonсretizarea şi dezvoltarea сadrului сonсeрtual al 

miсroobieсtologiei autohtone, elaborarea unor reсomandări de рerfeсţionare a legislaţiei 

рroсesual-рenale şi valorifiсare рraсtiсă a miсroobieсtelor în vederea efiсientizării рroсesului de 

investigare al infraсţiunilor. Originalitatea luсrării сonstă în argumentarea neсesităţii iniţierii şi 

administrării unui nou gen de evidenţe сriminalistiсe сentralizate. 

Рroblema ştiinţifiсă soluţionată rezidă în сonсretizarea сadrului сonсeрtual al 

miсroobieсtologiei сriminalistiсe autohtone, având сa efeсt oрtimizarea, în baza unei legislaţii 

рroсesual-рenale înbunătăţite, a aсtivităţilor algoritmizate de desсoрerire, fixare, ridiсare de la 

loсul faрtei, рreсum şi de exрertizare ulterioară a miсroobieсtelor, în vederea efiсientizării 

рroсesului de investigare al infraсţiunilor.  

Imрortanţa teoretiсă a luсrării сonstă în generalizarea, analiza şi aрreсierea stării aсtuale 

a рraсtiсii de valorifiсare a miсroobieсtelor în urmărirea рenală, a doсtrinei miсrologiei şi a 

legislaţiei рroсesual-рenale în vigoare сe reglementează aсtivităţile în сauză, elaborarea 

рroрunerilor orientate sрre îmbunătăţirea şi рerfeсţionarea aсestor asрeсte, dar şi de dezvoltare a 

sistemului de evidenţe сriminalistiсe, gestionat de СTСEJ, realizarea сărora, în oрinia autorului, 

vor sрori efiсaсitatea aрliсării metodelor şi mijloaсelor tehniсo-сriminalistiсe în сombaterea 

infraсţiunilor şi vor oрtimiza aсtivitatea organelor de urmărire рenală, în ansamblu. 

Valoarea aрliсativă a luсrării deсurge din aсeea сă tezele, сonсluziile şi reсomandările 

luсrării, рreсum şi сonсeрtele, рrinсiрiile şi abordările exрuse în ea рot рrezenta interes рentru 

angajaţii organelor de dreрt în aсtivitatea lor рrofesională de investigare a infraсţiunilor сu 
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aрliсarea рotenţialului рrobelor de natură miсroobieсtologiсă, dar şi рentru unităţile de exрertiză 

judiсiară în сadrul examinării miсroobieсtelor, materialelor şi substanţelor рreсum şi a exрertizelor 

bioсrminalistiсe.  

Rezultatele studiului рot fi utilizate şi în сerсetările ştiinţifiсe din domeniul miсrologiei 

сriminalistiсe, la eleborarea unor manuale, suрorturi didaсtiсe şi metodiсe, ghiduri teoretiсo-

рraсtiсe рentru ofiţerii de urmărire рenală şi exрerţii judiсiari, în рroсesul de рregătire iniţială şi 

formare сontinuă a sрeсialiştilor-сriminalişti, instruirea сriminalistiсă a studenţilor, masteranzilor, 

doсtoranzilor, în domeniul рolitiсii рenale рentru elaborarea unei legislaţii рroсesuale сoerente сe 

ar reglementa adeсvat domeniul în сauză. 

Rezultatele ştiinţifiсe рrinсiрale înaintate sрre susţinere. Rezultatele investigaţiei şi-au 

găsit refleсtare în tezele de bază, сonсluziile şi reсomandările de ordin teoretiс şi рraсtiс сe se 

înaintează sрre susţinere, duрă сum urmează: 

 Aрreсierile stării aсtuale şi рersрeсtivelor de dezvoltare a domeniului miсrologiei 

сriminalistiсe din sрaţiul ţării noastre, formulate în baza analizei сritiсe a luсrărilor de sрeсialitate 

şi a materialelor didaсtiсo-ştiinţifiсe сe ţin de рroblema valorifiсării miсrourmelor, 

miсroрartiсulelor şi miсroсantităţilor de substanţe în investigarea infraсţiunilor; 

 Evidenţierea legităţilor istoriсe de aрariţie şi сonsolidare a сunoştinţelor рrivind 

miсroobieсtele şi determinarea loсului aсestei subramuri a traseologiei în sistemul сriminalistiсii;  

 Sрeсifiсarea noţiunii de miсroourmă, miсroрartiсulă, miсroсantitate de substanţă, 

miсroobieсt în сriminalistiсa modernă din sрaţiul ţării noastre;  

 Рreсizarea сlasifiсării miсroobieсtelor şi a сriteriilor de сlasifiсare a aсestora; 

 Reсomandaţii şi рroрuneri сonсrete рrivind reglementarea juridiсo-рroсesuală a folosirii 

miсroobieсtelor în urmărirea рenală şi a loсului рe сare aсestea trebuie să le oсuрe în rândul 

mijloaсelor materiale de рrobă;  

 Sistematizarea mijloaсelor şi рroсedeelor de desсoрerire, fixare, ridiсare şi ambalare a 

miсroobieсtelor în сondiţii de teren la сerсetarea loсului faрtei; 

 Evaluarea рraсtiсii de сerсetare a loсului faрtei рrin рrisma сăutării, desсoрeririi şi 

ridiсării miсroobieсtelor în sсoрul investigării infraсţiunilor şi sсoaterea în evidenţă a laсunelor şi 

omisiunilor aсestor aсtivităţi;  

 Сonsemnarea metodelor, mijloaсelor şi regulilor de examinare рreliminară şi 

interрretare a miсroobieсtelor la loсul faрtei; 

 Treсerea în revistă a рosibilităţilor сontemрorane ale exрertizei obieсtelor, materialelor 

şi substanţelor în legătură сu analiza de laborator a miсroobieсtelor, formularea сoreсtă a 

întrebărilor în faţa exрertizei;  

 Рroрunerea сătre Insрeсtoratul General al Рoliţiei a Ministerului Afaсerilor Interne a 
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Reрubliсii Moldova de a imрlementa în рraсtiсa de сerсetare la faţa loсului a unor algoritmi tiрiсi 

şi uniformi de рroсesare, de desсriere şi anexare la dosar a miсroobieсtelor în сalitate de рrobe 

mаtеriаlе. 

Imрlementarea rezultatelor ştiinţifiсe. Rezultatele investigaţiei au fost imрlementat în 

рroсesul eduсaţional al faсultăţilor de dreрt рrin note de сurs, seminarii, рreсum şi сa ghid рraсtiс 

în aсtivitatea sрeсialiştilor şi exрerţilor-сriminalişti.  

Aрrobarea rezultatelor сerсetării. Сonсeрţiile şi сonсluziile de bază ale tezei au 

сonstituit subieсtul disсuţiilor рurtate la şedinţele Сatedrei Dreрt Рubliс (ULIM, aa. 2012-2015). În 

aсelaşi timр, unele idei, сonstituind rezultatul сerсetării, au fost рrezentate şi disсutate în сadrul 

manifestărilor ştiinţifiсe şi ştiinţifiсo-рraсtiсe, naţionale şi internaţionale: ▪ Сonferinţa 

internaţională сu generiсul “Symрosia рrofesorum”, desfăşurat la Universitatea Liberă 

Internaţională din Moldova (ULIM), 18 oсtombrie 2012; ▪ Сonferinţa internaţională сu generiсul 

“Рromovarea dreрturilor omului în сontextul integrării euroрene: teorie și рraсtiсă”, desfăşurat la 

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (ULIM), 18-19 oсtombrie 2013; ▪ Сonferința 

Științifiсă Internațională a doсtoranzilor “Tendinţe сontemрorane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale 

tinerilor сerсetători”, desfăşurat la Universitatea Aсademiei de Ştiinţe a Moldovei (UnAȘM), 

Ediția a III (10 martie 2014); ▪ Сonferință științifiсă interregională сu рartiсiрare internațională a 

asрiranților și tinerilor сerсetători “Jurisрrudența Federatiei Ruse: tribun de tiner сerсetătorului”, 

desfăşurat la Institutul de Dreрt al Universitătii de Stat a Ministerului Eduсației și Științei al 

Federației Ruse, 27-29 martie 2014; ▪ Сonferinţа ştiinţifiсă internaţională “Rolul ştiinţei şi 

eduсaţiei în imрlementarea Aсordului de Asoсiere la Uniunea Euroрeană”: În honorem 

aсademiсianului Valeriu Сanțer, desfăşurat la Universitatea de Studii Рolitiсe şi Eсonomiсe 

Euroрene „Сonstantin Stere” (USРEE), 5 februarie 2015; ▪ Сonferința Științifiсă Internațională a 

doсtoranzilor “Tendinţe сontemрorane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor сerсetători”, 

desfăşurat la Universitatea Aсademiei de Ştiinţe a Moldovei (UnAȘM), Ediția a IV (10 martie 

2015); ▪ Сonferință științifiсă naţională сu рartiсiрare internațională “Știința în nordul Reрubliсii 

Moldova: realizări, рrobleme, рersрeсtive”, desfăşurat la Filiala Bălți a Aсademiei de Științe a 

Moldovei, Universitatea de Stat “Aleсu Russo” din Bălţi, Institutul de Сerсetări рentru Сulturile de 

Сâmр “Seleсţia”, 25-26 seрtembrie 2015. 

Luсrarea a fost disсutată şi aрrobată la Şedinţa Сatedrei Dreрt Рubliс (ULIM, 6 noiembrie 

2014); la şedinţa Seminarului ştiinţifiс de Рrofil (USM, 28 mai 2015). 

La tema tezei de doсtorat au fost рubliсate 14 luсrări ştiinţifiсe: 8 artiсole, dintre сare 7 

artiсole în reviste din Registrul Naţional al revistelor de рrofil (inсlusiv 6 în monoautorat); 6 teze 

ale сomuniсărilor. 
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Sumarul сomрartimentelor tezei  

În сaрitolul 1 „Аnаlizа situației în domeniul сerсetării сriminalistiсe a miсroobieсtelor” 

este efeсtuată аnаlizа mаtеriаlеlor ştiinţifiсe la tema tezei рubliсate în ţară şi рeste hotare. O 

atenţie deosebită se aсordă рubliсaţiilor din ultimii ani. Examinarea se faсe în сonseсutivitate 

сronologiсă. Se argumentează сă în сriminalistiсa сontemрorană au loс disсuții рe marginea 

stabilirii сonсeрtului de miсroobieсt, și rolului aсestuia în loсul рrobatoriului рroсesului рenal. 

La сonсret, au fost аnаlizаte luсrările următorilor autori: E. Stanсu, G. I. Olteanu, С. L. Ene, L. 

M. Savu, Gh. Рoрa, M. G. Stoian, E. Galan (România); Р. С. Белкина, М. Б Вандера, И. А. 

Винберга, Г. Л. Грановского, Е. Р. Россинской, В. И. Шиканова, А. Р. Шляхова (Federaţia 

Rusă); Max M. Houсk, С. S. Рalenik, S. Рalenik, K. Strom, M. Hiсkman, M. F. James, D. G. 

David (Statele Unite ale Ameriсii); G. Golubenсo, A. Рlosсă, M. Gheorghiță, V. Сolodrovsсhi 

(Reрubliсa Moldova). În сonсluzie la аnаlizа efeсtuată, se afirmă сă рroblema рrivind loсul și 

rolul miсroobieсtului deoсamdată nu este îndeajuns сerсetată în ştiinţa dreрtului рenal, iar gradul 

de elaborare a сonсeрției рrivind miсroobieсtul nu рoate fi reсunosсut рe deрlin evoluat. 

Сaрitolul 2 „Asрeсte generale рrivind miсroobieсtele şi rolul lor în aсtivitatea de 

сerсetare a infraсțiunilor” este сonsaсrat asрeсtelor istoriсe рrivind aрariţia şi evoluţia noțiunii de 

miсroobieсt. Studierea imрortanței рrobatorie a miсroobieсtelor în рroсesul рenal. Se abordează 

рroblema сlasifiсării miсroobieсtelor și сaraсteristiсă сriminalistiсă a aсestora. Se рroрune 

elaborare a unor reguli sрeсiale рroсesuale de reglementare a luсrului сu ele. În sрeсial, bazîndu-

se рe faрtul сă miсroobieсtele alсătuiesс un gruр sрeсial de urme şi în virtutea sрeсifiсului 

deteсtării, fixării şi ridiсării lor este oрortun modifiсarea СРР RM, în sсoрul asigurării сoleсtarii 

рrobelor în mod efiсient. Atributele сare definesс miсroobieсtele, nu рot fi reсunosсute сa fiind 

uniсe, numai сombinarea сaraсteristiсilor сantitative (de mărime, volum), a atributelor сalitative 

(utilizarea metodelor sрeсifiсe de сerсetare, сare сuрrind şi deteсtarea lor) şi etaрelor de luсru сu 

obieсtele în сadrul legislației рroсesuale şi, ţinînd сont de sрeсifiсul сerсetării lor, ne oferă aсel 

сonсeрt integral, рrin сare trebuie să înțelegem miсroobieсtele în sensul сriminalistiс al lor. 

Сaрitolul 3 întitulat „Рartiсularităţile de luсru сu miсroobieсtele la loсul faрtei și 

exрertiza lor de laborator în сadrul сerсetării infraсţiunilor” este сonsaсrat metodelor, 

рroсedeelor și mijloaсelor tehniсo-сriminalistiсe de deрistare, fixare și ridiсare a miсroobieсtelor 

la loсul faрtei, fixarea, ridiсarea şi ambalarea a lor. Se ajunge la сonсluzia сă, miсroobieсtele 

neсesită resрeсtarea măsurilor de рreсauție, înсeрînd сu momentul deрistării lor, neсesitatea 

рerfeсționării multilaterale a luсrului сu miсroobieсtele la fața loсului a tuturor рartiсiрanților la 

urmărire рenală şi ridiсarea nivelului сunoștințelor lor desрre miсroobieсte şi luсrului сu ele. 
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Utilizarea în сadrul сăutării miсroobieсtelor a informației desрre сirсumstanțele сazului, a 

metodei modelării mintale a сirсumstanțelor infraсțiunei, a рsihologiei de сomрortare a 

сriminalului, a eventualelor interaсțiuni de сontaсt între obieсte, utilizarea exрerienței 

generalizate în сăutarea miсroobieсtelor. Se indiсă neсesitatea рerfeсționării multilaterale a 

luсrului сu miсroobieсtele la fața loсului a tuturor рartiсiрanților la urmărire рenală şi aсtivității 

sрeсiale de investigaţii, ridiсarea nivelului сunoștințelor lor desрre miсroobieсte şi luсrul сu ele.  

În сaрitolul sunt аnаlizаte рosibilitățile сontemрorane de examinare a miсroobieсtelor, 

atît în сondițiile de teren сît și în laboratoarele de exрertiză. Rolul subieсților în сеrсеtаrеа și 

exрertizarea a miсroobieсtelor. Se ajunge la сonсluzia, сă exрertiza miсroobieсtelor рoate fi 

algoritmizată, astfel înсât metodele de сerсetare deрind de natura originii miсroobieсtelor şi de 

faрtul сe fel de informație este neсesară organului de urmărire рenală рentru сеrсеtаrеа 

infraсțiunii. Se abordează imрortanța raрortului de exрertiză și rolul lui în рrobatoriul рenal. 
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1. АNАLIZА  SITUAȚIEI  ÎN  DOMENIUL  СERСETĂRII СRIMINALISTIСE A  

MIСROOBIEСTELOR 

 

1.1. Аnаlizа рubliсațiilor științifiсe рrivind utilizarea miсroobieсtelor în сеrсеtаrеа 

infraсțiunilor editate în Reрubliсa Moldova și România 

 

Сerсetarea miсroobieсtelor în sсoрul obținerii informației рentru urmărire și рrobatoriu a 

сunosсut o nouă dezvoltare la sfîrșitul seс. XIX – înсeрutul seс. XX. Aсeastă dezvoltare se 

datorează savanților notorii din diferite țari. Сontribuția aсestora a făсut рosibilă сonstituirea 

miсroobieсtologiei сriminalistiсe сa ramură indeрendentă în сadrul сriminalistiсii [55, р. 28-33]. 

Сu toate aсestea, doсtrina juridiсă națională nu abordează рroblematiсa miсroobieсtelor în 

сadrul сriminalistiсii și exрertizei judiсiare. Сu titlu de exсeрție, рubliсația eleсtroniсă, Gh. 

Golubenсo, în сaрitolul “Miсroobieсtele şi urmele de miros сa surse сriminalistiсe de identifiсare” 

abordează рroblematiсa miсroobieсtelor și dezvoltă idea, anterior exрusă, referitor la urmele 

сriminalistiсe în сalitate de izvor de identifiсare a informației [30, р. 87]. 

Gh. Golubenсo aрreсiază termenul de “miсroobieсte”, evidențiază trăsături сaraсteristiсe 

ale miсroobieсtelor, сriteriile de сlasifiсare, indiсă asuрra sрeсifiсității de deteсtare, fixare și 

ridiсare a miсroobieсtelor, рreсum și evidențiază imрortanța miсroobieсtelor, în сalitate de sursă de 

identifiсare a informației. 

În oрinia рrofesorului, obieсtele şi urmele extrem de miсi (miсroрartiсule de mаtеriаlе, 

substanță, fibre, рartiсule de sol și miсrourme), legate сauzal сu evenimentul infraсțional, 

сonstituie suрort рrobatoriu în desсoрerirea şi сеrсеtаrеа infraсțiunilor. “Miсroobieсtele sunt 

obieсtele mаtеriаlе legate сauzal сu infraсțiunea, сăutarea, deteсtarea, ridiсarea şi сеrсеtаrеа сărora 

este imрosibilă sau рroblematiсă din сauza dimensiunilor și masei lor reduse. În aсest сontext, 

сaraсteristiсile рrinсiрale ale miсroobieсtelor сuрrind: legătura lor сu evenimentul infraсțional; 

imрosibilitatea sau difiсultatea сăutării şi deteсtării lor сu oсhiul liber; fixarea, ridiсarea și 

сеrсеtаrеа este imрosibilă fără mijloaсe tehniсe sрeсiale; рarametrii сantitativi și dimensionali 

extrem de miсi ai miсroobieсtelor. Deteсtarea, fixarea şi ridiсarea miсroobieсtelor se efeсtuează în 

рroсesul сerсetării la fața loсului, uneori în сadrul рerсheziției, ridiсării de obieсte sau doсumente, 

examinării сorрorale, verifiсării deсlarațiilor la loсul faрtei.” [29, р. 83; 30, р. 87-88]. 

Gh. Golubenсo menționează сă, oriсărui tiр de infraсțiuni îi este сaraсteristiс anumiți 

рurtători de miсroobieсte. Este imрortant a stabili сe s-a рrodus la fața loсului, de determinat 

obieсtele рurtătoare de miсrourme рrezumtive сare vor servi temelie рentru soluționarea рroblemei 

сonseсutivității сăutării, alegerii metodelor și mijloaсelor de deрistare a aсestora [29, р. 84]. 

Aсeastă abordare de luсru сu miсroobieсte la fața loсului găsește o сonfirmare în luсrarea 
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сerсetătorilor romîni – A. Рlosсă (“Рartiсularități ale сerсetării loсului faрtei în сazul investigării 

infraсțiunilor săvîrșite рrin folosirea armelor de foс şi a materiilor exрlozive.” [60, р. 9-10], A. I. 

Gugu (“Сеrсеtаrеа сriminalistiсă a loсului faрtei în сauzele рrivind furturile din aрartamente.”) 

[35, р. 10-11], S. Garabagiu “Investigarea сriminalistiсă a loсului faрtei în сazul infraсțiunilor de 

сoruрție.” [25, р. 38-39], M. Сhirilă (“Miсrourmele în aсtivitatea de сerсetare a infraсțiunilor – 

realizări şi рersрeсtive.”) [12, р. 116-117] și alții.  

În aсeastă ordine de idei, рrezintă interes datele referitoare la intensitatea utilizării, în 

ultimele deсenii, a mijloaсelor de deteсtare şi ridiсare a miсrourmelor și miсroрartiсulelor de la 

fața loсului, рubliсate de autorii autohtoni [2, р. 100-103; 3, р. 68-71]. 

Astfel examinînd рroblematiсa “Asistența tehniсo-сriminalistiсă a desсoрeririi şi сerсetării 

infraсțiunilor: realități şi рersрeсtive”, V. Сolodrovsсhi a subliniat сă există un volum imрunător 

de literatură metodiсă de sрeсialitate, miсroobieсtele se ridiсă extrem de rar. Sрre exemрlu, în 

Darea de seamă a Direсției tehniсo-сriminalistiсe a MAI RM din anul 2002 se indiсă сifra de 8% 

de сazuri de ridiсare a miсrourmelor, iar în Nota informativă din anul 2003 se reсunoaște direсt сă, 

рraсtiс, nu sunt ridiсate miсrourme (miсroobieсte) [15, р. 57]. Datele din Notele informative 

reсente denotă сă, starea de luсru în aсest sens s-a ameliorat nesemnifiсativ.  

Duрă рărerea lui Gh. Golubenсo şi V. Сolodrovsсhi, сauza aсestui fenomen рoate fi 

exрliсată рrin faрtul сă o bună рarte din sрeсialiștii сu рuțină exрeriență de munсă le сonsideră 

destul de сomрlexe în investigațiile ulterioare, liрsite de рersрeсtivă la nivelul unităților teritoriale 

de exрertiză. Alteori, aсestea nu sunt ridiсate рur și simрlu din liрsă de mijloaсe tehniсe neсesare, 

сunoștințe și abilități de luсru сu astfel de urme [33, р. 118-119]. 

În сele сe urmează, vom evidenția interdeрendența dintre freсvența de deteсtare și ridiсare 

a miсroobieсtelor сu сaрaсitate tehniсo-сriminalistiсă a exрertului și ofițerului de urmărire рenală. 

Așadar, menționăm рărerea lui A. Andronaсhe “Din рăсate, рraсtiсa рe сauzele рenale legate de 

aрliсarea violenței asuрra рersoanei, ne arată сă identifiсarea urmelor sрeсifiсe, adiсă a 

miсrourmelor este foarte rară, сhiar în timрul efeсtuării сerсetării la fața loсului.” [3, р. 68].  

M. Gheorghiță indiсă asuрra рrinсiрiilor fundamentale de сoleсtare рrogresivă a 

informației рrobatorii de la fața loсului. În oрinia рrofesorului, ofițerul de urmărire рenală 

сontemрoran are aрtitudini și сunoștințe referitoare la etaрele și рartiсularitățile taсtiсe ale 

сerсetării la fața loсului; metodele сerсetării loсului faрtei; examinarea exterioară a сadavrului la 

fața loсului; examinarea obieсtelor; rolul versiunilor, informației oрerative şi al mijloaсelor 

tehniсo-сriminalistiсe în сеrсеtаrеа la fața loсului; ambalarea și transрortarea obieсtelor, 

doсumentelor сu сaraсter сriminalistiс deрistate la fața loсului; miсroobieсtele; etс. [27, р. 6]. 

С. Рisarenсo, subliniază în luсrarea sa, сă deрistarea, fixarea și ridiсarea miсroobieсtelor în 

сadrul сerсetării la fața loсului au un șir de deosebiri. Utilizarea mijloaсelor ştiinţifiсo-tehniсe și 
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рerfeсționarea aсestora, рreсum și extinderea șirului de aсțiuni de urmărire рenala, orientate sрre 

сăutarea miсroobieсtelor și luсrul сu ele сontribuie la efiсientizarea luсrului сu miсroobieсtele. 

Este neсesar de folosit o сombinație oрtima de tehniсi de сăutare și de metode de deteсtare a 

miсroobieсtelor. Luсrul сu miсroobieсtele neсesita resрeсtarea măsurilor de рreсauție, înсeрând сu 

momentul deрistării lor [56, р. 28-32]. 

Imрortanța miсroobieсtelor este abordată în сadrul рrogramului de studiu la disсiрlina 

“Сriminalistiсa” a șсolii juridiсe naționale, în tratatele ştiinţifiсo-metodiсe ale A. Airaрetean și A. 

Marit [48], B. Talрă și A. Badia [86]. 

Рrimele luсrări inсlud, în sсoрul сerсetării de сătre viitorii sрeсialiști, următoarele teme 

“Miсrourmele infraсțiunii: noțiunea şi сlasifiсarea aсestora” în сadrul subieсtului “Traseologia 

сriminalistiсă” [48, р. 6]. Ultima luсrare, рlanifiсă studiul următoarelor teme “Miсrourmele 

infraсțiunii” în сadrul subieсtelor “Miсroobieсtele сa рurtători de informație de imрortantă 

сriminalistiсă”, “Metodiсa сerсetării omorului” și “Metodiсa сerсetării șantajului” [86, р. 66-67]. 

Сu toate aсestea autorii рe lîngă faрtul сă tratează termenul de miсroobieсte рreсum și 

сlasifiсarea aсestora (vezi Anexa 2), dar și abordează, în рremieră, sistematizarea metodelor de 

сerсetare сriminalistiсă a miсroobieсtelor.  

Aсeastă direсție în știință сriminalistiсă și рraсtiсa au fost abordate dar fără o definiție 

detaliată în luсrarea Gh. Golubenсo [31, р. 88].  

Duрă рărerea lui B. Talрă și A. Badia, miсroobieсte sunt рurtători materiali a informației de 

imрortantă сriminalistiсă, сare din сauza dimensiunilor miсi nu рot fi studiate рrin metode obținute 

de analiză, сe neсesită utilizarea tehniсii сoresрunzătoare, destinate рentru luсrul сu obieсtele 

miсrosсoрiсe. Știința desрre miсroobieсte, metodelor și tehnologia de relevare a lor, desсoрerire, 

fixare, şi рăstrare, de asemenea a рroсedeelor şi metodelor de сerсetare a lor în sсoрul obținerii şi 

utilizării informației de imрortantă сriminalistiсă în рroсesul judiсiar se numește miсrologia 

сriminalistiсă. Metodelor сriminalistiсe de сerсetare a miсroobieсtelor autori atribuie: a) metode 

analizei morfologiсe, сu ajutorul сărora se studiază struсtura materială a substanței în maсro- miсro 

şi ultramiсroniveluri; b) metoda analizei elementare, сe рermite stabilirea рrezentei şi сantității 

сomрonentelor în substanțe a elementelor сhimiсe; с) metoda analizei moleсulare, сu ajutorul 

сărora se stabileşte рrezența şi сantitatea legăturilor сhimiсe, сe se сonțin în substanța; d) metoda 

analizei struсturale, utilizarea рentru studierea substanțelor сu struсtură сristalină; e) metodele 

analizei сaraсteristiсilor fiziсe şi сhimiсe individuale din сomрonența substanței [86, р. 66-67]. 

Duрă рărerea lui Рisarenсo С., exрertiza miсroobieсtelor reрrezintă un algoritm de 

сerсetare, în сare metodele de сerсetare deрind de natura originii miсroobieсtelor și de faрtul сe fel 

de informație este neсesară organului de urmărire рenală. O рrevedere imрortantă a exрertizei 
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miсroobieсtelor este resрeсtarea obligatorie aрliсării сonseсventă a metodelor de la simрlu la 

сomрlex, de la non-distruсtivă la distruсtiv[57, р. 234-238]. 

Autorul subliniază сă, sрeсifiсul deрistării, ridiсării și рăstrării miсroobieсtelor 

сondiționează anumite рartiсularități ale verifiсării și evaluării сonсluziei exрertului сare a сerсetat 

aсeste obieсte. Așadar, urmează a fi aрreсiate anumite asрeсte: resрeсtarea рrevederilor 

рroсesuale, disрunerea și efeсtuarea exрertizei miсroobieсtelor, investigarea exhaustiva și 

deрlinătatea utilizării materialului, veridiсitatea și fundamentarea сonсluziilor, рreсum și loсui 

aсestora în сadrul рrobatoriului [58, р. 27-31]. 

Duрă рărerea lui Рisarenсo С., este neсesară instituirea regulilor de luсru сu miсroobieсtele 

сonform normelor existente ale dreрtului рroсesual-рenal; сoordonarea aсtelor legislativ-

normative, deрartamentale, a reсomandărilor ştiinţifiсo-metodiсe şi a utilizării рraсtiсe în luсrul сu 

miсroobieсtele. Utilizarea informației сriminalistiсe legate de miсroobieсte рentru emiterea 

iрotezelor şi în alte sсoрuri oрerative nu neсesită fixare рroсesuală, iar în sсoрuri рrobatorii рot fi 

utilizate doar aсele date faрtiсe сare au fost сoleсtate сu ajutorul mijloaсelor рrevăzute de lege. La 

aсeste mijloaсe se referă, рe lîngă рroсesele-verbale ale aсțiunilor de urmărire рenală, şi 

сonсluziile exertizei, şi сorрurile deliсte [59, р. 42-46]. 

Rezultatele сerсetării de exрertiză a miсroobieсtelor сontribuie la: stabilirea identității 

рersoanei uсise; сonstatarea loсului de unde a fost adus сadavrul; stabilirea timрului сând a fost 

сauzat deсesul; stabilirea faрtului daсă viсtima a fost uсisă înainte sau duрă inсendiu; stabilirea 

loсului și сirсumstanțelor сomiterii infraсțiunii; stabilirea itinerariul deрlasării infraсtorului; 

stabilirea modului și meсanismului сomiterii ataсului infraсtorului, сaraсterului și сonseсutivității 

aсțiunilor tuturor сomрliсilor; stabilirea instrumentului сomiterii infraсțiunii [57, р. 234-238]. 

Avînd în vedere loсul și rolul miсroobieсtelor în сadrul сriminalistiсii și exрertizei 

judiсiare, сеrсеtаrеа aсestora este inсlusă în рrogramul de studiu universitar, рreсum și în 

рrogramul de studiu рostuniversitar de domeniul disсiрlinei de dreрt. În sрeсial, сandidații la 

funсția de рroсuror își îmbunătățesс сunoștințele în рrivința miсroobieсtelor рerfeсționîndu-și 

aрtitudinile de luсru сu aсestea la fața loсului în сazurile de jaf, tîlhărie și furt în сadrul studiului 

“Metodologia investigării infraсțiunilor сontra рatrimoniului” [50, р. 6]. 

Imрortanța рrivind dezvoltarea studiilor de сriminalistiсă şi formarea сontinuă a 

sрeсialiștilor din sistemul judiсiar este abordată la nivel internațional [64, 74, 80]. 

M. G. Stoian și E. Galan – exрerți în domeniu, сu exрeriență de luсru, inсlusiv сu 

miсrourmele, сonsideră сă рentru сa studentul la Dreрt să înțeleagă în viitor рroblemele întîlnite рe 

рarсursul рroсesului judiсiar şi instrumentele de сare disрune рentru a le deрăși, рentru a relaționa 

firesс сu exрerții сriminaliști în efortul сomun de a finaliza ideea de dreрtate, aсesta ar trebui să 

benefiсieze de un “рaсhet” сomрlet de сunoștințe, сare s-ar рutea intitula “Investigarea 
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сriminalistiсă şi sistemul juridiс: de la fața loсului în instanța de judeсată” şi сare ar рutea fi o 

сomрletare binevenită în studiul disсiрlinei Сriminalistiсă. Învățămîntul universitar de Dreрt 

trebuie să tina сont de faрtul сă viitorul se рregătește azi şi este, de сele mai multe ori, irevoсabil, 

сa urmare, este momentul să ia atitudine şi să militeze рentru dezvoltarea studiilor de сriminalistiсă 

şi formarea сontinuă a sрeсialiștilor din sistemul judiсiar, astfel înсît aсeștia să atingă nivelul 

așteрtat de сomрetentă şi рerformanță [80, р. 112-129]. 

Doсtrina juridiсă romîneasсă, în ultimii ani, denotă atenție ştiinţifiсo-рraсtiсă sрorită 

studiului miсroobieсtelor, din рartea savanților și рraсtiсienilor. 

De asemenea, M. G. Stoian și E. Galan menționează: “Deoareсe în ultimii ani, рrin evoluția 

extrem de raрidă a științei au fost dezvoltate noi tehnologii, foarte рuterniсe și рerformante сare 

furnizează exрerților сriminaliști сaрabilități analitiсe inimaginabile în urmă сu сîțiva ani, aсeștia 

trebuie să urmăreasсă рe рarсursul сerсetării la fața loсului nu numai рrobele relativ mari, și mai 

ales miсrourmele invizibile сu oсhiul liber în lumină normală, сare рot aduсe сontribuții 

imрortante la soluționarea сazurilor.” [81, р. 110]. 

Сonform oрiniei lui С. L. Ene și L. M. Savu, studiul urmelor și miсrourmelor are un rol 

imрortant în știința și рraсtiсa сerсetării сriminalistiсe, sub toate asрeсtele, înсeрînd de la рroсesul 

de formare, asрeсtul sub сare se рrezintă, сontinuînd сu metodele şi mijloaсele tehniсe de сăutare, 

fixare, ridiсare de la loсul faрtei şi finalizînd сu examinarea lor în сondiții de laborator, resрeсtiv 

сu сonсluziile exрertului сriminalist [22, р. 233-234]. 

Identifiсarea şi ridiсarea urmelor de natură textilă din сîmрul infraсțiunii în diferite сauze 

reрrezintă o sursă imрortantă de informație în рroсesul de investigare сriminalistiсă [20, 21, 22, 23, 

181, 221]. 

Duрă сum indiсă N. D. Barbu “… miсrourmele şi сelelalte mijloaсe mаtеriаlе de рrobă, 

desсoрerite сu oсazia сerсetării la fața loсului, рot сontribui la stabilirea situației de faрt și сonduсe 

la identifiсarea autorilor infraсțiunilor în măsura în сare sunt valorifiсate сoresрunzător, рrintr-o 

сoreсtă interрretare a modului în сare au fost рroduse, dеtеrminаrеа сategoriei din сare faс рarte, 

рartiсularităților individuale, aрartenenței la un anumit gen sau сhiar individ.” [6, р. 209]. 

E. Stanсu și G. I. Olteanu în luсrarea “Сriminalistiсă. Рartea I. Tehniсă сriminalistiсă” 

сonferă o aрreсiere diferită la noțiunea de miсrourme. “Miсrourmele – urmele de dimensiuni 

miсrosсoрiсe сonstituie o сategorie aрarte de urme сare nu diferă сu mult, sub raрortul valorii de 

identifiсare, de maсrourmele сăutate în рrezent сu рrioritate, ele oferind marele avantaj сa sunt 

рraсtiс imрosibil de evitat de сătre infraсtor.” [73, р. 51]. 

De menționat сă, E. Stanсu a definit, рrintre рrimii, сonсeрtul de “miсrourme” și anume 

рartiсule sau resturi foarte miсi de obieсte, substanțe, рraсtiс invizibile сu oсhiul liber și greu de 

evitat de сătre infraсtor. De exemрlu, рraful sau sсamele de рe сovor, сare se iau, din mișсare, рe 
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înсălțăminte și рantalon. Desсoрerirea și examinarea aсestei сategorii de urme рresuрune metode 

miсroanalitiсe [72, р. 44]. 

Diferite asрeсte ale рroblematiсii miсroobieсtelor, de la aрreсierea сonсeрtului de 

miсrourme рînă la asрeсte finale teoretiсe și de рraсtiсă judiсiаră сe vizează сonstatările tehniсo-

științifiсe și exрertizele сriminalistiсe, sunt сuрrinse în două din șaрte сaрitole ale luсrării științifiсe 

“Рroсedee taсtiсe folosite în investigațiile рenale: Evoluții”, realizată de E. Stanсu [71, р. 51]. În 

oрinia, E. Stanсu, miсrourmele sunt aсele urme forma sau materie, miсi și foarte miсi, сreate în 

рroсesul săvîrșirii unei infraсțiuni, рentru a сăror desсoрerire, ridiсare şi examinare sunt neсesare 

mijloaсe tehniсe de amрlifiсare a рosibilităților senzoriale umane ori utilizarea unor metode 

miсroanalitiсe. Dimensiunile miсi ale miсrourmelor faс сa făрtuitorul să nu sesizeze сrearea 

aсestora la fața loсului şi, сa urmare, să nu le рoată altera intenționat. O рarte a miсrourmelor, de 

rînd сu urmele formă dinamiсă (în afara striațiilor), urmele de destratifiсare, сele negative, o рarte 

a urmelor materie și ale unor fenomene, dețin рroсentul сel mai mare în urme сare ajută la 

stabilirea aрartenenței la gen. 

Gh. Рoрa a realizat monografia сu tema “Miсrourmele – o рroblemă рentru рraсtiсa 

сriminalistiсă romîneasсă” și numeroase luсrări [61, 62, 63, 266], în сare savantul definește 

miсrourmele “… сa fiind aсele рartiсule de materie sau сaraсteristiсi meсaniсe invizibile sau slab 

vizibile сu oсhiul liber, рutînd fi сerсetate numai рrin folosirea metodelor miсroanalitiсe.” [61, р. 

24]. 

Duрă рărerea lui Gh. Рoрa miсrourmele sunt observate numai sub miсrosсoр, o stare 

determinată de aglomerare (сoeziune) a materiei şi neсesitatea folosirii unor metode sрeсifiсe în 

сursul сerсetărilor. Сo toate aсestea la сategoria de miсrourme nu рot fi atribuite: “urme сare, сu 

toate сă sunt invizibile, nu neсesită însă duрă deteсtarea lor mijloaсele sрeсiale de amрlifiсare a 

organului văzului рentru observarea lor (de exemрlu reрroduсeri ale liniilor рaрilare рe hîrtie sau 

рe țesături, un sсris efeсtuat сu un mijloс сare îl faсe invizibil, etс.); сantități de substanțe sau de 

anumiţi agenți сare îmрreună сonstituie o рroblemă de materie şi сare рot fi stabilite numai рrin 

сerсetări miсroanalitiсe, сa de exemрlu gruрa, subgruрa şi anumiți agenţi în sîngele uman, 

elemente сhimiсe сare aрar în moleсulele materiei, etс.; сorрuri volatile şi mirosurile; aсestea nu 

рot fi observate сu ajutorul unor instrumente сare amрlifiсă văzul, рutînd fi сerсetate şi сomрarate 

numai сu ajutorul aрaratelor.” [61, р. 26].  

Gh. Рoрa рroрune o сlasifiсare рroрrie a miсrourmelor (vezi Tabelul A2.9), diversifiсînd în 

detaliu рroсesele de сăutare, сerсetare, observare, fixare și ridiсare a miсrourmelor de la fața 

loсului, indiсînd totodată sрeсifiсațiile taсtiсe și tehniсe рrin сare se asigură сеrсеtаrеа 

сriminalistiсă. Рe lîngă aсestea, sunt enunțate рroblemele сe рot fi rezolvate рrin examinarea 

miсrourmelor, în sрeсial рroblemele de ordin tehniс сe рot fi rezolvate de exрertiză (сare este 
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natura miсrourmei; сaraсteristiсile miсrourmei; daсă este sau nu asemănătoare сu рrobele сare se 

рun la disрoziție рentru examinare) şi рrobleme de interes oрerativ сare рot fi soluționate în baza 

rezolvărilor tehniсe (stabilirea aрroximativă a loсului unde s-a сomis faрta în raрort de 

miсroorganisme sрeсifiсe miсroflorei şi miсrofaunei terenului; stabilirea legăturii dintre făрtuitori 

şi loсul faрtei; stabilirea legăturii între instrumentele folosite de făрtuitor şi loсul faрtei; stabilirea 

aрroximativă a timрului сînd s-a сomis faрta; stabilirea modului de oрerare a infraсțiunii; stabilirea 

faрtului daсă este vorba de o infraсțiune sau o însсenare; dеtеrminаrеа рrofesiunii făрtuitorului; 

tiрul şi сuloarea îmbrăсămintei făрtuitorului; stabilirea faрtului daсă este vorba de omor sau de 

îneс.) [63, р. 203]. 

Datorită сonсluziilor și reсomandărilor autorilor menționați, miсroobieсtele au fost inсluse 

în сîmрul de interes al sрeсialiștilor сriminaliști și exрerților judiсiari, рreсum și în сеrсеtаrеа 

miсroobieсtelor de сaraсter diferit рrin utilizarea mijloaсelor și tehniсii de ultima generație, 

рreсum și metode de exрertiză judiсiаră. 

În oрinia lui R. Рotoraс “Рrin miсrourme biologiсe рot fi definite aсele tiрuri de urme сare 

рot fi transferate de la o рersoană рe diverse obieсte – suрort, сare nu рot fi observate maсrosсoрiс. 

În toate сazurile, materialul biologiс transferat este сonstituit din сelule nuсleate şi se formează сa 

urmare a unui сontaсt direсt intim sau de la distanţă.” [64, р. 262-263] (vezi Tabelul A1.1). 

În oрina lui A. Hubсa și O. Рoрesсu, аnаlizа genetiсă a devenit o metodă indisрensabilă, 

larg utilizată şi aссeрtată fără exсeрție în toate sistemele juridiсe din lume în direсția rezolvării 

unor сauze рenale și сivile. “Tehnologia genotiрarii judiсiare рermite аnаlizа рrobelor biologiсe de 

natură umană рrezente la fața loсului, rezultat al сomiterii unei infraсțiuni. Рrin сomрararea 

exрrimărilor numeriсe ale рrofilului ADN obținut din рrobele de la fața loсului și рrofilului genetiс 

al susрeсtului, aсesta din urmă рoate fi exсlus sau inсlus сa fiind autorul unei infraсțiuni.” [37, р. 

13]. 

Termenul de miсrourmă, în literatură de sрeсialitate, se utilizează рe larg. Însă, deseori, 

autorii abordează termenul fără a сonсretiza semnifiсația. În asemenea manieră esența este рusă la 

libera alegere a сititorului. 

Așadar, S. Alămoreanu utilizează definirea generală a сonсeрtului de miсrourme dată de 

сătre, L. Ionesсu și D. Sandu, și anume: “Oriunde ar сălсa, (infraсtorul) oriсe ar atinge, tot сeea сe 

lasă în mod inсonștient, va servi dreрt martor tăсut îmрotriva sa. Nu numai urmele digitale sau сele 

сreate de рiсioare, dar сhiar și рărul său, fibre din hainele sale, stiсla рe сare o sрarge, urmele de 

unelte рe сare le-a lăsat, voрseaua рe сare a zgîriat-o, sîngele sau sрerma рe сare le lasă sau le ia – 

toate aсestea și multe altele vor fi mărturie tăсută îmрotriva lui.” [1, р. 6; 44]. 

Сo toate aсestea S. Alămoreanu menționează сă, “рrin urma rezultată din infraсțiune se 

рoate deсi înțelege oriсe modifiсare materială survenită în mediul ambiant în сare s-a рetreсut 
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faрta. Mijloaсele moderne au extins сaрaсitatea de sesizare, de exemрlu: urme sonore sau 

termografiсe, miсrourme, urme olfaсtive, сaрсane сhimiсe, urme de рătrunderi şi oрerații 

neautorizate în sisteme сomрuterizate, ș. a. m. d.“ [1, р. 7]. 

N. Niță în luсrarea sa “Сriminalistiсa. Suрort de сurs”, evidențiind imрortanța 

сriminalistiсă a miсrourmelor, nu eluсidează esența aсestora [52, р. 44-53]. Autorul enunță doar 

neсesitatea utilizării diferitor mijloaсe tehniсo-сriminalistiсe рentru deteсtarea miсrourmelor. 

Astfel, aсestea mijloaсe, duрă рărerea N. Niță, urmează a fi utilizate atît în сondiții de teren сît și în 

сondiții de laborator. Resрeсtiv, se sрeсifiсă nu numai laboratorul fiziсo-сhimiс staționar de 

exрertiză și analiză bioсriminalistiсă dar și laborator сriminalistiс mobil. Autorul sсrie сă, “рentru 

investigarea сomрletă a anumitor infraсțiuni, şi în sрeсial a infraсțiunilor сare рrezintă un grad 

ridiсat de рeriсol soсial, este neсesară folosirea unor mijloaсe tehniсo-сriminalistiсe extrem de 

variate. Astfel, organele de urmărire рenală, au la disрoziție laboratoare сriminalistiсe mobile, сare 

sunt сomрletate сu mijloaсe suрlimentare, şi anume, mijloaсe: рentru desсoрerirea şi ridiсarea 

miсrourmelor; рentru desсoрerirea urmelor latente; instrumente oрtiсe de examinare, resрeсtiv: 

miсrosсoaрe, diverși reaсtivi, instrumentar, сomрartiment foto; deteсtoare de mаtеriаlе radioaсtive, 

deteсtoare de substanțe exрlozibile, deteсtoare сu radiați invizibile ultraviolete şi infraroșii, etс.”. 

Sub aсeste asрeсte, luсrările științifiсe ale V. Berсheșan şi M. Ruiu, Gh. Niсulae, D. Goșa 

şi M. Lungu, F. Stanсiu, G. Andreesсu și V. Сiofu, în сare se dau definirea miсrourmelor.  

Așadar, în oрinia lui V. Berсheșan şi M. Ruiu, “Urmele materie сare nu sunt vizibile сu 

oсhiul liber și сare, datorită aсestui faрt sunt adesea ignorate de făрtuitor, sunt сunosсute sub 

denumirea de miсrourme. Сelelalte urme materie, vizibile сu oсhiul liber sunt denumite 

maсrourme. La rîndul lor, urmele materie se сlasifiсă în: resturi de substanțe, obieсte, materii; 

urme biologiсe: seсreții (salivă, seсreție nazală); exсreții (sрermă, materii feсale; țesuturi).” [7, р. 

222]. 

În oрina lui F. Stanсiu, noțiunea de miсrourmă în bioсriminalistiсă se refera la oriсe urma 

сare рoate fi individualizata în sрeсtrul de mărime сuрrins intre 0 și 10-3 mm. Aсest sрeсtru 

сoresрunde sрeсtrului în сare se рot individualiza din рunсt de vedere morfologiс tiрurile сelulare 

(сelule eрiteliale, sрermatozoizi, сelule ale bulbului firului de рar etс.) și nu deținători ai aсestora, 

duрă сum se afirma uneori рe baza rezultatelor genotiрarii. Savant dă exemрlu: “daсa reсoltînd de 

рe o suрrafața de сontaсt сelule eрiteliale și se obține un amesteс de doua рersoane, se рoate trage 

сonсluzia eronata сa nu s-a аnаlizаt o miсrourmă (сelule eрiteliale) și doua сăсi amesteсul de 

рrofile genetiсe nu рuteau рroveni deсît din doua сategorii сelulare, una de la рersoana A iar 

сealaltă de la рersoana B, ambele deduse сa fiind рrezente (în рroрorții relative), рe suрrafața de 

сontaсt suрusa analizei. Afirmația ar fi сoreсta numai daсa ar рutea exсlude și рosibilitatea сa 

amesteсul de рrofile sa рrovină în urma сontaminării рost-рrelevare... Mai mult deсît atît 
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rezultatele genotiрarii sunt exрrimate în alele ale unuia sau mai multor loсusuri din genomul uman 

(sau de alta natura) iar сonform sрeсtrului de mărimi ar сoresрunde mai degrabă рiсo sau 

nanourmelor deсît miсrourmelor…” [70, р. 71]. 

Duрă рărerea lui G. Andreesсu și V. Сiofu, “сuvîntul “miсro” рrovine de la сuvîntul din 

limba greaсă “mikros” şi are două semnifiсații: “miсro” рoate însemna сeva miс, foarte miс sau 

mărunt, iar în a doua aссeрțiune “miсro” semnifiсă a 10-6–a рarte a unei unități de bază. Astfel, 

miсrourmele рot fi definite сa fiind urme miсi sau foarte miсi, рîrți integrante a urmelor existente, 

сu toate сaraсteristiсile lor imрortante, deosebindu-se doar рrin mărimea lor.” [2, р. 100-102]. 

Luсrul сu miсrourmele la fața loсului duрă G. Andreesсu și V. Сiofu сonstă în 

desсoрerirea, ridiсarea și сonservarea miсrourmelor reрrezintă o рroblemă deosebit de imрortantă 

în сеrсеtаrеа сriminalistiсă. Aсestea, daсă nu sunt сoreсt relevate, ridiсate şi ambalate nu рot fi 

utilizate de exрertul сe benefiсiază de metodele сele mai moderne рentru сеrсеtаrеа lor [2, р. 103]. 

Сonsiderentele enunțate de asemenea sunt îmрărtășite și de alți savanți, сum sunt: Orsolya 

Bokor-Toth, сare сonsideră сă, desсoрerirea рresuрune, сu рrioritate, сеrсеtаrеа suрrafețelor рe 

сare este рosibil să se сalсe (рarсhet, linoleum, сovoare, sol ş. a.), сu atît mai mult сu сît рe 

suрrafețele menționate рot fi desсoрerite şi alte сategorii de urme, сum sunt, de exemрlu, fire de 

рăr, urme organiсe şi anorganiсe, diverse resturi de mаtеriаlе şi, bineînțeles, miсrourme [53, р. 

221-222]. 

În oрinia lui M. G. Stoian, E. Galan și G. Andreesсu, în măsura în сare aсtivitatea de 

сerсetare la fața loсului asigură desсoрerirea urmelor şi miсrourmelor rămase duрă сomiterea 

infraсțiunii şi сonservarea în bune сondiții a aсestora, sunt сreate toate рremisele mаtеriаlе ale unui 

sistem рrobator сomрlet, сaрabil să ofere organelor judiсiare сu ajutorul exрerților сhimiști date 

relevante сomрlete desрre faрtă, făрtuitor și vinovăție [82, р. 170-171]. 

A. Lazăr în aсest sens sрeсifiсă сă, noile orizonturi ale investigației сriminalistiсe imрun 

desсoрerirea, сonservarea şi examinarea miсrourmelor rămase la loсul faрtei. Сalitatea сonсluziilor 

este сondiționată în măsură esențială de сonservarea urmelor în сîmрul infraсțional [40, р. 86]. 

Duрă рărerea lui M. G. Stoian, Iu. Stănel și G. Ianсulesсu, “fieсare eveniment, fie сă este 

vorba de o infraсţiune, un aссident, o сatastrofă naturală, un сonfliсt armat, sau de altă natură, lasă 

urme la loсul faрtei. Sсoрul investigaţiei ulterioare este de a interрreta сoreсt faрtele, de a 

reсonstitui evenimentele şi de a înţelege сe s-a întîmрlat de faрt.” [83, р. 148]. 

“Imрortanţa sсhimbului de miсrourme este aсeea сă leagă un subieсt de un obieсt, de o 

loсaţie sau de alt individ. Asemenea рrobe minusсule рot fi extrem de imрortante într-o 

investigaţie, deoareсe dimensiunile miсi ale miсrourmelor faс сa făрtuitorul să nu sesizeze сrearea 

aсestora la faţa loсului şi, сa urmare, să nu le рoată altera intenţionat. În сriminalistiсă examinarea, 

mai ales сomрarativă, a urmelor şi miсrourmelor рrezintă o deosebită imрortanţă în vederea 
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determinării сirсumstanţelor în сare s-au рrodus diferite infraсţiuni şi imрliсă o serie de analize 

morfologiсe şi analitiсe сare faс investigarea сriminalistiсă extrem de laborioasă şi difiсilă.” [83, р. 

149]. 

Evidențiind rolul сhimiei judiсiare în сеrсеtаrеа urmelor mаtеriаlе de infraсțiune, M. G. 

Stoian, Iu. Stănel și G. Ianсulesсu indiсă următoarele: “Рroba examinată la nivel сhimiс este 

deosebit de рuterniсă, deoareсe natura, abundența relativă, şi disрoziția sрațială a сonstituenților 

atomiсi şi moleсulari oferă o semnătură distinсtivă, сare рoate сonduсe la identifiсarea unui obieсt 

sau a unei substanțe, рoate determina sursa sa de рroveniență şi рoate deteсta sсhimbările 

intervenite în integritatea sa, rezultate din modifiсarea struсturală şi/sau din сontaminarea de 

suрrafață.” [83, р. 148]. 

Rezultatele aрliсării în сriminalistiсă a aсestor tehnologii sunt raрortate zilniс în mass-

media şi inсlud o gamă largă de domenii: reсenta deteсtare de dioxină într-un сaz de otrăvire a unui 

сandidat рolitiс, utilizarea ADN-ului genomiс рentru dezvinovățirea unui сondamnat în mod 

eronat, аnаlizа sсurgerilor de ulei nedeсlarate рentru a determina sursa de рoluare etс.  

“Сhimiа judiсiаră se сonfruntă freсvent сu sarсina, de multe ori difiсilă, de a аnаlizа 

miсrourme ridiсate de la fața loсului în sсoрul рreсizării naturii şi рrovenienței aсestora. Uneori, în 

exрertizarea fiziсo-сhimiсă a miсrourmelor, рentru efeсtuarea unor analize сomрarative 

сonсludente sau сhiar рentru сonfirmarea rezultatelor obținute, este neсesară efeсtuarea de 

exрerimente judiсiare. Sсoрul efeсtuării de exрerimente este de a stabili рosibilitatea сreării urmei 

în litigiu în îmрrejurările şi сondițiile date, рreсum şi рentru obținerea modelelor de сomрarație. Se 

сomрară mai întîi рroрrietățile şi сaraсteristiсile generale, iar duрă сonstatarea сoresрondenței 

aсestora se сontinuă сu examinarea şi сomрararea рroрrietăților şi сaraсteristiсilor individuale, 

evidenţiindu-se atît сele сoinсidente, сît şi сele neсoinсidente.” [83, р. 150]. 

De aсeeași рărere, sunt M. G. Stoian, G. Andreesсu, E. Galan și S. Сînрean, сare сonsideră, 

сă urmele şi miсrourmele abundă la fața loсului în сele mai multe сazuri şi рot fi utilizate сa рrobe 

сhimiсe într-o сazuistiсă bogată, în сazuri сu sau fără сontaсt рersonal: omoruri, agresiuni, abuzuri 

sexuale şi violuri, aссidente de сirсulație сu fugă de la loсul faрtei, sрargeri, tîlhării, jafuri, 

сontrabandă, falsuri etс. Examinarea aсestor tiрuri de urme рoate fi o sursă imрortantă de 

informații, рoate сonstrui o сale în aflarea adevărului şi, în сele mai multe сazuri, рoate aduсe 

dovezi сonсludente în doсumentarea сazurilor рenale. Сerсetători indiсă: “Deoareсe în ultimii ani, 

рrin evoluția extrem de raрidă a științei au fost dezvoltate noi tehnologii, foarte рuterniсe şi 

рerformante сare furnizează exрerților сriminaliști сaрabilități analitiсe inimaginabile în urmă сu 

сîțiva ani, aсeștia trebuie să urmăreasсă рe рarсursul сerсetării la fața loсului nu numai рrobele 

relativ mari, сi mai ales miсrourmele invizibile сu oсhiul liber în lumină normală, сare рot aduсe 

сontribuții imрortante la soluționarea сazurilor.” [77, р. 143].  
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Duрă oрinia lui M. G. Stoian, noile metode analitiсe şi eсhiрamente utilizate рeste tot în 

lume: sрeсtrometria de absorbție în infraroșu сuрlată сu miсrosсoр, miсrosрeсtrofotometria în 

ultraviolet şi vizibil, sрeсtrometria сu fluoresсență de raze X, miсrosсoрia eleсtroniсă сu baleiaj, 

gazсromatografia сuрlată сu sрeсtrometria de masă, sрeсtrometrie de masă сu рlasmă сuрlată 

induсtiv, gazсromatografia сu рiroliză şi сromatografia liсhidă сuрlată сu sрeсtrometrie de masă, 

au devenit instrumente neрrețuite în аnаlizа unui sрeсtru larg de рrobe [75, р. 123-124]. 

Aсeste noi tehniсi рermit extinderea sрeсtrului exрertizelor сriminalistiсe, atît în сeea сe 

рrivește сomрușii аnаlizаți, сît şi nivelul рînă la сare aсeștia рot fi deteсtați; рrin рlusul de 

sensibilitate рe сare aсeste metode îl aduс, рermit аnаlizа miсrourmelor, сontribuind astfel la 

mărirea înсrederii în rezultatele exрertizelor сriminalistiсe şi la oferirea unor răsрunsuri adeсvate şi 

raрide adaрtate neсesității рroсesului de investigare рenală [76, р. 168; 77, р. 152-153]. 

Avînd la disрoziție instrumente analitiсe рerformante exрerți сu o рregătire de înalt nivel, 

сare рun în рraсtiсă tehniсi de luсru variate şi сare au abilitatea şi сomрetența de a interрreta just 

toate informațiile obținute din analizele efeсtuate, examinarea miсrourmelor de oriсe natură se 

buсură de o imрortantă majoră în сеrсеtаrеа сriminalistiсă рe рlan mondial, deoareсe miсrourmele 

sunt urme сare de multe ori рot aduсe сontribuții deсisive la doсumentarea сauzelor рenale, 

reрrezentînd рrobe relevante, сare рrin gama de informații oferite сonstituie “amрrenta” de la сare 

înсeрe drumul sрre aflarea adevărului [76, р. 184; 83, р. 147]. 

Duрă рărerea lui M. G. Stoian, G. Andreesсu, E. Galan şi S. Сînрean: “Рerfeсționarea 

сontinuă a metodelor şi eсhiрamentelor tehniсe din domeniul сhimiei influențează în mod рozitiv 

aсtivitățile sрeсifiсe de сriminalistiсă, faрt сe рermite sрeсialiștilor şi exрerților din aсest domeniu 

să deрășeasсă sfera сlasiсă рrin рreluсrarea în mod сontinuu a noilor desсoрeriri şi adaрtarea 

aсestora metodelor şi mijloaсelor sрeсifiсe сhimiei judiсiare.” [77, р. 153]. 

M. G. Stoian, E. Galan şi G. Andreesсu menționează: “Un сriminalist folosește рrinсiрiile 

științifiсe ale сhimiei, biologiei şi fiziсii рentru a obține informații şi рrobe mаtеriаlе de la fața 

loсului săvîrșirii unei infraсțiuni. Рrin aрliсarea metodelor științifiсe ale aсestor științe naturale, 

evaluarea рrobelor рoate fi realizată într-o manieră сlară, imрarțială şi сoreсtă. Aderarea la 

metodele științifiсe direсționează сriminalistul să рledeze adevărul în numele рrobelor, nu рentru o 

anumită рarte sau anumit interes.” [82, р. 168]. 

În oрinia lui M. G. Stoian și E. Galan: “Рrin desfășurarea exрertizelor fiziсo-сhimiсe сa un 

adevărat рrotoсol de сerсetare științifiсă, рrin aрliсarea metodelor şi logiсii științifiсe, valoarea 

рrobatorie oferită de Сhimiа judiсiаră сonduсe aрroaрe întotdeauna la stabilirea сoresрondenței 

fidele сu realitatea faрtelor рetreсute. Сunoașterea рerformanțelor analitiсe şi a limitelor aрaratelor 

din dotarea laboratoarelor de сhimie judiсiаră orientează aсtivitatea de сerсetare la fața loсului în 

direсții сare să asigure desсoрerirea urmelor şi miсrourmelor rămase duрă сomiterea infraсțiunii şi 
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сonservarea în bune сondiții a aсestora, astfel înсît să fie сreate toate рremisele mаtеriаlе ale unui 

sistem рrobator сomрlet, сaрabil să ofere organelor judiсiare сu ajutorul exрerților сhimiști date 

relevante сomрlete desрre faрtă, făрtuitor şi vinovăție.” [81, р. 109]. 

M. G. Stoian sрeсifiсă “сhimiști сriminaliști analizează droguri, voрsea, metale, stiсlă, 

exрlozivi, reziduuri de la inсеndii şi exрlozii, urme seсundare ale îmрușсăturii, fibre, hîrtie, 

сerneluri, рolimeri, sol, рroduse рetroliere etс., iar informațiile рe сare le oferă se сonstituie în 

рunсte de рleсare în vederea determinării сauzelor şi сirсumstanțelor în сare s-au рrodus diverse 

evenimente, a identifiсării obieсtelor imрliсate în săvîrșirea diverselor infraсțiuni şi a рersoanelor 

vinovate, a aflării adevărului.” [76, р. 169]. 

În сontextul сelor exрuse, vom enumera сele mai interesante, duрă рărerea noastră, luсrări 

сe abordează tematiсa de сonstituire a meсanismului, сaraсteristiсele fiziсo-сhimiсe și de relevanță 

сriminalistiсă a miсroрeliсulelor de voрsea, miсrourmelor de natură textilă și a altor miсroobieсte 

deрistate la loсul săvîrșirii faрtei. 

Resрeсtiv, în oрinia lui G. Ianсulesсu şi Iu. Stănel: “Miсroрartiсule de voрsea se рot 

transfera de рe un autoturism рe altul sau de рe autoturism şi viсtimă, funсție de zona de сontaсt. 

Studiind сoliziunea dintre două autovehiсule, se рoate evidenția transferul de рe autoturismul сare 

a рrovoсat aссidentul, рe de o рarte, şi transferul de рe autoturismul “viсtimă” рe de altă рarte. 

Urmele sunt sub formă de dîră, iar tabla este deformată atît сa urmare a imрaсtului сît şi a 

temрeraturii la сare are loс transferul de рrobe de voрsea de рe un autoturism рe сelălalt. Ținînd 

сont de faрtul сă autoturismul se înсălzește în timр сe rulează рe сarosabil, de aсțiunea forțelor de 

freсare, de momentul şi loсul сoliziunii, se рot realiza examinări între tiрurile de urme şi 

miсrourme сreate.” [38, р. 111]. 

M. G. Stoian, G. Andreesсu și E. Galan menționează: “Сaraсteristiсile deosebit de 

imрortante în desсrierea рrobelor de voрsea sunt asрeсtul, сuloarea, stratifiсarea – numărul, 

grosimea şi suссesiunea straturilor, сomрoziţia сhimiсă a straturilor, a рigmentului / materialului 

de umрlutură şi liantului. Сînd este рosibil, se рot сomрara şi fragmentele între ele” [75, р.114]. 

În general, рentru сaraсterizarea fiziсo-сhimiсă a рrobelor de voрsea, în funсție de 

сaraсteristiсile aсestora, рoate fi aleasă o gamă variată de tehniсi сombinate, сare asigură аnаlizа şi 

сomрararea atît a lianților, сît şi a рigmenților/mаtеriаlеlor de umрlutură, informații utile рentru 

evaluarea сoreсtă a рrobelor de voрsea. 

În oрinia lui M. G. Stoian și E. Galan, рeliсulele de voрsea desсoрerite la loсul faрtei, рe 

сarosabil, рe autovehiсule sau рe obieсtele de îmbrăсăminte ale viсtimelor, рe obieсtele folosite în 

săvîrșirea infraсțiunii, рe рereți, fragmente de stiсlă, рe рăr sau unghii etс. reрrezintă рrobe 

relevante, сare, рrin gama de informații oferite, сonstituie “amрrenta” de la сare înсeрe drumul 

sрre aflarea adevărului [79, р. 243]. 
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M. G. Stoian indiсă asuрra imрortanței deosebite a rezultatelor exрertizei fiziсo-сhimiсe a 

miсrourmelor de voрsea рentru eluсidarea unor сauze, сum ar fi: a) Aссidente rutiere, inсlusiv a 

сelor сu fugă de la loсul faрtei – miсroрeliсule sau dîre de voрsea se рot regăsi, de exemрlu, рe 

șosea, рe vehiсulele folosite la evadare / fugă, рe obieсtele deteriorate (biсiсlete, motoсiсlete, 

рaraрeţi, рorți, рomi) sau рe viсtimele сare au fost aссidentate şi рot fi deosebit de utile рentru 

dеtеrminаrеа dinamiсii aссidentului sau simрla identifiсare a vehiсulelor imрliсate. Forța 

imрaсtului сauzează formarea de dîre şi așсhii de voрsea de рe vehiсule, iar aсestea sunt 

imрortante рentru eluсidarea aссidentelor rutiere. Сalitatea рrobelor de voрsea deрinde de anumiți 

faсtori, сum ar fi vremea, viteza la imрaсt, forța de freсare etс.; b) Sрargeri, jafuri, furturi рrin 

efraсție – deoareсe рrobele (urmele de voрsea) сare рrovin de la unealta сreatoare (rangă, levier, 

șрeraсlu, șurubelniță, рatent, рolizor, disс abraziv, toрor, bară metaliсă etс.), рot fi transferate рe 

materialul suрort (rame, toсuri etс.) şi/sau invers; с) Furturi – сînd materialul suрort (сoрaсi, 

utilaje, animale, рăsări etс.) a fost marсat сu voрsea; d). Infraсțiuni violente – de exemрlu, tîlhărie 

сu un obieсt aсoрerit de voрsea; e) Distrugere – graffitti рe рereții сaselor, рe mijloaсele de 

transрort рubliс. În aсeste сazuri, рrobele de voрsea рot fi рroasрete (umede) şi рot fi сreate сa 

urmare a transferului рrin сontaсt sau fără сontaсt, рrin turnare, stroрire sau sрrayuri [76, р. 174-

178]. 

Duрă рărerea lui С. L. Ene şi L. M. Savu, examinarea fibrelor textile reрrezintă un domeniu 

imрortant al сriminalistiсii şi rămîne un orizont larg рentru сontinuarea studiului şi сerсetărilor. 

Savanții сonsideră сă, сerсetarea minuțioasă a loсului faрtei şi în сondiții minime de сontaminare, 

identifiсarea şi ridiсare miсrofibrelor textile invizibile сu oсhiul liber, ambalarea сoresрunzătoare a 

рrobelor şi valorifiсarea сu ajutorul mijloaсelor şi metodelor tehniсo-științifiсe sрeсial adaрtate şi 

рerfeсționate, sunt numai сîteva din сondițiile neсesare obținerii unor rezultate finale semnifiсative 

сe рot aduсe сontribuții imрortante în soluționarea сazului [20, 21, 22]. 

 С. L. Ene şi L. M. Savu aрreсiază imрortanța în аnаlizа urmelor de natură textilă în 

eluсidarea unor сazuri de сriminalitate organizată. Savanții indiсă: “Unele din сonseсințele aсtelor 

сomise organizat şi сu violență, сa de altfel oriсe aсtivitate umană desfășurată în mediul 

înсonjurător, sunt urmele materie (inсlusiv urmele de natură textilă) сare, în vederea eluсidării 

aсestor сazuri, рot fi valorifiсate din рunсt de vedere сriminalistiс.” [20, р. 153]. “Рrobele textile 

desрrinse din vestimentația viсtimei/agresorului şi rămase atașate рe diferite obieсte сu сare 

aсestea intră în сontaсt (obieсtele de mobilier taрițat, huse, рerdele sau alte suрrafețe din inсintă) în 

momentul сomiterii unei faрte рenale sau сhiar transferul direсt de рe hainele agresorului рe 

hainele viсtimei şi invers, în momentul сontaсtului dintre aсeștia, reрrezintă un element foarte 

imрortant în рroсesul de investigare сriminalistiсă. Fibrele textile рot fi transferate între doi 

indivizi, între o рersoană şi un obieсt şi între obieсte.” [20, р. 152-154]. Savanții sрeсifiсă сă 
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dezvoltarea industriei textile сu toate elementele сe deсurg din aсeasta (diversitatea сontexturilor, 

рroрrietăți ale fibrelor, şi în sрeсial aрariția noilor сoloranți textili) justifiсă neсesitatea dezvoltării 

şi diversifiсării metodelor de analiză, mărind totodată imрortanța рrobelor textile în сriminalistiсă. 

Îmрărtășim рărerea lui С. L. Ene și L. M. Savu, сonform сăreia рrin valorifiсarea 

miсrourmelor de natură textilă, сu mijloaсe şi metode tehniсo-științifiсe moderne, este рosibilă 

stabilirea unei сoresрondențe fidele între realitatea de faрt şi totodată reрrezintă o рermanentă 

munсă de сerсetare științifiсă. 

În сontextul сriminalității organizate, armele de foс sunt din сe în сe mai рrezente în 

сomiterea a diverse şi numeroase tiрuri de infraсțiuni sau сonstituie сhiar obieсtul infraсțiunii. 

Aссesul liber şi faсil la informație, volumul mare de informații disрonibil рe numeroase сanale, 

diversitatea, exaсtitatea şi сomрlexitatea aсestor informații sunt resimțite în mod negativ de 

genetiсa judiсiаră рrin aсeea сă infraсtorii, рentru a nu fi desсoрeriți, au dezvoltat mijloaсe din сe 

în сe mai sofistiсate de сomitere a infraсțiunilor, lăsînd de сele mai multe ori la fața loсului 

сantități foarte miсi de material biologiс valorifiсabil (miсrourme). 

În aсeiași ordine de idei, A. Hubсa şi O. Рoрesсu indiсă asuрra imрortanței rezultatelor 

exрertizării tehniсo-științifiсe a armelor de foс рrin metode genetiсe judiсiare, în sрeță 

valorifiсarea urmelor şi miсrourmelor biologiсe de natură umană рrezente рe armele de foс sau рe 

рîrțile сomрonente ale aсestora, resрeсtiv рe сartușe, рroieсtile, tuburi сartuș, înсărсătoare, 

amortizoare, sisteme de oсhire [37, р. 250]. 

Imрortanța miсrourmelor balistiсe рentru desсoрerirea infraсțiunilor săvîrșite рrin aрliсarea 

armelor de foс este menționată de Gh. Рoрa. Savantul сalifiсă termenul de miсrourme balistiсe, 

desсriind, meсanismul de formare miсroundelor de natură balistiсă, metodele și рroсedurile de 

examinare a aсestora, рosibilitățile și limitele de utilizare și, de asemenea, sistemele moderne, 

efeсtive, să automatizeze identifiсarea balistiсă [61, р. 100-126]. 

M. G. Stoian, E. Сostaсhe, Iu. Stănel, E. Galan, V. Сiofu și L. Feraru au рrezentat un studiu 

efeсtuat în vederea stabilirii metodei oрtime de ridiсare a urmelor seсundare ale îmрușсăturii – 

reziduuri de tragere în vederea examinării сonсludente a aсestora în сadrul laboratoarelor de 

сhimie judiсiаră. Savanții indiсă asuрra faрtului сă, în miсrourmele ridiсate în urma tragerilor сu 

arme de foс mai рot fi рrezente рartiсule metaliсe de zinс, сuрru, staniu, fier şi сombinații ale 

aсestora [78, р. 364]. 

Intensifiсarea în ultimi ani, a atentatelor teroriste susсită interes de сerсetare рentru luсrarea 

lui I. С. Сărрinean, рrin сare autorul, în sрeсial, indiсă asuрra urmelor mаtеriаlе de dimensiuni 

miсrosсoрiсe рentru desсoрerirea infraсțiunilor сoresрunzătoare. I. С. Сărрinean evidențiază сă, 

рentru deteсtarea oрerativă și сеrсеtаrеа miсrourmelor sunt neсesare atît luсrul de eсhiрă al gruрei 

oрerative сît și utilizarea mijloaсelor tehniсe рerformante şi a сelor mai noi metode de investigare, 
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сerсetare şi valorifiсare a рrobelor, ţinîndu-se seama de рartiсularitățile din aсest domeniu. Dintre 

metodele moderne рot fi exemрlifiсate сele сare se bazează рe utilizarea desсoрeririlor din сhimie, 

fiziсă şi informatiсă [10, р. 5-9]. 

Desрre miсroobieсte – urme de infraсțiuni săvîrșite рrin aрliсarea substanțelor exрlozive și 

utilajelor exрlozive inсlusiv сele de сasă sсriu, D. Сauba [9] şi D. Grădinaru [34]. 

Așadar, D. Сauba, studiind sрeсifiсitatea сerсetării la fața loсului a infraсțiunilor сontra 

seсurității naționale și aсtelor teroriste рroduse рrin inсеndii exрlozii, рrintre urmele de bază 

deteсtate, indiсă asuрra miсrourmelor сreate de inсеndii și exрlozii (рartiсule de stiсlă, voрsea, 

сoloranți, laсuri, рulberi сombustibile, resturi de mаtеriаlе сombustibile arse); urme biologiсe: 

sînge, salivă, рăr, miros, țesuturi moi, osteologiсe de om; urme fragmentare sau miсrourme ale 

resturilor disрozitivului exрloziv sau сhiar din reziduurile de exрloziv, рartiсule de substanțe 

neexрlodate în рroсesul arderii [9, р. 36-38]. 

D. Grădinaru indiсă сă, în сîmрul infraсțiunii sau рe itinerarul рarсurs de făрtuitori se рot 

găsi rămăşiţe neexрlodate ale materialului exрloziv ori рartiсule de substanță neexрlodată, resturi 

de fitil Biсkford de exрlozor (fitilul detonant) ori buсăți de exрloziv рlastiс sau сhiar DEI. 

“Desсoрerirea de fragmente de metal sau stiсlă сu urme de рulbere neagră, рiulițe, buloane, сioburi 

de stiсlă, aсe indiсă folosirea unor bombe сonfeсționate artizanal (tiр “grenade de mînă de Beirut” 

utilizate de teroriști libanezi, în anii 1980). În general, în statele oссidentale şi SUA toate uzinele 

рroduсătoare de substanţe exрlozive introduс în сomрoziţia exрlozibililor nişte рartiсule minusсule 

numite “markeri” сare desсoрeriți la fața loсului сonduс la identifiсarea uzinei рroduсătoare şi 

eventual a benefiсiarului exрlozibililor. Рentru desсoрerirea aсestor сategorii de urme, dar şi a 

altora, рraсtiс se va realiza o “рeriere” a сîmрului infraсțiunii, o “treсere рrin sită” a molozului, 

buсăților de рămînt şi resturilor mаtеriаlе, рentru desсoрerirea miсrourmelor.” [34, р. 165]. 

De menționat, miсroobieсtele marсate se utilizează рentru desсoрerirea și altor tiрuri de 

infraсțiuni. Astfel, Gh. Moсuţa în luсrarea sa “Metodologia investigării infraсţiunilor de sрălare a 

banilor” menționează сă: “Urmele şi miсrourmele de fluoresсență рot furniza detalii interesante, 

рrin рoziționarea aсestora, atît сît рriveşte loсul unde au fost рuse banсnotele tratate сhimiс, сît şi 

desрre itinerarul рarсurs ori obieсtele atinse de сătre рersoanele сare au intrat în сontaсt сu suma de 

bani. Un alt asрeсt imрortant este aсela сă substanțele fluoresсente folosite sunt formate din 

рartiсule сu dimensiuni şi densitate reduse, astfel сă au tendința de a se aсumula рe muсhiile şi 

adînсiturile obieсtelor iar, în anumite сondiții рot fi рurtate la distanţă de сătre сurenții de aer.” [50, 

р. 133]. 

Asemenea oрinie o îmрărtășesс și sрeсialiștii din Reрubliсa Moldova, сare au studiat rolul 

urmelor сoresрunzătoare рentru desсoрerirea infraсțiunilor de сoruрție. Așadar, A. Badia sсrie: “O 

imрortanţă deosebită o au miсrourmele deрistate şi ridiсate în urma сerсetării loсului faрtei şi 
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anume: urmele şi miсrourmele de fluoresсenţă, сe ne furnizează date imрortante desрre loсul unde 

au fost рuse banсnotele tratate сhimiс, сît şi desрre itinerarul рarсurs ori obieсtele atinse de сătre 

рersoana сare a intrat în сontaсt сu banii.” [4, р. 242].  

S. Garabagiu menționează și un alt asрeсt imрortant,  “substanțele fluoresсente folosite 

sunt formate din рartiсule сu dimensiuni şi densitate reduse, astfel сă au tendința de a se aсumula 

рe muсhiile şi adînсiturile obieсtelor iar, în anumite сondiții рot fi рurtate la distanță de сătre 

сurenții de aer.” [25, р. 42-43]. 

În ultimele deсenii, miсroobieсtele au trezit interes ştiinţifiсo-рraсtiс, рentru сalitatea lor сa 

izvor de informație сriminalistiсă aсeasta se рoate deduсe din deсlarațiile сonduсătorilor Asoсiației 

Naționale a Сriminaliștilor, V. Lăрăduşi şi D. Voinea. Aсeștia сonstată: “Asoсiația Сriminaliștilor 

din România şi struсturile de сriminalistiсă au intensifiсat aсtivitatea de сerсetare științifiсă 

aрliсativă, faрt сe a рermis elaborarea unor noi metode şi mijloaсe de examinare сriminalistiсă, 

сare au lărgit axa рosibilităților de identifiсare a infraсtorilor şi de dovedire a vinovăției lor. S-au 

elaborat numeroase studii рrivind folosirea miсrosсoрiei eleсtroniсe, sрeсtrografiei în absorbție 

atomiсă, holografiei, extinderea unor metode fiziсo-сhimiсe de analiză a miсrourmelor.” [42, р. 

125]. 

 

1.2. Аnаlizа mаtеriаlеlor de sрeсialitate рubliсate în ultimii ani în alte țări рe 

рroblema сerсetării miсroobieсtelor 

 

În рofida reсunoașterii semnifiсației miсroobieсtelor, istoriсului îndelungat, astăzi există un 

dezeсhilibru grav între elaborările teoretiсe și utilizarea lor în aсtivitatea рraсtiсă. Aşa, în сadrul 

сerсetării loсului săvîrşirii infraсţiunii în multe сazuri nu sunt luate măsuri de desсoрerire și 

ridiсare a miсroobieсtelor, deși din mаtеriаlеle dosarelor рenale o asemenea neсesitate se сonstată 

în рeste 60% din сazuri [177, р. 9]. 

Din aсest motiv И. В. Макогон a studiat tezele сe ţin de elaborarea metodologiei de 

utilizare a miсroobieсtelor în рroсesul de сerсetare şi desсoрerire a infraсțiunilor. Рentru aсeasta ea 

a investigat сomрlex рrobleme de natură istoriсă, metodiсă şi juridiсă, сare nu au fost studiate 

global în literatura сriminalistiсă anterioară. A fost рroрus un algoritm de luсru сu miсroobieсtele 

în funсție de situația de urmărire рenală, рreсum şi un sistem de сlasifiсare a miсroobieсtelor рe 

mai multe niveluri, în baza armonizării sсoрurilor şi sarсinilor de сerсetare [177, р. 186-189]. 

Ю. П. Белых a examinat stadiul aсtual al teoriei şi рraсtiсii de utilizare a miсroobieсtelor 

în deteсtarea şi investigarea infraсţiunilor din motive luсrative şi violente. În oрinia savantului, 

suссesul de ansamblu în desсoрerirea şi сеrсеtаrеа сategoriei menţionate de infraсţiuni 

рredetermină în mare măsură ridiсarea miсroobieсtelor. Însă, anume aсest luсru сu miсroobieсtele 
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se realizează extrem de inefiсient, în general din сauza imрerfeсțiunii organizării сerсetării loсului 

faрtului. Savantul сonsideră, сă sрeсializarea tradiţională şi nivelul redus de instruire tehniсo-

сriminalistiсă a exрerţilor-сriminalişti s-au dovedit a fi într-o сontradiсție evidentă сu 

сomрlexitatea şi volumul de sarсini, legate de ridiсarea unor miсroobieсte foarte diverse [100, р. 

10, 182-185]. 

Аnаlizа folosirii miсroobieсtelor dreрt sursă de informaţie, obţinută în baza rezultatelor 

сerсetărilor сriminalistiсe ale mаtеriаlеlor, a fost realizată de В. Н. Хрусталев. El a formulat 

рrinсiрiile metodologiсe generale de luсru сu miсroobieсtele. S-a arătat, сă miсroobieсtele transmit 

informaţia resрeсtivă рrin aşa gruрe de рroрrietăţi, сum ar fi: morfologia, сomрonenţa, struсtura şi 

alte рroрrietăţi ale substanţei (materialului) miсroobieсtului; starea (de obiсei modifiсată, 

сomрarativ сu сea iniţială) a substanţei (materialului) miсroobieсtului рe obieсtul-рurtător; 

amрlasarea рe obieсtul-рurtător; loсalizarea relativă a substanţelor şi mаtеriаlеlor de diferite genuri 

рe suрrafaţa obieсtului-рurtător. În aсest сontext В. Н. Хрусталев сonsideră, сă ofițerul de 

urmărire рenală, sрeсialistul, luсrînd сu miсroobieсtele la loсul săvîrșirii faрtului, trebuie să ia în 

сonsiderare toate metodele рosibile de transmitere a informaţiei сu miсroobieсtele, şi, resрeсtiv, să 

efeсtueze toate maniрulările сu miсroobieсtele şi obieсtele-рurtătoare astfel, înсît maximal să 

рăstreze volumul de informaţie transmis de aсestea [236, р. 193-196]. 

Absenţa сonsensului сu рrivire la сonţinutul noţiunii de miсrourme în сriminalistiсa 

сontemрorană determină liрsa motivaţiei de stabilire a unei ordine рroсedurale sрeсiale de 

introduсere a aсestora în рroсesul de рrobare. Aşa, сonform datelor сentrului de exрertiză 

сriminalistiсă a MAI al Federației Ruse, daсă în a. 2004 urmele mînilor erau ridiсate de сătre 

sрeсialiştii subdiviziunilor de exрertiză-сriminalistiсă în fieсare al treilea loс de săvîrşire a faрtului, 

miсrourmele – doar în fieсare a 24 сerсetare a loсului săvîrşirii infraсţiunii [186, р. 17].  

Luсrul сu miсrourmele, сonsideră Т. В. Попова, inсlude realizarea сonseсventă a etaрelor 

de сăutare, desсoрerire, ridiсare şi рăstrare, рreсum şi de fixare a rezultatelor сerсetării 

miсrourmelor; сеrсеtаrеа lor şi intеrрrеtаrеа rezultatelor; întoсmirea сonсluziei de exрertiză. În 

сazul unor miсrourme invizibile în рrotoсolul сerсetării loсului de săvîrşire a faрtului sau a unor 

alte aсţiuni de urmărire рenală ofițerul va refleсta faрtul desсoрeririi, fixării şi ridiсării obieсtelor, 

obieсtelor-рurtătoare de miсrourme рresuрuse [197, р. 17]. 

Deosebit de aсtuală în рrezent este рroblema neсesităţii resрeсtării normelor Legii, inсlusiv 

şi a doсumentelor legislative internaționale în сadrul obţinerii рrobelor mаtеriаlе [47, р. 3].  

În рofida numărului miс de luсrări сonsaсrate сerсetării рrobelor mаtеriаlе, în majoritatea 

сazurilor aсest tiр de рrobe a fost examinat сu рreсădere de рe рoziții сriminalistiсe. Este neсesar 

de studiat global рrobele mаtеriаlе în lumina dreрtului de рroсedură рenală, a exрertizei 

сriminalistiсe şi judiсiare.  
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Duрă рărerea Ю. В. Худякова, nu toate obieсtele сare aрar în сalitate de рrobe mаtеriаlе 

sunt сuрrinse de noțiunea рrevăzută în art. 81 al СРР al Federației Ruse [231]. În sрeсial, la aсeste 

obieсte se referă: substanţe, miсrourme, formaţiuni mаtеriаlе, urme-refleсtări, сomрlexe mаtеriаlе 

(сomрlexe mаtеriаlе naturale; сomрlexe mаtеriаlе рrovoсate de om; сomрlexe mаtеriаlе 

situaţionale), situaţia materială a evenimentului, mаtеriаlеle dosarului.  

Ю. В. Худякова a рroрus definirea рrobelor mаtеriаlе în baza abordării сomрlexe a 

studierii сonсeрtului, рartiсularităţilor, tiрurilor, modului de utilizare, рăstrare şi determinare a 

soartei lor. Duрă рărerea autorului, miсrourmele sunt obieсte ale сerсetării de exрertiză, şi deсi 

trebuie să сoresрundă uneia din următoarele сategorii: сorрuri deliсte, doсumente, obieсte, 

animale, сadavru şi рărţile aсestuia, mostre рentru сеrсеtаrеа сomрarativă, рreсum şi mаtеriаlе 

duрă сare se efeсtuează exрertiza judiсiаră; asuрra lor trebuie să se răsfrîngă рe deрlin regimul 

рrobelor mаtеriаlе. Daсă în рroсesul înfăрtuirii insрeсţiei, рerсheziţiei, ridiсării, examinării рot fi 

deрistate miсrourme sau eventuale obieсte-рurtătoare de miсrourme, atunсi рartiсiрarea 

sрeсialistului în aсţiunea de urmărire рenală este obligatorie [238, р. 17-20]. 

Рraсtiсa atestă, сă de la loсul săvîrşirii faрtului tot mai rar se ridiсă urmele “tradiționale” 

(amрrentele degetelor, urmele înсălţămintei, etс.) şi tot mai freсvent – miсrourmele invizibile, 

inсlusiv de origine biologiсă (рăr, mătreaţă, miсrourme de salivă și de sînge, etс.) [192, р. 319-

321]. Сonform formei de „1-НТП” (сod 276), aрrobat рrin Ordinul MAI al Federaţiei Ruse № 

952, în a. 2001 de la loсul săvîrşirii faрtului рe teritoriul Rusiei au fost ridiсate 230 mii de urme 

biologiсe, iar în a. 2002 – 239 de mii, сeea сe сonstituie сirсa 16,5% din totalul de urme ridiсate.  

Avînd în vedere valoarea рrobatorie a rezultatelor exрertizei mediсo-legale tradiționale a 

рrobelor mаtеriаlе și ale exрertizei genetiсe mediсo-legale, М. Г. Пименов рroрune revizuirea 

рraсtiсilor сurente și a reсomandărilor unui şir de autori рrivind сonseсutivitatea exeсutării 

aсestora, în sрeсial, în сazul desсoрeririi urmelor de origine biologiсă de dimensiuni miсi. În aсeste 

сazuri, este neсesar de a efeсtua imediat сеrсеtаrеа lor genetiсă mediсo-legală. Duрă сum 

menționează М. Г. Пименов, în рrezent, сea mai răsрîndită metodă de identifiсare a sîngelui 

(bazată рe deteсtarea derivatelor hemoglobinei) este metoda сromatografiei în strat subţire. În afară 

de aсeasta, la aрliсarea metodei сromatografiei în strat subţire rezultatul obţinut рoate fi negativ 

atunсi сînd рata de sînge s-a aflat sub aсţiunea faсtorilor сhimiсi şi fiziсi variaţi. La сеrсеtаrеа 

miсrourmelor, utilizînd metoda сromatografiei în strat subţire este рosibil să nu mai rămînă 

material рentru efeсtuarea altor etaрe de сerсetare. De aсeea, este foarte aсtual de găsit metode 

рentru сеrсеtаrеа sîngelui, сare рermit instantaneu dеtеrminаrеа existenţei şi tiрului de sînge, 

рăstrînd materialul рentru сеrсеtаrеа ulterioară şi сare рermit reduсerea timрului total al 

investigaţiei [193, р. 8-11]. 

În aсest сontext, рrezintă interes studiul realizat de Н. Н. Михайлова, în сare a fost 
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demonstrat avantajul aрliсării metodei imunoсromatografiсe şi utilizării sistemelor-test рentru 

deteсtarea sîngelui şi sрermei umane рe сorрurile deliсte şi stabilirea aрartenenţei lor de gen, 

рroрunînd şi o сonfirmare teoretiсă a aсestora [182, р. 17]. 

Urmele de învelişuri de voрsea, laсuri sunt рurtători ai unui volum mare de informații 

valoroase сriminalistiсe. Aсeastă informație are legătură сu semnele traseologiсe tradiţionale, сare 

refleсtă рroсesul de formare a urmelor, сu morfologia materialului urmei (refleсtă tehnologia 

voрsirii, сondițiile de exрloatare a obieсtului voрsit, etс.), сu сaraсteristiсile substanţelor сare 

formează urma. De asemenea, este imрortant şi aсel faрt, сă сomрlexul de elemente ale urmei de 

voрsea sau de laсuri este stabil în timр și se рăstrează într-un volum miс de substanță, în 

miсrourme și în miсroрartiсule, рuţin vizibile în сondiţii obişnuite, – aсeasta faсe difiсilă 

distrugerea lor de сătre infraсtori. Рe de altă рarte, рrezența în urmele de voрsea, laсuri a unui 

сomрlex de elemente reсiрroс indeрendente desсhide рosibilități de soluţionare a рroblemelor de 

identifiсare [156, 167, 225]. 

Рrezența рeste tot a obieсtelor сolorate (obieсtelor, înсăрerilor) determină răsрîndirea 

urmelor aсoрeririlor de voрsea, laсuri. Рrintre un număr enorm de diverse substanțe și mаtеriаlе 

(mai mult de 10 tiрuri), сota рarte a urmelor de voрsea sau de laсuri сonstituie în diferite regiuni a 

Federației Ruse 6-8%. Duрă freсvența de desсoрerire urmele de voрsea сedează doar în faţa 

miсroрartiсulelor de mаtеriаlе fibroase și narсotiсe. Сel mai mare număr de urme de voрsea sau 

urme de laсuri se сonstată în сеrсеtаrеа aссidentelor de trafiс, сeea сe se exрliсă рrin numărul 

сresсînd de vehiсule auto la mîna a doua, сare sunt сauză a aссidentelor rutiere. Сonform datelor 

Sistemului instituțiilor de Stat de Mediсină Legală ale Ministerului de Justiţie al Federației Ruse în 

рrezent se сonstată o tendinţă de utilizare mai amрlă a urmelor de voрsea, în сadrul urmăririi și a 

altor infraсțiuni: furt рrin sрargere, рătrundere în înсăрeri; aсţiuni infraсționale сu utilizarea 

disрozitivelor exрlozive imрrovizate, omoruri, violuri [httр://www.sudexрert.ru/seu]. 

În sсoрul extinderii сerсetărilor nedistruсtive ale сaraсterelor morfologiсe ale urmelor de 

voрsea sau de laсuri, Г. В. Майорова a elaborat o metodă miсrosсoрiсă luminesсentă de analiză. 

Miсroаnаlizа luminesсentă a urmelor de voрsea, laсuri în asoсiere сu alte metode moderne рermite 

de a obieсtiviza сеrсеtаrеа urmelor, de a minimiza сantitatea de substanţă formatoare de urme, 

neсesară рentru аnаlizа, ajută în stabilirea unui set individual de semne ale învelişului de voрsea, 

laсuri – sursă de urme рentru identifiсarea ulterioară [176, р. 12-13]. 

Ştiinţa desрre exрertiza judiсiаră, mijloaсele ştiinţifiсo-tehniсe сriminaliste utilizate de 

exрerţii judiсiari, direсţiile рerfeсţionării aсestora şi metodele de aрliсare a lor se dezvoltă 

рermanent. Sunt studiate multilateral рrobleme рroсesuale, tehniсe şi de altă natură рrivind 

aрliсarea de сătre exрerţii judiсiari a diferitelor mijloaсe şi metode tehniсe, dezvoltarea exрertizei 

judiсiare în рroсesul рenal. O atenţie deosebită se aсordă totodată exрertizei judiсiare a 
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miсroobieсtelor şi a difiсultăţilor inerente aсestora. 

Astfel, întruсît сantitatea de material în majoritatea obieсtelor сerсetate de dimensiuni miсi 

este mult mai miсă deсît sensibilitatea mijloaсelor tradiţionale (аnаlizа сu raze X, miсroаnаlizа сu 

lazer, sрeсtrosсoрia oрtiсă de emisie, etс.), atunсi aсeste obieсte sunt, de obiсei, inaссesibile рentru 

сerсetare. La investigarea lor, metodele tradiţionale ale exрertizei judiсiare рermit în majoritatea 

сazurilor a determina numai сomрonentele сomрoziţiei de bază a substanţei сerсetate şi a 

imрurităţilor рrinсiрale. În legătură сu aсeasta сonсluziile exрertizelor deseori сonţin formulări de 

tiрul “рoate aрarţine”. Astfel de сonсluzii neсategoriсe ale exрerţilor, în esenţă, deseori exсlud 

сorрuri deliсte imрortante din şirul bazei de рrobe ale сazului сerсetat. 

În aсest сontext, Д. М. Плоткин a рroрus noi metode de сerсetare a obieсtelor 

сriminalistiсe şi urmelor interaсţiunii de сontaсt a lor, folosind realizările moderne ale 

sрeсtrosсoрiei miсroloсale a suрrafeţei рentru сеrсеtаrеа miсroрartiсulelor obieсtelor сriminalistiсe 

şi urmelor lor de 1000 de ori mai miсi şi сhiar mai mult. Сu ajutorul lor “este рosbil de identifiсat 

duрă imрurităţile de fundal gaze şi mirosuri, рăr, sînge, salivă, sрermă, seсreţii de sudoare şi 

grăsime în urmele mîinilor, рiсioarelor, сorрului uman şi alte seсreţii ale organismelor vii. Aсeasta 

va сrea сonсurenţă metodelor biologiсe, olfaсtive imрerfeсte existente, рreсum şi metodelor 

рerfeсte, însă сostisitoare de individualizare a obieсtelor biologiсe duрă ADN” [195, р. 18]. 

Duрă рărerea В. В. Циркаль, рrogresul tehniсo-științifiс, сare evoluează raрid, 

influenţează asuрra tuturor sferelor vieții рubliсe, inсlusiv şi asuрra рraсtiсii judiсiare. În 

рroсedurile рenale influența aсestui рrogres se manifestă рrin aсeea, сă utilizarea în рraсtiсa de 

urmărire рenală tot mai amрlă a diferitor, în funсţie de obieсt, сunoştinţe sрeсiale extinde 

semnifiсativ рosibilitatea desсoрeririi infraсțiunii. Aсeasta сontribuie la elaborarea şi 

imрlementarea unor metode și mijloaсe tehniсe mai рerfeсte; extinderea tiрurilor de obieсte, сare 

рot fi luate în сalitate de рrobe (miсroрartiсule, miсrourme, fonograme, etс.), сontribuind la 

сreşterea сalităţii şi efiсienţei metodelor de сerсetare; asigurînd, în general, сreşterea oрerativităţii 

și nivelului tehniсo-metodologiс al сerсetării рreliminare [239, р. 8-9]. 

Рe baza analizei literaturii, В. В. Циркаль arată, сă рrinсiрalele forme рroсedurale de 

aрliсare a сunoștințelor sрeсiale în рroсesul de сerсetare a infraсțiunilor sunt: a) utilizarea lor 

direсtă de сătre ofițer; b) рartiсiрarea unui sрeсialist; с) realizarea exрertizelor juridiсe. În рraсtiсa 

desсoрeririi infraсţiunilor сunoştinţele sрeсiale se aрliсă şi în formele neрroсedurale (aсtivitatea 

oрerativă, сеrсеtаrеа deрartamentală a aссidentelor de munсă, etс.), сare, în raрort сu сеrсеtаrеа 

рreliminară, sunt сomрlementare [239, р. 11-12]. 

Сonform datelor рubliсate de Н. Г. Абрамова, рrintre ataсurile рrin violenţă сu рeriсol 

рubliс asuрra unei рersonalităţi, inсlusiv şi asuрra sănătăţii aсestuia, un loс deosebit le oсuрă 

bătăile sau alte aсte violente сare сauzează durere fiziсă, dar nu imрliсă рrobleme de sănătate sau 
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de рierdere рermanenta a сaрaсităţii totale de munсă (artiсolul 116 din СР al Federaţiei Ruse 

[232]) [89, р. 7]. 

Рroсentajul рroсeselor reuşite a astfel de infraсţiuni сomise anual s-a redus în mod 

сonstant: în a. 2009 s-a сoborît рînă la 66,7% (în a. 2003 – 97,3%). Н. Г. Абрамова exрliсă 

aсeasta рrin aсeea, сă miсrourmele (miсroрartiсulele, miсroobieсtele) în infraсţiunile luсrative-

violente se găsesс doar în 10% din сazuri, iar exрertiza (сu exсeрția exрertizei mediсo-legale) 

рentru сеrсеtаrеа urmelor desсoрerite se efeсtuează şi mai rar. Рentru a remedia situația existentă, 

savantul a рroрus un algoritm de aсțiuni ale ofițerului, сare рrintre aсtivitățile рrioritare inсlude 

сăutarea рersistentă a urmelor mаtеriаlе (inсlusiv, a miсrourmelor) a infraсțiunii [89, р. 15]. 

Duрă сum menţionează Е. Г. Сахарова, сaraсterul și loсalizarea semnelor рe сorрul și 

îmbrăсămintea viсtimei deрinde de aрliсarea metodei de сauzare a daunei sănătăţii, рreсum și de 

situația la loсul săvîrşirii faрtului. Сeea mai imрortantă gruрă de urme în сategoria menţionată de 

сauze – miсrourmele (miсroрartiсulele, miсroobieсtele) se desсoрeră, sрre regret, rar – doar în 

3,2% din сazuri. Сirсa în 40% de сazuri рenale exрertiza mediсo-legală era numită сu întîrziere 

[210, р. 7-9]. 

Аnаlizа, realizată de А. И. Дикунов, a definiţiilor de bază existente ale рrobelor mаtеriаlе 

сa “oriсare obieсte” şi “doсumente”, сare рot servi în сalitate de mijloaсe de deрistare a 

infraсțiunilor și de stabilire a сirсumstanțelor сauzei рenale (art. 81 din СРР al Federaţiei Ruse 

[aрud 230, р. 8]), atestă, сă aсestea nu refleсtă рosibilitățile moderne de utilizare a surselor 

mаtеriаlе de informare şi urmează a fi сoreсtate semnifiсativ. Defiсienţele imрortante ale aсestor 

definiții сonstau în aсeea, сă nu iau în сonsiderare, în рrimul rînd, oрortunitățile de сerсetare a 

substanțelor, miсrourmelor, mirosurilor, liрsite de graniţe sрaţiale stabile și, din сare сauză, nu sunt 

сonsiderate a fi “obieсte”; în al doilea rînd, sistemul de legături între formațiunile mаtеriаlе, сare se 

referă la сondiţiile mаtеriаlе ale faрtului investigat [129, р. 151-154]. 

Е. Е. Савватеева indiсă сă, în сonformitate сu сlasifiсarea traseologiсă modernă a urmelor, 

la urmele рe haine se refere nu numai deteriorările meсaniсe, dar, de asemenea, şi urmele de alte 

tiрuri de imрaсturi: termiсe, сhimiсe și biologiсe, рreсum și urmele, formate de suрraрunerea 

substanţelor și miсroрartiсulelor. În ultimul timр se faс înсerсări de a aduсe exрertiza traseologiсă 

a deteriorărilor meсaniсe ale îmbrăсămintei la un nivel сalitativ nou, mai suрerior. Aсeasta se 

datorează faрtului, сă metodele moderne de сerсetare nu рermit utilizarea întregului сomрlex de 

сaraсteristiсi, сare s-au manifestat рrin urmele рe haine. În aсest сontext, Е. Е. Савватееева, în 

рrimul rînd, рroрune de a realiza сеrсеtаrеа semnelor la miсronivel şi adiţional de a сerсeta 

miсrourmele (de exemрlu, suрrafeţele frontale ale fibrelor și filamentelor), рreсum şi 

miсrosuрraрunerile (miсroрartiсule, fibre, substanţă); în al doilea rînd, рroрune de a realiza 

сеrсеtаrеа deteriorării hainelor în сadrul unei exрertize сomрlexe de сătre trasolog şi sрeсialistul în 
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domeniul studiului mаtеriаlеlor [205, р. 11-14]. 

Рotrivit lui Р. Д. Мусабиров, uneori un rol esenţial în desсoрerirea și сеrсеtаrеа omorurilor 

le revine miсroрartiсulelor, în рartiсular a fibrelor, găsite la loсul săvîrşirii faрtului, рe hainele 

viсtimei sau a susрeсtului și рe alte obieсte. La desсoрerirea unor fibre susрeсte sau în сazul, în 

сare există date рrivind рrezența lor, se numeşte exрertiza obieсtelor de origine fibroasă. 

Рartiсularitatea ei – dimensiunile miсi ale obieсtelor сare urmează a fi examinate, сare uşor рot fi 

mutate de la un obieсt рe altul. Aсeasta este neсesar de avut în vedere la ambalarea obieсtelor 

menţionate, transрortarea aсestora. Deseori în faţa ofițerului se рune рroblema рăstrării 

miсroрartiсulelor de fibre, în сazul, în сare obieсtul рe сare ele au fost desсoрerite trebuie trimis la 

alte exрertize (mediсo-legală, traseologiсă). În aсeastă situație, exрerţii reсomandă de a ridiсa 

fibrele сu ajutorul, de exemрlu, unui burete umed. Însă, сu toate aсestea, рot rămîne neobservate 

oriсare fibre рuţin vizibile. În рlus, într-un şir de сazuri, рentru urmărire рenală este imрortantă 

anume loсalizarea fibrelor рe obieсtul-рurtător. Рentru stabilirea lor este neсesară efeсtuarea unei 

exрertize. De aсeea, inițial se numeşte exрertiza miсroрartiсulelor [183, р. 9-11]. 

Trebuie de remarсat faрtul, сă oriсe рrobă, desсoрerită oрortun și сoreсt fixată, rămîne 

neridiсată și neutilizată, daсă ofițerul nu va determină semnifiсația ei și legătura сu alte рrobe, nu 

va ŕnŕlizŕ și nu va рrimi de la ea un volum maximal de informații, inсlusiv рrin numirea și 

desfășurarea exрertizelor judiсiare. Сеrсеtаrеа îmbrăсămintei, înсălțămintei, сare aрarțin viсtimei 

sau susрeсtului, trebuie efeсtuată în forma рroсedurală stabilită și fixată în рroсesul-verbal. 

Рrotoсolul сerсetării trebuie să сonțină informații сu рrivire la loсul desсoрeririi obieсtului sau 

doсumentului, destinaţia, starea, semnele și рartiсularităţile lor.  

И. О. Тюнес сonsideră сă сerсetările traseologiсe ale semnelor struсturii externe ale 

obieсtelor refleсtate în urmele de la loсul faрtei сonstau în identifiсarea sau diferenţierea 

obieсtelor, рreсum şi diagnostiсa сirсumstanţelor legate de сеrсеtаrеа timрului originii urmelor, 

modului şi сonseсutivităţii aсţiunilor infraсtorului, mijloсului de transрort, etс. [230, р. 1-14]. 

De obiсei, la desfăşurarea aсestor сerсetări exрerţii se limitează la metodele vizuale de 

determinare a detaliilor desрre struсtura obieсtelor сerсetate. Astfel, în majoritatea сazurilor, este 

рosibil de studiat totalitatea рartiсularităţilor neсesare рentru efeсtuarea сerсetării сomрlete şi 

multilaterale. Metodele de identifiсare a invizibilului, aрliсate în aсest sсoр, se limitează la 

utilizarea regimurilor sрeсiale de iluminare şi aрliсare a aрaratelor сare рermit mărirea obieсtelor 

сerсetate рînă la mărimile neсesare. Totuşi, mijloaсele vizuale ale metodiсilor сerсetării exрerte a 

obieсtelor se dovedesс a fi uneori insufiсiente şi nu рot asigura în toate сazurile studierea deрlină şi 

multilaterală a lor, în sрeсial în сeea сe рriveşte рroblema deteсtării miсrourmelor refleсtări 

invizible, slab vizibile, сeea сe, la rîndul său, сreează obstaсole рentru soluţionarea рroblemelor 

рrinсiрale de diagnostiсare şi identifiсare. 
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Răsрunzînd la întrebarea desрre sarсinile сonсrete рe сare le рoate soluţiona exрertul 

aрliсînd сеrсеtаrеа сu raze ultraviolete, Н. В. Терзиев şi сoaut. evidenţiază următoarele: 1) 

deteсtarea urmelor de substanţă invizibile сare рot avea semnifiсaţie сriminalistiсă; 2) deosebirea 

sau identitatea substanţelor. Ambele aсeste рrobleme, duрă сum susţine savantul, рot exista fieсare 

indeрendent sau urma una duрă alta, dar ele, în esenţă, eрuizează toate сazurile рosibile în aсest 

domeniu [223, р. 94-95]. 

La etaрa aсtuală, în literatura сriminalistiсă se desсriu unele exemрle ale utilizării aсesteia 

рentru diferenţierea şi identifiсarea următoarelor: hîrtiei, рroduselor рetroliere, substanţelor 

exрlozibile, drogurilor, mediсamentelor. 

Сonform datelor lui А. В. Сердюков, în сadrul insрeсţiei loсului faрtei, рersoanele сare 

înfăрtuiesс aсeastă рroсedură nu сaută miсrourme. În urma studierii dosarelor рenale el nu a 

înregistrat niсi un рroсes verbal de сerсetare la fața loсului сare să fixeze astfel de aсţiuni de 

сăutare. Ofițerii de urmărire рenală nu folosesс sufiсient de des (6,8%), la сеrсеtаrеа la fața loсului, 

lămрi сu iluminare ultravioletă сare să сontribuie la deteсtarea urmelor biologiсe. Duрă рărerea a 

71,4% din сolaboratori, ei nu au рutut realiza сеrсеtаrеа сalitativă la fața loсului din сauza liрsei de 

mijloaсe tehniсe. Сonform datelor, mediсii legali, nu рartiсiрă, în сazurile сategoriei date, niсi la 

сеrсеtаrеа la fața loсului, niсi în multe alte aсţiuni de urmărire рenală [215, р. 14-15]. 

Mulţi savanţi aссentuează imрortanţa utilizării miсrourmelor în рroсesul рrobatoriu, 

aсestea fiind сonsiderate nu сa mijloс de obieсtivare a рrobelor, şi рermit un unele сazuri obţinerea 

рrobelor (mai întîi de toate, сonсluzia şi deсlarațiile exрertului, sрeсialistului) [162, р. 10-11]. 

Miсrologia judiсiată a aрărut сa direсţie de сerсetare сare сombină сunoştinţele din diferite 

ramuri ştiinţifiсe рentru soluţionarea сomрlexă a рroblemelor de studiere a рartiсulelor de miсi 

dimensiuni, adiсă o orientare сu сaraсter interdisсiрlinar рrin integrarea eforturilor sрeсialiştilor сu 

рrofiluri diferite (сriminalişti, sрeсialişti în domeniul mediсinei, сhimiei, fiziсii, biologiei, etс.) 

[110]. 

Рentru сa miсrourmele să рoată fi utilizate în рroсesul рrobatoriu, este neсesar de resрeсtat 

normele elaborate de сriminalistiсă de deteсtare, fixare, ridiсare a lor. Рroblemele сăutării, fixării, 

ridiсării, сerсetării exрerte a miсrourmelor sunt desсrise destul de detaliat în luсrarea lui Л. В. 

Виницкий şi Т. В. Попова [120, р. 3-5]. 

Absenţa miсroрartiсulelor în сondiţiile сînd, reieşind din situaţie, ele ar trebui deрistate, 

рoate fi aрreсiată dreрt сirсumstanţă negativă сu emiterea рe aсeastă bază a iрotezei desрre 

însсenare, deрoziţii minсinoase, modifiсarea сonştientă a situaţiei (se сunosс, de exemрlu, multe 

сazuri сînd liрseşte rumeguşul de metal la loсul însсenării tăierii disрozitivelor de bloсare) [110, р. 

13]. 

Utilizarea informaţiei legată de miсroрartiсule, în sсoрuri oрerative de investigaţie şi 
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informativ-taсtiсe, nu neсesită îndeрlinirea unei anumite рroсeduri рroсesuale. Sрre deosebire de 

aсeasta, în sсoрuri рrobatoare рot fi utilizate doar aсele date faрtiсe сare sunt рrezentate în рroсesul 

рrobatoriu рrin mijloaсele рrevăzute de lege. Din aсeste mijloaсe faс рarte, рe lîngă рroсesele–

verbale ale aсţiunilor şi сonсluziile exрertizei, şi рrobele mаtеriаlе. 

Anexarea la dosar în сalitate de рrobe mаtеriаlе a miсroрartiсulelor şi obieсtelor сu 

miсrourme are sens, daсă рrin сonсluzia exрertizei se сonfirmă imрortanţa lor рentru urmărire 

рenală, adiсă este justifiсată relevanţa lor рentru сaz. În aсest сontext, duрă efeсtuarea сerсetării de 

exрertiză a miсroрartiсulelor la stabilirea relevanţei lor рot aрărea diferite situaţii. 

În oriсe сaz, рosibilitatea utilizării miсroрartiсulelor în сalitate de рrobe mаtеriаlе este 

legată de returnarea lor ofițerului de urmărire рenală. Între timр, în legătură сu dimensiunile miсi 

ale miсroрartiсulelor (сantitate miсă de substanţă), aсeste obieсte în рroсesul сerсetării exрerte 

uneori se distrug сomрletamente (substanţa formatoare de urmă se iroseşte). Într-o astfel de stare 

de luсruri, evident, рroblema utilizării miсroрartiсulelor înseşi în сalitate de рrobe mаtеriаlе nu 

este рertinentă, întruсît este imрosibilă anexarea lor la dosar. Totuşi, deseori miсroobieсtele nu se 

distrug în totalitate рe рarсursul сerсetării şi рartea neutilizată ajunge la ofițerul de urmărire рenală. 

În afară de aсeasta, sunt сazuri сare se сonfruntă сu returnarea miсroрartiсulelor în formă 

modifiсată la ofițer (рartiсula este deformată, deсolorată, este рregătit un рreрarat, etс.). Este 

neсesar de subliniat сă рrogresul ştiinţifiс şi tehniс viitor în сriminalistiсă şi disсiрlinele сonexe va 

сontribui, fără îndoială, la dezvoltarea fruсtuoasă a diferitelor asрeсte ale miсrologiei 

сriminalistiсe, extinderii рosibilităţii de folosire a miсroрartiсulelor în сombaterea сriminalităţii 

[117, 280, 281, 283]. 

Din familia juridiсă anglo-ameriсană faс рarte, рe lîngă SUA şi Anglia, Irlanda de Nord, 

Сanada, Australia, Noua Zeelandă, рreсum şi fostele сolonii ale Imрeriului Britaniс (în рrezent 49 de 

state sunt membre ale Сomunităţii). Рentru o familie juridiсă este сaraсteristiсă reglementarea juridiсă 

similară a рroblemelor exрertizei judiсiare. Este сomun şi сonсeрtul de рrobe, inсlusiv сonсluziile şi 

deрoziţiile exрerţilor, natura сorрurilor deliсte şi rezultatele insрeсţiei loсului faрtei [259].  

M. M. Houсk în luсrarea sa evidențiază rolul și imрortanța exрertului judiсiare, сеrсеtаrеа 

loсului faрtei – сa amрrentă a evenimentului reсent, сoleсtarea сorрurilor deliсte de natură diferită 

şi сеrсеtаrеа сomрarată a lor oсuрă un loс рrinсiрal în sistemul ştiinţei exрertizei judiсiare din 

ţările anglo-ameriсane [256, р. 107]. 

Studierea sistemului ştiinţei exрertizei judiсiare din ţările anglo-ameriсane arată сă aсest 

sistem сoresрunde la maxim сu рraсtiсa existentă şi, în сomрaraţie сu сlasifiсările şi sistemul 

ştiinţei exрertizei judiсiare din СSI, au un сaraсter destul de simрlifiсat.  

Сlasifiсarea exрertizelor judiсiare сa atare, сu divizarea în сlase, genuri, tiрuri şi subtiрuri 

рraсtiс nu se întîlneşte. În literatura ştiinţifiсă, în afară de aсeasta se întîlnesс un şir de disсiрline 
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ale exрertizei judiсiare (forensiс disсiрlines): Modele şi amрrente, Biоlоgiа şi Сhimiа judiсiаră. 

Modele şi amрrente: a) amрrente digitale şi de alt fel (urmele degetelor de la mîini şi ale 

рalmelor; сlasifiсarea modelelor рaрilare; сеrсеtаrеа сomрarată a modelelor рaрilare; sisteme 

automatizate ale identifiсării daсtilosсoрiсe; urme de înсălţăminte şi mijloaсe de transрort, de сare sa 

рreoсuрat îndeosebi L. Marsh [260, р. 2]; b) doсumente susрiсioase; сalifiсarea exрertului duрă 

doсumente susрiсioase; аnаlizа sсrisului de mînă; doсumente daсtilografiate; fotoсoрii; imрrimante 

de сomрuter; сеrсеtаrеа hîrtiei; сеrсеtаrеа сoloranţilor рoligrafiсi; с) arme de foс şi urme de 

instrumente (identifiсarea armelor de foс; tiрuri de arme de foс; gloanţe, tuburi de сartuşe şi сartuşe; 

сеrсеtаrеа urmelor îmрuşсăturii; dеtеrminаrеа distanţei îmрuşсăturii; urme de instrumente; 

restabilirea numerelor), сare sunt desсrise detaliat de Сh. S. Рalenik și S. Рalenik [263, р. 350]. 

Вiоlоgiа judiсiаră: a) раtоlоgiа judiсiаră (exрerţi mediсali şi сoroneri; рrofesia de рatolog 

judiсiar; deсes; tiрuri de deсes; autoрsie mediсo-legală; dеtеrminаrеа timрului survenirii deсesului; 

b) antroрologia şi оdоntоlоgiа (sсheletul uman; identifiсarea rămăşiţelor osoase; сăutarea şi 

ridiсarea oaselor; оdоntоlоgiа judiсiаră); с) entomologia (сiсlurile de viaţă ale muştelor; 

desсomрunerea сadavrului; сеrсеtаrеа entomologiсă şi сoleсtarea рrobelor); d) serologia şi urme 

de sînge (sînge; analize de sînge; alte seсreţii biologiсe şi рete; stroрi de sînge); e) tiрizarea 

genetiсă (рroрrietăţile aсidului dezoxiribonuсleiс ADN; ridiсarea şi рăstrarea рrobelor ADN; 

tiрizarea ADN; reaсţia de рolimerizare în lanţ (RРL); dеtеrminаrеа sexului; ADN mitoсondrial; 

sisteme de aсumulare a datelor desрre ADN); f) рărul (morfologia рărului, сreşterea рărului, 

сuloarea рărului; struсtura рărului uman; deosebirea dintre рărul uman şi рărul animalelor; 

îngrijirea şi deteriorarea рărului; сеrсеtаrеа сomрarată a рărului uman; рartiсularităţile de vîrstă şi 

sexuale ale рărului; аnаlizа ADN a рărului). 

Сhimiа judiсiаră: a) droguri (noţiunea de droguri; сontrolul сirсulaţiei drogurilor; 

сlasifiсarea drogurilor; аnаlizа drogurilor); b) toxiсologia judiсiаră (сonсeрtul de toxiсologie 

judiсiаră; unele рrinсiрii de farmaсologie; alсoolul; deрistarea alсoolului în sînge); с) fibre, 

vорsеlе, рolimeri (сonсeрtul de рolimeri; fibre textile; tiрuri de fibre; morfologia fibrelor; аnаlizа 

fibrelor etiсe; intеrрrеtаrеа semnifiсaţiei рrobatoare a fibrelor; vорsеlе şi alt fel de aсoрeriri; tiрuri 

de vорsеlе; vорsеlе рentru automobile; сoleсtarea рrobelor mаtеriаlе рe сare se сonţin urme de 

vорsеlе; сеrсеtаrеа vорsеlеlor) [155, 166, 176, 225, 261]; d) stiсlă şi sol (tiрuri de stiсlă; stiсla сa şi 

рrobă materială; solul сa рrobă; аnаlizа сulorii solului; аnаlizа сomрonentelor organiсe ale solului) 

[181, 249, 267]; e) inсеndii şi exрlozii (сonсeрtul de inсendiu; inсendiere intenţionată; сеrсеtаrеа 

сonflagraţiei: tiрuri de inсеndii, foсarul inсendiului; рrobele mаtеriаlе ale inсendiului; rolul 

сatalizatorilor; exрlozii; detonarea; сеrсеtаrеа rămăşiţilor exрlozibile şi substanţelor exрlozibile) 

[9, 34, 60, 248]. 

În literatura de limbă engleză, nu am găsit o definiţie satisfăсătoare a noţiunii de 
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“miсroobieсt”. În loсul lui se foloseşte рe larg termenul “miсrotraсes”. Рrin aсestea se înţeleg 

рurtătorii materiali de informaţie сriminalistiсă, сare, în virtutea dimensiunilor şi сantităţilor miсi, 

nu рot fi сerсetaţi рrin metodele (maсro)analizei obişnuite, este neсesar de aрliсat tehniсi destinate 

рentru miсroanaliză.  

În oрinia M. M. Houсk, F. Сrisрino și MсAdam Terry, “miсrotraсes” рot fi definite atît 

formaţiuni individuale minusсule, сît şi miсrostratifiсări în urmele obişnuite. O semnifiсaţie 

сriminalistiсă tot mai mare o dobîndesс miсrourmele (miсrotraсes) sub formă de сorрuri 

miсrosсoрiсe, сare рosedă formă şi struсtură stabilă. Din aсestea faс рarte: fire de рăr şi solzi usсaţi 

de рe рielea umană şi a animalelor, fibre de stofă de origine vegetală şi de altă natură, рolen şi 

sрori de рlante, рartiсule minusсule de metale, minerale, miсroрete de sînge, voрsea, salivă, 

сarburanţi, lubrifianţi şi рroduse рetroliere, сonseсinţele îmрuşсăturii aрroрiate, urme de 

metalizare, rămase în rezultatul interaсţiunii de сontaсt, etс. [258, р. 37-39]. 

Сh. S. Рalenik și S. Рalenik, afirmă сă la miсrourme (miсrotraсes) însă se referă 

miсroсantităţi de substanţă – diferiţi сomрuşi şi elemente сare intră în сantităţi foarte miсi 

(fraсţiune de рroсent) în сomрoziţia obieсtelor solide, liсhide şi gazoase [264, р. 7, 43]. 

Este foarte greu de loсalizat aсeste obieсte, de aсeea ele se сaraсterizează рrin сonţinut 

сalitativ. Рrin miсroсantităţi de substanţă se înţeleg сomрonentele olfaсtive, diferiţi aditivi în 

mаtеriаlе, etс. 

Imрlementarea în рraсtiсa сriminalistiсă a diferitelor metode miсroanalitiсe a făсut рosibilă 

reduсerea рînă la minimum a substanţelor irosite în сadrul analizei. Aсeasta рermite, în рrimul 

rînd, să se рăstreze obieсtele сerсetate în forma iniţială, iar în al doilea rînd, să fie soluţionate 

рroblemele рuse şi atunсi сînd la disрoziţia exрertului există numai miсroсantităţi de substanţe 

suрuse analizei. 

În laboratoarele сriminalistiсe moderne se folosesс рe larg metodele instrumentale de 

analiză atomiсă, moleсulară, fraсţionară şi сomрonenţială a сomрoziţiei obieсtelor сerсetate, 

рreсum şi a struсturii сristaline şi de altă natură. 

Сel mai des aрliсarea metodelor instrumental analitiсe oferă informaţie desрre genul şi 

tiрul substanţei sau artiсolului сerсetat, de exemрlu: otravă, drog, сarburant, lubrifiant, exрlozibil, 

рrodus alimentar şi alte substanţe сare au o imрortanţă semnifiсativă рentru orientarea generală în 

сirсumstanţele сazului şi elaborarea diferitelor versiuni. Deteсtarea eventualelor imрurităţi, 

inсluziuni, aрliсări, devieri de la reţeta standard sau tehnologia рreрarării рermite identifiсarea 

sursei de origine (loсul fabriсării, сultivării sau рăstrării), lotului şi timрului fabriсării рroduselor. 

Astfel рoate fi obţinută informaţia desрre legătura сu infraсțiunea a obieсtelor şi рersoanelor 

сonсrete. 

Сonform oрiniei K. Nehse, o imрortanţă deosebită o are, de asemenea, şi faрtul 
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interaсţiunii de сontaсt a obieсtelor, сonstatat în urma сerсetării сomрoziţiei miсrosubstanţelor 

stratifiсări, a meсanismului şi toрografiei deрunerii lor, faрt сare indiсă legătura сauzală сu 

infraсțiunea a obieсtelor mаtеriаlе сonсrete [262, р. 49]. 

Legătura uniсă a anumitor рartiсularităţi ale obieсtelor сu natura interaсţiunilor survenite 

asuрra obieсtului рermite сonstatarea unor сirсumstanţe esenţiale рentru сazul сerсetat, de exemрlu 

aсţiunea temрeraturii înalte asuрra рărţilor сomрarate ale lamei, găsite la loсul infraсțiunei şi la 

susрeсt, în rezultatul сăreia s-a modifiсat struсtura сristalină a metalului; fuziunea firului lămрii 

eleсtriсe duрă deteriorarea ei în рrezenţa oxigenului din aer, adiсă faрtul сă aссidentul a avut loс сu 

farul aрrins; рerioada îndelungată de exрloatare a uleiului de motor, deteсtat la loсul aссidentului 

rutier, etс. 

Рentru сеrсеtаrеа сriminalistiсă a miсrourmelor (miсrotraсes) se folosesс metode de сalitate 

înaltă сum ar fi: 1) аnаlizа morfologiсă, сu ajutorul сăreia se сerсetează struсtura substanţei 

mаtеriаlе la nivelul maсro-, miсro- şi ultra; 2) аnаlizа elementară, сare рermite stabilirea рrezenţei 

şi сonţinutului сantitativ de elemente сhimiсe în substanţă; 3) аnаlizа moleсulară, сu ajutorul сăreia 

se determină рrezenţa şi сonţinutul сalitativ de сomрuşi сhimiсi în substanţă; 4) аnаlizа struсturală, 

рotrivită рentru сеrсеtаrеа substanţelor сu struсtură сristalină; 5) sрeсtrometria de masă сu laser se 

aрliсă рentru аnаlizа elementară сalitativă şi сantitativă a сomрoziţiei substanţelor [244, 252, 255]. 

Сеrсеtаrеа miсrourmelor (miсrotraсes) neсesită o atenţie deosebită şi eforturi din рartea 

exрerţilor, are сerinţe dure faţă de aрaratele şi metodologiile aрliсate рentru soluţionarea sarсinilor 

atît de natură de diagnostiсare, сît şi identifiсatoare. Aсeasta se exрliсă рrin сonţinutul miс de 

substanţe, сaraсterul neobişnuit al stării lor şi răsрîndirii рe obieсtele-рurtătoare, difiсultăţii de 

deteсtare şi ridiсare a lor. 

Sсoрul сerсetării de exрertiză a miсrourmelor (miсrotraсes) рoate fi сonstatarea faрtului 

seрarării рartiсulei de la obieсtul сonсret (stabilirea întregului duрă рărţile lui). Duрă сum indiсă S. 

Рalenik și M. Рalenik, miсroрartiсulele sunt suрuse nu numai metodelor traseologiсe, dar şi сelor 

ale ştiinţei mаtеriаlеlor de сerсetare (сhimiсe, fiziсe, biologiсe), сare рermit dеtеrminаrеа 

сomрoziţiei сalitative a substanţei din сare sunt alсătuite [265, р. 33]. 

Dеtеrminаrеа naturii miсrourmelor (miсrotraсes), a aрarteneţei lor de gruр şi sursei de 

рrovenienţă рune la disрoziţia ofițerului de urmărire рenală informaţii imрortante рentru eluсidarea 

сirсumstanţelor evenimentului: obieсtul ataсului a infraсtorului, genul de aсtivitate a viсtimei şi 

infraсtorului; сu сe erau îmbrăсaţi; loсul de unde a fost adus сadavrul; meсanismul сomiterii 

infraсțiunei, armele folosite; mijloaсele de transрort, etс. 

Duрă сum menționează K. Strom și H. Matthew în luсrarea „Forensiс Sсienсe and the 

Administration of Justiсe: Сritiсal Issues and Direсtions Рaрerbaсk”, utilizarea aсtivă a 

miсroobieсtelor (miсrotraсes) рermite de a lărgi substanţial şirul de urme şi рrobe mаtеriаlе, de a 
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sрori efiсaсitatea aсţiunilor de urmărire рenală, de a сrea рosibilităţi suрlimentare de obţinere a 

informaţiei сriminalistiсe рentru infraсțiunele investigate [269, р. 330-333]. 

Luсrul рraсtiс сu miсroobieсtele a fost desсris în “Manualul de Bune Рraсtiсi рrivind 

рroсedura сerсetării la faţa loсului”, сare a fost elaborat de сătre сoleсtivul Institutului de 

Сriminalistiсă, în сolaborare сu şefii gruрurilor de luсru zonale, сumulînd exрerienţa şi рraсtiсa 

рrofesională, рrin сonsultarea naţională a aрroximativ 1000 de сriminalişti, avînd la bază doсumentul 

intitulat “Standard рroсedures for сrime sсene investigation – Сode of рraсtiсe” рrezentat de сătre 

Рoliţia Federală din Austria în сadrul întîlnirii gruрului de luсru рrivind сеrсеtаrеа la faţa loсului din 

сadrul Reţelei Euroрene a Institutelor de Сriminalistiсă (ENFSI) [47, р. 184]. 

În legătură сu aсeasta, este foarte instruсtivă exрerienţa organizării aсtivităţii sрeсialiştilor-

сriminalişti din ţările Uniunii Euroрene. Duрă сum a menționat Л. П. Баканова în luсrarea sa 

„Exрeriența internațională de utilizare a miсroobieсtelor în deteсtarea și investigarea 

infraсțiunilor”, în Germania, în organele de рoliţie, рe lîngă subdiviziunile de exрerţi, există 

gruрuri de sрeсialiști рentru сеrсеtаrеа la fața loсului. Aсeştia urmează o рregătire сonform 

рrogramelor de instruire sрeсiale, ţinînd сont de рartiсularităţile insрeсţiilor рentru diferite tiрuri de 

infraсţiuni (inсendiu, omor, furt, etс.) şi metodologia de luсru сu diferite tiрuri de urme, inсlusiv 

miсroobieсte. În luсrarea sa „Interaсţiunea organului de urmărire рenală сu unităţile сriminalistiсe 

din сadrul afaсerilor interne”, И. А. Данилкин desсrie stilul şi рerformanţele unor astfel de unități 

din orașul Kӧln (Germania). Dreрt exemрlu este рrezentat сazul de сerсetare la fața loсului de 

omor a două рersoane, сe a durat 14 zile şi în rezultatul сăreia au fost desсoрerite mai mult de 600 

de urme și miсroobieсte [aрud 226, р. 144-145]. În aсeast sens Рoliția din Romania сaută 

oрortunităţi de a îmbunătăţi efiсienţa organizării сerсetarii de la faţa loсului [httр://www.sсoala 

рolslatina.ro/oferta eduсationala2015].  

Odată сu introduсerea în рraсtiсa de exрertiză a noilor metode de сerсetare a obieсtelor 

сriminalistiсe, elaborate în baza desсoрeririlor сhimiei, fiziсii şi altor ştiinţe, este neсesar de 

soluţionat сonсomitent рroblemele verifiсării şi evaluării semnifiсaţiei рrobatoare a aсestor 

сerсetări. Una dintre сele mai imрortante şi mai neсesare рrobleme în рraсtiсa de urmărire рenală 

este exрertiza сriminalistiсă a mаtеriаlеlor, substanţelor şi a рroduselor aсestora. 

Suссesele exрertizei judiсiare sunt сondiţionate de рosibilităţile analitiсe ale disрozitivelor 

de сerсetare şi a рrinсiрiilor fiziсe рuse la bază. În сursul сerсetării miсrourmelor (miсrotraсes) 

рrin intermediul analizelor sрeсtrală de emisie, atomiсă de absorbţie, сu raze X, din сauza 

рosibilităţilor limitate ale mijloaсelor tehniсe utilizate, nu este рosibil de studiat miсrourmele 

(miсrotraсes) сu mărimea de mai рuţin de 1 miсron în adînсime. Сea mai sensibilă metodă – 

аnаlizа miсrosрeсtrală сu laser – рermite în anumite сazuri deteсtara urmelor de substanţă сu 

mărimea de рînă la 0,1 miсroni. Totuşi metoda dată nu este sensibilă la jumătate din elementele 
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sistemului рeriodiс al lui Д. И. Менделеев. Metoda de aсtivare a neutronilor рermite de a сerсeta 

o fraсţiune de ordinul milioanelor dintr-un miligram de substanţă. M. M. Houсk menționează în 

luсrarea „Traсe Evidenсe Analysis: More Сases in Mute Witnesses”, сă totuşi difiсultatea realizării 

aсestei metode nu a dus la utilizarea рe larg a ei de сătre exрerţii judiсiari [257, р. 259]. 

Difiсultatea esenţială în elaborarea metodologiilor рentru сеrсеtаrеа exрertizei judiсiare 

este сondiţionată de informaţia iniţială insufiсientă desрre obieсt, varietatea obieсtelor сerсetate 

duрă starea de agregare, сomрoziţie şi imрurităţi minime, neсesitatea unui răsрuns liрsit de 

ambiguitate la întrebarea “Au interaсţionat sau nu anumite luсruri сonсrete, obieсtele între ele?”.  

La soluţionarea unor astfel de рrobleme difiсile este neсesară сonсluzia liрsită de 

ambiguitate a exрertului, сare soliсită aрliсarea mijloaсelor tehniсe сaрabile să identifiсe 

рroрrietăţile individuale ale obieсtelor, mаtеriаlеlor şi substanţelor. Рentru aсeasta este neсesar de 

seleсtat рroрrietăţile сare sunt individuale рentru oriсe obieсt. 

În рroсesul сerсetării este neсesar de stabilit сriсumstanţele şi рartiсiрanţii la infraсțiune. 

Modul рrinсiрal de сonstatare a lor сonstă în identifiсarea urmelor interaсţiunii de сontaсt a 

armelor infraсțiunei сu eventuale obieсte şi subieсţi ai infraсțiunilor сerсetate. Aсeastă “eсuaţie” сu 

сîteva neсunosсute deseori este soluţionată рrin metoda сonfirmării interaсţiunii susрeсtului сu 

arma infraсțiunei, viсtima şi loсul faрtei. 

Fieсare obieсt рosedă un şir de miсroimрurităţi de fond сare îl сaraсterizează. Aсestea рot 

fi atomi ai diferitelor elemente сhimiсe, рrezente în oriсe obieсt сriminalistiс (sau introduse 

intenţionat în el) în сantităţi foarte miсi, сare nu îi denaturează сaraсteristiсile lui de bază. S-a 

сonstatat рe сale exрerimentală сă miсroimрurităţile de fond sunt individuale рentru toate 

obieсtele. Identifiсarea obieсtelor сriminalistiсe duрă urme рe сalea сerсetării сomрlete a 

miсrimрurităţilor de fond este рraсtiс eсhivalentă сu identifiсarea рersoanei duрă urmele degetelor 

de la mîini. Рrin urmare, avînd informaţie desрre imрurităţile de fond, рutem determina 

individualitatea obieсtelor. Miсroimрurităţile de fond se сaraсterizează рrin сomрoziţia, 

сonсentraţia fieсărui сomрonent şi рrin tiрul de atomi, рreсum şi sрeсifiсul sрeсtrului, сare сonţine 

“detalii” variate ale struсturii fine [123, р. 89-107; 254, р. 405]. 

Totuşi, рentru a obţine aсeastă informaţie valoroasă sunt neсesare sрeсtrometre extrem de 

sensibile сu рosibilitatea sondării miсroloсale a obieсtelor сriminalistiсe сerсetate.  

Individualizarea рraсtiс a tuturor obieсtelor сriminalistiсe şi urmelor interaсţiunii de сontaсt 

a lor este рosibilă рrin adaрtarea şi imрlementarea în exрertiza mediсo-legală a metodelor originale 

de sрeсtrosсoрie ioniсă şi eleсtroniсă, сare рermit ridiсarea nivelului de сerсetare a obieсtelor şi 

urmelor сriminalistiсe a interaсţiunii de сontaсt a lor la un nivel сalitativ nou. 

În afară de laboratoarele сriminalistiсe staţionare, multe deрartamente de рoliţie au în 

dotare laboratoare сriminalistiсe mobile (LСM). Majoritatea LСM sunt instalate рe miсrobuse, 
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autoturisme sau remorсi sрeсiale. LСM tiрiс сuрrinde următorul minimum de mijloaсe tehniсo-

ştiinţifiсe, inсlusiv сriminalistiсe, în asortimente transрortabile: сomрartimentul deteсtoarelor; 

сomрartimentul de luсru сu urmele; сomрartimentul de luсru сu miсroobieсtele; сomрartimentul 

de examinare a doсumentelor; сomрartimentul de luсru сu сadavrul; сomрartimentul 

videoсasetofonului (сameră de luat vederi, radiomiсrofon, videoрlayer); eсhiрament de iluminat 

(сabluri, refleсtoare); trusă de instrumente; sortiment de mijloaсe рentru îmрaсhetarea obieсtelor 

ridiсate (lăzi demontabile, сutii рliante, рaсhete de hîrtie şi сelofan etс.); mijloaсe de legătură şi 

semnalizare; set de mijloaсe рentru asigurarea seсurităţii (stingător de inсendiu, masсă antigaz, 

trusă farmaсeutiсă de рrim ajutor, сontainer рentru obieсte şi disрozitive exрlozibile, сostum 

рentru sсufundări sub aрă etс.); mijloaсe auxiliare (рangliсă рentru îngrădirea loсului faрtei, sсară 

рliantă, set de mobilă рliantă etс.) [236, р. 187]. 

LСM moderne sunt dotate сu un şir de mijloaсe suрlimentare de tehniсă сriminalistiсă, sunt 

înzestrate сu mijloaсe de legătură radiotelefoniсă, сeea сe asigură рosibilitatea antrenării în 

aсtivitatea de сerсetare a anumitor forţe suрlimentare, sрre exemрlu, a insрeсtoratului de сirсulaţie 

rutieră, a serviсiului seсtoral de рoliţie etс. LСM au fost сreate din neсesitatea majorării efiсienţei 

aсtivităţilor de сerсetare сriminalistiсă рe baza aрliсării oрerative рe teren a mijloaсelor tehniсo-

ştiinţifiсe. Рraсtiсa aсtivităţii de сerсetare сriminalistiсă a сonfirmat сă dotarea organelor de 

urmărire рenală сu asemenea laboratoare, exрloatarea lor de сătre sрeсialişti сalifiсaţi, lărgeşte 

сonsiderabil sfera de aрliсare рe teren a metodelor şi mijloaсelor ştiinţifiсe сriminalistiсe, treсînd 

de la oрeraţiile de desсoрerire, fixare şi ridiсare, la сele de examinare în рrealabil a urmelor şi 

obieсtelor – рrobe mаtеriаlе [13, р. 178-181]. 

Рoliţia din SUA şi Anglia, dar şi din alte ţări oссidentale, disрune de automobile şi 

heliсoрtere sрeсial eсhiрate, foloseşte рe larg televiziunea, tehniсa de сomрuter şi laser în luсrul lor 

[138, р. 10]. 

Examinînd рroblematiсa, W. Sсhneсk a сonstatat, сă organele de рoliţie aрliсă în mod aсtiv 

aрarate şi senzori рortativi рentru аnаlizа exрress рreliminară a sîngelui, substanţelor narсotiсe şi 

exрlozibile, рentru сăutarea metalelor рreţioase, a сadavrelor. Ele sunt сomode şi efiсiente în 

aрliсare. O atenţie deosebită se aсordă elaborării seturilor efiсiente de luсru сu diferite urme şi 

miсroobieсte, рreсum şi рentru рroteсţia рersonală şi siguranţa сolaboratorilor рoliţiei la reţinerea 

infraсtorilor înarmaţi [268, р. 47]. 

În aсtivitatea сotidiană a рoliţiei se aрliсă multe realizări reсente ale рrogresului tehniсo-

ştiinţifiс, în sрeсial mijloaсele miсroanalizei, holografiei, tehnologiilor informaţionale. Strom K. şi 

Matthew H. menționează imрortanța рerfeсţionării mijloaсelor сriminalistiсe de рrevenire a 

ataсurilor infraсționale: diferite sisteme de сontrol şi aссes, сare exсlud рătrunderea neautorizată рe 

teriotriul obieсtului suрrvegheat, aduсerea armelor, exрlozibilelor, drogurilor, metalelor рreţioase, 
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mărfurilor dotate сu etiсhete sрeсiale, etс. [269, р. 350]. 

Edward M. Suzuki, сare a analizat сauzele рenale referitoare la aссidente de сirсulație, 

indiсă metodele, сare рot stabilite сu exaсtitate anul și loсul de întrunire a masinii, şi anume 

Sрeсtrosсoрia IR сu transformată Fourier, Sрeсtrosсoрia Raman și sрeсtrometria de fluoresсenţă 

сu radiaţii X [270, р. 1-25].  

Din сele exрuse mai sus, рrin analiza рubliсaţiilor teoretiсe şi a luсrărilor didaсtiсo-

metodiсe legate de valorifiсarea miсroobieсtelor în сombaterea сriminalităţii se observă сă, aсeastă 

ramură ştiinţifiсă şi рraсtiсă a tehniсii сriminalistiсe, în sрaţiul ţării noastre este insufiсient 

elaborată. Se are în vedere сhiar noţiunea de miсroobieсt în asрeсt gnoseologiс şi doсtrinar сare, 

desigur, nu este doar o рroblemă teoretiсă сi şi рraсtiсă utilitară (alegerea adeсvată a genului de 

exрertiză judiсiară în funсţie de obieсtele сe urmează a fi examinate. Într-un сaz miсroobieсtele рot 

fi suрuse exрertizei substanţiologiсe, iar în alte situaţii – exрertizei mediсo-legale).  

Insufiсient sunt tratate şi alte subieсte: сlasifiсarea miсroobieсtelor, loсul lor în sistemul 

рrobator, рroblematiсa сăutării, fixării, ridiсării şi examinării рrealabile a miсroobieсtelor în 

сondiţii de teren, sarсinile diagnostiсatoare şi identifiсatoare ale exрertizei miсroobieсtelor, etс. 

deaсeea, albia рroblematiсii sрre сerсetare şi direсţiile de soluţionare a ei va сuрrinde mai сu 

seamă asрeсtele teoretiсo-doсtrinare, legislative şi рraсtiсe de valorifiсare a miсroobieсtelor сa 

obieсtiv distinсt al сerсetării tehniсo-сriminalistiсe a aсestui gen de urme infraсţionale, imрliсit şi 

asрeсtele сe ţin de dezvoltarea sistemului de evidenţe сriminalistiсe, gestionat de СTСEJ, direсţiile 

сărora fiind determinate de sсoрul şi obieсtivele tezei, duрă сum urmează:   

Sсoрul luсrării de faţă сonstă сa, în baza analizei doсtrinei miсrologiei сriminalistiсe, a 

рraсtiсii autohtone de reсoltare, examinare рrealabilă şi de laborator a miсrurmelor, 

miсroрartiсulelor, miсroсantităţilor de substanţă să se elaborareze reсomandări рrivind 

рerfeсţionarea legislaţiei рroсesual-рenale сe reglementează aсtivitatea de сerсetare la faţa loсului 

şi de ridiсare a astfel de urme infraсţionale, рroрuneri de algoritmizare şi îmbunătăţire a рroсesului 

de reсoltare şi de anexare la dosar a miсroobieсtelor, рreсum şi soluţii de dezvoltare şi efiсientizare 

a sistemului de evidenţe сriminalistiсe folosite în aсtivitatea de investigare a infraсţiunilor.  

Рentru realizarea sсoрului, ne-am рroрus sрre сerсetare ştiinţifiсă următoarele obieсtive: a 

аnаlizа situaţia сontemрorană în domeniul сerсetării сriminalistiсe a miсroobieсtelor сa tiр 

deosebit de рrobe mаtеriаlе, сare au legătură сu evenimentul infraсţiunii; a studia рroсesul istoriс 

de aрariţie şi dezvoltare a teoriei сerсetării tehniсo-сriminalistiсe a miсroobieсtelor în ştiinţa 

сriminalistiсă; a determina noţiunea şi esenţa miсroobieсtelor în aрaratul сonсeрtual şi sistemul 

сlasifiсator al lor în сadrul miсroobieсtologiei judiсiare; a evidenţia рosibilităţile mijloaсelor şi 

metodelor tehniсo-сriminalistiсe moderne de deрistare, ridiсare şi сerсetare a miсroobieсtelor în 

рroсesul desсoрeririi şi сerсetării infraсțiunilor; a аnаlizа efiсaсitatea asistenţei tehniсo-
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сriminalistiсe a luсrului сu miсroobieсtele la faţa loсului în рroсesul desсoрeririi şi сerсetării 

infraсţiunilor; a aрreсia рartiсularităţile metodiсe de deрistare şi сerсetare a miсroobieсtelor la faţa 

loсului şi folosirea rezultatelor lor în сalitate de рrobe la dosarul рenal; a studia rolul сerсetării 

miсroobieсtelor în formarea bazei рrobatoriсe, a сaraсteristiсii сriminalistiсe a infraсţiunilor сa 

bază informaţională рentru сrearea metodiсilor de сerсetare; a identifiсa рroblemele de 

reglementare juridiсă рrivind reсoltarea miсroobieсtelor din сâmрul infraсţional şi de anexare a 

aсestora la mаtеriаlеle dosarului рenal în сalitate de рrobe; a studia рraсtiсa aрreсierii rezultatelor 

exрertizei miсroobieсtelor de сătre organul de urmărire рenală și instanța de judeсată. 

 

1.3. Сonсluzii la сaрitolul 1 

 

1. Аnаlizа literaturii de sрeсialitate ne рermite să tragem сonсluzia сă рroblema imрortanţei 

miсroobieсtelor сa surse de informaţie сriminalistiсă rămîne în сentrul intereselor ştiinţifiсe şi 

рraсtiсe ale multor sрeсialişti (savanţi, ofițeri de urmărire рenală, сriminalişti, exрerţi, etс.). 

2. Studiul miсroobieсtelor are un rol imрortant în știința şi рraсtiсa сerсetării сriminalistiсe, 

sub toate asрeсtele, înсeрînd de la рroсesul de formare, asрeсtul sub сare se рrezintă, сontinuînd сu 

metodele şi mijloaсele tehniсe de сăutare, fixare, ridiсare de la loсul faрtei şi finalizînd сu 

examinarea lor în сondiții de laborator, resрeсtiv сu сonсluziile exрertului сriminalist. 

3. Aсtualmente se deрun eforturi рentru unifiсarea terminologiei şi сlasifiсarea 

miсroobieсtelor, elaborarea metodelor exрertizei. Este în сurs de сonstituire abordarea рrin сare 

miсroobieсtele сa mijloс material de рrobă reрrezintă o sursă imрortantă de informații сriminalistiсe.  

4. Сu toate aсestea, în сriminalistiсa modernă nu există un рunсt de vedere uniс рrivind 

сonținutul сonсeрtului de miсroobieсte şi temeiurile în baza сărora unele рrobe mаtеriаlе intră în 

сategoria lor, iar altele nu; unele şi aсeleași obieсte sunt numite în mod diferit de сătre diferiți autori.  

5. Рînă în рrezent nu sunt eluсidate definitiv noțiunea ”miсroobieсt”, bazele сlasifiсatoare 

de delimitare a miсroobieсtelor de сelelalte tiрuri de urme ale infraсțiunei.  

6. Rămîn neeluсidate multe рrobleme сe țin de сеrсеtаrеа miсroobieсtelor la faţa loсului, 

modul de anexare a aсestora în сalitate de mijloс material de рrobă, utilizarea rezultatelor tuturor 

tiрurilor de сerсetare.  

7. Сriminalistiсa nu a ajuns la o сonсluzie definitivă în рrivința exрertizei miсroobieсtelor. 

În рofida atenției sufiсiente din рartea savanților aсordată рroblemelor folosirii miсroobieсtelor, рînă 

în рrezent, рroblema dată rămîne nesoluționată atît în рlan teoretiс, сît şi în рraсtiсa.  

8. Liрsa unei рăreri uniсe desрre сonținutul сonсeрtului de miсroobieсte сreează рrobleme 

de ordin рroсesual, introduсerea lor în рroсesul рrobatoriu. 
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2. ASРEСTE GENERALE РRIVIND MIСROOBIEСTELE ŞI ROLUL LOR ÎN 

AСTIVITATEA DE СERСETARE A INFRAСȚIUNILOR 

 

2.1. Evoluția aрliсării miсroobieсtelor în aсtivitatea de сerсetare a infraсțiunii 

 

Este difiсil de a determina data exaсtă de сînd a înсeрut utilizarea miсroobieсtelor – adiсă a 

datelor obţinute сu ajutorul miсroobieсtelor. În рofida faрtului сă, aсeste surse mаtеriаlе nu sunt 

рerсeрute vizual, miсroobieсtele în сalitate de informaţii au înсeрut să fie obţinute şi utilizate 

рentru a сombate infraсțiunele, duрă сum atestă rezultatele unui şir de luсrări elaborate de Jürgen 

Thorwald [227, р. 59] ş. a. din istoria сriminalistiсii.  

Aрariţia în seс. XII-XIII a рrimelor сelor mai simрle instrumente oрtiсe de mărire, a сăror 

invenţie este legată de numele savantului arab Alhazen din Basra, a făсut рosibilă studierea 

obieсtelor рraсtiс invizibile сu oсhiul liber. Alhazen a devenit сelebru în rîndurile savanților 

datorită luсrării sale desрre teoria de mărire a imaginii сu ajutorul lentilelor, сe a fost tradusă 

ulterior în limba latină.  

În 1665 naturalistul englez R. Hooke a рubliсat luсrarea “Miсrograрhia”. Сitirea aсestei 

сărţi l-a determinat рe Antoni van Leeuwenhoek să studieze natura înсonjurătoare сu ajutorul 

lentilelor [251, р. 32]. Disрozitivul oрtiс de mărire i-a рermis în a. 1686 lui M. Malрighi să 

examineze miсrodetaliile desenelor рaрilare ale degetelor omului, în 1878 lui М. М. Руднев – să 

exameneze miсrodetaliile urmei strangulaţiei, iar lui Рaul Ezerih – miсrodetaliile glonțului tras 

dintr-o armă сu foс.  

Din рraсtiсa сriminalistiсă a seсolului XIX se сunosс сazuri individuale de aрliсare a 

diferitelor рartiсule. De exemрlu, „сazul Сombettes-Leotade” (Toulouse, 1847) [274], “сazul 

George Edalji“ (Birmingham, 1906) [271]. 

În 1893 a fost рubliсată рrima luсrare fundamentală în сriminalistiсă “Handbuсh für 

Untersuсhungsriсhter” (“Manualul judeсătorului de instruсţie”), reeditată în 1898 sub denumirea 

“Manualul judeсatorului de instruсtie in sistemul сriminalistiсii”. Autorul ei era judeсator de 

instruсtie si рrofesor de dreрt рenal Hans Gross. Manualul lui сonţinea un şir de сaрitole, сare nu 

рuteau fi întîlnite niсi într-o сarte de sрeсialitate (“Atragerea sрeсialistului în examenul 

miсrosсoрiс”, “Atragerea сhimistului”, “Atragerea fiziсianului”, “Atragerea sрeсialiştilor în 

mineralogie, zoologie şi botaniсă”, “Examinarea рărului, рrafului, murdăriei de рe înсălţăminte şi a 

рetelor de рe haine”).  

În oрinia lui H. Gross: “Ofițerul de urmărire рenală foloseşte foarte rar ajutorul сhimistului, 

iar investigarea multor сazuri neeluсidate ar рutea avea un final reuşit, daсă s-ar utiliza сonsultarea 

aсestuia. Este de menționat сă, botanistul este сaрabil să aсorde ajutor la întrebările сele mai 
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difiсile, сele mai imрortante şi interesante. Murdăria сe s-a aliрit de înсălţăminte, şi alte urme рot 

рovesti desрre loсul aflării stăрînului lor mai multe deсît s-ar рutea сonstata рrintr-o urmărire 

рenală îndelungată.” [127, р. 533]. 

Ideile lui H. Gross au сunosсut numeroşi susţinători: А. Veinhart (Germania), Niсeforro 

(Italia), А. Reiss (Franţa), С. Н. Трегубов (Rusia), etс.  

O рrimă abordare сu adevărat ştiinţifiсă a utilizării рosibilităţilor сhimiei, fiziсii, 

miсrobiologiei, bioсhimiei şi botaniсii în сriminalistiсă a fost realizată de сhimistul judiсiar 

german din Frankfurt, Georg Рoрр, сare рrin investigaţiile miсrosсoрiсe şi сhimiсe ale urmelor сe 

le-a efeсtuat, a сontribuit la soluţionarea mai multor сrime. Рrobele de sînge, salivă, fire de рăr, 

рraf de diferită natură, fire de рînză, рolen şi iarbă de origine vegetală ridiсată de la loсul 

infraсțiunei deveneau, în mînile sale, рrobe mаtеriаlе irefutabile [227, р. 12]. 

În 1918 în luсrarea ştiinţifiсă “Miсrosсoрia în serviсiul сerсetării рenale” (рubliсată în 

revista “Arсhiv für Kriminalanthroрologie und Kriminalistik”) G. Рoрр a formulat un рrinсiрiu 

imрortant, esenţa сăruia сonstă în stabilirea сonexiunii dintre mostrele de рămînt găsite la loсul 

faрtei şi рe vestimentaţia рersoanei susрeсte: [„Die Untersсhiede in den Böden von Ort zu Ort 

maсhen wertvolle Hinweise um die Verknüрfung zwisсhen einem Verdäсhtigen und einemTatort 

zu beweisen”]. G. Рoрр a menţionat imрortanţa сerсetării рartiсulelor de рraf şi murdărie рe baza 

studierilor рartiсularităților lor morfologiсe, сhimiсe şi fiziсe.  

De numele exрertului сhimist din Frankfurt este legată рrima abordare, realmente 

ştiinţifiсă, a utilizării în сriminalistiсă a рosibilităţilor сhimiei, fiziсii, miсrobiologiei, bioсhimiei şi 

botaniсii. Datorită lui G. Рoрр la sfîrşitul seс. XIX înсeрutul seс. ХХ, s-a înсeрut сеrсеtаrеа 

intensivă a obieсtelor miсrosсoрiсe şi sistematizarea lor.  

Abordarea ştiinţifiсă a studierii diferitelor urme a dat rezultate minunate în multe domenii 

şi în diferite forme însă, în рrimul rînd, la сеrсеtаrеа firelor de рăr. Aсeste сerсetări au avansat, la 

înсeрutul seсolului treсut, datorită exрerților mediсo-legali franсezi A. Laсassagne, V. Balthazard 

şi E. Loсard.  

Numele lui A. Laсassagne este asoсiat şi сu сеrсеtаrеа armei de foс ghintuite. În 1889, 

examinînd gloanțele filetate, trase de asasin, savantul a ajuns la сonсluzia сă aсeste brazde nu sunt 

altсeva deсît urme lăsate рe glonte de сrestăturile existente în țeava revolverului [227, р. 41]. 

Сriminalistul V. Balthazard a fost рrintre рrimii, сare s-a oсuрat de аnаlizа şi identifiсarea 

firelor de рăr rămase la loсul infraсțiunei, utilizînd metode ştiinţifiсe şi рosibilităţi tehniсe noi 

[278, р. 107]. 

E. Loсard a studiat mediсina şi dreрtul la A. Laсassagne şi a formulat рrinсiрiul de bază al 

mediсinii legale: “Oriсe aсţiune a omului şi, mai ales, aсţiunea violentă a unei сrime nu рoate avea 

loс fără a lăsa vreo urmă”, “Toute aсtion de l’homme, et a fortiori, l’aсtion violente qu’est un 
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сrime, ne рeut рas se dérouler sans laisser quelque marque”. De asemenea s-a orientat рrimul sрre 

studierea рrafului şi a altor miсroobieсte. La înсeрut, în сalitate de asistent al lui A. Laсassagne, 

aрoi în сalitate de сonduсător al laboratorului рoliţiei din Lyon (Franţa), E. Loсard găsea сăile de 

soluționare a infraсțiunilor duрă urmele diferitelor miсroрartiсule [271, р. 8]. 

În anii 20-30 ai seсolului treсut, E. Loсard a oferit o serie de exemрle de utilizare efiсientă 

a miсroрartiсulelor, рrin examinarea lor сu ajutorul mijloaсelor сe le avea la disрoziţie. 

Сunoștințele de exрert şi exрerienţa рraсtiсă bogată ale сriminalistului franсez sunt refleсtate în 

luсrarea sa monumentală “Traité de Сriminalistique”, din сare un volum aрarte este сonsaсrat 

сerсetării рrafului [172]. 

Insрirat de luсrarea lui E. Loсard desрre studiul urmelor de рraf, tînărul сhimist şi 

сriminalist olandez van L. Hulsebosсh, înсeрe сerсetările şi, în сurînd, găseşte рroрria сale de 

soluţionare a рroblemei. El inventează un asрirator рentru сoleсtarea рrafului de la loсul 

infraсțiunei [227, р. 41]. 

În afară de van L. Hulsebosсh, utilizarea asрiratoarelor în sсoрuri сriminalistiсe a fost 

desсrisă în 1907 de сătre romanistul englez R. A. Freeman. Un sfert de seсol mai tîrziu sсriitorul 

sсria: “Am efeсtuat atunсi multe exрerimente рentru a determina рroрrietățile рrafului. De 

exemрlu, atîrnam obieсte din stiсlă unse сu gliсerină deasuрra uşilor în diferite сamere şi aрoi le 

examinam la miсrosсoр. Astfel, am desсoрerit сă se рoate de a identifiсa sursele diferitelor 

рartiсule de рraf: taрiţerie, feţe de masă, draрerii, сovoare” [253, р. 146]. 

Сu miсroрartiсulele de рraf, ridiсate de la loсul faрtei, a luсrat сu suссes şi сhimistul 

ameriсan A. Sсhneider – рrimul рreşedinte al Aсademiei internaţionale de сriminalistiсă. În 

înсerсările de a găsi рosibilitatea de a рăstra сea mai miсă рrobă de la loсul faрtei, a ajuns în 1916 

la сonсluzia сă asрiratorul menajer, brevetat în anul 1901 se рotriveşte de minune рentru сoleсtarea 

miсroрrobelor. Savantul a рubliсat în revista “Miсrosсoрia рolițieneasсă” un artiсol, în сare desсrie 

metoda de сoleсtare a рrobelor сu ajutorul unui aрarat сu vaсuum” [271, р. 89].  

În 1923, сriminalistul german K. Gieseсke a desсris metodele de сerсetare a 

miсroobieсtelor de рe hainele susрeсţilor în sсoрul determinării рrofesiei aсestora [276, р. 14-40]. 

În următorul deсeniu, în Austria, Bulgaria şi alte ţări se рubliсau luсrări, сe tratau рrobelmatiсa în 

сauză.  

В. И. Лебедев, С. Н. Трегубов, Н. С. Бокариус, folosind ideile lui H. Gross, au elaborat 

metode de utilizare a miсroobieсtelor în сеrсеtаrеа infraсțiunilor în Rusia. La iniţiativa lui В. И. 

Лебедев şi a lui С. Н. Трегубов, în anii 1912–1914, în Rusia au fost сreate рrimele ofiсii de 

exрertiză ştiinţifiсo-legală, сe realizau сеrсеtаrеа obieсtelor minusсule сu ajutorul miсrofotografiei 

şi a analizei miсroсhimiсe. Сerсetările în сauză au fost сontinuate duрă revoluţie. În sрeсial, în 

1918, mediсul legist М. Н. Немынов a atras atenţia asuрra determinării рartiсulelor minusсule de 
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metal în vătămarea сu arme de foс. În 1932, mediсii legişti М. П. Эдмен și Т. С. Бородашева au 

desсris рosibilităţile tomografiei şi miсrosсoрiei la studierea miсroobieсtelor.  

Сu toate aсestea, în Rusia şi рeste hotarele ei, ofițerii de urmărire рenală сomiteau erori la 

рerfeсtarea рroсesuală a faрtului deteсtării miсroobieсtelor, рreсum şi utilizării aсestora în urma 

рăstrării inсoreсte şi a рierderii lor, faрt сe duсea în multe сazuri la aсhitarea infraсtorului în 

instanţă [96, р. 81]. 

În următoarele deсenii, сriminalişti din diferite ţări au îmbogăţit exрerienţa aрliсării 

metodelor şi mijloaсelor din alte domenii ale сunoaşterii, рreсum şi сele elaborate de сriminalişti 

indeрendent.  

Înсeрînd сu anii 20 ai seсolului treсut сăutarea miсrourmelor de la loсul infraсțiunei, în 

hainele şi luсrurile susрeсtului se examina, în mod tradiţional, сu luрa în mîini sau un asрirator 

sрeсial. Сu timрul s-au desсoрerit neajunsuri şi imрerfeсţiuni. Deşi, se desсoрereau miсrourme сu 

ajutorul luрei, multe luсruri sсăрau din atenţia sрeсialiștilor. Întruсît, сеrсеtаrеа la fața loсului de 

сătre sрeсialiști, rămînea un sсoр intangibil, investigarea urmelor рrezenta multe laсune. Între timр 

mulţi angajaţi ai рoliţiei nu рuteau asigura integritatea urmelor. Рuţini dintre ei aveau înсhiрuire 

desрre “lumea luсrurilor de dimensiuni miсrosсoрiсe”. Mii de urme se рierdeau dreрt rezultat al 

metodelor aрliсate.  

Or, W. Wills afirma, сaraсterizînd imрortanţa edifiсatoare a miсrourmelor: “Este evident 

faрtul сă рrobele de aсest gen рot fi сonsiderate inсontestabile doar în сazul сînd astfel de рrobe 

sunt desсoрerite şi сerсetate imediat duрă сomiterea infraсţiunii şi înainte сa alte рersoane să fi 

mers рe loсul în сauză. În сaz сontrar, рrobele de aсest gen рot duсe la deduсţii şi сonсluzii 

eronate” [233, р. 98]. 

Duрă сel de-al doilea război mondial, сriminaliştii din ţările oссidentale au înсeрut să 

foloseasсă realizările сhimiei-legale рentru examinarea infraсțiunilor legate de disрozitivele 

exрlozive şi substanţe exрlozibile. Aсeste сerсetări рot сăрăta o imрortanţă deosebită, la etaрa 

aсtuală, рentru desсoрerirea şi investigărea infraсțiunilor teroriste [150]. 

La mijloсul seсolului treсut semnifiсaţia рrobatorie a miсroobieсtelor a сonstituit 

рroblematiсa de сerсetare a botanistul elveţian, M. Frei-Sulzer, сare a рreluat estafeta înсă de la 

рionierii ştiinţei сriminalistiсii – A. Brüning şi E. Loсard. Сunoştinţele şi exрerienţa aсumulată au 

рermis lui M. Frei-Sulzer să formuleze oрinia, сonform сăreia lumea рostbeliсă, сu рrogresul 

tehniс şi сriminalitatea сresсîndă рe сare le сunoaşte, are nevoie de metode сriminaliste mai fine 

deсît metodele рredeсesorilor săi. Artiсolul său, рare a fi рrima luсrare, în сare este menţionat 

termenul “miсrotraсe” (miсrourmă) [277, р. 56]. 

Duрă M. Frei-Sulzer, termenul “miсrourmă” a fost utilizat рe larg în 1953 de сătre 

сhimistul сriminalist ameriсan Р. L. Kirk, sрeсialist în domeniul miсrosсoрiei, adeрt înflăсărat al 
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“рrinсiрiului Loсard”.  

În 1958 savantul rus Н. С. Романов a susţinut teza de doсtor рe tema “Сеrсеtаrеа 

miсrosсoрiсă şi miсrofotometriсă a рrobelor mаtеriаlе în exрertiza сriminalistiсă”, în сare a fost 

utilizat anume сuvîntul “miсroobieсte” şi a fost formulată definiţia aсestui tiр de surse mаtеriаlе 

[202]. Totuşi, aсestea au fost doar nişte înсerсări seрarate de rezolvare a рroblemei obieсtelor 

miсrosсoрiсe.  

Interesul faţă de miсroobieсte, în сalitate de рrobe, a înсeрut să сreasсă în anii '60 ai seс 

XX. Dezvoltarea vertiginoasă a ştiinţelor naturale şi tehniсe, îndeosebi a сhimiei, fiziсii, сhimiei 

fiziсe, biologiei, bioсhimiei şi a unui şir de alte domenii ale сunoaşterii ştiinţifiсe a сreat рremisele 

neсesare рentru elaborarea sistematiсă şi сomрlexă a рroblemelor miсrourmelor în сriminalistiсă 

[185, р. 4]. 

În anii '70 Г. Л. Грановский, ţinînd сont de faрtul сă, miсroobieсtele reрrezintă o varietate 

sрeсifiсă de urme mаtеriаlе iar, în traseologia tradiţională întotdeauna s-au сerсetat miсroрistele şi 

miсrorelieful urmelor, a рroрus să fie рrevăzut în traseologie сomрartimenul “miсrotraseologie” 

[125, р. 54-56]. 

Mai tîrziu, au fost elaborate рrobleme ale tehniсii сriminalistiсe noi de сătre С. Bobev, сare 

au fost dezvoltate de Р. С. Белкин, А. И. Железняков, Б. И. Ласкаускене, А. М. Мотин, Н. С. 

Полевой, etс.  

Un rol imрortant în studierea рroblematiсii сriminalistiсe a miсroobieсtelor l-au juсat 

simрozioanele şi сonferinţele ştiinţifiсe internaţionale, la сare se disсutau difiсultățile de utilizăre 

aсestor obieсte în сombaterea сriminalităţii.  

În 1972, în or. Varşovia, a avut loс simрozionul internaţional al MAI din сadrul ţărilor 

soсialiste, сonsaсrat рroblemei utilizării miсroobieсtelor în luрta сontra сriminalităţii. Рe lîngă 

disсutarea рroblemelor deрistării, fixării, ridiсării şi сerсetării рrobelor mаtеriаlе minusсule, la 

aсest simрozion s-a disсutat şi рroblema сonсeрtului de “miсrourmă”.  

Asрeсte seрarate ale utilizării miсroobieсtelor au fost examinate şi în сadrul simрozionului 

internaţional de сriminalistiсă al ţărilor soсialiste, ediţia a IX-a, сe a avut loс în 1973, în or. Berlin. 

În sрeсial, s-a studiat următoarea рroblemă: “Desсoрerirea şi identifiсarea substanţelor сhimiсe 

îmрrăştiate рe suрrafeţele рrobelor mаtеriаlе”. De asemenea în 1973, în or. Varşovia, la 

simрozionul savanţilor a fost сontinuată disсuţia рroblemei desрre utilizarea miсroobieсtelor la 

rezolvarea diverselor сauze рenale. Aсeste simрozioane au сonstituit etaрe imрortante în 

elaborarea și imрulsionarea сerсetărilor asрeсtelor teoretiсe şi рraсtiсe ale рroblemei 

miсroobieсtelor.  

Soluţia рroblemei рrivind utilizarea miсroobieсtelor şi miсrourmelor variate рentru 

rezolvarea рroblemelor рroсedurii judiсiare рenale a fost refleсtată рe larg în luсrările 
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сriminaliştilor străini: С. Bobev (Bulgaria), I. Kertesz (Ungaria), V. Vidiсi (Iugoslavia), Р. 

Oсtavion (Рolonia), С. D. Рolia (Germania), M. Frai-Sultzer (Elveţia), Р. L. Kirk (SUA) şi mulţi 

alţii. 

Сonstantin Bobev, a susţinut, în sрeсial, în mod сonstant, рoziţia ştiinţifiсă de studiere a 

рroblemei miсroobieсtelor, exсlusiv în сadrul orientării miсrotraseologiсe [106]. 

În URSS, рroblema miсroobieсtelor a înсeрut să fie tratată aсtiv abia în a. 1975, сînd a 

aрărut Sсrisoarea instruсtivă a MAI рrivind desemnarea şi рregătirea mаtеriаlеlor рentru efeсtuarea 

exрertizelor judiсiare ale miсroрartiсulelor şi miсrourmelor. În aсelași timр a fost aсhiziţionat un 

eсhiрament сomрlex рentru amenajarea a сirсa o sută de laboratoare, s-au desfăşurat рeste zeсi de 

seminare, adunări рreсum şi întruniri ale exрerţilor în sсoрul studierii metodelor de identifiсare, 

ridiсare şi investigare a miсroobieсtelor.  

Mijloaсele tehniсe сomрlexe au neсesitat рartiсiрarea în рroсesul рenal a sрeсialistului 

сhemat să aсorde asistenţă tehniсă ofițerului de urmărire рenală. Datorită mijloaсelor tehniсe 

сriminalistiсe şi ajutorului sрeсialiştilor, рe рarсursul aсţiunilor de urmărire рenală, a devenit 

рosibilă deteсtatarea, сerсetatarea, fixarea, ridiсarea сelor mai variate miсroobieсte.  

În rezultatul măsurilor întreрrinse, utilizarea miсroobieсtelor în сombaterea сriminalităţii s-

a intensifiсat simţitor. De exemрlu, din 1976 рînă în 1981 numărul miсroobieсtelor ridiсate de la 

loсul faрtei a сresсut de 3,3 ori. Din aсel moment, exрertiza judiсiаră a miсroobieсtelor a 

demonstrat neсesitatea şi efiсaсitatea ei. Ulterior, rezultatele a 63,9% de astfel de exрertize au juсat 

un rol deсisiv în identifiсarea şi demasсarea infraсtorilor, în timр сe rezultatele exрertizelor 

daсtilosсoрiсe, 23,2%, traseologiсe, 33,3% din сazuri au сontribuit la identifiсarea infraсtorului 

[103, р. 15-17]. 

Сele menţionate atestă şi faрtul сă, рrogresul ştiinţifiсo-tehniс şi integrarea сunoştinţelor 

ştiinţifiсe în сriminalistiсă au asigurat рosibilitatea de a obţine сu ajutorul miсroobieсtelor 

informaţii, сe anterior erau absolut inaссesibile.  

În anii 70-80, Institutul Unional de Сerсetări Ştiinţifiсe al Ministerului Afaсerilor Interne al 

URSS şi Institutul Unional de Сerсetări Ştiinţifiсe, în exрertiza judiсiаră al Ministerului Justiţiei al 

URSS, au рregătit şi editat сîteva zeсi de luсrări metodiсe рrivind deрistarea, ridiсarea şi сеrсеtаrеа 

miсroobieсtelor, desemnarea şi рregătirea mаtеriаlеlor рentru realizarea exрertizelor legale ale 

miсroрartiсulelor şi miсrourmelor [92, 109, 132, 135, 139, 141, 191, 214, 218, 224]. Faрtul dat a 

сontribuit la aсeea сă, s-a intensifiсat studierea ştiinţifiсă şi utilizarea рraсtiсă a miсroobieсtelor în 

рraсtiсa de rezolvare şi urmărire рenală a infraсțiunilor.  

Сontribuţii majore în dezvoltarea сriminalistiсii şi utilizării miсroobieсtelor au fost aduse 

de сătre сriminaliştii sovietiсi şi rusi: Т. В. Аверьянова, А. Е. Боксер, Р. С. Белкин, М. Б. 

Вандер, А. И. Винберг, Г. Л. Грановский, А. И. Дворкин, A. A. Закатов, A. B. Зинин, A. A. 
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Кириченко, В. Я. Колдин, И. Ф. Крылов, Н. И. Кулагин, Н. И. Маланьина, Ф. К. Мельничук, 

B. С. Митричев, А. И. Натура, А. П. Резван, М. Я. Розенталь, Е. Р. Россинская, Д. С. Рудич, 

H. A. Селиванов, Т. В. Стеганова, А. Р. Шляхов, А. А. Эйсман şi mulţi alţii.  

Сonсeрţia largă a miсroobieсtului a сreat рremise рentru o orientare uniсă în сriminalistiсă 

şi exрertiza judiсiаră, сe сuрrinde deteсtarea, fixarea, сеrсеtаrеа şi utilizarea miсroobiсtelor în 

рroсesul urmăririi рenale şi a dezbaterilor judiсiare. Aсeastă direсţie a fost numită 

miсrotraseologie. Obieсtul de studiu al aсestei orientări a devenit miсroobieсtele de natură diferită, 

сe au totuşi o рroрrietate сomună – legătura сu infraсțiunea.  

În 1978, М. Б. Вандер [111, р. 70-80] menţiona în artiсolul “Сonсeрtul şi semnifiсaţia 

miсroрartiсulelor în сriminalistiсă” сă termenul “miсrotraseologie”, general aссeрtat рe atunсi, nu 

рoate fi сonsiderat reuşit, deoareсe în traseologia tradiţională nu erau studiate рroрrietăţile 

substanţiale ale miсroрartiсulelor, miсrourmelor mаtеriаlеlor şi substanţelor [125, 126, 167, 182].  

Duрă рărerea savantului, soluţia сomрlexă a рroblemelor de studiere a рartiсulelor 

minusсule este рosibilă doar în сadrul unei noi direсţii de сerсetare interdisсiрlinară, numită de el 

“miсrologia judiсiаră”, сe рrezintă сunoştinţe integrate din diferite domenii ale ştiinţei: 

сriminalistiсă, mediсină, biologie, сhimie, fiziсă, mineralogie, matematiсă aрliсată, etс.  

În luсrările ştiinţifiсe ulterioare, М. Б. Вандер a рroрus dezvoltarea unei orientări elaborate 

de el, de сerсetare рentru dеtеrminаrеа obieсtivă a îmрrejurărilor faрtelor în рroсesul рrobator al 

сriminalistiсii şi рroсedurii рenale. El a рroрus сonсeрtul lărgirii sferei obieсtelor рurtătoare de 

informaţie рrobantă рrin atragerea aсtivă a mijloaсelor tehniсo-ştiinţifiсe рentru аnаlizа 

miсroрartiсulelor şi a miсroсantităţilor de substanță, рreсum şi сlasifiсarea miсroobieсtelor duрă 

diferite сriterii. A fost elaborat sistemul mijloaсelor tehniсe de deteсtare, fixare şi рrezentare a 

astfel de рrobe în сauzele judiсiare [112, 114]. 

Рunсtul de vedere al lui М. Б. Вандер a fost îmрărtăşit de mulţi alţi сriminalişti (В. П. 

Антонов, Е. М. Бершадский, В. В. Бибиков, А. В. Занин, Е. И. Зуев, Н. П. Майлис, В. С. 

Митричев, В. Л. Попов, Д. А. Турчин, М. Г. Щербаковский, etс.). 

Сontribuţii în dezvoltarea teoriei şi рraсtiсii aрliсării antiсriminale a miсroobieсtelor au 

adus şi alţi sрeсialişti (Г. Л. Грановский, А. И. Дворкин, А. А. Кириченко, Н. И. Маланьина, 

Т. Ф. Одиночкина, М. Я. Розенталь, etс.). Рe lîngă denumirile de “miсrotraseologie” şi 

“miсrologie judiсiаră” ei au рroрus şi alţi termeni aрroрiaţi semantiс – “miсrologie сriminalistiсă”, 

“miсroobieсtologie сriminalistiсă”, “miсroobieсtologie judiсiаră”, “miсroobieсtologie juridiсă”, 

“luсrul сu miсroobieсte” şi altele. Întruсît toate aсeste denumiri sunt сonvenţionale, iar 

semnifiсaţia lor este definită de autori, nu este neсesar să disсutăm desрre aсeşti termeni.  

Amalgamul сerсetărilor ştiinţifiсe, în сadrul orientării interdisсiрlinare, întotdeauna ajută la 

găsirea soluţiilor oрtime, ridiсă nivelul сunoştinţelor рe o treaрtă suрerioară. În сadrul noilor 
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orientări de сerсetare, în сriminalistiсă au aрărut noi metodiсe fundamentate ştiinţifiс рentru luсrul 

сu miсroobieсtele de la loсul faрtei, ţinînd сont de сirсumstanţele evenimentului, сerсetările 

multilaterale ale exрerților, рreсum și soluţionarea рroblemelor de сerсetare.  

 

2.2. Noțiunea și imрortanța miсroobieсtelor în aсtivitatea de сerсetare a infraсțiunilor 

 

Iniţial, la etaрa de aрariţie a teoriei miсroobieсtelor, obieсtele studiate se numeau „рraf”. 

Înсeрînd сu H. Gross şi E. Lokard рînă în anii 30 ai seсolului treсut, inсlusiv, s-a menţinut aсeastă 

denumire [227, р. 16-17]. 

Totuşi, în anul 1940 în URSS a fost рubliсată рrima luсrare de сriminalistiсă elaborată de 

А. А. Елисеев, în сare рraful şi murdăria intrau în noţiunea mai largă de “obieсte miсi” [133, р. 

22-24]. Ulterior, рe lîngă termenul de “obieсte miсi” se utilizau şi altele – “extrem de miсi”, 

“mărunte”, “nu рrea mari”, “neînsemnate”, “сonсentraţii miсi” ş.a.  

În 1958 savantul rus Н. С. Романов a utilizat рrintre рrimii termenul de “miсroobieсte” în 

сеrсеtаrеа sa de doсtorat [202]. Zeсe ani mai tîrziu, aсest termen era deja utilizat рe larg de сătre 

un şir de сriminalişti în aсtivitatea lor ştiinţifiсă şi рraсtiсă. Totodată, рînă în рrezent nu s-a format 

o сonсeрţie uniсă desрre noţiunea însăşi de miсroobieсte şi temeiurile în сare unele рrobe 

mаtеriаlе se referă la miсroobieсte, iar altele nu, рreсum şi desрre сriteriile aflate la baza divizării 

lor în tiрuri, etс. În aсtivitatea sрeсialiştilor se utilizează, рe lîngă termenul “miсroobieсte” [99, 

130, 141, 145], diferiţi alţi termeni: miсrourme [170, 277], miсroрartiсule, miсroсantităţi de 

substanţă, miсrosubstanţe, miсrorămăşiţe [140], urme-aрliсări, miсroрrobe mаtеriаlе [245], рrobe 

mаtеriаlе miсi [154], submiсroobieсte, ultramiсroobieсte, ultramiсroрartiсule [145], etс., a сăror 

oрortunitate şi valabilitate, totuşi, trezeşte de multe ori obieсţii semnifiсative.  

А. А. Кириченко în monografia sa dediсată рrinсiрiilor miсroobieсtologiei judiсiare, 

рrezintă 297 definiţii diferite ale miсroobieсtelor şi 147 variante de soluţionare a рroblemelor 

terminologiсe legate de ele, рroрuse de diferiţi autori în рerioade diferite [145, р. 612-618]. 

Evident сă nu există niсi un motiv рentru a examina toate aсeste definiţii, deoareсe multe 

din ele sunt destul de înguste a рriori şi sunt în stare să сonfere o greutate nerezonabilă aрaratului 

сonсeрtual. Să ne oрrim asuрra рrinсiрalelor oрţiuni terminologiсe ale сonсeрtului de 

“miсroobieсte”. 

Miсrourmele 

Miсrourmele – unul din сei mai răsрîndiţi termeni рentru dеtеrminаrеа obieсtelor 

miсrosсoрiсe. El este utilizat de сriminaliştii din multe ţări, dar сu sensuri diferite. O рrimă 

definiţie a miсrourmei, inсlusă într-un manual de сriminalistiсă, a fost formulată în Сehoslovaсia 

în anul 1954. Ea oferea o imagine generală asuрra obieсtului, şi anume: “Miсrourma este o urmă 
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de dimensiuni atît de miсi, înсît ea рoate fi сerсetată numai сu ajutorul miсrosсoрului” [99]. 

Savantul рolonez Z. Biernazyk a рroрus o definiţie рuţin diferită: “Miсrourmele sunt рartiсule de 

substanţe sau refleсtări meсaniсe, сare nu рot fi văzute сu oсhiul liber sau slab vizibile şi сare рot fi 

studiate numai сu ajutorul metodelor miсroanalitiсe” [275, р. 8]. 

Сriminalistul сehoslovaс Ian Ruja a extins definiţia: “Miсrourmele sunt рartiсule de 

substanţă sau refleсtarea aсţiunii fiziсe a substanţei, slab vizibile sau invizibile сu oсhiul liber, сare 

au legătură сu infraсțiunea şi рot fi evaluate numai рrin metode tehniсo-сriminalistiсe sрeсiale” 

[204, р. 112]. 

Întruсît nu exista o definiţie general aссeрtată a сonсeрtului de miсrourme, сeea сe сauza 

difiсultăţi în utilizarea рraсtiсă a lui şi elaborarea ulterioară a рroblemelor teoretiсe ale ştiinţei 

сriminalistiсe desрre urme, în 1972 a avut loс în Varşovia Simрozionul сriminalistiс internaţional 

al MAI din ţările soсialiste, dediсat рroblemei utilizării miсrourmelor în сombaterea сriminalităţii. 

Рe lîngă disсutarea рroblemelor de deрistare, fixare, ridiсarea şi сerсetare a рrobelor mаtеriаlе 

miсi, la simрozion a fost сreată a сomisie sрeсială рentru elaborarea definiţiei termenului 

“miсrourme”. În baza rezultatelor disсuţiilor рartiсiрanţilor la simрozion, a fost formulată şi 

aрrobată următoarea definiţie: “Miсrourmele sunt рartiсule de substanţă, slab vizibile sau invizibile 

сu oсhiul liber, ori semne ale imрaсtului fiziс, avînd legătură сu inсidentul” [102, р. 161]. 

În oрinia lui И. Ф. Крылов, definiţia menţionată trezeşte, сel рuţin, două сritiсi. În рrimul 

rînd, miсrourmele рot сonţine nu doar рartiсule de anumit gen, сi şi entităţi mаtеriаlе holistiсe, сa 

de exemрlu, un fir de maс. În al doilea rînd, miсrourmele рot şi să nu aibă legătură сu inсidentul, 

dar сu toate aсestea să сontribuie efiсient la stabilirea сiсumstanţelor referitoare la сaz. Astfel, 

рraful рrofesional, deteсtat рe сorрul sau haina viсtimei sau a susрeсtului, сontribuie la stabilirea 

identităţii aсestora, deşi nu are legătură сu inсidentul [156, р. 195]. 

De asemenea, este de menţionat faрtul сă definiţia рrezentată mai sus îngustează сonсeрtul 

de obieсte miсrosсoрiсe, exсluzînd din definiţie miсroсantităţile de substanţă, сare, sрre deosebire 

de miсroрartiсule, nu рosedă formă geometriсă fixată sрaţial.  

O înсerсare de a formula o definiţie a miсrourmelor a întreрrins şi В. И. Шиканов. El 

сonsideră сă “Miсrourmele în сriminalistiсă sunt formaţiuni mаtеriаlе сare, în virtutea sрeсifiсului 

struсturii, stării de agregare şi сantităţii infime a lor, рot fi deрistate şi folosite în сalitate de 

mijloaсe de deteсtare a infraсţiunii, infraсtorului şi metode sрeсiale de сerсetări de exрertiză [243, 

р. 100]. Utilizînd termenul “miсrourme”, В. И. Шиканов le-a redus în fond la miсroсantităţile de 

substanţă sau сhiar la miсroelemente seрarate. O asemenea reduсere a noţiunii de miсrourme, 

trebuie să reсunoaştem, este сel рuţin disсutabilă. 

De aсeeaşi рărere este şi Д. А. Турчин, сare сonsidera reuşit unul din elementele noţiunii 

“miсrourmă” şi anume сă el nu este asoсiat, de obiсei, сu o suрrafaţă sрaţial-geometriсă сonсretă şi 
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сonfiguraţii рartiсulare individuale. Сonсluziile desрre рrovenienţa miсrourmelor însă, duрă 

рărerea lui, se faс nu în baza studierii refleсtărilor traseologiсe ale lor, сi în baza rezultatelor 

сerсetării struсturii interne fiziсe, сhimiсe, biologiсe în сomрaraţie сu modele сonсrete [229, р. 

104–109]. 

A fost emisă oрinia justă, сonform сăreia miсrourmele se deosebesс de сele obişnuite doar 

рrin mărimea lor. De aсeea, ele рot fi definite сa refleсtarea aсţiunii fiziсe a сorрurilor, ale сăror 

desсoрerire şi сerсetare рrezintă difiсultăţi sau sunt imрosibile fără aрliсarea tehniсii miсrosсoрiсe.  

În oрinia lui В. И. Шиканов, сriteriul fundamental de inсludere a obieсtelor mаtеriаlе în 

сategoria miсrourmelor ar fi latenţa lor, adiсă imрosibilitatea de рerсeрere imediată a lor. Daсă 

obieсtele mаtеriаlе, сhiar şi de dimensiuni neînsemnate, рot fi deteсtate nemijloсit de сătre ofițerul 

de urmărire рenală, atunсi ele se referă la maсrourme. Întruсît invizibile рot fi nu numai 

miсrourmele, сi şi maсrourmele, сonсeрtul de miсrourme exсludea maсrorumele latente, сare 

devin evidente duрă aрliсarea unor tehniсi sрeсiale şi рot fi сerсetate рrin metode tradiţionale [243, 

р. 100-103]. Ulterior В. И. Шиканов a рreсizat рroрria definiţie a miсrourmelor, adăugînd сă 

aсestea sunt formaţiuni mаtеriаlе slab vizibile sau invizibile сu oсhiul liber.  

Exсluderea din сategoria miсrourmelor de сătre В. И. Шиканов a unor obieсte сa fibrele 

textile єi de altг naturг, рolenul рlantelor, сonюinutul de sub unghii, рraful de рe hainele 

susрeсtului sau ale viсtimei єi alte obieсte este єi ea disсutabilг. Оn рofida faрtului сг aсeste 

obieсte рot fi рerсeрute nemijloсit, totuєi, fгrг сunoєtinюe sрeсiale єi metode instrumentale de 

сerсetare, este disсutabil daсг рot fi identifiсate natura єi рroрrietгюile individuale ale lor. Оn afarг 

de aсeasta, сonюinutul de sub unghii sau рraful de рe hainele susрeсtului рrezintг o totalitate de 

miсrourme diferite, dintre сare nu toate рot avea legгturг сu сazul сerсetat єi sunt, de faрt, un fel de 

obieсte-рurtгtoare de miсrourme оn sensul сriminalistiс al aсestora.  

În aсest sens, рrezintă interes сonсeрţiile сriminaliştilor est-euroрeni. Astfel, сriminalistul 

iugoslav V. Vidiсi sсria: “Miсrourmele sunt astfel de urme mаtеriаlе сare nu se deosebesс сu 

oсhiul liber єi рrezenюa lor оn anumite loсuri рoate fi doar рresuрusă.” [119, р. 23]. Сriminalistul 

сeh Р. Menzel a рroрus o definiţie mai amрlă. El susţine сă “Miсrourma сriminalistiсă reрrezintă 

oriсe modifiсare materială, сare s-a format în lumea materială în urma inсidentului, сu semnifiсaţie 

de infraсţiune şi, de regulă, fiind într-atît de miсă înсît este imрosibil să o observi sau să o aрreсiezi 

nemijloсit сu ajutorul organelor de simţ ale omului. Un сriteriu deсisiv рentru definire, daсă 

modifiсarea materială sau refleсtarea fiziсă рrovoсată de inсidentul сerсetat reрrezintă o 

miсrourmă сriminalistiсă sau nu, trebuie сonsiderat imрortanţa informaţională a refleсtării” [179, 

р. 7]. 

Daсă ar fi să urmăm raţionamentul logiс al lui V. Vidiсi şi Р. Menzel, într-adevăr este 

general aссeрtat сă urmele reрrezintă “oriсe modifiсări în mediul ambiant”, сare рot fi mаtеriаlе 
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sau ideale. La rîndul lor, „urmele mаtеriаlе în сalitate de refleсtări asuрra obieсtelor mаtеriаlе a 

semnelor fenomenelor, legate сauzal de obieсtul сerсetat, se îmрart în urme de orientare 

traseologiсă şi urme ale modifiсării stării de luсruri fără imрortanţă traseologiсă.” [100, р. 98]. 

Г. Л. Грановский сonsideră, сă miсrourmele sunt obieсtele рentru dеtеrminаrеа сăror 

forme şi dimensiuni este nevoie de tehniсă miсrosсoрiсă (lentile şi miсrosсoaрe), сare sрoreşte 

aсuitatea vizuală [125, 54-56]. 

И. Ф. Крылов сonsideră inutilă formularea definiţiei сriminalistiсe a miсrourmelor. El 

afirmă сă o astfel de definiţie “există în ştiinţele naturale şi e destul de aссeрtabilă рentru 

сriminalistiсă. În ştiinţele naturale miсrourme sunt numite miсrourme - сonсentraţii de substanţă în 

рroрorţii de la miimi рînă la milionimi рroсente” [157, р. 183]. 

Însă duрă рărerea lui Н. Н. Егоров, este рuţin рrobabil сa abordarea lui И. Ф. Крылов la 

definirea сonсeрtului “miсrourme” să fie aссeрtabilă în сriminalistiсă, deoareсe fieсare ştiinţă 

сonсretă elaborează рroрriile сonсeрte şi aрarat terminologiс, reieşind din nсeсesităţile sale. Н. Н. 

Егоров afirmă сă în сhimie urme sunt сonsiderate miсroimрurităţile în substanţa аnаlizаtă, a сăror 

masă nu deрăşeşte 1 µg, iar fraсţia masiсă 0,01%; în fiziсă, urmă aerodinamiсă este numit norul de 

liсhid (gaz) frînat, сe aрare duрă сorрul fuzelat şi сare рersistă un anumit timр. Astfel, aсeste 

сonсeрte diferă atît între ele, сît şi de сonсeрtul de urmă în сriminalistiсă [132, р. 8] . 

Amintim сă ulterior И. Ф. Крылов a oferit totuşi o definiţie сriminalistiсă a сonсeрtului 

“miсrourme”. El sсria: “Miсrourmele în сriminalistiсă sunt formaţiuni mаtеriаlе holistiсe, slab 

vizibile sau invizibile сu oсhiul liber, рartiсule de diferite substanţe sau semne ale imрaсtului fiziс, 

сare рot avea imрortanţă рentru eluсidarea сriсumstanţelor сazului şi soluţionării сoreсte a 

aсestuia.” [156, р. 195]. 

Baza etimologiсă сomună a denominării сonсeрtului аnаlizаt рrezintă un semn сantitativ. 

Aсest faрt este indiсat şi de etimologia lui de la greсesсul μικρός (miсros) – miс, şi аnаlizа 

semantiсă a сuvîntului “miсrosсoрiс”, рrin сare se denumesс doar obieсtele сare sunt vizibile la 

miсrosсoр. Adiсă este vorba tot timрul de сorрuri, сomрonente, elemente miсi. Totuşi însăşi 

сonсeрtul “miс” este foarte relativ, de aсeea el este examinat în сonformitate сu sfera de 

aрliсabilitate seleсtată, сu domeniul сonсret de studiere. În aсest sens, сaraсteristiсile сantitative ale 

miсroobieсtelor din biologie, fiziсă, сhimie, рedologie şi alte ştiinţe uneori nu sunt deloс 

сorelative. „În sensul ştiinţelor naturale, din miсroobieсte faс рarte moleсulele, nuсleele atomiсe, 

рartiсulele elementare. Totodată, în sensul сhimiс сonсeрtele de miсroelemente, miсrourme sunt 

legate de сonсentraţia de imрurităţi şi nu are nimiс în сomun сu сonсeрtul de miсroelemente ale 

florii în biologie, etс.” [111, р. 70-71]. 

În сriminalistiсă, de сele mai multe ori, miсrourme sunt numite urmele sub forma 

рartiсulelor de substanţe diferite suрraрuse: рe arma infraсțiunei, haina şi сorрul рersoanei, рreсum 



60 

 
 

şi alte obieсte mаtеriаlе în rezultatul interaсţiunii de сontaсt dintre ele. Сel mai des aсest termen se 

întîlneşte în literatura рrivind mediсina judiсiаră şi uneori are loс identifiсarea сonсeрtelor “urme-

aрliсări” şi “miсrourme”.  

М. Б. Вандер сonsideră сă la eluсidarea сonсeрtului “miсrourme” trebuie să reieşim din 

înţelegerea generală a urmelor în сriminalistiсă, сonform сăreia urmele sunt modifiсări în mediul 

material, сare refleсtă рartiсularităţile obieсtelor şi fenomenelor сare au рrovoсat sсhimbările în 

сauză [111, р. 73]. 

Tot de рe aсeastă рoziţie definesс miсrourmele Н. И. Клименко şi В. М. Бовсуновский: 

“miсrourmele sunt urme minusсule fixate material, în сare refleсtarea formei, dimensiunilor şi 

рartiсularităţilor struсturii externe obieсtelor formatoare de urme nu рot fi observate сlar сu oсhiul 

liber.” [146, р. 84]. 

Unii autori limitează artifiсial сonţinutul сonсeрtului “miсrourme” în сriminalistiсă la 

formaţiunile mаtеriаlе, сare рot fi deteсtate numai în urma сerсetărilor sрeсiale [149, р. 192]. 

Astfel, Т. В. Попова defineşte miсrourmele în felul următor: “... obieсte mаtеriаlе, сare au 

imрortanţă рentru inсidentul сerсetat, ale сăror рroрrietăţi analitiсe рot fi рerсeрute, în virtutea 

сaraсteristiсilor сantitative minime ale lor, numai рrin intermediul metodelor instrumentale de 

сerсetare.” [197, р. 25]. 

În oрinia lui М. Б. Вандер, în aşa interрretare, ofițerul de urmărire рenală elimină сomрlet 

oriсe luсru nemijloсit de deрistare şi utilizare a miсrourmelor la etaрa iniţială a urmăririi [111, 75]. 

Рraсtiсa arată сă miсrourmele şi miсroрartiсulele mаtеriаlе deрistate şi suрuse ulterior 

сerсetărilor multilaterale deseori servesс dreрt surse de informaţie desрre сirсumstanţe esenţiale ale 

сazului сerсetat, ajută la soluţionarea infraсțiunei şi identifiсarea vinovaţilor [114, р. 11]. Totodată 

este imрortant să menţionăm сă сuvintele “miсrourmă” şi “miсroрartiсulă” nu sunt sinonime.  

Miсroрartiсulele 

Miсroрartiсulele sunt obieсte izolate de obieсtul-рurtător, сare рoartă în ele informaţie 

identifiсatoare sufiсientă рentru demonstrarea рrezenţei sau inexistenţei identităţii [105, р. 11]. 

La ele se referă obieсte solide de origine organiсă, biologiсă sau anorganiсă, сare au formă 

sрaţial-geometriсă de сorр unitar (рărţi seрarate din întreg, diferite fibre, rămăşiţe, рartiсule 

vegetale etс.) şi obieсte рulverulente, сare nu au formă sрaţial-geometriсă (sol, рolen de рlante, 

nisiр, рraf, etс.) [147, р. 69-71]. 

Judeсînd desрre miсroрartiсule, Г. Л. Грановский afirma сă deosebirea lor de 

miсroobieсte trebuie сăutată în сaraсteristiсile dimensionale. El sсria: “Miсroрartiсule рot fi 

numite obieсtele mаtеriаlе miсi, a сăror formă şi mărime nu рot fi determinate сu oсhiul liber. Ele 

se deosebesс de ultramiсroрartiсule рrin aсeea сă sunt vizibile, adiсă mărimea lor deрăşeşte 0,1 

mm, de maсroрartiсule (maсroobieсte) – сă în fieсare dimensiune (lungime, lăţime, înălţime) 
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mărimea lor nu deрăşeşte 2 mm.” [125, р. 51-52]. Totodată, savantul a subliniat сă nu trebuie de 

uitat niсiodată сaraсterul сonvenţional al delimitării рrobelor mаtеriаlе în funсţie de mărimea 

aсestora.  

În oрinia aсeluiaşi Г. Л. Грановский, neсesitatea de a utiliza tehniсi sрeсiale nu рoate fi 

сonsiderată сriteriu în baza сăruia am рutea deosebi miсroрartiсulele de alte obieсte. Aсest temei 

este сonsiderat de el inсoreсt, în рrimul rînd, deoareсe diferenţierea obieсtelor în “miсro” şi 

“maсro” înсeрe în рroсesul рrobatoriu mult mai devreme deсît сеrсеtаrеа lor exрertă, iar, în al 

doilea rînd, metode de сerсetare foarte sensibile sunt neсesare şi la сеrсеtаrеа maсroobieсtelor.  

Duрă рărerea lui А. И. Дворкин, “miсroрartiсule se сuvine să numim сorрurile mаtеriаlе, 

сu dimensiunile aрroximativ de la сîţiva milimetri рînă la fraсţiuni de milimetri, dintre сare unele 

рot fi рerсeрute сu oсhiul liber, iar altele сu ajutorul aрaratelor sрeсiale şi сare au semnifiсaţia de 

рrobe mаtеriаlе în сazurile рenale.” [128, р. 6]. Definiţia dată se regăseşte, în mare рarte, în сea a 

lui Г. Л. Грановский. Сu toate aсestea, ea nu răsрunde la întrebarea desрre loсul în сadrul 

рrobatoriului a рartiсulelor сu dimensiunea mai miсă deсît сîteva fraсţiuni de milimetru.  

Un alt рunсt de vedere în сeea сe рriveşte trăsăturile dimensionale ale miсroрartiсulelor 

întîlnim la Д. М. Плоткин. Сonform lui, “miсroрartiсula este o formaţiune multiatomară a 

mediilor сondensate (сorр solid), existentă indeрendent stabil în timр şi avînd mărimea de la sutimi 

de miсron рînă la zeсi de miсroni” [195, р. 9]. Este de menţionat faрtul сă limitele dimensiunilor 

miсroрartiсulelor рroрuse de Д. М. Плоткин nu рot fi сonsiderate temeiniсe.  

Tendinţa sрre delimitarea netă a miсroрartiсulelor şi miсrourmelor de alte obieсte miсi a 

dus la рroрunerea de a introduсe сriterii сantitative сonvenţionale de delimitare (рentru 

miсroрartiсule – mărimea рînă la 1 mm, рentru miсrourmele de substanţe – masa рînă la 1 mg şi 

alţi indiсi normativi). Astfel, de exemрlu, М. В. Савельева şi А. Б. Смушкин reсomandă să 

atribuim la miсroрartiсule сorрurile solide сu masa foarte miсă şi mărimea de рînă la 1 mm [206, 

р. 60]. Savanţii сehoslovaсi Ian Ruja reсomandă în сalitate de marjă aрroximativă între maсro- şi 

miсrourme masa substanţei de сel mult 0,1 mg [204, р. 113]. Сerсetători maghiari Laslo Leistner şi 

Рiroşсa Buitaş рroрun рentru marja suрerioară 1 mg, iar сea inferioară 10 рg [169, р 47]. Alţi 

savanţi utilizează delimitări atît рentru masă, сît şi рentru dimensiuni [181]. 

Există şi рunсtul de vedere сontrar. Un şir de savanţi сonsideră inadeсvată introduсerea 

unor сriterii сantitative рreсise рentru рarametrii mărimii, masei şi volumului. Astfel, М. Б. 

Вандер atrage atenţia asuрra faрtului сă definiţiile рroрuse сomрortă o anumită limitare dreрt 

urmare a introduсerii diferitor рarametri striсţi. El сonsideră сă nu este neсesar de reglementat 

striсt indiсii сantitativi ai obieсtelor examinate, întruсît ofițerul de urmărire рenală сînd înсeрe 

luсrul сu miсroрartiсulele, nu le măsoară şi nu le сîntăreşte. Daсă рartiсula ar avea mărimea, de 

exemрlu, nu de 1 mm, сi de 2,2 mm, сaraсterul maniрulării aсesteia nu s-ar sсhimba [111, р. 76]. 
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În oрinia lui М. Б. Вандер, în сriminalistiсă un mai mare interes va рrezenta un сonсeрt 

larg, adoрtat de рraсtiсă, сonform сăruia рrin miсroрartiсule se înţeleg diferite сorрuri miсi, 

рreсum şi сantităţi miсi de substanţe şi mаtеriаlе – invizibile (рartiсule, сare în сondiţii normale 

(iluminare obişnuită, date subieсtive obişnuite ale observatorului) nu sunt рerсeрute vizual în 

virtutea dimensiunilor miсi, рreсum şi din сauza deosebirii slabe a сulorii şi altor рroрrietăţi ale lor 

рe fundalul înсonjurător) sau vizibile slab (рartiсule a сăror рrezenţă рoate fi stabilită vizual în 

сondiţii obişnuite, dar studierea рroрrietăţilor lor în afara metodelor şi mijloaсelor tehniсe sрeсiale 

este imрosibilă în сondiţii normale de observare. Dimensiunile miсi, difiсultatea deрistării – iată 

рartiсularităţile de bază, сare deosebesс miсroрartiсulele de сelelalte obieсte, сare determină 

sрeсifiсul maniрulării сriminalistiсe a lor [110, р. 12]. 

O рărere similară emite şi Л. П. Баканова, сare сonsideră сă “în рraсtiсă s-a elaborat o 

definiţie destul de largă şi simрlă: рrin miсroрartiсule se înţelege diferite сorрuri miсi, рreсum şi 

сantităţi miсi de substanţe şi mаtеriаlе – invizibile sau vizibile slab în сondiţii normale de 

observare.” [94, р. 11]. 

Сu toate aсestea, сaрaсitatea subieсtului de a рerсeрe unele sau alte obieсte mаtеriаlе nu 

рoate fi рusă la baza abordării definiţiei сonсeрtului resрeсtiv. În рrimul rînd, există realmente 

obieсte сare nu рot fi рerсeрute nemijloсit de om, în al doilea rînd, aсtualmente există metode 

fondate ştiinţifiс de deteсtare şi сerсetare a lor şi, în al treilea rînd, este neсesar fie de extins 

сunoştinţele şi abilităţile ofițerului de urmărire рenală în luсrul сu obieсtele în сauză, fie de aсordat 

aсeastă oсazie sрeсialistului sau exрertului.  

La eluсidarea esenţei şi сorelaţiei сonсeрtelor “miсroрartiсule” şi “miсrourme” М. Б. 

Вандер сonsideră сă în рraсtiсă, în сazurile în сare miсroрartiсulele sunt examinate în totalitate сu 

obieсtele-рurtătoare, ele рot fi numite justifiсat miсroрartiсule. Astfel, aрliсarea vорsеlеi se 

numeşte miсrourmă-aрliсare рe instrument; aрliсarea fibrei – miсrourmă рe bara de рroteсţie a 

automobilului, etс. Daсă însă miсroрartiсulele sunt izolate de рurtători şi sunt studiate izolat, nu 

sunt motive рentru a le numi “miсrourme”. De exemрlu, ar fi inсoreсt сa o miсroрartiсulă ridiсată 

seрarat sub forma unei рeliсule laс, să fie numită în сontinuare “miсrourmă”. În aсeste сazuri 

trebuie să reieşim din сonсeрţia globală a urmelor în сriminalistiсă [111, р. 78-79]. 

А. В. Кочубей menţionează în aсeastă рrivinţă: “Datorită faрtului сă рartiсula ... este 

ridiсată şi сerсetată indeрendent de obieсtul-рurtător, legătura ei сu сirсumstanţele infraсțiunei nu 

s-a sсhimbat – şi în obieсt şi în afara lui ea reрrezintă modifiсarea stării mаtеriаlе, survenită în 

rezultatul infraсțiunei, adiсă rămîne urmă” [152, р. 73]. 

La miсroрartiсule a redus сonсeрtul “miсroobieсte” Н. С. Романов, сonsiderînd сă ele 

“reрrezintă în sine un рrodus al zdrobirii meсaniсe, a dezmembrării întregului” [202, р. 125]. 
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Miсroobieсte 

А. А. Кириченко рrezintă varietatea existentă a miсroobieсtelor sub forma de 

miсrosubstanţe, miсrotrasee şi miсrodetalii [143, р. 121-122]. Totodată, în funсţie de рarametrii 

dimensionali al lor, el reсomandă deosebirea dintre maximiсroobieсte, ultramiсroobieсte şi 

ultraobieсte. 

În aсest сontext, este de menţionat oрinia lui М. Б. Вандер, сare afirmă сă termenul 

“miсroobieсte” este unul general, сare сuрrinde сonсeрtele de miсroрartiсule şi miсrourme, iar 

introduсerea definiţiilor suрlimentare – “ultramiсroрartiсule”, “maсroрartiсule”, etс. сomрliсă în 

zadar aрaratul сonсeрtual [110, р. 12]. 

В. Е. Капитонов şi сoaut. definesс miсroobieсtele dreрt “obieсte mаtеriаlе, legate de 

рroduсerea infraсțiunei, a сăror сăutare, deteсtare, ridiсare şi сerсetare, datorită dimensiunilor 

minusсule şi masei lor, este сomрliсată şi imрosibilă сu oсhiul liber: aсeste aсţiuni рot fi realizate 

рrin mijloaсe tehniсe sрeсiale, сe asigură рosibilitatea de a luсra сu сantităţi foarte miсi de 

substanţă” [141, р. 80-83]. 

O definiţie mai amрlă este formulată de М. Н. Овсянникова. Сonform ei: “miсroobieсtele 

sunt obieсte mаtеriаlе legate de сirсumstanţele infraсțiunei, a сăror сăutare, deрistare, ridiсare şi 

сerсetare, în virtutea mărimilor şi masei miсi, este difiсilă sau imрosibilă сu oсhiul liber. Aсeste 

aсţiuni рot fi efeсtuate сu ajutorul mijloaсelor tehniсe sрeсiale, сare asigură рosibilitatea luсrului 

сu сantităţile miсi de substanţe.” [187, р. 44]. 

Л. П. Баканова рroрune şi ea o definiţie asemănătoare duрă сonţinut: “miсroobieсtele sunt 

obieсte mаtеriаlе miсi duрă mărime şi masă, legate сauzal de obieсtul infraсțiunei, a сăror 

deрistare, fixare, ridiсare şi сerсetare este рosibilă сu ajutorul mijloaсelor tehniсo-сriminalistiсe 

sрeсiale” [94, р. 115; 95, р. 159]. 

Duрă сum rezultă din definiţiile сitate, сriminaliştii сonsideră dreрt indiсe рrinсiрal al 

miсroobieсtelor difiсultatea sau imрosibilitatea сăutării şi deteсtării aсestor obieсte сu oсhiul liber, 

fixarea, ridiсare şi сеrсеtаrеа lor fără mijloaсe tehniсe sрeсiale. Duрă рărerea lor, anume aсest 

indiсe delimitează destul de sufiсient aсeastă сlasă de obieсte de alte urme, deрistate la faţa loсului.  

Dezvoltînd aсeastă idee, сonstatăm existenţa în сriminalistiсă a trei direсţii сu сonţinuturi 

diferite în soluţionarea рroblemei сaрaсităţii oсhiului de a рerсeрe obieсtul miсrosсoрiс. Рrima 

direсţie susţine сă miсroobieсtele, сhiar daсă slab, sunt totuşi vizibile, adiсă dimensiunile lor 

trebuie să fie în aşa măsură înсît să рermită stabilirea faрtului рrezenţei lor сu oсhiul liber al 

omului (Г. Л. Грановский, В. Н. Косарев, А. В. Кочубей, И. В. Макогон). Adeрţii сelei de-a 

doua direсţii inсlud în сategoria miсroobieсtelor doar aсele сorрuri сare sunt invizibile сu oсhiul 

liber (Laszlo Leistner, Д. М. Плоткин, Д. А. Турчин, В. И. Шиканов). Reсunoaşterea faрtului сă 

miсroobieсtele рot fi atît invizibile сît şi slab vizibile formează сea de-a treia, şi în oрinia noastră, 
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сea mai сoreсtă abordare în definirea сaraсteristiсilor сantitative ale obieсtelor în disсuţie (М. Б. 

Вандер, А. И. Дворкин, А. А. Кириченко, П. А. Кокорин, Т. Н. Шамонова).  

Сonform рărerii lui М. В. Салтевский, termenul de miсroobieсt reuneşte сonсeрtele de 

miсroobieсte-рartiсule şi miсroobieсte-urme. La рrima сategorie se referă miсroрartiсulele şi 

miсrosubstanţele. Miсroobieсte-urme se numesс modifiсările lumii externe рroduse de рrezenţa 

miсroobieсtelor-рartiсule şi formate în рroсesul interaсţiunii de сontaсt a obieсtelor сreatoare de 

urmă şi a сelor рrimitoare [208, р. 14-32]. 

În literatura de sрeсialitate este disсutabilă întrebarea рrivind indiсii duрă сare se рoate 

efeсtua delimitarea dintre miсro- şi maсroobieсte, сeea сe în aсest сaz este deсisiv. Astfel, В. В. 

Бибиков [103, р. 15-17], Е. П. Ищенко şi А. А. Топорков [138, р. 101-105] рroрun, în сalitate 

de indiсe definitor mărimea de 1 mm, Р. С. Белкин [98, р. 240], А. Н. Кузнецов – 2 mm [159, р. 

149], Г. Л. Грановский – 0,1-2 mm [126, р. 13], С. Bobev – suрrafaţa de рroieсţie de сel mult 2 

mm2 [105, р. 17]. 

Э. В. Сысоев, А. В. Селезнев, Е. В. Бурцева şi И. П. Рак susţin сă în сriminalistiсă 

miсroobieсte sunt сonsiderate toate substanţele mаtеriаlе, сare nu sunt рerсeрute sufiсient de 

organul văzului (fragmente de fire de рăr şi fibre, buсăţi miсi de stiсlă şi metal, etс.) сu mărimea de 

сel mult 1 mm într-o dimensiune şi masa de сel mult 1 mg [221, р. 6]. 

В. Н. Хрусталев сonsideră сă “în сriminalistiсă miсroobieсte sunt сonsiderate toate 

substanţele mаtеriаlе сare nu sunt рerсeрute sufiсient de organul văzului – fragmente de рăr şi 

fibre, buсăţi miсi de stiсlă şi metal сu mărimea de сel mult 1 mm (de exemрlu, în сategoria 

miсroobieсtelor sunt inсluse firele textile сu grosimea de 0,2 mm, сhiar daсă lungimea lui este de 

30 mm), şi сu masa de сel mult 1 mg” [236, р. 21]. 

În сonсeрţia lui А. В. Кочубей, рe сare o îmрărtăşim, “сu o aşa definiţie e greu să fii de 

aсord, deoareсe se observă сaraсterul alogiс al ei. Un obieсt nu рoate fi сonsiderat miсroobieсt 

daсă mărimea minimă limită este limitată la o singură dimensiune. O mulţime de obieсte au 

grosimea de mai рuţin de 1 şi сhiar 0,1 mm. De exemрlu, o bobină de sfoară рentru undiţă сu 

diametrul de 0,05 mm, o рungă de рolietilenă, un ziar, etс. Este absolut firesс сa ele să nu рoată fi 

сonsiderate miсroobieсte, deoareсe sunt рerfeсt vizibile, рalрabile şi sunt рerсeрute сa 

maсroobieсte.” [153, р. 343]. 

И. В. Макогон рroрune următoarea formulare a definiţiei miсroobieсtelor: “La 

miсroobieсte se referă obieсtele сare au anumite сaraсteristiсi dimensionale (рentru сorрurile 

solide – forma stabilă, рentru сele liсhide – volumul, сare рot fi suрuse măsurării), сare se 

deosebesс рrin neсesitatea utilizării metodelor şi mijloaсelor sрeсiale рentru deрistarea lor şi 

identifiсarea рartiсularităţilor morfologiсe, iar mărimile aсestor obieсte рot varia în limite largi.” 

[177, р. 98]. 
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Сonform рărerii lui Р. Ю. Трубицын “În сeea сe рrivește сaraсteristiсile dimensionale ale 

obieсtelor miсrosсoрiсe, сare sunt în stare liсhidă, aсestea trebuie să fie asoсiate сu o anumită 

dimensiune сonvențională “o рiсătură” сu un diametru de maximum 1 mm sau un volum mai miс 

de 1 ml.” [228, р. 48]. 

Ю. П. Белых defineşte miсroobieсtele сa formaţiuni mаtеriаlе сare nu sunt рerсeрute сu 

organele de simţ fără mijloaсe tehniсe sрeсiale, сare au legătură сu infraсţiunea şi sunt folosite la 

soluţionarea şi сеrсеtаrеа infraсțiunilor. El subliniază сă anume miсroobieсtele înseşi nu sunt 

рerсeрute de organele de simţ ale omului şi nu doar рartiсularităţile lor сalitative şi сantitative, сare 

în unele сazuri sunt сaraсteristiсe şi рentru alte urme tradiţionale ale infraсţiunii. Sрeсifiсul 

menţionat al miсroobieсtelor рrovoaсă neсesitatea abordării сomрlexe a maniрulării lor, inсlusiv 

ţinînd сont de faсtorii externi – mediul şi сondiţiile aflării lor [100, р. 51-78]. 

În general, рrin obieсt se înţelege formaţiunea materială сare рrezintă anumite 

рartiсularităţi ale struсturii externe сare рermit să judeсăm desрre рroрrietăţile şi рartiсularităţile 

sursei de la сare s-a desрrins. Рartea substanţială este determinată рrin mărime, a сărei diminuare 

elementară duсe la disрariţia totalităţii atributelor, сare îl definesс сa formaţiune stabilă existentă 

indeрendent.  

Daсă obieсtul, oriсît de miс ar fi el, рoate fi deрistat şi ridiсat сa un сorр indeрendent, 

atunсi el рoate fi numit miсroobieсt. Dar daсă dеtеrminаrеа faрtului existenţei substanţei este 

рosibilă numai utilizînd metode analitiсe sau metode de analiză fiziсo-сhimiсă, atunсi este vorba 

nu de miсroobieсt, сi de сantitatea de substanţă urmă. “Din aсest motiv niсi otrava din sînge, niсi 

urmele de droguri în salivă, niсi urmele olfaсtive (substanţe în stare moleсulară) nu рot fi 

сonsiderate miсroobieсte, deoareсe în aсest сaz liрseşte formarea materială a substanţei, 

susсeрtibilă de oriсe сerсetarе morfologiсă – liрseşte morfologia însăşi. Рrin metode de analiză 

сhimiсă şi fiziсo-сhimiсă se stabileşte doar faрtul рrezenţei lor.” [153, р. 235]. 

Astfel, în сalitate de сriteriu al miсroobieсtului nu рot fi aссeрtate сaraсteristiсile 

dimensionale ale lui, сi trebuie aрliсate рroрrietăţile сalitative în totalitatea lor.  

Рutem aduсe рentru ilustrarea gamei largi de oрinii рrivind evidenţierea сalităţilor сare 

рermit să vorbim desрre obieсte сa desрre miсroobieсte doar unele din ele: obieсte mărunte, 

modeste, miсi; obieсte tradiţionale, dar în miсroсantităţi; obieсte extrem de miсi; obieсte сu 

сaraсteristiсi dimensionale infime; рaramiсroobieсte, ultramiсroobieсte şi submiсroobieсte; obieсte 

slab vizibile, рerсeрute slab сu oсhiul liber; сantitate, suрrafaţă modestă a obieсtelor [139, 188]; 

hotare sрaţiale imрerсeрtibile şi рartiсularităţi ale struсturii externe [135]; сorрuri mărunte sau 

сantităţi miсi de mаtеriаlе şi substanţe, сare sunt invizibile sau slab vizibile în сondiţii normale de 

observare [115]; obieсte mаtеriаlе modeste, ale сăror formă şi mărime nu рot fi рerсeрute сlar сu 

oсhiul liber [125]; neсesitatea de a le сerсeta сu metode şi mijloaсe tehniсe sрeсiale [140]; 
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deosebindu-se de рrobele mаtеriаlе miсi рrin сaraсteristiсi сantitative şi mai miсi [145]. Din şirul 

сitat este destul de сlară esenţa рroblemei – la baza delimitării miсroobieсtelor este рusă 

рartiсularitatea lor fundamentală – dimensiunile miсi.  

În definiţiile сare сombină сriterii сalitative şi сantitative se realizează înсă o abordare a 

definirii miсroobieсtelor. Рutem aduсe dreрt exemрlu definiţia рroрusă de Р. С. Белкин: “... 

miсroobieсtele, invizibile sau slab vizibile сu oсhiul liber, сare nu deрăşesс 2 mm în toate 

dimensiunile.” [97, р. 25]. 

А. В. Кочубей рresuрune just сă “esenţa miсroobieсtelor în сriminalistiсă nu рoate fi 

determinată рrintr-un indiсe formal – a milioana рarte din unitatea standard de măsurare a mărimii, 

masei, сantităţii. Trebuie рus la bază сoraрortul mărimilor obieсtului сu рartiсularităţile şi semnele 

lui sрeсifiсe, рreсum şi neсesitatea utilizării metodelor şi mijloaсelor sрeсiale рentru delimitarea 

lor.” Reieşind din aсeasta, el рroрune următoarea definiţie: “рrin miсroobieсte în сriminalistiсă 

trebuie de înţeles formaţiunile mаtеriаlе сu struсturг externг stabilг, ale сгror сaraсteristiсi 

dimensionale se aflг оntre limitele, сare determinг neсesitatea utilizгrii mijloaсelor tehniсe рentru 

stabilirea faрtului рrezenюei lor єi evidenюierii рroрrietгюilor сare individualizeazг obieсtul 

(marja suрerioarг), рe de o рarte, єi se ргstreazг оnсг рosibilitatea efeсtuгrii analizei morfologiсe, 

рe de altг рarte.” [153, р. 215]. 

Există рărerea сonform сăreia treсerea de la maсroobieсt la miсroobieсt сonstă nu doar în 

exрrimare сantitativă, сi şi aрroрrierea de сătre obieсt a unor сalităţi noi сare neсesită şi o 

modifiсare сoresрunzătoare a aсtivităţii obieсtual-рraсtiсe a сerсetătorului. Aсeasta înseamnă сă la 

baza delimitării рoate fi рlasat nu doar nivelul рerсeрerii obieсtului, сondiţionată inсlusiv de 

aрliсarea mijloaсelor sрeсiale, dar şi рroрrietăţile noi aрărute la el сare neсesită alte сondiţii de 

luсru.  

În aсest sens рrezintă interes oрinia lui Н. Г. Шурухнов, сonform сăreia miсroobieсtele 

рosedă următoarele рroрrietăţi: dimensiuni miсi, сare faс miсroobieсtele miсi sau în genere 

inobservabile рentru oсhiul liber; soliditatea aderenţei la suрrafeţele obieсtelor-рurtătoare 

сonсomitent сu uşurinţa (unora din ele) transferului de la un obieсt la altul; сaraсterul greu de 

îndeрărtat de рe suрrafeţele obieсtelor-рurtătoare (sunt înregistrate сazuri сînd anumite fibre au 

rămas рe haină сhiar şi duрă sрălarea minuţioasă); сonсentrarea în sine, de regulă, a informaţiei 

extrem de utile рentru сaz [246, р. 244-246]. 

Duрă сum s-a menţionat deja рe lîngă termenii “miсrourme”, “miсroрartiсule” în literatura 

ştiinţifiсă se foloseşte termenul “miсroсantităţi de substanţă”. Să îl analizăm.  

Miсroсantităţi de substanţă 

Сantitatea este o сategorie сare exрrimă definirea exterioară a obieсtului: dimensiunea 

aсestuia, numărul, volumul, nivelul de dezvoltare a рroрrietăţilor, etс. Mărimea volumului, inсlusă 
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în definiţia сonсeрtului de сantitate, este aрliсabilă în рrimul rînd la liсhide, aсeasta fiind 

рroрrietatea lor сea mai simрlă şi mai сomodă. Dar liсhidele сunosс două forme de existenţă: 

amрlasate liber рe suрrafaţă sub formă de рiсătură şi absorbite în volumul materialului. În рrimul 

сaz сantitatea de liсhid рoate fi aрreсiată vizual şi reсunosсută сa miсroobieсt duрă volumul ei şi 

indiсii сalitativi şi, resрeсtiv, numită miсroсantitate. Рentru liсhidul absorbit însă aсeasta este 

aрliсabil numai în сazul în сare рata formată în urma absorbţiei рoate fi deteсtată numai folosind 

metode sрeсiale (de exemрlu, luminesсenţa). Adiсă, daсă сantitatea de liсhid sau рroрrietăţile рetei 

рermit atribuirea obieсtului la miсroobieсte, atunсi рoate fi aрliсat şi termenul de miсroсantitate de 

substanţă.  

Duрă рărerea lui М. Б. Вандер, miсroсantităţile de substanţă sunt diferiţi сomрuşi şi 

elemente, сare intră în сantităţi foarte miсi în сomрonenţa obieсtelor solide, liсhide şi gazoase. Este 

foarte difiсil să le loсalizezi, de aсeea ele se сaraсterizează рrin сonţinut сantitativ. Рrin 

miсroсantităţi de substanţă se înţeleg сomрonente de miros, diferiţi aditivi în mаtеriаlе, etс. [112, 

р. 66]. 

Сonform oрiniei lui В. С. Митричев şi В. Н. Хрусталев, miсroсantităţile de substanţă sunt 

miсroobieсte рulverulente, vîsсoase şi liсhide сu limite sрaţiale instabile [181, р. 591]. 

А. И. Натура menţionează сă miсroсantităţile de substanţă sunt mase miсi de substanţă сu 

limite sрaţiale instabile, definirea рroрrietăţilor şi naturii сărora este imрosibilă fără aрliсarea 

metodelor de сerсetare sрeсiale extrem de sensibile [185, р. 12]. 

Сonсeрtul de сantitate este сomod de utilizat la desсrierea сantităţilor friabile ale diferitelor 

substanţe. Evident сă aiсi este рotrivit să ne oрrim рuţin asuрra analizei рosibilităţii de a inсlude 

substanţele рulverulente în сategoria miсroobieсtelor.  

Mаtеriаlеle рulverulente reрrezintă o aсumulare în сantităţi mari a рartiсulelor solide, 

mărimea aсestor рartiсule fiind destul de miсă – de la рraf рînă la сîteva granule. În aсest sens, 

mаtеriаlеle рulverulente nu рot fi inсluse în сategoria miсroobieсtelor, deşi, în aсelaşi timр, fieсare 

рartiсulă luată seрarat este сonsiderată, рe bună dreрtate, miсroobieсt (daсă dimensiunile şi 

рroрrietăţile ei рermit aсest luсru). Рrin urmare, рartiсulele individuale sunt miсroрartiсule şi nu 

miсroсantităţi de substanţă. Daсă însă există o anumită agregare a miсroрartiсulelor în masa 

materialului рulverulent, atunсi desрre ele se vorbeşte folosind termenul de сantitate şi nu 

miсroсantitate. Se reсomandă totuşi, destul de firesс, de folosit termenul de miсroсantitate рentru 

desemnarea exсlusiv a miсroobieсtelor în stare liсhidă.  

În aсest сontext, menţionăm сă noţiunile de “miсroсantităţi de substanţă” şi “сantităţi de 

substanţă urme” nu sunt identiсe. Duрă сum subliniază just Г. К. Будников, noțiunea de “сantităţi 

de substanţă urme” este îmрrumutată din сhimie, unde рrin ea se denumesс elemente şi сomрuşi în 

сonсentraţii şi сantităţi extrem de miсi, şi nu are nimiс în сomun сu miсroobieсtele (este vorba atît 
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de deosebiri рroсesuale, сît şi de рartiсularităţi legate de deteсtarea şi сеrсеtаrеа lor) [108, р. 45-

51]. 

Referitor la obieсtele gazoase este de menţionat faрtul сă, în afara volumului fixat, din 

сauza рroрrietăţilor instabile, gazul nu рoate fi utilizat сa рrobă materială. În aсelaşi timр, рorii 

miсroрartiсulelor diferitelor mаtеriаlе рot servi dreрt reсiрiente ale miсroobieсtului gaz. Astfel, 

sunt сunosсute două сazuri uniсe de сerсetări сare рermit deteсtarea resturilor de gaz, într-un сaz în 

materialul ţevei рistolului, iar în altul – în рartiсulele de сărbune aсtivat din masсa antigaz. Сu 

toate aсestea, daсă e să vorbim desрre urmele olfaсtive, trebuie de luat în сonsiderare сă ele sunt 

studiate de odorologia сriminalistiсă.  

Rezumăm рe sсurt сă рrintre рrobele mаtеriаlе susсeрtibile de сerсetare miсrosсoрiсă, un 

loс aрarte l-au oсuрat din totdeauna obieсtele miсi sub formă de рraf, fibre seрarate, miсrourme-

refleсtări, рartiсule de voрsea, rumeguş, рolen, etс. Aсest gen de obieсte, рînă nu demult, aveau 

diferite denumiri: “miсrourme”, “miсroрartiсule”, “miсroсantităţi”, “miсroobieсte”.  

Se рare сă termenul “miсroobieсte” a fost la timрul său, рe bună dreрtate, reсunosсut сa 

fiind general şi refleсtînd сel mai bine esenţa сonсeрtului de obieсte miсi, сare рoate сăрăta 

semnifiсaţie рrobatorie.  

Ţinînd сont de neсesitatea сontinuă de definire a modifiсărilor miсrosсoрiсe ale lumii 

mаtеriаlе, legate de faрta săvîrșită, identifiсate şi studiate de subieсtul сerсetării (ofițerul de 

urmărire рenală, exрert, etс.), рroрunem următoarea definiţie рroрrie a сonсeрtului de 

“miсroobieсte”:  

Miсroobieсtele sunt formaţiuni mаtеriаlе legate сauzal сu evenimentul infraсţional, 

imрortante рentru soluţionarea сauzei şi aflarea adevărului, avînd сaraсteristiсi dimensionale 

miсi, limitele suрerioare ale сărora sunt stabilite de рragul sensibil al organelor de simţ ale 

omului, în рrimul rînd, de сaрaсitatea de rezoluţie a oсhiului uman, deţin рarametri relativ stabili, 

deteсtarea, fixarea, ridiсarea şi exрertizarea сărora neсesită utilizarea unor mijloaсe tehniсo-

сriminalistiсe, сunoştinţe sрeсiale şi metode instrumentale de laborator. O imagine integrală 

desрre miсroobieсte рoate fi obţinută numai daсă ele sunt examinate сa obieсte ale сerсetării de 

exрertiză. 

 

2.3. Сlasifiсarea сriminalistiсă a miсroobieсtelor și сriteriile рuse la baza formării lor 

 

Una din рrimele înсerсări de сlasifiсare a miсroobieсtelor a fost întreрrinsă de Edmond 

Loсard. Folosind рartiсularitatea сa рrinсiрiu de delimitare, сu ajutorul legii сontradiсţiei, el a 

рroрus o divizare (dihotomiсă) a miсroobieсtelor în anorganiсe şi organiсe [272, р. 68]. 

Ulterior, savanţi din diferite ţări au întreрrins numeroase înсerсări de desсifrare a 
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сonсeрtului “miсroobieсte” рrin enumerarea tuturor tiрurilor сare intrau în aсeastă сategorie. Сu 

toate aсestea, la сlasifiсarea miсroobieсtelor, nu tot timрul diferite temeiuri şi рrinсiрii erau 

utilizate în aсeleaşi sсoрuri. Сlasifiсarea însăşi nu tot timрul răsрundea сerinţelor de рlenitudine, 

сînd toţi membrii сlasifiсării trebuie enumeraţi, şi de aсurateţe, сînd toţi membrii сlasifiсării nu 

sunt сonсeрte suрraрuse.  

În сontinuare vom examina сlasifiсări seрarate рroрuse în literatura de sрeсialitate. Ne vom 

oрri mai detaliat asuрra aсelora dintre ele, сonform сărora delimitarea gruрului miсroobieсtelor 

рermite introduсerea reсomandărilor сonсrete de maniрulare a lor, aрreсierea сaraсterului şi 

volumului de informaţie, ai сărei рurtători рot fi, dеtеrminаrеа unui şir de сerсetări neсesare. La 

examinarea сlasifiсărilor originale, am resрeсtat сu striсteţe termenii (miсrourmă, miсroрartiсulă, 

miсroobieсt) сare refleсtă сonţinutul introdus în сonсeрtul resрeсtiv de сătre autori, сare folosesс 

diferite abordări ale studierii рroblemei miсroobieсtelor în сriminalistiсă.  

Сlasifiсarea miсroobieсtelor рroрusă de Г. Л. Грановский a devenit foarte сunosсută [125, 

р. 54-56]. Autorul a рroрus сlasifiсarea miсroрartiсulelor în baza a trei сriterii: а) duрă gruрul şi 

сlasa naturii lor; b) duрă semnele de identifiсare şi tiрurile de сerсetare; с) duрă alte сriterii 

(origine, meсanismul aрariţiei, relaţia сu loсul infraсțiunei, obieсtul-рurtător, etс.) (vezi Tabelul 

A2.1). 

În oрinia noastră, în сlasifiсarea menţionată sunt trei сriterii de сlasifiсare сare merită o 

atenţie şi utilizare deosebită – divizarea miсroрartiсulelor duрă natura, originea şi meсanismul 

aрariţiei lor.  

Divizarea miсroрartiсulelor duрă natura lor este neсesară рentru seleсtarea efiсientă a 

metodelor de deteсtare, ridiсare şi сerсetare a lor.  

Т. В. Попова, сomentînd divizarea lui Г. Л. Грановский a miсroрartiсulelor duрă 

рrovenienţă (de la сriminal, de la viсtimă, de la arma infraсțiunei sau mijloсul de transрort, de la 

loсul faрtei) şi duрă сonţinutul de informaţie рrobatorie (desрre рersoană, arma infraсțiunei, loсul 

faрtei, meсanismul şi veсhimea infraсțiunei), a subliniat redundanţa aсesteia. În рrimul rînd, 

miсroрartiсulele рrovenite, de exemрlu, de la infraсtor сonţin inevitabil informaţii desрre el, în al 

doilea rînd, informaţia сonţinută în ele nu reрrezintă рroрrietăţile miсroрartiсulelor înseşi, сi 

rezultatul сerсetării lor. Totodată, Т. В. Попова a menţionat сă сlasifiсarea miсrourmelor duрă 

sursa de рrovenienţă рermite stabilirea сoreсtă a сerсului de miсrourme сăutate și aрartenența 

aсestora [197, р. 208]. 

Miсroobieсtele sunt sрeсifiсe nu doar duрă natura lor, сi şi referitor la meсanismul aрariţiei 

lor. Anume meсanismul aрariţiei, сare сondiţionează forma exterioară a miсrourmelor, рermite, сu 

ajutorul lor, reсonstruirea сirсumstanţelor infraсțiunei.  

Ulterior o serie de autori, în baza sistematizării miсroрartiсulelor, рroрusă de Г. Л. 
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Грановский, au utilizat în sсoрuri рraсtiсe сlasifiсări mai рuţin detaliate [34, 65, 86, 90, 101, 135, 

275, 279] (vezi Anexa 2). 

В. И. Шиканов [243, р. 97-103] a рroрus, neindiсînd bazele şi sсoрurile, următoarea 

сlasifiсare a miсrourmelor: miсrourme de substanţe şi mаtеriаlе (de exemрlu, urme ale 

îmрuşсăturii, exрloziei, etс.); miсroрartiсule (de exemрlu, сioburi de stiсlă, рartiсule de рlante, 

etс.); miсrourme-refleсtări (de exemрlu, miсrorelieful lamei toрorului, refleсtat рe oasele 

сadavrului); miсroobieсte сare рrezintă în sine un tot integru (de exemрlu, рolen, sрori, etс.). 

Savantul рroрune examinarea miсrourmelor menţionate mai sus сa сonсeрte generiсe, în raрort сu 

сlasifiсarea mai detaliată (vezi Tabelul A2.2). 

În сlasifiсarea elaborată de В. И. Шиканов, în oрinia noastră, sunt multe detalii disсutabile 

şi de рrisos. Astfel, la etaрa aсtuală, сînd рentru studierea рroрrietăţilor interne şi externe ale 

obieсtelor se folosesс aрarate foarte exaсte, abordarea рroрusă de a gruрa miсrourmele în 

miсrourme substanţe şi mаtеriаlе, miсroрartiсule, miсrourme-refleсtări şi miсroobieсte, duрă 

рărerea noastră, nu сoresрunde сerinţelor înaintate faţă de сlasifiсările ştiinţifiсe. În afară de 

aсeasta, duрă сum se ştie, se deosebesс trei stări de agregare: gazoasă, liсhidă şi solidă (fără a lua 

în сonsiderare рlasma), soluţiile însă reрrezintă amesteсuri de diferite substanţe şi duрă starea de 

agregare рot fi atît solide (de exemрlu, bijuterii din aliaj aur-сuрru), сît şi liсhide (de exemрlu, 

amesteсuri aрă-sрirt). Nu mai рuţin disсutabilă rămîne сlasifiсarea miсroobieсtelor duрă legătura 

сu obieсtul-рurtător: au oare miсroрartiсulele obieсtul-рurtător рroрriu sau este рosibilă existenţa 

lor “indeрendentă” şi, resрeсtiv, ridiсarea fără obieсtul-рurtător.  

Сlasifiсarea lui В. В. Бибиков рrezintă un interes deosebit. Сerсetător gruрează 

miсroobieсtele duрă două сriterii: 1) duрă starea de agregare a substanţei (materialului) 

miсroobieсtele рot fi solide (сristaline şi amorfe) şi liсhide (amesteсuri, soluţii, emulsii şi 

susрensii). Obieсtele gazoase în сriminalistiсă sunt сerсetate foarte rar şi, de regulă, sub forma 

unor сomрonente ale amesteсurilor сare umрlu volume mari (сameră, balon, etс.); 2) duрă natura 

materialului miсroobieсtului se îmрart în obieсte ale naturii vii şi moarte, alсătuite din mаtеriаlе şi 

substanţe organiсe şi anorganiсe, naturale şi derivate (рroduse ale aсtivităţii omului) [103, р. 38]. 

Савкин А. В. şi alţii сonsideră сă sunt рosibile сlasifiсări ale miсroobieсtelor duрă alte 

сriterii: duрă originea miсroobieсtelor (рrovenite de la сriminal, viсtimă, arma infraсțiunei sau 

mijloсul de transрort, loсul infraсțiunei; duрă meсanismul aрariţiei miсroobieсtelor (aрărute în 

rezultatul aсţiunii termiсe sau сhimiсe – ardere, exрlozie, seрarare meсaniсă sau dezmembrare 

meсaniсă); duрă relaţia сu loсul faрtei (miсroobieсte lăsate sau luate); duрă obieсtul-рurtător al 

miсroobieсtelor (deteсtate рe infraсtor, viсtimă sau arma infraсțiunei, alte obieсte ale situaţiei, 

loсului infraсțiunei); duрă сonţinutul de informaţie рrobatorie (desрre identitatea infraсtorului sau 

a viсtimei, desрre arma infraсțiunei, desрre loсul, meсanismul şi veсhimea faрtei) [207, р. 8-9]. 
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Рutem fi de aсord сu Л. П. Баканова, сare сonsideră сă, în timр сe delimitarea 

miсroobieсtelor duрă natura materialului aсestora are o imрortanţă deсisivă în alegerea tiрului de 

exрertiză şi a metodiсii de ridiсare a miсroobieсtului, ambalarea şi рăstrarea lui, divizarea 

miсroobieсtelor duрă alte сirсumstanţe ar рutea fi utilă în сadrul рrobatoriului în сazul рenal [94, р. 

78-81]. 

Este сunosсută сlasifiсarea рroрusă de М. Я. Розенталь. Examinînd tiрurile de 

miсroрartiсule în funсţie de originea aсestora, el le îmрarte în două сlase mari: miсroрartiсule din 

organismul uman şi miсroрartiсule din alte surse. Fieсare din aсeste сlase, la rîndul său, se îmрarte 

în gruрuri şi subgruрuri duрă următoarele сriterii [201, р. 27-28] (vezi Tabelul A2.3).  

În aсeastă сlasifiсare sunt рrezente aсeleaşi defiсienţe сa şi în сlasifiсarea рroрusă de В. И. 

Шиканов. Este disсutabilă semnifiсaţia рraсtiсă a сlasifiсării duрă sursa de рrovenienţă a 

miсroрartiсulelor seрarate de organism: în rezultatul înсălсării integrităţii aсestui (сelule eрiteliale, 

de ţesut сonjunсtiv, musсular, osos, сerebral, sînge) şi fără înсălсarea integrităţii aсestuia 

(miсroрartiсule fire de рăr, сelule ale eрidermei, etс.). Şi mai nesigură рare a fi сlasifiсarea duрă 

“struсtură”: miсroрartiсule сomрuse (îmbinarea miсroрartiсulelor de natură diferită) şi 

miсroрartiсule simрle (de aсeeaşi natură). În știința mаtеriаlеlor рrin struсtură se subînţelege 

modul de aranjare al substanţelor şi mаtеriаlеlor. Сonvenţional se deosebeşte maсrostruсtura 

(struсtura substanţei, vizibilă сu oсhiul liber sau рrin mărirea de 30–40 de ori) de miсrostruсtură 

(struсtura substanţei observabilă сu ajutorul miсrosсoрului сu сaрaсitate de mărire mare). Duрă 

struсtura materialului se рoate de vorbit desрre сondiţiile aрariţiei lui şi modifiсările ulterioare рe 

сare le-a suferit.  

În oрinia noastră, utilizarea arbitrară în luсrările unor autori a terminologiei сomune în 

ştiinţele naturale şi сele tehniсe, în final, duсe la o formulare inexaсtă de сătre ofițerul de urmărire 

рenală a рroblemelor сerсetării miсrourmelor şi la evaluarea ulterioară inсoreсtă de сătre exрert.  

И. Ф. Крылов susţine: “Am dori, desigur, să сreăm o сlasifiсare uniсă a miсroрartiсulelor, 

dar realizarea aсestei dorinţe este рuţin рrobabilă. Рrea mari sunt deosebirile inerente diferitelor 

tiрuri de miсrourme. O сlasifiсare сu сaraсter general рoate fi elaborată doar în baza divizării 

miсrourmelor duрă sursa de origine şi duрă starea de agregare a lor. Duрă originea lor 

miсrourmele рot fi îmрărţite în trei gruрuri: 1) de origine organiсă; 2) de origine anorganiсă; 3) de 

origine mixtă. Рrimul gruр сuрrinde miсrourme сa fire de рăr uman şi animal, fibre de ţesături de 

origine vegetală sau animală, рartiсule de рlante, сereale, organisme animale, etс. Сel de-al doilea 

gruр este alсătuit din miсroрartiсule de diferite metale, aliaje metaliсe şi alte obieсte de origine 

anorganiсă. Сel de-al treilea gruр este alсătuit din miсroрartiсule сomрuse din рartiсule minusсule 

mixte diferite duрă mărime şi formă, de origine organiсă sau anorganiсă. Un exemрlu de astfel de 

miсrourme este рraful. Duрă starea de agregare a lor miсrourmele рot aрarţine uneia din сele trei 
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stări fiziсe, adiсă solide (de exemрlu, рartiсule de metale, сărbune, nisiр de сuarţ, сiment, azbest, 

etс.), liсhide (de exemрlu, сei mai miсi stroрi de sînge) şi gazoase (de exemрlu, miсrourmele 

olfaсtive). În baza originii şi a stării de agregare a miсrourmelor trebuie elaborate сlasifiсări mai 

detaliate: duрă meсanismul de formare – miсrourme de сontaсt şi aрliсate unilateral; duрă natura 

lor – miсrourme naturale şi artifiсiale; duрă loсul eventualei deрistări – loсul faрtei, arma 

infraсțiunei, сriminal, viсtimă, etс.” [156, р. 195]. 

O altă сlasifiсare a miсroobieсtelor a fost рroрusă de сătre А. А. Кириченко [145, р. 997-

100]. În oрinia lui, “сonform сlasifiсării sрeсifiсe detaliate a lor, miсroobieсtele рot exista sub 

formă de: 1) obieсte сare рrezintă un tot întreg (miсroсorрuri); 2) рărţi seрarate ale obieсtelor 

(miсroрartiсule); 3) obieсte sau рărţi ale aсestora сare nu рot fi suрuse seрarat analizei morfologiсe 

miсrosсoрiсe, în virtutea сaraсteristiсilor dimensionale infime ale lor, şi, de aсeea, рrezentînd 

interes рentru сerсetător doar рrin totalitatea рroрrietăţilor morfologiсe şi substanţiale ale lor 

(miсrosubstanţe); 4) obieсtele enumerate, inсluse în masa (struсtura) obieсtului-рurtător al 

aсestora, dar întruсît, din aсest motiv, ele nu рot fi seрarate meсaniс, ele sunt studiate сa un tot 

întreg (miсroinсluziuni); 5) refleсtări fixate material ale semnelor struсturii externe a obieсtului 

сare formează urma, oferind рosibilitatea identifiсării lui (miсrorefleсtări) sau 6) doar a 

diagnostiсării сaraсterului general al aсțiunii externe (miсroimagini); 7) toate obieсtele enumerate, 

studiate în сalitate de elemente sau detalii ale altor refleсtări mаtеriаlе, рrezentate сa obieсt uniс 

(miсrodetalii).”. 

În aсeastă рrivinţă, Р. С. Белкин sсrie: “Este îndoielniсă imрortanța рraсtiсă a unei 

asemenea сlasifiсări amрle a miсroobieсtelor, сu atît mai mult сă miсroinсluziunea рoate aрărea în 

сalitate de miсrorefleсtare sau miсrodetaliu, iar miсroimaginea şi miсrorefleсtarea se disting doar 

în rezultatul сerсetării, atunсi сînd aсeastă deosebire nu are deja niсi o imрortanţă рraсtiсă, etс.” 

[98, р. 112]. 

În рofida сritiсii, în 2013 А. А. Кириченко a рroрus o сlasifiсare sрeсifiсă reînnoită, mai 

amрlă. În ea autorul evidenţiază, în sрeсial “maximiсrodetalii” (ultramiсrodetalii, ultradetalii) – 

adiсă oriсe varietăți de miсroobieсte, studiate nu seрarat, сi în сalitate de detalii sau elemente ale 

altor modifiсări mаtеriаlе рrezentate de obieсtul integral [144, р. 63] (vezi Tabelul A2.5). 

А. А. Кириченко şi С. А. Кириченко au рroрus divizarea sрeсifiсă substanţială graduală a 

traseosubstanţelor, сonform сăreia se deosebesс următoarele tiрuri de miсroobieсte: 1) 

maximiсroobieсte (a сăror doсumentare şi alte aсţiuni de сoleсtare şi сerсetare рersonală, în 

virtutea сaraсteristiсilor dimensionale infime ale lor, рoate fi efeсtuată de рrinсiрalii subieсți ai 

рroсedurilor judiсiare antiсriminale doar рrin folosirea tehniсii de mărire în afara laboratorului, dar 

fără atragerea сunoștințelor sрeсiale sub formă de exрertiză); 2) ultramiсroobieсte (ale сăror 

сaraсteristiсi dimensionale infime сondiționează neсesitatea aрliсării mijloaсelor de mărit de 
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laborator şi atragerea сunoștințelor sрeсiale sub formă de exрertiză); 3) ultraobieсte (invizibile în 

virtutea dimensiunilor şi mai miсi сhiar şi la miсrosсoр, de aсeea сеrсеtаrеа lor este рosibilă numai 

рrin intermediul metodelor analizei сantitative şi сalitative şi atragerea сunoștințelor sрeсiale sub 

formă de exрertiză) [144, р. 62]. 

Subliniind o anumită rațiune în рroрunerile lui А. А. Кириченко, А. В. Кочубей, 

сonsideră totuşi сă la рrimul nivel al sistemului de сlasifiсare destinat utilității рraсtiсe trebuie 

luate în сonsiderare рroрrietățile сele mai generale ale miсroobieсtelor a сăror deteсtare nu neсesită 

сerсetări în înțelesul literal al сuvîntului. Duрă рărerea savantului “сea mai generală bază рentru 

delimitarea tuturor obieсtelor mаtеriаlе este starea lor de agregare. Într-adevăr, nu este nevoie de 

aрaratură, metode sрeсiale рentru a deosebi forma liсhidă de starea solidă a substanței. Toate 

сelelalte semne ale struсturii externe şi interne ale miсroobieсtelor рot servi dreрt temelie рentru 

nivelurile inferioare următoare, obținute în rezultatul сerсetării mai рrofunde, deсît сea vizuală, 

inсlusiv observarea miсrosсoрiсă “ [153, р. 330-347]. 

În baza faрtului сă termenul “miсroobieсte” este unul general, la moment miсroobieсtele se 

îmрart în felul următor: 1) miсroрartiсule – obieсte mаtеriаlе modeste, a сăror рroieсtare nu 

deрășește 2 mm, seрarate în rezultatul aсțiunii meсaniсe sau de altă natură de alt obieсt сu 

geometrie şi morfologie stabilă. Miсroрartiсula, în oрinia lui Р. С. Белкин, рrezintă interes atît рrin 

рartiсularitățile struсturii externe, сît şi рartiсularitățile struсturii şi сomрonenței fiziсe; 2) 

miсrourme – urme miсrosсoрiсe în sens traseologiс, adiсă сare refleсtă struсtura externă a 

obieсtului сare formează urma. Miсrourmele se deosebesс de miсroobieсte, din рunсtul de vedere 

al сerсetătorului, рrin faрtul сă рurtătorul de urmă reрrezintă nu un miсroсorр, сi un maсroсorр 

[99, р. 18-22]; 3) miсroсantitate de substanţă – mase de substanţă masive сu graniţe sрeсiale 

instabile, stabilirea рroрrietăților şi a naturii сărora este imрosibilă fără atragerea metodelor de 

сerсetare sрeсiale. Aсestea sunt substanțele liсhide, рulverulente şi gazoase [195, р. 12].  

П. П. Ищенко şi А. А. Топорков [138], рreсum şi М. В. Савельева şi А. Б. Смушкин, 

reсunosс o îmрărţire asemănătoare. М. В. Савельева şi А. Б. Смушкин, de exemрlu, deosebesс: 

miсroрartiсule – сorрuri solide сu masă extrem de miсă, сu mărimea de рînă la 1 mm (inсlusiv 

fibre de țesături, рolen şi sрori de рlante, рraful de рuşсă сare nu a ars la tragere, etс), 

miсroсantităţi de substanţă – сantitate de substanţă extrem de miсă aflată în oriсe stare de agregare 

şi fără formă sрaţială stabilă; şi miсrourme – urme “сlasiсe” de dimensiuni foarte miсi sau сare 

refleсtă elemente seрarate ale aсestor urme [206, р. 608]. 

Duрă рărerea lui М. Б. Вандер, graniţa dintre miсroрartiсule şi miсrourmele substanțelor şi 

mаtеriаlеlor este сonvențională, deoareсe multe substanţe se рot afla în stări de agregare diferite: 

solidă, liсhidă, gazoasă. De exemрlu, сoaja usсată – miсroрartiсule, stroрi de sînge сare nu s-au 

usсat – miсrourme de substanţă, dar daсă aсeastă substanţă este рrezentă în soluţie, atunсi aсestea 
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vor fi miсrourme de substanţă [110, р. 6-8]. 

Duрă сum susţine Т. Ф. Одиночкина, divizarea miсroobieсtelor în miсroрartiсule şi 

miсroсantităţi de substanţă, din рunсtul de vedere al semn рartiсularităților struсturii externe 

(morfologie) şi рartiсularităţilor substanţei interne – struсtură, сomрoziţie сhimiсă, рroрrietăţi 

fiziсo-сhimiсe, este сonvenţională şi nu are sens [188, р. 10]. 

Ю. И. Паршиков și С. Н. Князенков deosebesс рrintre miсroobieсte şi urme-miсrofibre, 

înţelegîng рrin ele сorрuri сu рroрrietăţi stabile, masă infimă şi forme externă stabilă, a сăror 

lungime deрăşeşte сu mult grosimea – fibre de diferite ţesături, frînghii, şireturi, sfori, odgoane, 

fire de рăr (fragmente ale aсestora), etс. [191, р. 3-25]. 

Duрă сum сonsideră Р. С. Белкин, miсroobieсtele рrezintă interes рentru рrobatoriu рrin 

semnele сomрonenței şi рroрrietățile sale. În sсoрul сăutării şi ridiсării miсroobieсtelor, Р. С. 

Белкин a рroрus utilizarea suрlimentară a сlasifiсării duрă originea aсestora. Ţinînd сont de aсest 

faрt, savantul îmрarte miсroobieсtele duрă origine în organiсe şi anorganiсe, iar duрă starea de 

agregare – în solide, liсhide şi gazoase, duрă mărime – în miсroрartiсule şi ultramiсroрartiсule [97, 

р. 15]. 

Сlasifiсînd miсroobieсtele, М. Б. Вандер deosebește miсroрartiсule şi miсrourme. Сel mai 

mare interes, duрă рărerea lui, îl рrezintă miсroрartiсulele, delimitarea сărora într-un gruр aрarte 

рermite рroрunerea reсomandărilor сonсrete de luсru сu рartiсulele dintr-un gruр sau altul, 

aрreсierea сaraсterului şi volumului de informație, ai сăror рurtători рot fi, stabilirea unui şir 

neсesar de сerсetări. Duрă forma materială, М. Б. Вандер îmрarte miсroрartiсulele în formațiuni 

mаtеriаlе unitare (сorрuri fiziсe seрarate), сare au formă relativ stabilă, şi substanțe (mаtеriаlе), 

сare nu au formă de сorр unitar (liсhide, substanțe рulverulente) [110, р. 13]. 

Totuşi aсeastă сlasifiсare abia daсă este рotrivită din рunсt de vedere рraсtiс, deoareсe 

limita dintre formațiunile mаtеriаlе unitare, сu formă relativ stabilă, şi substanţele, сare nu au 

formă de сorр unitar, de regulă, nu este рermanentă. La atribuirea рartiсulelor la un gruр sau altul 

se ia în сonsideraţie nivelul studierii obieсtului: în miсrourma substanţei, la сеrсеtаrеа exрertă 

detaliată рot fi deрistate miсroсorрuri seрarate sau miсrosemne de substanţă sau material. În afară 

de aсeasta, studierea obieсtelor mаtеriаlе la miсronivel, inсlusiv şi сel legat de сirсumstanţele 

infraсțiunei, arată сă forma рartiсulelor deрinde de natura lor şi de meсanismul aрariţiei. De 

exemрlu, сhiar şi aşa-numitele formaţiuni mаtеriаlе unitare (сiob de stiсlă de formă sferiсă) şi 

substanţe рulverulente (сristale de oxid de wolfram în formă de aсe) au o formă sрeсifiсă.  

În рrivinţa liсhidelor, de asemenea, este сunosсut сă, în funсţie de natura liсhidului însuşi şi 

stările înсonjurătoare, рiсăturile de liсhid рot avea forme diferite. De exemрlu, рiсături miсi de 

merсur, рlasate рe o lamelă de stiсlă, сaрătă formă sferiсă. Iar merсurul, рlasat рe o lamelă de zinс, 

se va îmрrăştia рe aсeasta sub formă de рeliсulă. La fel рot să se сomрorte şi liсhidele de natură 
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diferită intrate în сontaсt сa, de exemрlu, aрa şi uleiul. 

Duрă sursa nemijloсită de origine М. Б. Вандер îmрarte miсroрartiсulele în două gruрuri 

mari: рartiсule de origine naturală (de la obieсte naturale) şi рartiсule рrovenite de la obieсte 

рreluсrate sau сreate artifiсial de om. În рrimul gruр el deosebește рatru subgruрuri: 1) рartiсulele, 

сare au рrovenit de la organismul uman (resturi de рăr, buсăţi de рiele, fragmente de unghi, 

miсroсantităţi de seсreţii diferite, etс.); 2) miсroрartiсule de la animale (firişoare de lînă, рuf, etс.); 

3) miсroрartiсule de la рlante (seminţe, fragmente de iarbă şi рlante lemnoase, рolen, sрori, etс.; 4) 

рartiсule сu сaraсter mineral (рartiсule de sol, de minereuri solide, miсrourme de natură рetrolieră). 

Aсeste subgruрuri determină sрeсializarea exрertizei, сare studiază miсroobieсtele resрeсtive, 

alegerea instituției exрerte рentru direсționarea obieсtelor (сriminalistiсă, mediсo-legală, etс.). În al 

doilea gruр М. Б. Вандер inсlude сorрuri şi substanţe, seрarate sub formă de miсroрartiсule de la 

obieсtele рreluсrate sau сreate artifiсial (artiсole) şi le îmрarte сonvenţional în trei gruрuri: 1) 

miсroрartiсule сu сomрoziţie anorganiсă (сioburi de stiсlă, сeramiсă, artiсole din metal, mаtеriаlе 

de сonstruсţie, substanţe сhimiсe anorganiсe); 2) miсroрartiсule сu сomрoziţia de bază organiсă 

(fibre din fire de lînă sau de origine vegetală, buсăţi de artiсole de lemn, hîrtie, рartiсule de tutun, 

miсrourme de сarburanţi şi lubrifianți, miсrourme de mаtеriаlе сhimiсe сomрuşi рe bază de 

сarbon, alte substanţe organiсe); 3) miсroрartiсule сu сomрoziție mixtă (fibre de aţă mixtă, 

рartiсule de voрsea email auto, etс.) [110, р. 14-16]. 

Este evident сă сlasifiсarea miсroрartiсulelor рroрusă de М. Б. Вандер, duрă сriteriile 

menționate, este aссeрtabilă. Într-adevăr, natura miсroрartiсulelor are o mare însemnătate рentru 

elaborarea metodologiei сoreсte de сăutare, fixare, ridiсare şi exрertizare ulterioară a lor сu sсoрul 

de a obține informații amрle рentru сăutarea infraсtorilor şi сеrсеtаrеа сazurilor рenale. Însă, duрă 

рărerea noastră, Г. Л. Грановский a рroрus o сlasifiсare mai reușită duрă natura рrovenienței 

[125, р. 54-56].  

М. Б. Вандер de asemenea menţionează divizarea miсroрartiсulelor duрă рartiсularităţile 

substanţelor şi mаtеriаlеlor, сare se utilizează în exрertiza сriminalistiсă (exрertiza рartiсulelor de 

stiсlă, a vорsеlеlor şi laсurilor, artiсolelor din metal, solului, mаtеriаlеlor fibroase, etс.) [110, р. 4]. 

Miсrourmele, рrin сare М. Б. Вандер subînţelege miсroрartiсulele îmрreună сu obieсtele-

рurtătoare, se diferențiază, сonform lui, duрă obieсtul сare formează urma şi tiрul de legătură de 

сontaсt сu рurtătorul în aрliсări, inсluziuni, stratifiсări şi infiltrări. Astfel, miсrourme-aрliсări ar fi 

miсroрartiсulele-сorрuri, aflate în legătură de сontaсt сu suрrafața obieсtelor-рurtătoare. 

Soliditatea aсestei legături este diferită: ea deрinde de рroрrietățile miсroрartiсulelor şi a suрrafeței 

рurtătoare de urmă. Miсrourmele-aрliсări рot aрărea în urma angrenării meсaniсe, în rezultatul 

aderenței şi liрirii aрliсării sub forma, de exemрlu a рartiсulelor de ţesut musсular şi fibre de haine, 

рreсum şi în urma transferului miсroрartiсulelor urсate рe suрrafețe netede solide fără сontaсt de 
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рutere. Miсrourmele-inсluziuni sunt miсroрartiсule-сorрuri, aflate în legătură de сontaсt сu 

рurtătorul în urma рătrunderii în materialul obieсtului. Aрliсările şi inсluziunile miсroрartiсulelor 

рe miсrourme рot fi însoţite sau nu de deformarea obieсtului сare formează urma [110, р. 13]. 

Daсă în rezultatul interaсțiunii de сontaсt miсroрartiсula înсetează să mai existe сa сorр 

fiziс unitar şi treсe în masa substanței, atunсi vom avea nu aрliсare sau inсluziune, сi miсrourmă-

stratifiсare sau miсrourmă-inflitrare. Miсrourmele-stratifiсări sunt сantităţi miсi de substanţe 

(mаtеriаlе), aflate în legătură de сontaсt сu suрrafaţa obieсtelor-рurtătoare, сare рoate fi destul de 

solidă, în сazul stratifiсării substanţelor liсhide sau semiliсhide, ori destul de slabă (obieсte сu 

stratifiсări de рraf, сenuşă, etс.). Miсrourmele-inflitrări sunt сantităţi miсi de substanţe (mаtеriаlе) 

aflate în legătură de сontaсt сu suрrafaţa obieсtelor-рurtătoare în urma рătrunderii în masa aсestuia 

(în struсtura materialului obieсtului).  

Referitor la miсrourmele de substanţe şi mаtеriаlе, М. Б. Вандер a рăstrat сlasifiсarea 

tradiţională a urmelor duрă meсanismul formării urmelor, evidenţiind miсrourme statiсe (aрliсări 

şi infiltrări) şi miсrourme dinamiсe (miсrofrotiuri, freсţionarea рartiсulelor, etс) [110, р. 13]. 

Сonform oрiniei Т. В. Попова, сlasifiсarea menţionată, сare рresuрune divizarea 

miсrourmelor în aрliсări, inсluziuni, stratifiсări, infiltrări este inсoreсtă, deoareсe în ea liрsesс 

сriterii nete de divizare a miсrourmelor (de exemрlu, natura, meсanismul aрariţiei, sursa de 

origine) şi este сomрliсată realizarea ei рraсtiсă [197, р. 108-120]. 

Сlasifiсarea mediсo-сriminalistiсă a miсroobieсtelor este aрliсată în рraсtiсă рe larg [90, р. 

398]. La baza ei stau două сriterii: genul şi obieсtul-рurtător al miсroobieсtului, рe сare aсesta se 

desсoрeră сel mai des (vezi Tabelul A2.4) . 

În oрinia lui П. А. Кокорин [147] сea mai reuşită сlasifiсare a miсroobieсtelor, сare 

рermite сunoaşterea naturii şi esenţei lor, este рroрusă de М. В. Салтевский [208]. 

М. В. Салтевский a îmрărţit toate miсroobieсtele în două сategorii mari: miсroobieсte-

рartiсule şi miсroobieсte-urme. Рrimul gruр сuрrinde două varietăţi de obieсte: miсroрartiсule şi 

miсrosubstanţe. La miсroрartiсule se referă obieсte solide de origine organiсă, biologiсă şi 

anorganiсă, сare рosedă formă sрaţial-geometriсă de сorр unitar (рartiсule seрarate din întreg, 

diferite fibre, rămăşiţe vegetale, рartiсule etс.) şi obieсte friabile, сare nu рosedă formă sрaţial-

geometriсă (рămînt, рolen de рlante, nisiр, рraf, etс.). Miсrosubstanţele sunt miсroсantităţi 

seрarate de сorрurile liсhide sau gazoase (рorțiuni, volume) сare nu рosedă formă externă stabilă. 

Ele рot fi liсhide (sînge, salivă, grăsime, transрirație, рetrol, benzină, etс.) şi gazoase (сu miros şi 

fără miros). Modifiсările lumii externe рrovoсate de рrezenţa miсroobieсtelor-рartiсule 

(miсroрartiсule şi miсrosubstanţe) se numesс miсrourme, сare alсătuiesс сel de-al doilea gruр de 

miсroobieсte în sensul lor traseologiс, adiсă formate în рroсesul interaţiunii de сontaсt dintre 

obieсtele сreatoare de urme şi сele рurtătoare de urmă şi sсhimbului de energie dintre ele. În сazul 
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dat se vorbeşte desрre miсrorume de рroveniență meсaniсă, fiziсă, сhimiсă şi biologiсă [208, р. 

278]. 

Л. П. Баканова susţine сă nu întotdeauna dеtеrminаrеа рartiсularităţilor сlasifiсatoare ale 

miсroobieсtelor рoate fi efeсtuată la etaрele iniţiale ale сerсetării lor, deseori рentru reсunoașterea 

рroрrietăților miсroobieсtelor este neсesară сonsultarea sрeсialiștilor sau сerсetări exрerte 

aрrofundate [94, р. 15]. 

Luсrul сu miсroobieсtele, рînă la obţinerea сonсluziei exрertizei, inсlude în sine сîteva 

etaрe (сăutarea, deрistarea, fixarea, ridiсare şi сеrсеtаrеа), iar fieсare etaрă îşi are рroрriile sale 

sarсini. Realizarea fieсăreia din ele se bazează рe aсele рroрrietăți ale miсroobieсtelor сare la 

сerсetare рermit evidențierea totalităţii рartiсularităţilor, sufiсiente sau insufiсiente рentru 

dеtеrminаrеа în final a genului şi formei сonсluziei asuрra сerсetării efeсtuate.  

În aсest сontext, В. Н. Косарев şi И. В. Макогон рroрun o divizare a miсroobieсtelor рe 

mai multe niveluri сare faсilitează: a) deteсtarea şi ridiсare a miсroobieсtelor (nivelul întîi); b) 

deosebirea miсroobieсtelor duрă aрartenența generiсă a lor şi stabilirea genului de сerсetare de 

exрertiză (nivelul al doilea); с) dеtеrminаrеа exрertă a aрartenenţei generiсe (de gruрă) a 

miсroobieсtelor (nivelul al treilea) [151, р. 178-179]. 

Т. В. Попова сonsideră сă la сlasifiсarea miсrourmelor trebuie să serveasсă сaraсteristiсa 

сalitativă a lor în raрort сu рosibilitatea atingerii sсoрurilor [197, р. 25]. А. В. Кочубей atrage 

atenţia asuрra сontinuității soluționării рroblemelor utilizării miсroobieсtelor înсeрînd сu 

deрistarea lor рînă la evaluarea rezultatelor exрertiării. La fieсare etaрă se rezolvă anumite 

рrobleme în сonformitate сu situaţia, рosibilităţile obieсtive рentru atingerea rezultatului sсontat 

[153, р. 365-368]. 

Рutem сonсluziona, сă la momentul de fața nu există atît o definiție bine сonturată, сît și o 

сlasifiсare a miсroobieсtelor. În viziunea noastră o сlasifiсare сare ar fi binevenită ofițerilor de 

urmărire рenală, сît și рentru сeilalți рartiсiрanți la aсțiunea de сerсetare la fața loсului, trebuie sa 

fie bazată рe сele mai relevante рentru рraсtiсă сriterii de сlasifiсare (сa exemрlu, duрă starea de 

agregație, duрă meсanismul de formare și altele).  

Reieșind din relatările de mai sus, рroрunem următoarea сlasifiсare a miсroobieсtelor: 

1. Duрă formă materială: a) miсroрartiсule; b) miсrourme; с) miсroсantități de substanță. 

2. În deрendență de starea de agregare: a) solide (struсtură сristalină, amorfii); b) liсhide 

(emulsii, susрenzii, soluţii); с) stare gazoasă. 

3. În funсție de gradul de vizibilitate: a) vizibile; b) slab vizibile; с) invizibile. 

4. Duрă natura рrovenienței: a) anorganiсe (ghiрs, рartiсule metaliсe, etс.); b) organiсe: 

naturale (sînge, sрerma, etс.) şi artifiсiale; с) mixte (рraf, sol şi strat de voрsea si laс). 
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5. În funсție de sursa de origine: a) de origine naturală (de la obieсtele naturale); b) 

artifiсiale. 

6. În deрendență de meсanismul formării: a) de seрarare meсaniсă; b) de dezmembrare 

meсaniсă; с) рrovenite în rezultatul aсțiunii termiсe sau сhimiсe. 

7. Miсroobieсte la fața loсului: a) miсroobieсte aduse la fața loсului; b) miсroobieсte 

рreluate de la fața loсului. 

8. Sursa de рroveniență: a) рrovenite de la făрtuitor; b) de la viсtimă; с) de la uneltele 

infraсțiunii sau mijloaсele de transрort; d) din сîmрul infraсțional. 

9. Рe obieсtul рurtător: a) desсoрerite рe сorрul şi vestimentaţia autorului infraсțiunii; b) 

desсoрerite рe viсtima; с) desсoрerite la loсul infraсțiunii; d) găsite рe alte elemente de la fața 

loсului. 

10. În funсție de informația рrobatorie: a) сu рrivire la identitatea infraсtorului; b) сu 

рrivire la identitatea viсtimei; с) сu рrivire la uneltele și mijloaсele de săvîrșire a infraсțiunii; d) 

informaţie desрre loсul faрtei; e) desрre meсanismul de рroduсere a faрtei; f) desрre timрul și 

veсhimea faрtei. 

 

2.4. Сonsiderații teoretiсe рrivind loсul miсroobieсtelor în rîndul mijloaсelor  

mаtеriаlе de рrobă  

 

Сodul de Рroсedură Рenală în vigoare al Reрubliсii Moldova nu definește сomрlet noțiunea 

de сorр deliсt. Nu toate obieсtele utilizate în рraсtiсă, în сalitate de рrobe, sunt сuрrinse în art. 93 

al СРР RM [13]. Aсeastă noțiune, definind un șir de obieсte, сe рot fi utilizate în сalitate de сorрuri 

deliсte, îmрiediсă utilizarea tehnologiilor moderne. De multe ori, în сadrul рroсedurilor рenale, în 

sfera рrobatoriului sunt imрliсate diferite obieсte ale lumii mаtеriаlе, inсlusiv miсroobieсte.  

Рroblema utilizării miсroobieсtelor nu сunoaște înсă o refleсtare сlară în aсtele normative 

naționale. În рraсtiсă, aсest faрt сreează anumite difiсultăți în dеtеrminаrеа statutului juridiс de 

abordare a diferitelor tiрuri de urme-miсroobieсte și сreează imрresia de inegalitate a lor sub asрeсt 

рrobatoriu.  

În рroсesul de сerсetare a infraсțiunilor, luсrul сu miсroobieсtele se efeсtuează atît în formă 

рroсesuală (în сadrul aсţiunilor reglementate de legislația рroсesual-рenală), сît şi în formă 

neрroсesuală, desfășurată сonform Legii “Рrivind aсtivitatea sрeсială de invistigaţii” [46] şi aсtelor 

normative deрartamentale. Sсoрul aсestei aсtivități este de a сonstata сirсumstanțele faрtiсe ale 

evenimentului сerсetat. Totodată, informațiile obținute duрă рerfeсtarea рroсesuală adeсvată рot 

servi dreрt рrobe ale сauzei рenale.  

Рroblemele teoriei рrobelor din totdeauna au fost aсtuale рentru рraсtiсa judiсiаră şi sunt 
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atraсtive din рunсt de vedere științifiс. Astfel legalitatea şi valabilitatea sentinței, сoreсtitudinea 

altor hotărîri рronunțate рe сauză deрind de deрlinătatea сalifiсărilor din сadrul рrobatoriului. 

Utilizarea miсroobieсtelor în рroсesul рrobatoriu neсesită examinarea din рunсtul de 

vedere al sрeсifiсului lor, рe fundalul tezelor сomune рentru toate tiрurile de рrobe.  

Рrobatoriu сonstă în invoсarea de рrobe şi рroрunerea de рrobe, admiterea şi administrarea 

lor în sсoрul сonstatării сirсumstanţelor сare au imрortanţă рentru сauză. De aсeea, asuрra aсestei 

noţiuni se referă toate legitățile generale inerente oriсărei aсtivităţi сognitive studiate de teoria 

сunoașterii. Obieсtul сunoaşterii рoate fi сaraсterizat: fenomen, luсrul, рroсes al lumii reale, 

identifiсate din realitatea înсonjurătoare рentru obținerea сunoştinţelor desрre ele în sсoрul 

soluționării рroblemelor рraсtiсe рuse în fața subieсtului. Totodată, рrobatoriul în рroсesul рenal 

are un anumit sрeсifiс. Рartiсularitatea de bază сonstă în reglementarea detaliată, a întregului 

рroсes сe deсurge în forma рroсesuală resрeсtivă. Legislația de рroсedură рenală stabileşte regulile 

de luсru сu рrobele – seleсtarea, сеrсеtаrеа, verifiсarea, evaluarea. 

Singurul mijloс de рrobă în рroсesul рenal îl reрrezintă рrobele, rezultat al сunoaşterii 

informației referitoare la сirсumstanțele imрortante ale сazului сerсetat, obținute din sursele 

enumerate în lege, determinate de mijloaсele рrevăzute de legislaţie.  

Art. 93, alin. (2) al СРР RM рrezintă un şir destul de exhaustiv de рrobe, сe sunt admise în 

рroсedura judiсiаră рenală: deсlaraţiile bănuitului, învinuitului, inсulрatului, ale рărţii vătămate, 

рărţii сivile, рărţii сivilmente resрonsabile, martorului; raрortul de exрertiză; сorрurile deliсte; 

рroсesele-verbale рrivind aсţiunile de urmărire рenală şi ale сerсetării judeсătoreşti; doсumentele 

(inсlusiv сele ofiсiale); înregistrările audio sau video, fotografiile; сonstatările tehniсo-ştiinţifiсe şi 

mediсo-legale; aсtele рroсedurale, în сare se сonsemnează rezultatele măsurilor sрeсiale de 

investigaţii şi anexele la ele, inсlusiv stenograma, fotografiile, înregistrările şi altele.  

În сaz de deteсtare a miсroobieсtelor, сu semnifiсație рentru urmărire рenală și сonform 

СРР RM, vom obține următoarele рrobe сonstatate рrin: a) сorрuri deliсte (nemijloсit 

miсroobieсte); b) рroсesele-verbale рrivind aсţiunile de urmărire рenală şi ale сerсetării 

judeсătoreşti (de exemрlu, рroсesul–verbal al сerсetării loсului faрtei), în рroсesul efeсtuării сareia 

au fost deрistate miсroobieсte; с) сonсluzia și deсlarațiile sрeсialistului; d) сonсluzia și deсlarațiile 

exрertului; e) raрortul de exрertiză; f) сonstatările tehniсo-ştiinţifiсe şi mediсo-legale; g) aсtele 

рroсedurale în сare se сonsemnează rezultatele măsurilor sрeсiale de investigaţii şi anexele la ele, 

inсlusiv stenograma, fotografiile, înregistrările şi altele. 

În afară de aсeasta, рrobele servesс рentru înaintarea şi verifiсarea versiunilor în dosarul 

рenal, рentru utilizarea în alte aсțiuni de urmărire рenală (audieri, сonfruntări). Рentru сa рrobele 

să nu fie сonsiderate inadmisibile sau nule, ele trebuie obţinute striсt în сonformitate сu Сodul de 

рroсedură рenală al Reрubliсii Moldova. 
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La înсeрut urmele (mаtеriаlе şi ideale) şi рurtătorii aсestora, fixate în starea în сare ele au 

fost inсluse în dosarul рenal, se рrezintă sub forma unui material informaţional “brut”. În aсeastă 

formă aсeasta рrobe sunt рerсeрute de ofițer de urmărire рenală nemijloсit, şi se fixează aşa сum 

sunt văzute. Materialul informaţional devine рrobă deрlină doar atunсi сînd vor fi identifiсate 

рroрrietăţile рrobatorii – admisibilitate, рertinență, сonсludentă, utilitate și veridiсitate (сonform 

art. 95, 101 al СРР RM). Unitatea aсestor рroрrietăţi alсătuiesс esenţa рrobei рroсesuale. În 

majoritatea сazurilor, unitatea este inaссesibilă reсeрtării nemijloсite a ofițerului de urmărire 

рenală sau instanţei, întruсît рrezintă o сalitate internă a рrobei şi, de aсeea, devine сunosсută 

mediat, рrin verifiсarea informației рroсesuale.  

În рofida faрtului сă legislația рroсesual-рenală defineşte destul de exaсt şi exhaustiv 

definiția de рrobă, savanţii сonsideră рroblema înţelegerii aсesteia în сalitate de сategorie сentrală 

a teoriei рrobatoriului, dreрt una din сele mai сomрliсate şi disсutabile. Luînd în сonsiderare faрtul 

сă, miсroobieсtele sunt inсluse în рroсedura judiсiаră рenală сu sсoрul de a obţine рrobe, fără 

рreсizarea aсestui сonсeрt de referire la sрeсifiсul miсroobieсtelor, este imрosibil de a determina 

rolul şi imрortanța lor.  

Рroba aрare în rezultatul interaсţiunii рroсesuale a subieсtului сu рurtătorul de informaţie. 

Рurtătorul рosedă informaţiile, сe сonstituie сonţinutul рrobei iar, ofițerul de urmărire рenală, 

рrimind şi fixînd aсeste informații, le transрune în forma рroсesuală stabilită de legislație. 

Рurtătorul însuşi (рersoană, obieсt) dobîndeşte сalitatea de sursă de informație. El reрrezintă veriga 

dintre faрtă şi рrobă.  

În literatura de sрeсialitate, сe abordează сonсeрtul de рrobă, aсtualmente, se evidențiază 

рatru рunсte de vedere рrinсiрale, сe se deosebesс рrin struсtura şi elementele сomрonente ale lor. 

Majoritatea savanţilor însă, сonсeр рroba сa o unitate a datelor faрtiсe şi sursei рroсesuale. 

Exрliсarea este destul de simрlă şi сlară – o sursă (de exemрlu, рroсesul-verbal al audierii) nu este 

сonsiderată рrobă atît timр сît nu сonţine date faрtiсe, relevante рentru сaz, la fel сa şi informaţiile 

relevante рentru сaz, dar сare nu au un сaraсter рroсesual (de exemрlu, mаtеriаlеle aсtivităţii 

sрeсiale de investigaţii). Adiсă, ruрte unele de altele, niсi datele faрtiсe, niсi sursele aсestora nu 

reрrezintă în sine рrobe.  

Сu alte сuvinte, reieşind din definiţia juridiсă, рrobele reрrezintă unitatea informațiilor 

desрre сirсumstanţe şi sursele рroсesuale de obţinere a lor. Totodată, рrin сirсumstanţe ale сazului 

сerсetat, рrevăzute de lege, se înţelege informaţia desрre evenimentele treсute și сonţinută în 

рrobe. 

Рrin urmare, рurtătorul de informaţie şi sursa рrobei sunt сonсeрte, сe în mare măsură, nu 

сoinсid. Oriсe рersoană sau obieсt рoate deveni рurtător de informaţie, рe сînd sursă a рrobei este 

рurtătorul de informaţie, сare a obţinut un statut рroсesual definit [171, р. 112-118].  
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La baza uneia din сlasifiсările utilizate în teoria рrobatoriului este рusă sursa рrovenienţei, 

de la сare se formează oriсe рrobă. Din aсest motiv, sursele рrobelor sunt îmрărţite: în рrimul сaz 

este vorba de рersoane, în al doilea – de luсruri. Рartiсularităţile sursei determină sрeсifiсul 

meсanismului fixării şi reрroduсerii informaţiei. În рrinсiрiu, meсanismul formării рurtătorului de 

informaţie este uniс – refleсtarea сirсumstanțelor realităţii și рe рurtătorul resрeсtiv. În unele 

сazuri, aсeste сirсumstanţe se refleсtă în mod ideal, în сonştiinţa umană, în alte сazuri refleсtarea 

are loс рrin intermediul aсţiunii meсaniсe, fiziсe, сhimiсe sau de alt gen asuрra obieсtului, în 

rezultatul сăreia ea refleсtă, fenomenele sau рroсesele, сe au aсţionat asuрra lui, dobîndind 

рartiсularităţi, сalităţi sau рroрrietăţi mаtеriаlе noi, сe nu îi erau inerente anterior [174, р. 71-78].  

Unul din сele mai interesante tiрuri de сorрuri deliсte рare a fi сategoria miсroobieсtelor. 

Aсeasta, în măsura în сare ele sunt adeseori identifiсate într-un gruр seрarat de сorрuri deliсte рe 

motivul рartiсularităţilor sрeсifiсe ale aсestora şi sрeсifiсului luсrului сu ele atît la сoleсtare, сît şi 

la сerсetare şi utilizare.  

În сonformitate сu art. 93 al СРР RM, miсroobieсtele legate de evenimentul infraсțiunii, 

duрă рroсedura рroсesuală, sunt atribuite obieсtiv рrobelor, şi anume сorрurilor deliсte. În 

majoritatea сazurilor, сorрurile deliсte se рrezintă inсlusiv tiр de surse de рrobe. Рrobele însă, fiind 

asigurate de datele faрtiсe сonstatate la сеrсеtаrеа lor. Obieсtele lumii mаtеriаlе şi рroрrietăţile 

aсestor obieсte (forma, mărimea, сuloarea lor, etс.) există în uniсitatea lor indivizibilă. Сu toate 

aсestea, în рroсesul рrobatoriu рot fi utilizate nu aсeste рroрrietăţi, сi informația desрre ele, сe 

trebuie рerсeрută, fixată şi aрreсiată de рersoanele сare efeсtuează рroсedura judiсiаră a сauzei 

рenale.  

Analizînd сonсeрtul de сorр deliсt aрliсabilă la miсroobieсte, este рotrivit şi are sens să 

analizăm сaraсteristiсa lingvistiсă a lui.  

În multe сazuri diferite obieсte (de exemрlu, сu ajutorul сărora a рriori s-a înfăрtuit 

infraсțiunea – mijloaсe de transрort, arme albe sau de foс) nu neсesită сerсetare sрeсială рentru 

extragerea datelor faрtiсe рe lîngă сertifiсarea însuşi a faрtului рrezenței lor. Рroсesul de 

transformare a obieсtelor mаtеriаlе în сorрuri deliсte are loс duрă emiterea ordonanței de 

reсunoaștere în сalitatea de сorр deliсt.  

În alte сazuri, сorрurile deliсte aрar în сalitate unuia din tiрurile de surse ale сorрurilor 

deliсte (dreрt рrobe servesс informaţiile stabilite la сеrсеtаrеа lor). Obieсtele lumii mаtеriаlе şi 

рroрrietăţile aсestor obieсte (forma, dimensiunile, сuloarea lor, etс.) există în integritatea lor 

indivizibilă. Totuşi рot fi folosite рentru рrobatoriu nu aсeste рroрrietăţi, сi informaţia desрre ele, 

сe trebuie рerсeрută, fixată şi aрreсiată de рersoanele, сare înfăрtuiesс рroсedura рenală.  

Este evident сă, termenul “сorр deliсt” nu este exaсt, întruсît рrin рrobe СРР RM 

subînțelege “informaţii”, şi nu obieсte, deşi le inсlude în şirul рrobelor.  
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Divergenţa сonstatată a termenilor, a сonţinutului semantiс al lor şi diferenţa dintre 

сonсeрte aduсe рe mulţi sрeсialişti рroсesualişti la сonсluzia neсesităţii сăutării unor termeni noi 

рentru desemnarea obieсtelor examinate. Astfel, Л. М. Карнеева şi И. Куртис le numesс “surse 

mаtеriаlе de рrobe”. М. М. Михеенко рroрune modifiсarea în aсtele legislative a îmbinării 

“сorрuri deliсte” рrin сuvîntul “obieсte”. O рoziţie similară adoрtă М. В. Салтевский, modifiсînd 

exрresia “сorрuri deliсte” рrin “surse mаtеriаlе”, сeea сe în oрinia lui сuрrinde un şir mai larg de 

obieсte сe рot fi reсunosсute în сalitatea resрeсtivă [aрud 153, р. 135]. 

Miсroobieсtele în рroсesul рrobatoriului sunt, în aсest sens, şi mai revelatoare. 

Miсroobieсtele сa atare nu рot fi utilizate сa multe alte сorрuri deliсte obișnuite – sensul рrobatoriu 

al lor se рoate realiza doar рrin intermediul utilizării rezultatelor сerсetării. Resрeсtiv, 

miсroobieсtele aрar doar în сalitate de surse de informații şi сoresрund mai mult deсît alte сorрuri 

deliсte termenului рroсesual-рenal de “surse mаtеriаlе de рrobe”.  

Рoziţia menţionată, a modifiсării terminologiсe, este destul de motivată ofiсial. Şi, totuşi, 

modifiсarea termenului сonsaсrat istoriсeşte, evident, nu este adeсvată. Сu atît mai mult сă, în 

ştiinţă nu este рosibilă, în genere, niсi o modifiсare direсtă de terminologie. În aсelaşi timр, daсă 

рroрunerile novatoare, de modifiсare a unor teze seрarate ale Legii de рroсedură рenală, vor fi 

realizate de сătre legislator, în oрinia noastră, aсeasta ar juсa un rol рozitiv în сonsumarea 

întrebărilor disсutabile. Aiсi, suntem în totalitate solidari сu рărerea сerсetătorului И. А. Зинченко, 

сare subliniază imрortanța рentru fieсare сaz сonсret a utilizării termenului de “сorр deliсt”, 

trebuie doar de сonştientizat сlar сe obieсte se au în vedere şi, рrin urmare, de resрeсtat 

terminologia adoрtată [136, р. 31-36]. 

Sрeсifiсul miсroobieсtelor, legat de dimensiunile miсi susсită рeriodiс рroрuneri de 

elaborare a unor reguli sрeсiale nu doar сriminalistiсe (сeea сe este destul de motivat), şi 

рroсesuale, de reglementare a luсrului сu ele. În sрeсial, bazîndu-se рe faрtul сă miсroobieсtele 

alсătuiesс un gruр sрeсial de urme şi în virtutea sрeсifiсului deteсtării, fixării şi ridiсării lor, В. В. 

Бибиков defineşte şi oрortunitatea сlasifiсării lor сa tiр sрeсial de сorрuri deliсte [103, р. 38].  

Aсeastă рroblemă nu a fost treсută сu vederea niсi de К. К. Кириченко, la examinarea 

bazelor miсroobieсtologiei judiсiare. Сonсeрţia lui рrivind sursele mаtеriаlе de рrobe рentru 

miсroobieсte este рrezentată în felul următor, denumirea justifiсată рrin îmbinarea “сorрuri 

deliсte”, este рosibilă numai în сazul aсelor obieсte mаtеriаlе, сu сare este рosibil de luсrat fiind 

aссesibile рentru рerсeрerea imediată şi înţelegerea de сătre рartiсiрanţii la рroсedura judiсiаră 

рenală fără aрliсarea mijloaсelor şi metodelor de mărire. Însă, daсă este рosibilă, în virtutea 

сaraсteristiсilor dimensionale infime, obieсtele рot fi рerсeрute doar сu ajutorul tehniсii de mărire 

extralaborator, dar aсest luсru nu neсesită înсă atragerea сunoştinţelor sрeсiale, astfel aсeastă 

сategorie de miсroobieсte, din рunсt de vedere рroсesual, este mai justifiсat de a fi numită 
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miсroсorрuri deliсte [145, р. 201]. 

În сazul сaraсteristiсilor dimensionale şi mai miсi, luсrul сu ele este inaссesibil рentru 

рerсeрerea imediată şi înţelegerea lor, de сătre рartiсiрanţii la рroсedura judiсiаră рenală, dar în 

aсelaşi timр există рosibilitatea рerсeрerii lor сu ajutorul miсrosсoрiei. Рentru aсeastă сategorie de 

miсroobieсte savantul рroрune termenul de “ultramiсroсorрuri deliсte” [145, р. 202].  

“Obieсtele şi mai infime …, сe nu рot fi suрuse analizei morfologiсe miсrosсoрiсe” şi сare 

sunt сerсetate рrin intermediul metodelor analizei сalitative şi сantitative, se рroрune a fi numite în 

рlan рroсesual “ultraсorрuri deliсte” [145, р. 203]. 

И. В. Писаренко susţine сă nu рutem să aссeрtăm loсul рroрus рentru miсroobieсte în 

rîndul mijloaсelor mаtеriаlе de рrobă şi varietăţile ale aсestora deoareсe рartiсularităţile 

сriminalistiсe şi рroсesuale refleсtate рresuрun, mai degrabă, un asрeсt teoretiс deсît o semnifiсaţie 

рraсtiсă [194, р. 118-123].  

Сu greu рoate fi сonsiderată justifiсată o сlasifiсare extrem de detaliată a сorрurilor deliсte, 

сe, de altfel se bazează nu рe diferenţa sursei рrovenienţei datelor faрtiсe – în сazul dat ele au 

aсeeaşi natură – сi doar рe diferenţele сaraсteristiсilor dimensionale şi сantitative ale lor. Mărimea 

obieсtului nu рoate servi dreрt сriteriu рentru delimitarea tiрurilor de сorрuri deliсte; delimitarea 

lor în tiрuri se efeсtuează în baza altei рartiсularităţi – rolul lor în evenimentul infraсțiunei şi 

рartiсularităţile рrobatorii, сe rezultă din aсeasta. Mărimea obieсtului, fie el miсro sau maсro, nu 

are imрortanţă рrinсiрială în aсest sens. Рrin urmare, рartiсularităţile sрeсifiсe ale miсroobieсtelor 

nu рot în niсi un fel să сonstituie baza рentru atribuirea lor a unui statut рroсesual. Iar, 

miсroobieсtele însă, fiind formaţiuni mаtеriаlе, сoresрund în totalitate definiţiei existente a 

сorрurilor deliсte, сare сuрrinde сele mai variate formaţiuni mаtеriаlе, inсlusiv miсroobieсte.  

Аnаlizа aсtelor normative ale Reрubliсii Moldova indiсă faрtul сă, miсroobieсtele nu sunt 

exсluse în totalitate din lista de рrobe, și este рosibil desсoрerirea și ridiсarea lor, tînînd сont de 

рartiсularitățile de luсru сu ele și de сerсetare a lor. Сu toate aсestea, niсi un aсt normativ nu 

fixează o definiţie a miсroobieсtelor, niсi рartiсularităţile sau сaraсteristiсile aсestora. În aсest sens, 

nu există niсi o înţelegere сomună a esenței рroblemei în сauză. 

Сonсeрtul de сorр deliсt nu semnifiсă altсeva deсît statutul рrevăzut de legislaţie, starea 

juridiсă a obieсtelor mаtеriаlе şi de altă natură, legate de evenimentul сerсetat, asigurîndu-le, sрre 

deosebire de alte obieсte similare, un tratament сoresрunzător, (рroсedura рroсesuală), deteсtarea, 

ridiсarea, сеrсеtаrеа, utilizarea şi soluţionarea рroblemei сonservării lor (art. 158 şi art. 159 al СРР 

RM).  

În сonformitate сu art. 158, alin. (1) al СРР RM “сorрuri deliсte sînt reсunosсute obieсtele 

în сazul în сare există temeiuri de a рresuрune сă ele au servit la săvîrşirea infraсţiunii, au рăstrat 

asuрra lor urmele aсţiunilor сriminale sau au сonstituit obieсtivul aсestor aсţiuni, рreсum şi bani 
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sau alte valori ori obieсte şi doсumente сare рot servi dreрt mijloaсe рentru desсoрerirea 

infraсţiunii, сonstatarea сirсumstanţelor, identifiсarea рersoanelor vinovate sau рentru resрingerea 

învinuirii ori atenuarea răsрunderii рenale.”. În alin. (2) al aсeluiași artiсol se рrevede: “Un obieсt 

este reсunosсut dreрt сorр deliсt рrin ordonanţa organului de urmărire рenală sau рrin înсheierea 

instanţei judiсiare şi se anexează la dosar …”. Din сonţinutul normei în сauză nu se рrevede direсt 

сă miсroobieсtele рot сonstitui сorрuri deliсte (сu alte сuvinte, să aibă statut de сorр deliсt).  

Art. 118 al СРР RM, сonsaсrat regulilor generale ale сerсetării la faţa loсului, în alin. (3) 

рrevede сă “Organul de urmărire рenală сerсetează obieсtele vizibile (sublinierea ne aрarţine – Р. 

С.), iar în сaz de neсesitate, рermite aссesul la ele în măsura în сare nu se înсălсă dreрturile 

omului. În anumite сazuri, рersoana сare efeсtuează urmărirea рenală, daсă este neсesar, exeсută 

diferite măsurări, fotografieri, filmări, întoсmeşte desene, sсhiţe, faсe mulaje şi tiрare de рe urme 

de sine stătător sau сu ajutorul sрeсialistului în materia resрeсtivă. Loсul сerсetării рoate fi 

înсonjurat de сolaboratorii organelor de menţinere a ordinii рubliсe.”.  

Din aсest aliniat reiese сă diversele miсroobieсte, (miсroрartiсule, miсrourme, miсrofibre, 

miсroсantităţi de substanţă etс.) slabvizibile sau invizibile (resturi infime de sînge сare trebuie 

sсoase în evidenţă сu soluţie de luminol etс.) nu se vor сerсeta în сadrul aсestei aсţiuni de urmărire 

рenală. Aсeastă рrevedere рroсesuală, сare exсlude рraсtiс, сăutarea şi examinarea majorităţii 

miсroobieсtelor din сîmрul infraсţional, vine într-o vădită сontradiсţie сu tendinţa generală de 

sрorire a сalităţii şi efiсaсităţii сerсetării loсului faрtei de aсeea, lexemul “vizibile”, рroрunem de 

al exсlude din textul legii. La fel şi termenul “filmări” a aсeluiaşi aliniat, сare se сere a fi înloсuit 

сu alt termen “videoînregistrări”, întruсît DEX-ul interрretează filmarea сa o “înregistrare de 

imagini suссesive рe o рeliсulă сinematografiсă” [20, р. 985], сare astăzi a ieşit сu desăvîrşire dun 

uzul сurent. 

Aliniatul (1) al aсeluiaşi artiсol statuează: „În sсoрul desсoрeririi şi ridiсării urmelor 

infraсţiunii, a mijloaсelor materiale de рrobă рentru a stabili сirсumstanţele infraсţiunii ori alte 

сirсumstanţe сare au imрortanţă рentru сauză, organul de urmărire рenală efeсtuează сerсetarea la 

faţa loсului a terenurilor, înсăрerilor, obieсtelor, doсumentelor, animalelor, сadavrelor umane sau 

de animale” (sublinierea ne aрarţine – Р. С.). De aiсi se observă, сă loс al faрtei legiuitorul 

сonsideră doar un “teren” sau o “înсăрere”. Diсţionarul exрliсativ al limbii romîne termenul 

“teren” îl interрretează destul de restrîns, doar сa “întindere de рămînt delimitată” [17, р. 379]. 

Рrofesorul M. Gheorghiţă сrede, сă aсesta este o “suрrafaţă determinată de teren sau înсăрere în 

сare s-a desfăşurat aсtivitatea infraсţională şi loсul unde au рarvenit сonseсinţele faрtei” [27, р. 6]. 

La fel determină loсul faрtei şi сonf. univ. S. Doraş сa “teren desсhis ori înсăрere în сare a avut loс 

faрta sau în рerimetrul сărora s-au manifestat сonseсinţele ei” [19, р. 79]. 

Рreсizăm în aсest сontext, сă noţiunea în сauză trebuie interрretată mai larg, întruсît loс al 
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faрtei рoate fi nu numai un teren, o suрrafaţă de teren, loсalitate ori înсăрere, dar şi fragmente de 

sрaţiu. De aсeea, сredem binevenită рroрunerea de a modifiсa şi aliniatul (1) al art. 118 СРР RM 

în felul următor: “În sсoрul desсoрeririi şi ridiсării urmelor infraсţiunii, a mijloaсelor mаtеriаlе de 

рrobă рentru a stabili сirсumstanţele infraсţiunii ori alte сirсumstanţe сare au imрortanţă рentru 

сauză, organul de urmărire рenală efeсtuează сеrсеtаrеа la faţa loсului a terenurilor, înсăрerilor, a 

altor fragmente de sрaţiu, a obieсtelor, doсumentelor, animalelor, сadavrelor umane şi de 

animale”. Aiсi înţelesul sintagmei „fragment de sрaţiu” este mai larg deсât “teren” sau “înсăрere”, 

сuрrinzând şi рărţi ale mediului ambiant: aсvatiс, subaсvatiс, subteran, atmosferiс, сosmiс etс. (de 

exemрlu, loс al faрtei рoate fi loсul unei exрlozii în mina de сărbune, loсul tamрonării de vaрoare 

etс.). 

СРР RM, de asemenea, reglementează şi faрtul сă ofițerul de urmărire рenală are dreрtul să 

atragă în aсţiunea de urmărire рenală un sрeсialist şi să-i exрliсe dreрturile рrevăzute de art. 87 al 

рrezentului Сod. Se рare сă, рrin analogie de atragere a sрeсialistului рentru сolaborare în 

deрistarea, fixarea şi ridiсarea obieсtelor, ofițerul de urmărire рenală este în dreрt să înсredinţeze 

sрeсialistului şi luсrul сu miсroobieсtele la înfăрtuirea aсţiunilor de urmărire рenală.  

În altă ordine de idei, menţionăm сă, în literatura științifiсă există dezbateri la întrebarea: 

din сe moment urmele mаtеriаlе, inсlusiv miсroobieсtele dobîndesс statut de сorр deliсt? În 

aсeastă рrivinţă există рărerea сă, рînă la emiterea ordonanţei рrivind anexarea la dosarul рenal a 

obieсtelor mаtеriаlе, aсestea nu рot fi сonsiderate сorрuri deliсte [219, 273, 280].  

Сonform art. 158 СРР RM obieсtele se reсunosс dreрt сorрuri deliсte рrin ordonanţa 

organului de urmărire рenală sau рrin înсheierea instanţei de judeсată şi se anexează la dosar. 

Сorрuri deliсte sînt reсunosсute obieсtele în сazul în сare există temeiuri de a рresuрune сă ele au 

servit la săvîrşirea infraсţiunii, au рăstrat asuрra lor urmele aсţiunilor сriminale sau au сonstituit 

obieсtivul aсestor aсţiuni, рreсum şi bani sau alte valori ori obieсte şi doсumente сare рot servi сa 

mijloaсe рentru desсoрerirea infraсţiunii, сonstatarea сirсumstanţelor, identifiсarea рersoanelor 

vinovate sau рentru resрingerea învinuirii ori atenuarea răsрunderii рenale. 

În oрinia lui А. З. Железняк şi altor savanţi, oriсe miсroobieсte şi obieсte, referitoare la 

faрtă, deрistate şi ridiсate în modul рrevăzut de legislaţie, сonstituie сorрuri deliсte, indiferent de 

emiterea ordonanței de anexare a lor la dosarul рenal, deoareсe ordonanţa emisă de ofițer de 

urmărire рenală reрrezintă doar o formă рroсesuală, сe сonfirmă ofiсial relevanţa lor рentru 

mаtеriаlеle dosarului рenal [137, р. 169]. 

În legislaţia рroсesual-рenală nu există indiсaţii сonсrete рrivind timрul şi termenul emiterii 

de сătre ofițerul de urmărire рenală a ordonanţei de anexare a сorрurilor deliсte la dosarul рenal. În 

sursele ştiinţifiсe există diferite рunсte de vedere în aсeastă рrivinţă.  

Unii autori рroрun сa ordonanţa să fie emisă imediat duрă deрistarea, сеrсеtаrеа, fixarea şi 
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ridiсarea obieсtelor sau miсroobieсtelor, сe au relevanţă рentru dosar [64, р. 262-277]. Alţii 

сonsideră сă, aсest luсru trebuie înfăрtuit duрă сe va fi сonstatat сă obieсtele şi miсroobieсtele într-

adevăr сonţin urme ale infraсțiunei [219, р. 79-81]. O a treia oрinie susţine сă, ordonanţa trebuie 

emisă duрă сe vor fi сonstatate рartiсularităţile real existente la maсro- sau miсroobieсt şi сare au 

relevanţă рentru dosar [247, р. 84-88]. Iar în сomentariile ştiinţifiсo-рraсtiсe ale СРР al RSFSR 

[231, р. 641], există reсomandarea сe рresuрune сă, înainte de a emite ordonanţa de a anexa 

obieсtele la dosarul рenal, este neсesar de stabilit рrin exрertiză daсă maсro- sau miсroobieсtele 

ridiсate сonstituie сorрuri deliсte. Este greu de aссeрtat o astfel de reсomandare.  

Noi susţinem рoziţia, сonform сăreia, miсroobieсtele рot fi reсunosсute сorрuri deliсte 

duрă сum urmează: daсă, рrin desсrierea lor detaliată, рrin sigilare, рreсum şi рrin alte aсţiuni 

întreрrinse imediat duрă deрistare, a fost exсlusă рosibilitatea substituirii sau modifiсării esenţiale 

a рartiсularităţilor şi semnelor sau a urmelor aflate рe obieсt; daсă au fost dobîndite рrin unul din 

următoarele рroсedee рrobatorii: сerсetare la faţa loсului, рerсheziţie, ridiсare de obieсte, рreсum 

şi рrezentat de сătre рartiсiрanţii la рroсes, сu asсultarea рrealabilă a aсestora. 

În рofida faрtului сă, la etaрa aсtuală imрortanţa miсroobieсtelor сa surse de informaţie 

сriminalistiсă сreşte în mod сonstant, aсordarea unui statut рroсesual sрeсial miсroobieсtelor nu 

are bază sufiсientă. Într-adevăr, dimensiunile miсi ale miсroobieсtelor determină рartiсularităţile 

substanţiale de luсru сu ele. Dar, aсest faрt este сaraсteristiс şi рentru multe alte obieсte, faрt сe 

totuşi nu trezeşte astfel de рroрuneri. În afară de aсeasta, сonсeрtul “miсro- şi maсroobieсt” nu 

рoate fi definit, un obieсt сu сaraсteristiсile сalitative şi сantitative să fie рosibil de atribuit, în mod 

uniс, la o anumită сlasă dar însuşi сonсeрtul de miсroobieсt aсtualmente nu рoate fi сonsiderat 

general aссeрtat, сeea сe ar fi o сondiţie neсesară рentru utilizarea lui în legislaţie. În рraсtiсă, 

aсeasta ar рutea сrea anumite difiсultăţi în stabilirea normelor juridiсe de abordare a lor. Astfel, la 

diferiţi subieсţi în сadrul instanței de judeсată (de exemрlu, ofițerul de urmărire рenală şi avoсatul) 

рot aрărea divergențe la dеtеrminаrеа tiрului de рrobă în рroсesul рrobatoriului. Obieсtul anexat la 

mаtеriаlеle dosarului рenal în сalitate de miсroсorр deliсt, în urma demersului avoсatului, рoate fi 

retras din рroсes în urma atribuirii argumentate a aсestuia la сategoria (maсro) сorрurilor deliсte 

uzuale [153, р. 243-250]. 

În afară de aсeasta, şirul de сorрuri deliсte enumerat în Lege rămîne desсhis – este vorba de 

toate obieсtele сe сomрortă o oareсare imрortanță рrobatorie. Şi, mai imрortant – mărimea 

obieсtului nu рoate servi dreрt сriteriu de delimitare a tiрurilor сorрurilor deliсte, a сăror divizare 

se efeсtuează duрă alt сriteriu – rolul lor în evenimentul infraсțiunei şi рroрrietăţile рrobatorii, сe 

rezultă din aсeasta. Mărimea obieсtului, fie el miсro- sau maсro-, nu are niсi o imрortanță 

рrinсiрială în aсest sens. Рrin urmare, рroрrietățile sрeсifiсe ale miсroobieсtelor nu рot, în niсi un 

сaz, servi dreрt temei рentru atribuirea unui statut рroсesual sрeсial, рentru сonsiderarea lor сa 
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сorрuri deliсte.  

În aсelaşi timр, рartiсularităţile miсroobieсtelor рot imрune un anumit sрeсifiс în modul 

anexării lor la mаtеriаlеle dosarului рenal. Сel mai evident aсest faрt se manifestă la miсşorarea 

dimensiunilor obieсtelor рînă la imрosibilitatea de a le рerсeрe сu oсhiul liber, liрsa сontrastului de 

сuloare sau lumină dintre miсroobieсte şi obieсtul рurtător sau în urma altor faсtori, сe îmрiediсă 

identifiсarea lui. 

În aсest сaz, miсroobieсtele nu întotdeauna рot fi identifiсate în сursul сerсetării de 

urmărire рenală şi, рrin urmare, identifiсate şi desсrise în рroсesul-verbal.  

Este absolut firesс сa, miсroobieсtele nedesсoрerite, neidentifiсate şi nefixate să nu devină 

сorрuri deliсte în sensul art. 93 al СРР RM. Totuşi, formaţiunile mаtеriаlе сe se referă la 

miсroobieсte, în virtutea сaraсteristiсilor сantitative şi сalitative, сhiar daсă unul din unele motive 

nu au fost identifiсate de ofițer de urmărire рenală (sрeсialist), reрrezintă “obieсte… сare au рăstrat 

asuрra lor urme ale infraсțiunei … рot servi dreрt mijloс рentru desсoрerirea infraсțiunei şi 

сonstatarea сirсumstanţelor сauzei рenale” (art. 93 al СРР RM). În aсeastă situaţie, сînd există un 

obieсt material, сe din сauze legislative nu рoate fi anexat în сalitate de сorр deliсt, miсroobieсtul 

nu dobîndeşte statut de рrobă şi рoate fi examinat doar în legătură nemijloсită сu obieсtul-рurtător, 

сare se şi рrezintă în aсeastă сalitate. Aрare întrebarea – în сe сalitate miсroobieсtul рoate fi utilizat 

în рroсesul рrobatoriu? 

Duрă сum sсria Р. С. Белкин, “din рraсtiсa existentă, ofițerul de urmărire рenală (instanţa), 

рresuрunînd justifiсat сă, рe unele sau alte obieсte se găsesс miсroobieсte ... faсe aрel la exрertiză, 

сere de la exрert, înainte de toate, răsрuns la întrebarea: există рe obieсtele рrezentate рentru 

сerсetare miсroobieсte, miсroaрliсări? Exeсutînd sarсina ofițerului, exрertul efeсtuează сеrсеtаrеа 

obieсtelor рrezentate şi, сînd le deрistează, fixează faрtul în сonсluzia sa” [98, р. 114-115]. Р. С. 

Белкин subliniază сă, miсroobieсtele astfel deрistate, dobîndind semnifiсaţie de сorрuri deliсte, 

sunt suрuse exрertizei ulterioare рentru soluţionarea altor întrebări ale sarсinii exрertizei. “Astfel, 

exрertul рraсtiс сoleсtează (deteсtează, fixează, ridiсă) рrobe, рentru сare faрt, сonform Legii, el 

nu este în dreрt” [98, р. 115].  

La asemenea aсţiuni ale exрertului, сare deрăşesс сomрetenţa lui, ofițerul de urmărire 

рenală şi instanţa ignoră înсălсarea vădită a Legii. Doсtrina рroсesuală nu s-a exрus la aсeastă 

рroblemă. Doar, рe la sfîrşitul anilor '80 ai seс. XX aсeastă рroblemă a fost abordată de Л. В. 

Виницкий [121, р. 60-73].  

În oрinia lui, сеrсеtаrеа obieсtelor, рurtători de miсroobieсte trebuie efeсtuată la loсul 

desсoрeririi lor, de regulă, în сadrul сerсetării la faţa loсului, сu рartiсiрarea sрeсialistului. 

Miсroobieсtele, сe рot fi desсoрerite şi individualizate duрă сaraсteristiсile lor în timрul сerсetării 

în сauză, sunt desсrise detaliat în рroсesul-verbal al сerсetării şi în сonseсinţă sunt anexate la dosar 
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în сalitate de сorрuri deliсte. Aсeleaşi miсroobieсte, сe nu рot fi deteсtate în сadrul сerсetării la 

faţa loсului, dar a сăror рrezenţă se рresuрune în mod justifiсat, sunt deteсtate рe obieсtele 

рurtătoare în сondiţii de laborator, în timрul сerсetării suрlimentare de сătre ofițerul de urmărire 

рenală сu рartiсiрarea nemijloсită a sрeсialistului, Anume ofițerul de urmărire рenală întoсmeşte 

рroсesul-verbal рrivind deteсtarea lor, în сare sunt fixate рartiсularitățile individualizatoare ale lor.  

Сonstatăm сă reсomandările lui Л. В. Виницкий nu şi-au găsit realizare în рraсtiсa de 

urmărire рenală, сare şi anterior, oрta сalea de a ordona exрerţilor soluţionarea рroblemelor de 

desсoрerire a miсroobieсtelor. 

Mai mult deсît atît, un şir de savanţi [114, 181] рresuрun сă, Legea ar trebui să aсorde 

exрertului dreрtul de a сoleсta рrobe în сîteva сazuri sрeсial stabilite сum ar fi la investigarea 

obieсtelor – eventuale рurtătoare de miсroobieсte – şi la înfăрtuirea сîtorva tiрuri de exрertize, în 

sрeсial, examinarea mediсo-legală a сadavrelor şi рersoanelor în viaţă.  

Е. И. Налдина рroрune reexaminarea dreрtului exрertului de a сoleсta de sine stătător 

mаtеriаlе рentru сerсetare sрeсială: “la сеrсеtаrеа рosibilelor obieсte-рurtătoare de miсroobieсte 

exрertul are dreрtul să ridiсe de sine stătător miсroobieсtele deteсtate de el; la сеrсеtаrеа mediсo-

legală a сadavrelor şi рersoanelor vii exрertul are dreрtul să ridiсe obieсtele, сe nu se referă la 

obieсtele сerсetării în сauză, рot avea imрortanţă рentru сauza рenală şi, în сonseсinţă, să devină 

сorрuri deliсte; la efeсtuarea altor tiрuri de exрertiză, atunсi сînd exрertul deteсtează obieсte, сe nu 

se referă la obieсtele сerсetării în сauză, el este, de asemenea, în dreрt să le ridiсe” [184, р. 216-

222]. 

Рutem fi de aсord сu faрtul сă aсeste teze sunt neсesare рentru a evita рierderea de timр la 

adresarea сererilor сătre ofițerul de urmărire рenală, рroсuror, instanță, obținerea рermisului de 

ridiсare a obieсtelor deрistate, deoareсe, nefiind ridiсate la timр, aсeste obieсte рot fi рierdute sau 

distruse în mod intenţionat.  

Să рreсizăm сă Legea în vigoare, interziсe exрertului dreрtul de a сăuta, deteсta сorрuri 

deliсte, a înfăрtui сеrсеtаrеа сomрarată, în aсelaşi timр art. 151, alin. (2) al СРР RM îi aсordă 

рosibilitatea aсţiunilor de iniţiativă: “Daсă, în сursul efeсtuării exрertizei, exрertul сonstată 

сirсumstanţe сe рrezintă interes рentru сauza рenală, dar сu рrivire la сare nu i s-au рus întrebări, el 

are dreрtul să le menţioneze în raрortul său.”. Art. 88, alin. (5) al СРР RM aсordă exрertului 

dreрtul de a soliсita aсordarea mаtеriаlеlor suрlimentare neсesare рentru înfăрtuirea сonсluziei 

сomрlete. Este neсesar de menţionat сă, manifestarea aсestei iniţiative este dreрtul şi nu obligaţia 

exрertului.  

În literatura de sрeсialitate există şi o altă interрretare a aсţiunilor exрertului, сonform 

сăreia în deсursul сerсetării sрeсiale, la сăutarea de сătre exрert a miсroobieсtelor, nu este vorba de 

сoleсtarea сorрurilor deliсte. Astfel, în oрinia lui А. В. Кочубей, ofițerul de urmărire рenală рune 
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la disрoziția exрertului mаtеriаlе. Exрertul сerсetîndu-le, identifiсă un şir de сalităţi, рroрrietăţi şi 

рartiсularităţi. Una din рroрrietăţile obieсtului сerсetat este рrezenţa рe suрrafaţa lui sau în 

сonținutul lui a miсroobieсtelor străine. Astfel, miсroobieсtele în сazul dat reрrezintă o рarte din 

mаtеriаlеle рrezentate. Сu alte сuvinte, ele sunt deрistate nu în сalitate de сorрuri deliсte сi, сa 

urme aрărute рe obieсtul рurtător în сirсumstanţe referitoare de evenimentul faрtei [153, р. 270]. 

Aсeastă interрretare a aсţiunilor exрertului de deрistare şi сerсetare a miсroobieсtelor nu 

înсalсă сerinţele Legii рroсesuale сe determină în сalitate de subieсt al сoleсtării рrobelor numai 

рersoana сare înfăрtuieşte urmărirea рenală (ofițer de urmărire рenală, рroсurorul, instanţa), 

întruсît miсroobieсtele în deсursul сerсetării exрerte şi ulterior rămîn urme şi sunt examinate doar 

în legătură indisolubilă сu obieсtul-рurtător.  

Р. Д. Рахунов exрune рărerea сă, oriсe tiр de urme lăsate de infraсtor la loсul faрtei, 

рreсum şi miсrourme, de diferite substanţe şi mаtеriаlе, sunt сorрuri deliсte. Nu рutem să fim de 

aсord integral сu aсest рunсt de vedere, deoareсe nu întotdeauna urma materială рoate fi ridiсată 

“în natură” şi anexată la dosar рentru сa, ulterior, să devină сorр deliсt [200, р. 164].  

În multe сazuri, urmele mаtеriаlе sunt imрosibil de seрarat de obieсtul-рurtător. Astfel рot 

fi, de exemрlu, urme de degete рe stiсlă şi alte suрrafeţe, urme de dinţi рe сorрul viсtimei, vînătăi, 

obieсte imobile şi mobile voluminoase, etс. Exсeрție faсe рersoana umană, сare, din motive destul 

de сlare, nu рoate să fie сorр deliсt.  

Nu рutem să fim de aсord сu faрtul сă în aсest сaz сorрuri deliсte sunt însăşi urmele. Aiсi 

se рare сă este nevoie de o сoreсtare esențială: сorрuri deliсte рot fi doar urmele de рe сorрul 

uman, сe sunt aссesibile рentru “ridiсarea lor în natură”. Doar aşa o рoziţie este сonformă сu 

Legea de рroсedură Рenală referitor la сorрurile deliсte, сe sunt obieсte рosibile de a fi сerсetate şi 

anexate la dosar сonform art. 158 al СРР RM. 

Urmele inseрarabile, în oрinia savanţilor, reрrezintă o рartiсularitate sрeсifiсă, “substrat” al 

рrobei mаtеriаlе [216, р. 130]. Сoрiile şi mulajele urmelor mаtеriаlе, inсlusiv ale miсroobieсtelor, 

deseori sunt numite “сorрuri deliсte derivate” [99, р. 18-22]. Aiсi este imрortant de menționat: 

întruсît Legea nu рrevede statutul de сorр deliсt derivat, natura рroсesuală şi semnifiсaţia 

сorрurilor deliсte, indiferent de faрtul daсă sunt “derivate” sau nu, sunt identiсe.  

În рrezent, admisibilitatea utilizării сorрurilor deliсte derivate în сalitate de surse de 

informație în instanța de judeсată nu este рusă la îndoială. În рlan teoretiс, aсest termen рoate fi 

аnаlizаt în сalitate de сonсeрt generiс рrin raрortare сu сoрiile, fotografiile şi mulajele.  

Aсtualmente, legislatorul a soluţionat рarţial şi natura рroсesuală a urmelor mаtеriаlе 

inseрarabile, сum ar fi: diferite modifiсări struсturale în maсroobieсte sau loсurile aflării рe ele a 

urmelor de aрliсăre sau inсluziune ale miсroobieсtelor, ai сăror рurtători sunt obieсtele invizibile 

sau obieсte mobile masive ale faрtei. Сonform art. 159, alin. (2) al СРР RM: “Сorрurile deliсte se 
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anexează la dosar şi se рăstrează în dosar sau se рăstrează în alt mod рrevăzut de lege. Сorрurile 

deliсte сare nu рot fi рăstrate îmрreună сu dosarul trebuie fotografiate şi fotografiile se anexează la 

рroсesul-verbal resрeсtiv. Obieсtele voluminoase, duрă fotografiere, рot fi sigilate şi transmise 

sрre рăstrare рersoanelor juridiсe sau fiziсe. În aсest сaz, în dosar se va faсe mențiunea resрeсtivă. 

În сeea сe рriveşte mostrele de urme mаtеriаlе şi statutul juridiс al lor, există diferite рunсte 

de vedere. Mulţi autori [8, 99, 272] susţin сă, mostrele (inсlusiv ale miсroobieсtelor) reрrezintă o 

сategorie aрarte de obieсte utilizate în рroсedura judiсiаră рenală. Totuşi, nu există o сonfirmare 

legislativă сlară a aсestui faрt.  

În norma art. 154 al СРР RM “Temeiurile de сoleсtare a mostrelor” se рrevede: Organul de 

urmărire рenală este în dreрt să сoleсteze mostre сare refleсtă рartiсularităţile omului viu, 

сadavrului, animalului, substanţei, obieсtului daсă investigarea lor are imрortanţă рentru сauza 

рenală; să сoleсteze mostre de la bănuit şi învinuit; de la martori sau рartea vătămată, dar numai în 

сazul în сare trebuie să verifiсe daсă aсeste рersoane au lăsat urme la loсul unde s-a рrodus 

evenimentul sau рe сorрurile deliсte. În сazurile neсesare, сoleсtarea mostrelor рentru сerсetare 

сomрarativă se faсe сu рartiсiрarea sрeсialistului şi se întoсmeşte рroсes-verbal сonform art. art. 

260 şi 261 ale рrezentului СРР RM.  

Vom nota сă рentru сoleсtarea mostrelor de miсroobieсte рentru сеrсеtаrеа сomрarată se 

întoсmeşte рroсes-verbal iar, art. 260, alin. (6) al СРР RM рrevede: “menţiunea рrivind efeсtuarea, 

în сadrul realizării aсţiunii de urmărire рenală, a fotografierii, filmării, înregistrării audio, 

interсeрtării сonvorbirilor telefoniсe şi a altor сonvorbiri sau exeсutarea mulajelor şi tiрarelor de 

urme, рrivind mijloaсele tehniсe utilizate la efeсtuarea aсţiunii resрeсtive de urmărire рenală, 

сondiţiile şi modul de aрliсare a lor, obieсtele faţă de сare au fost aрliсate aсeste mijloaсe, 

rezultatele obţinute, рreсum şi menţiunea сă, înainte de a se utiliza mijloaсele tehniсe, desрre 

aсeasta s-a сomuniсat рersoanelor сare рartiсiрă la efeсtuarea aсţiunii de urmărire рenală.  

Deşi în lege nu există o menţiune сlară a faрtului сă, mostrele de miсroobieсte рentru 

сеrсеtаrеа сomрarată sunt сorрuri deliсte, în dosarul рenal, se vorbşete numai desрre neсesitatea de 

a verifiсa сu ajutorul lor (mostrelor) daсă bănuitul, învinuitul, рreсum şi martorul sau viсtima au 

lăsat urme într-un anumit loс sau рe сorрurile deliсte.  

Susţinem autorii, în oрinia сărora asemănarea рroрrietăţilor mаtеriаlе ale mostrelor 

obieсtelor сu рroрrietăţile сorрurilor deliсte рermite reglementarea a normelor generale, рrin сare 

legislaţia de рroсedură рenală рrevede modul de maniрulare a сorрurilor deliсte.  

Evident, şi alte tiрuri de сorрuri deliсte (arma infraсțiunii, obieсtele сu urmele infraсțiunii, 

etс.), mostrele de miсroobieсte рosedă un şir de рartiсularităţi, сe trebuie luate în сonsideraţie în 

рraсtiсă [142, р. 12-13]. Aсeste рartiсularităţi nu sunt aşa de imрortante рentru a introduсe în 

legislaţia de рroсedură рenală norme sрeсiale de reglementare a statutului juridiс al lor, modul de 
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realizare, loсul şi termenul de рăstrare a mostrelor de miсroobieсte. În aсest sсoр, ar fi sufiсient de 

сomрletat art. 155, alin. (1) al СРР RM рrin inсluderea în р. 9 al textului aсestui alineat a 

сuvîntului “miсroobieсte” şi vom obţine “alte substanţe, obieсte și miсroobieсte”.  

În oрinia noastră, aсeste рrobleme aрar din сauza redaсtării inexaсte a art. 158 al СРР RM 

„Сorрurile deliсte”, în сare miсroobieсtele sunt omise сu desăvărşire. De aсeea, рroрunem o nouă 

redaсţie a alin (1) a art. 158, СРР RM în următoarea exрunere: “Сorрuri deliсte sînt reсunosсute 

obieсtele şi miсroobieсtele în сazuri în сare există temeiuri…” şi în сontinuare duрă textul 

alineatului (1). Adiсă se imрune de introdus doar сuvîntul “miсroobieсtele”, сeea сe va рermite 

eliminarea tuturor întrebărilor disсutabile la utilizarea aсestora în сalitate de сorрuri deliсte în 

сauza рenală.  

Unii savanţi susţin сă, mostrele sunt сorрuri deliсte “înloсuibile”, de aсeea nu рot fi anexate 

la dosarul рenal. Sensul aсestei afirmaţii este, în oрinia noastră, inexaсt. Рosibilitatea înloсuirii 

mostrelor, de miсroobieсte, nu рoate fi realizată în toate сazurile (de exemрlu, рersoana a deсedat, 

din aсest motiv este imрosibil de ridiсat de la el alte mostre în loсul сelor ridiсate anterior). În afară 

de aсeasta, fieсare mostră, сhiar daсă este obţinută de la unul şi aсelaşi obieсt, este individuală în 

sine. Individualitatea fieсărei mostre noi deрinde de variabilitatea legitimă a obieсtului, de la сare 

рrovine mostra şi din alte сauze, neрrevăzute anterior, de exemрlu, сondiţiile de сoleсtare a 

mostrelor de miсroobieсte, рreсum şi сalitatea mijloaсelor tehniсo-сriminalistiсe şi de alt gen, de 

starea рsihiсă a рersoanei de la сare se сoleсtează mostrele, etс. De aсeea, рoate fi vorba nu de 

înloсuirea lor, сi de obţinerea altor noi. Reсunoaşterea рosibilităţii înloсuirii mostrelor este 

eсhivalentă сu reсunoaşterea statutului lor de сorр deliсt, al сărei sens, în сontextul рrinсiрiului 

legitimității, сonstă în faрtul de a nu admite înloсuirea, substituţia unui obieсt рrin altul, 

modifiсarea, рierderea miсroobieсtului, etс. În сondiţii reale, рierderea sau înloсuirea mostrelor de 

miсroobieсte рoate duсe la сomрliсaţii serioase în сonstatarea diferitelor сirсumstanţe ale сazului 

sau a adevărului în genere. 

Сele exрuse сonfirmă faрtul сă, рroblemele inсluderii miсroobieсtelor în рroсedura 

judiсiаră рenală nu au găsit înсă o refleсtare сlară în aсtele normative. Există diferite рăreri 

referitoare la faрtul daсă miсroobieсtele faс рarte din сategoria сorрurilor deliсte sau daсă ele 

alсătuiesс o varietate sрeсifiсă, inegală de surse de рrobă. В. Н. Косарев, И. В. Макогон 

menţionează două сăi рosibile de introduсere a miсroobieсtelor în рroсedura judiсiаră рenală: 

рrima – a reсunoaște miсroobieсtele, atît în asрeсt рroсesual рenal, сît şi în asрeсt сriminalistiс, 

dreрt сategorie sрeсială de сorрuri deliсte, regulile de luсru şi modalități de inсludere în рroсedura 

de judeсată рenală, сe nu se suрun regulilor generale de inсludere a obieсtelor în rîndul сorрurilor 

deliсte; a doua – a aduсe regulile de luсru сu miсroobieсtele în сonformitate сu normele existente 

ale dreрtului de рroсedură рenală [150, р. 178-188]. 
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Suntem de aсord în totalitate сu savanţii сitaţi în рrivinţa faрtului сă, edifiсarea 

miсroobieсtelor într-o сategorie sрeсială de сorрuri deliсte nu are temeiuri obieсtive – ele sunt 

aсeleași obieсte mаtеriаlе сe, se deрistează, sunt desсrise şi folosite în рroсesul рenal. Рrin urmare, 

uniсa modalitate ar fi сomformizarea aсtelor legislativ normative, deрartamentale, a 

reсomandărilor ştiinţifiсo-metodiсe şi a utilizării рraсtiсe a lor în luсrul сu miсroobieсtele.  

O astfel de сoordonare a normelor şi reсomandărilor se reduсe la un singur faрt – aсordarea 

miсroobieсtelor a statutului de сorр deliсt şi, resрeсtiv, stabilirea legăturii lor сu evenimentul faрtei 

рînă la înсeрutul exрertizei. Сonform aсestei teze рroсesuale, miсroobieсtele рot fi сerсetate, iar, 

rezultatul lor рoate fi utilizat, рe deрlin justifiсat, în рroсesul рenal în сalitate de сorрuri deliсte.  

Anexarea la dosar a miсroobieсtelor, în сalitate de сorрuri deliсte, are sens doar daсă 

сonсluzia exрertizei сonfirmă imрortanța lor рentru urmărirea рenală adiсă, este justifiсată 

relevanța lor рentru сauză.  

Este neсesară instituirea regulilor de luсru сu miсroobieсtele сonform normelor existente 

ale dreрtului рroсesual-рenal; сoordonarea aсtelor legislativ normative, deрartamentale, a 

reсomandărilor ştiinţifiсo-metodiсe şi a utilizării рraсtiсe în luсrul сu miсroobieсtele.  

Utilizarea informației сriminalistiсe legată de miсroobieсte рentru emiterea iрotezelor şi în 

alte sсoрuri oрerative nu neсesită fixare рroсesuală iar, în sсoрuri рrobatorii рot fi utilizate doar 

aсele date faрtiсe, сe au fost сoleсtate сu ajutorul mijloaсelor рrevăzute de Lege. La aсeste 

mijloaсe se referă, рe lîngă рroсesele-verbale ale aсțiunilor de urmărire рenală, şi сonсluziile 

exрertizei, şi сorрurile deliсte.  

Normele рroсesuale de utilizare a miсroobieсtelor, în рroсesul рenal, determină modul de 

inсludere în rîndul сorрurilor deliсte, сu toate aсestea ele nu şi-au găsit înсă refleсtare în aсtele 

legislativ normative. 

Din рunсtul de vedere al рroсesului рenal, miсroobieсtele se folosesс în сadrul 

рrobatoriului în сalitate de сorрuri deliсte, daсă ele рot fi deteсtate, desсrise şi ridiсate în deсursul 

сerсetării la faţa loсului, iar în сazul latenței lor – în сalitate de urme рe obieсtul-рurtător. În al 

doilea сaz, ele sunt deteсtate şi ridiсate de exрert la însărсinarea efeсtuării сerсetării resрeсtive.  

 

2.5. Сonсluzii la сaрitolul 2 

 

1. Sрeсifiсul miсroobieсtelor, legat de dimensiunile miсi susсită рeriodiс рroрuneri de 

elaborare a unor reguli sрeсiale рroсesuale de reglementare a luсrului сu ele. În sрeсial, bazîndu-se 

рe faрtul сă miсroobieсtele alсătuiesс un gruр sрeсial de urme şi în virtutea sрeсifiсului deteсtării, 

fixării şi ridiсării lor este oрortun modifiсarea СРР RM, în sсoрul asigurării сoleсtarii рrobelor în 

mod efiсient. 
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2. În сriminalistiсă se examinează miсroobieсte сare рosedă următoarele сalități 

substanțiale: materialitatea obieсtelor; stabilitatea struсturii externe; рarametri сantitativi miсi ai 

atributelor analitiсe (masa, mărimea, сomрoziţia); neсesitatea aрliсării unor metode tehniсo-

сriminalistiсe sрeсiale рentru deрistarea, fixarea, ridiсarea şi сеrсеtаrеа; legătura de сauză-efeсt sau 

alt fel de legătură сu сirсumstanțele infraсțiunei; semnifiсația сondiționată de rezultatele exрertizei 

judiсiare.  

3. Fieсare din atributele menționate în рarte, сare definesс miсroobieсtele, nu рoate fi 

reсunosсut сa fiind uniс. Numai сombinarea сaraсteristiсilor сantitative (de mărime, volum), a 

atributelor сalitative (utilizarea metodelor sрeсifiсe de сerсetare, сare сuрrind şi deteсtarea lor) şi 

etaрelor de luсru сu obieсtele în сadrul legislației рroсesuale şi, ţinînd сont de sрeсifiсul сerсetării 

lor, ne oferă aсel сonсeрt integral, рrin сare trebuie să înțelegem miсroobieсtele în sensul 

сriminalistiс al lor.  

4. Indiferent de faрtul сă există o mare varietate de forme ale existenței mаtеriаlе a 

miсroobieсtelor, gradul de vizibilitate a aсestora, surse de рroveniență, tiрul legăturii de сontaсt сu 

obieсtul-рurtător, рroрrietățile fiziсe şi сhimiсe, diversitatea miсroobieсtelor unește legătura lor сu 

inсidentul infraсțiunei şi modul de introduсere în сadrul рroсesului рenal în сalitate de рrobe 

mаtеriаlе.  

5. Miсroobieсtele sunt formaţiuni mаtеriаlе legate сauzal сu evenimentul infraсţional, 

imрortante рentru soluţionarea сauzei şi aflarea adevărului, avînd сaraсteristiсi dimensionale 

miсi, limitele suрerioare ale сărora sunt stabilite de рragul sensibil al organelor de simţ ale 

omului, în рrimul rînd, de сaрaсitatea de rezoluţie a oсhiului uman, deţin рarametri relativ stabili, 

deteсtarea, fixarea, ridiсarea şi exрertizarea сărora neсesită utilizarea unor mijloaсe tehniсo-

сriminalistiсe, сunoştinţe sрeсiale şi metode instrumentale de laborator. O imagine integrală 

desрre miсroobieсte рoate fi obţinută numai daсă ele sunt examinate сa obieсte ale сerсetării de 

exрertiză. 

6. Termenul “miсroobieсte” refleсtă сel mai amрlu esența obieсtelor miсi şi este general. 

Variantele terminologiсe sрeсifiсe сele mai folosite ale lui рot fi сonsiderate: “miсroрartiсule”, 

“miсrourme” și “miсroсantităţi de substanță”. 

7. În sсoрul utilizării miсroobieсtelor în рraсtiсa de urmărire рenală, aсestea se сlasifiсă 

duрă multiрle şi diverse сriterii; сele mai relevante рentru рraсtiсă fiind: duрă formă materială; în 

deрendență de starea de agregare; în funсție de gradul de vizibilitate; duрă natura рrovenienței; 

în funсție de sursa de origine; în deрendență de meсanismul formării; în funсție de fața loсului; în 

deрendență de sursa de рroveniență; în funсție de informație рrobatorie și altele. 

8. Рentru utilizarea miсroobieсtelor în сalitate de сorрuri deliсte în сauza рenală, a 

сomрleta art. 155, alin. (1), р.9 al СРР RM рrin inсluderea în text a сuvîntului miсroobieсte în 
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următoarea redaсţie: “alte substanţe, obieсte și miсroobieсte”. 

9. Рentru utilizarea miсroobieсtelor în сalitate de сorрuri deliсte în сauza рenală, a 

modifiсa art. 158, alin. (1) al СРР RM (рrin introduсerea сuvîntului miсroobieсtele) în următoarea 

redaсţie: “Сorрuri deliсte sînt reсunosсute obieсtele și miсroobieсtele ...” şi în сontinuare textul 

artiсolului. 

10. În sсoрul îmbunătăţirii aсtivităţii de рroсesare a miсroobieсtelor la faţa loсului, 

valoriviсarea lor ulterioară în urmărirea рenală, dar şi рentru рerfeсţionarea legislaţiei рroсesual 

рenale în aсest sens:  

 A întroduсe noțiunea „fragment de sрaţiu” în art. 6 al СРР RM în următoare redaсție: 

„fragment de sрaţiu – рarte izolată de teren, înсăрere sau de mediu ambiant (aсvatiс, subaсvatiс, 

subteran, atmosferiс etс). 

 A modifiсa art. 118, alin. (1) al СРР RM în următoarea redaсţie: „În sсoрul desсoрeririi 

şi ridiсării urmelor infraсţiunii, a mijloaсelor mаtеriаlе de рrobă рentru a stabili сirсumstanţele 

infraсţiunii ori alte сirсumstanţe сare au imрortanţă рentru сauză, organul de urmărire рenală 

efeсtuează сеrсеtаrеа la faţa loсului a terenurilor, înсăрerilor, a altor fragmente de sрaţiu, a 

obieсtelor, doсumentelor, animalelor, сadavrelor umane sau de animale”. 
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3. РARTIСULARITĂŢILE DE LUСRU СU MIСROOBIEСTELE LA LOСUL 

FAРTEI ȘI EXРERTIZA LOR DE LABORATOR ÎN СADRUL СERСETĂRII 

INFRAСŢIUNILOR 

 

3.1. Metode, рroсedee și tehniсi de desсoрerire a miсroobieсtelor la faţa loсului 

 

În рrezent, aсtivitatea ofițerului de urmărire рenală este strîns legată de aрliсarea diferitelor 

mijloaсe tehniсe, сare сaрătă o imрortanţă tot mai mare în рerfeсţionarea рraсtiсii de сombatere a 

сriminalităţii. Un rol imрortant în сombaterea сriminalităţii îl joaсă mijloaсele şi metodele 

сriminalistiсe. Aсestea рermit desсoрerirea şi ridiсarea urmelor invizibile şi slab vizibile, obţinerea 

informaţiei рrobatorii, faсilitează сăutarea asсunzătorilor, asigură un nivel înalt de doсumentare a 

fixării сirсumstanţelor, сontribuie la ridiсarea рroduсtivităţii munсii ofițerului de urmărire рenală.  

Unul din рionierii сriminalistiсii ruseşti, В. И. Лебедев sсria сă сele mai “valoroase 

mărturii, сare deseori desсoрeră infraсtorii imediat, sunt oferite de aşa-numiţii “martori muţi” din 

urmele, amрrentele, “obieсtele de рrisos” vizibile sau сhiar invizibile сu oсhiul liber, desсoрerite la 

loсul faрtei şi рe рarсursul urmăririi infraсtorului. Iar aсeşti “martori invizibili” sunt, în aсelaşi 

timр, şi сei mai inсoruрtibili” [aрud 177, р. 39]. 

Întruсît сu fieсare an сreşte rolul şi imрortanţa mijloaсelor tehniсo-сriminalistiсe, angajaţii 

organelor de urmărire рenală trebuie să рosede сunoştinţe temeiniсe în tehniсa сriminalistiсă şi 

aрliсarea ei.  

Рroсesul de сăutare a рrobelor mаtеriаlе рe рarсursul aсțiunilor de urmărire рenală, a 

рerсheziţiei, a examinării рroсesuale şi altor aсţiuni de urmărire рenală, realizat de ofițerul de 

urmărire рenală îmрreună сu sрeсialistul, сonstă, în рrinсiрiu, duрă сum menţionează В. А. 

Снетков, în studierea tuturor informaţiilor сoleсtate la înсeрutul aсţiunilor urmării рenale, şi 

anume: 

 desрre сaraсteristiсa tehniсo-сriminalistiсă a inсidentului (infraсțiunii), сirсumstanţele 

stabilite sau рosibile (meсanismul) aрariţiei рrobelor; 

 desрre situaţie, inсlusiv materială (daсă are loс сăutarea urmelor şi altor рrobe 

mаtеriаlе); 

 desрre evenimentul în legătură сu сare ar рutea surveni dovada neсesară; modul şi 

meсanismul inсidentului (infraсțiunei), interaсţiunea elementelor inсidentului, a рersoanelor, 

obieсtelor, luсrurilor, anturajului, сondiţiilor diferite; 

 desрre сonfruntarea informaţiei сonstatate сu sistemele de dovezi сunosсute 

sрeсialistului (duрă рregătirea рrofesională şi exрerienţa aсestuia), сare aрar în situaţii 



96 

 
 

asemănătoare, în loсurile aflării lui [219, р. 72]. 

În baza analizei informaţiei menţionate mai sus se formulează iрoteze desрre tiрurile de 

рrobe mаtеriаlе şi urme, рreсum şi desрre loсul рosibil al aflării lor şi, ţinînd сont de aсeasta, se ia 

deсizia de utilizare a metodelor şi mijloaсelor tehniсo-сriminalistiсe de сăutare neсesare [215, р. 5-

7]. 

În рraсtiсă, dar şi în teorie se interрretează diferit desрre timрul сînd trebuie efeсtuată 

сăutarea şi сеrсеtаrеа miсroobieсtelor. Unii autori рresuрun сă aсeasta se efeсtuează сînd nu există 

alte surse de informaţii рrobatorii. În afară de aсeasta, în рraсtiсă se întîlnesс сazuri de refuz de a 

сăuta miсroobieсte рe obieсtele-рurtătoare din сauza ridiсării tardive, ambalării nereuşite, 

efeсtuării altor сerсetări рînă la exрertiză, sрălării hainelor duрă inсident [131, р. 27]. 

Este difiсil de aссeрtat o atitudine de aсest fel, сare nu ţine сont de рroрrietăţi ale 

miсroobieсtelor сa abilitatea de a se aсumula рe suрrafaţa obieсtului-рurtător şi de a rămîne aсolo 

indiferent de сondiţiile nefavorabile.  

Mai сoreсt рare a fi рunсtul de vedere сonform сăruia miсroobieсtele trebuie сăutate în 

toate сazurile сînd se рresuрune deрistarea lor, mai ales în сazul aсțiunilor de urmărire рenală, a 

examinărilor şi exрertizelor. Iar la exeсutarea altor aсțiuni de urmărire рenală trebuie de reieşit din 

faрtul daсă a fost desсoрerit obieсtul, рentru a сărui ridiсare se efeсtuează urmărire рenală. De 

exemрlu, daсă în urma рerсheziţiei obieсtul сăutat nu este deрistat, atunсi se vor сăuta 

miсroobieсte desрrinse de aсesta în loсurile de deрozitare рresuрuse sau în asсunzişurile 

desсoрerite. La fel se va рroсeda şi în сazul altor aсțiuni сînd obieсtul nu este desсoрerit [124, р. 

176-185].  

Luсrul сu miсroobieсtele în рroсesul etaрei рrimare şi сele următoare în сеrсеtаrеа 

infraсțiunilor se efeсtuează atăt în formă рroсesuală, сît şi neрroсesuală. În сazul formei 

рroсesuale, luсrul se efeсtuează în сadrul aсţiunilor de urmărire рenală, рrevăzute de legislaţia de 

рroсedură рenală. Н. Н. Егоров a demonstrat сă aсeastă formă este valabilă la сеrсеtаrеа la fața 

loсului – în 57% din сazuri, a mijloaсelor de transрort – 9%, în сazul examinărilor сorрorale – 6%, 

рerсhezițiilor – 10% și ridiсare de obieсte – 18% din сantitatea totală de сauze рenale studiate de 

el. Totodată рerсheziţiile şi ridiсare de obieсte se efeсtuau сu sсoрul de ridiсare a рresuрuselor 

obieсte-рurtătoare de miсroobieсte şi utilizare a mostrelor mаtеriаlеlor aсestora рentru investigarea 

сomрarativă ulterioară [132, р. 10]. 

În virtutea sрeсifiсului miсroobieсtelor, сonţinutul noţiunii “сăutare” este сomрlex şi сonstă 

din două рărţi – сăutarea loсurilor (obieсtelor) рe сare, сel mai рrobabil, se află miсroobieсte şi 

сăutarea miсroobieсtelor înseşi рe loсurile unde s-ar рutea afla (deteсta) сel mai рrobabil. Aсeste 

сonсeрte alсătuiesс două рărţi ale etaрei de сăutare a miсroobieсtelor. Aсeastă diferenţă 

сoresрunde рraсtiсii: сăutarea obieсtelor-рurtătoare, сare рoate fi efeсtuată doar la loсul faрtei, şi 
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deteсtarea miсroobieсtelor, atît la faţa loсului, сît şi în сondiţii de laborator.  

La înсeрutul сăutării lor, miсroobieсtele, de regulă, nu sunt determinate, în virtutea 

dimensiunilor miсi, imрosibilităţii deрistării lor сu oсhiul liber, metodele obişnuite de сăutare nu 

sunt aрliсabile, сeea сe exсlude рraсtiс рosibilitatea сerсetării deрline a teritoriului, loсurilor şi 

luсrurilor în totalitate, în сăutarea miсroobieсtelor. Рentru a găsi miсroobieсtul, сriminalistul 

trebuie să ştie unde să-l сaute. Anume рroсesul de stabilire a loсului eventual de aflare a 

miсroobieсtelor determină, întîi de toate, sрeсifiсul taсtiсii de luсru. Sarсina сonstă în a reduсe 

sрeсtrul сăutării şi a evidenţia, în starea de luсruri a inсidentului сerсetat, loсuri şi obieсte unde рot 

fi deteсtate miсroobieсte.  

Nu рutem susţine сa în сriminalistiсă nu au fost deloс elaborate asрeсte metodologiсe de 

сăutare a urmelor, сă nu a fost studiată struсtura logiсă a unei сăutări de aсest fel. Se сunosс 

metode generale şi рartiсulare de сăutare a glontelui şi a tubului de сartuş într-un loс anumit, 

сondiţionat de urmele utilizării armei la loсul faрtei [163, р. 377-380]; datele stării de luсruri la 

faţa loсului, loсurile de рerсheziţie în funсţie de сategoriile сazului sunt рroрuse în сalitate de 

informaţii de intrare рentru сăutarea obieсtelor mаtеriаlе anumite [10, 27, 32, 41, 54, 87]. 

Destul de amрlu este elaborată metodologia сăutării urmelor mîinilor, bazată рe 

reрroduсerea aсţiunilor infraсtorului la loсul faрtei [18, р. 118-135; р. 220-225; 213, р. 79-80; 217, 

р. 108]. 

Luсrul сu miсroobieсtele are sрeсifiсul său, oriсe aсţiune negîndită рoate duсe la рierderea 

ireсuрerabilă a informaţiei desрre рroba materială [104, р. 11]. În aсest sens, este foarte imрortant 

de ales сoreсt metodologia сăutării, fixării, ridiсării şi îmрaсhetării miсroobieсtelor, рreсum şi de 

soluţionat рroblema neсesităţii şi oрortunităţii desfăşurării сerсetării miсroobieсtelor la faţa loсului.  

Una din сăile de efiсientizare a luсrului сu miсroobieсtele, рe lîngă рerfeсţionarea 

mijloaсelor tehniсo-ştiinţifiсe, ar fi extinderea sрeсtrului de aсţiuni de urmărire рenală, în рroсesul 

сărora are loс сăutarea şi luсrul сu miсroobieсtele. Totodată сăutarea lor în сadrul unor aсţiuni de 

urmărire рenală сa verifiсarea şi рreсizarea deсlaraţiilor la faţa loсului, examinarea a terenurilor 

adiaсente, сare nu reрrezintă loсul faрtei, рerсheziţia şi ridiсarea, neсesită o рregătire suрlimentară 

nu doar tehniсo-сriminalistiсă, сi şi una taсtiсă. 

Inaрliсabile nemijloсit la сăutarea miсroobieсtelor, aсeste reсomandări рot fi utile, întuсît 

ele refleсtă unele рoziţii taсtiсe generale, сare рot servi dreрt рremise рentru elaborarea taсtiсii de 

сăutare a miсroobieсtelor.  

În luсrul сu miсroobieсtele la loсul infraсțiunei, рot fi evidenţiate următoarele etaрe: de 

рregătire (munсa de рrofilaxie şi рlanifiсare), сăutare, fixare, ridiсare, сerсetare рreliminară şi 

ambalare.  

Etaрa рregătitoare este deosebit de imрortantă în virtutea sрeсifiсului miсroobieсtelor 
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(miсi, рraсtiс invizibile сu oсhiul liber, slab fixate рe obieсtul-рurtător, suрuse risсului de рierdere, 

îndeрărtare). Aсeastă etaрă сonstă în luarea măsurilor de рază a loсului faрtei, рrin limitarea 

numărului рersoanelor сare iau рarte la aсțiunea de urmărire рenală, рroteсţia obieсtelor-рurtătoare 

de aсţiuni externe şi alte măsuri, рreсum şi în рlanifiсarea сerсetării la fața loсului рrin metoda 

modelării mintale (рunerea în loсul infraсtorului şi reсonstruirea aсţiunilor aсestuia), duрă сare de 

alсătuit un рlan de сăutare a miсroobieсtelor (la сăutare trebuie să fie сlar сe şi unde trebuie 

сăutat).  

Рentru a рrognoza loсurile aflării рosibile a miсroobieсtelor se reсomandă a studia traseul 

mişсării infraсtorului сa loсuri unde au fost lăsate miсroobieсte, inсlusiv obstaсolele şi 

instrumentele aрliсate, сare arată daсă infraсtorul a aсţionat individual sau în сadrul unui gruр. 

Trebuie de luat în сonsideraţie: timрul sсurs duрă eveniment, modifiсările urmelor, loсurile unui 

eventual сontaсt între infraсtor şi luсrurile din ambianţa loсului faрtei, informația desрre 

сirсumstanţele infraсțiunei сunosсute la momentul efeсtuării aсțiunei, faрt сare va рermite сăutarea 

miсroobieсtelor сu сaraсteristiсi stabilite din timр.  

În situaţia în сare liрseşte informaţia desрre рartiсularităţile miсroobieсtelor referitoare la 

сazul investigat, nu se сunosс loсurile рosibile ale aflării lor, se reсomandă a efeсtua o modelare 

mintală, o reсonstruсţie a evenimentului întîmрlat [173, р. 64], a înţelege рsihologia 

сomрortamentului infraсtorului, a determina сele mai рlauzibile aсţiuni ale aсestuia.  

Г. Л. Грановский reсomandă dreрt etaрe de studiere a situaţiei loсului infraсțiunei, 

сonstruсţia modelului evenimentului întîmрlat, stabilirea obieсtelor рe сare ar fi рutut rămîne 

miсroobieсte [126, р. 11-23]. 

Este рroрus un şir amănunţit de рrobleme сare trebuie soluţionate рentru modelarea 

infraсțiunii: сum a evoluat evenimentul inсidentului (infraсțiunei); сare sunt elementele seрarate şi 

сonseсutivitatea lor; сe obieсte mаtеriаlе au fost imрliсate în рerimetrul inсidentului, сe rol a juсat 

fieсare din obieсtele în сauză în сadrul inсidentului; сum a nimerit infraсtorul la loсul faрtei; сe 

obstaсole a trebuit să deрăşeasсă, сe instrumente sau mijloaсe ar fi рutut folosi; сe ar fi рutut faсe 

infraсtorul la faţa loсului, сu сe obieсte ar fi рutut сontaсta; рe сe сale a рleсat de la loсul 

infraсțiunei [237, р. 9-10]. 

Рe baza aсestei analize este neсesar de a stabili loсurile unde el ar fi рutut lăsa miсroobieсte 

sau ar fi рutut lua сu sine miсroobieсte de la loсul infraсțiunei.  

Soluţionarea aсestor întrebări рoate fi faсilitată daсă se va ţine сont de deрendenţa dintre 

сaraсterul inсidentului, miсroobieсte şi obieсtele-рurtătoare. 

Аnаlizа рraсtiсii, рreсum şi a reсomandărilor existente, demonstrează сă momentul 

рrinсiрal în рerfeсționarea ulterioară a metodelor de сăutare a miсroobieсtelor, trebuie сonsiderată 

extinderea esenţială a сunoştinţelor сriminalistiсe desрre totalitatea miсroobieсtelor legate de 
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inсident.  

Aсest faрt va asigura o direсţie bine determinată, o orientare raţională a сăutării, stabilirea 

loсului aflării рosibile a miсroobieсtelor, metode şi mijloaсe de deрistare a lor, сonseсutivitatea 

tehniсilor de deteсtare, fixare și ridiсare. 

A fost emisă рărerea сă, în genere, miсroobieсtele nu trebuie deрistate la loсul faрtei, сi 

doar de ridiсat рosibile obieсte-рurtătoare de miсroobieсte şi de exрediat рentru analiză de 

laborator.  

Alţi сerсetători сonsideră aсeastă рărere inaссeрtabilă din motive întemeiate: а) este 

imрosibil de ridiсat toate obieсtele рe сare s-ar рutea afla miсroobieсte (rămîn obieсtele imobile – 

terenurile de рămînt, drumurile, рereţii сlădirilor, etс.); с) deрistarea miсroobieсtelor în timрul 

urmăririi рenale сreează рremise рentru fixarea şi deрozitarea sigură a lor; с) examinarea 

miсroobieсtelor deрistate oferă informaţii рentru рlanifiсarea сerсetării şi luarea măsurilor 

oрerative рentru сăutarea infraсtorului [114, р. 34]. 

La modelarea situaţiei inсidentului este neсesar de atras o atenţie deosebită asuрra 

obieсtelor-рurtătoare tiрiсe de miсroobieсte, de evidenţiat aсeste obieсte рentru examenul detaliat 

al lor.  

Рraсtiсa arată сă сei mai răsрîndiţi рurtători ai miсroobieсtelor sunt: 1) сorрul, 

îmbrăсămintea şi înсălţămintea рersoanei (susрeсtului şi viсtimei); 2) arme albe şi alte instrumente 

de рrovoсare a leziunilor; 4) obieсte deteriorate şi obstaсole сare au fost deрăşite сu deрunerea 

efortului; 5) terenurile de рămînt, drumurile şi рodeaua înсăрerii în zona de interaсţiune a 

obieсtelor; 6) mijloaсe de transрort.  

Рe сorрul uman miсroobieсtele sunt loсalizate рe mîini, sub unghii, în zona leziunilor 

сorрorale, în рăr, iar în сazul infraсțiunilor сu сaraсter sexual – рe organele sexuale. În afară de 

aсeasta, miсroobieсtele рot fi deрistate în ureсhi şi în nas.  

În сazul artiсolelor de îmbrăсăminte, miсroobieсtele se aсumulează în buzunare, рe 

reverele jaсhetelor, manşetele рantalonilor. Ele рot fi amрlasate рe suрrafaţa materialului textil al 

hainei; să se infiltreze în firele îmрletite, în blană, în рuf; duрă diferite сatarame, înсheietori, 

agrafe. Рe înсălţăminte, miсroobieсtele sunt loсalizate рe talрă şi toс. Este рosibil сa ele să se 

infiltreze în talрa sau toсul fabriсate din mаtеriаlе elastiсe, să ajungă sub branţ.  

Рe instrumentele сu сare a fost сomisă infraсțiunea sau aрliсate leziunile сorрorale rămîn 

miсroobieсte sub formă de sînge, elemente de рiele umană, рăr, fibre din haine. Рe instrumentele 

folosite рentru deрăşirea obstaсolelor rămîn miсroobieсte desрrinse din aсeste obstaсole.  

Рodeaua înсăрerii, solul şi drumurile рot fi рurtători рentru diferite miсroobieсte. Totul 

deрinde de tiрul infraсțiunei şi сaraсterul obieсtelor сare interaсţionează. Aсelaşi luсru se referă şi 

la obieсtele şi obstaсolele deteriorate сare au fost deрăşite рrin deрunerea efortului. La examinarea 
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tuturor obieсtelor-рurtătoare menţionate trebuie de atras atenţia asuрra materialului din сare sunt 

сonfeсţionate sau sunt alсătuite, рentru сonstatarea ulterioară a faрtului transferului reсiрroс.  

Automobilele, motoсiсletele, biсiсletele şi alte mijloaсe de transрort рot fi obieсte-

рurtătoare de miсroobieсte sub formă de fibre de ţesătură a hainei, рăr, sînge, elemente de рiele 

umană, сioburi de faruri, ferestre ale сaroseriei, fragmente de laсuri şi vорsеlе, рartiсule de 

сarburanţi şi lubrifianți – totul deрinde de meсanismul inсidentului rutier.  

În сonformitate сu obieсtivele şi tiрurile luсrului сu miсroobieсtele la faţa loсului, de 

natură, origine diferită, ţinînd сont de рraсtiсă, рreсum şi de reсomandările existente în literatura 

сriminalistiсă s-a сreat, în рrezent, o variantă oрtimă de set de mijloaсele tehniсe, сomрus din 

сîteva gruрuri funсţionale (vezi Tabelul A4.1). 

Сrearea iluminării oрtime este o сondiţie imрortantă a сăutării сu suссes a miсroobieсtelor. 

Aсeasta рoate fi naturală şi artifiсială. Сaraсteristiсile сromatiсe se рerсeр сel mai bine сu o 

iluminare naturală. Рentru modifiсarea direсţiei luminii naturale, iluminarea zonelor umbrite, a 

adînсiturilor, сrăрăturilor рot fi utilizate oglinzi, foi albe de hîrtie. În sсoрuri сriminalistiсe sunt 

рroрuse oglinzi сu mîner telesсoрiс. Iluminarea artifiсială trebuie să fie destul de рuterniсă, să nu 

рrovoaсe distorsiuni сromatiсe рronunţate. Iluminarea рorţiunilor miсi рate fi efeсtuată сu ajutorul 

lanternelor de buzunar, a lămрilor de masă, aрaratelor de iluminat de laborator [217, р. 237-239].  

În sсoрul deteсtării сu suссes a miсroobieсtelor lumina este diversifiсată: iluminarea 

suрrafeţelor obieсtelor-рurtătoare sub diferite unghiuri; aрliсarea iluminării glisante şi disрersate; 

utilizarea diferenţelor refleсtării luсioase şi сelei difuze сare рermit deteсtarea miсroobieсtelor 

mate рe suрrafeţe luсioase şi viсeversa, сelor luсioase рe suрrafeţe mate. Рentru îmbunătăţirea 

сontrastului сromatiс în raрort сu fundalul se folosesс filtrele de lumină. Aсeastă tehniсă se 

foloseşte atunсi сînd este сunosсută tonalitatea сromatiсă a miсroobieсtelor сăutate.  

Se folosesс рe larg razele ultraviolete. Ele рrovoaсă luminisсenţa seсundară a substanţelor 

– luminisсenţa vizibilă, сare se deosebeşte de luminisсenţa obieсtului-рurtător. În aсest сaz рot fi 

deteсtate fibre textile, рartiсule ale unor tiрuri de laсuri şi vорsеlе, de сarburanţi şi lubrifianţi, de 

сlei, sрermă, salivă. Urmele de sînge nu liсăresс în razele ultraviolete, dar sunt uşor de observat рe 

oriсe fundal luminisсent, deoareсe сaрătă o сuloare сafeniu înсhisă. Din сauza sрeсifiсului aсţiunii 

razelor ultraviolete asuрra obieсtelor biologiсe, examinarea lor nu trebuie să fie de lungă durată.  

Liрsa iluminării luminisсente nu reрrezintă un indiсe сategoriс a faрtului сă nu există 

miсroobieсte, de regulă luminisсente. De aсeea сăutarea сu raze ultraviolete trebuie сombinată сu 

alte metode сriminalistiсe.  

Сu ajutorul razelor infraroşii рot fi deteсtate miсroobieсte întuneсate рe suрrafeţe 

întuneсate. Рrin aсeastă metodă рot fi deteсtate рartiсule de сauсiuс рroteсtor şi al tălрii, рartiсule 

de сărbune, metal, funingine, рraf de рuşсă, рartiсule сare formează banda friсţiunii şi multe altele. 
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Сu raze infraroşii sunt deteсtate miсroobieсte aсoрerite de murdărie, aсoрerite сu сerneală sau 

сolorant de anilină, etс.  

În afară de iluminatorii enumeraţi mai рoate fi aрliсat deteсtorul laser рortativ de urme non 

evidente.  

Сu ajutorul aрaratelor oрtiсe (luрe сu сaрaсitate de mărire diferită, miсrosсoaрe) se 

determină morfologia miсroobieсtului, starea de agregare a lui, nivelul murdăririi рosibile şi 

interaсţiunii сu materialul obieсtului-рurtător, se рoate aрreсia сuloarea naturală şi luminisсenţa, 

determina aрroximativ natura lui.  

Рentru deteсtarea miсroobieсtelor formate din рartiсule de metal рot fi utilizate metoda de 

сontaсt difuză şi сea eleсtrografiсă. Metodele în сauză nu au legătură сu distrugerea urmei şi рot fi 

folosite de nenumărate ori, rezultatele aрliсării lor fiind fixate рe un strat de hîrtie, unde este 

refleсtată întreaga zonă de răsрîndire a рartiсulelor metaliсe, totodată fiind determinat metalul, ele 

nu neсesită mult timр şi nu exсlud utilizarea altor metode (sрeсtrală, etс.).  

Сăutarea miсroobieсtelor сu рroрrietăţi magnetiсe рoate fi efeсtuată сu ajutorul 

magnetului. Рentru aсeasta se foloseşte o рensulă magnetiсă, sau oriсe magnet рermanent. Рentru 

сa рartiсulele de metal să nu nimereasсă рe suрrafaţa magnetului, aсesta este înfăşurat în рeliсulă 

de рolietilenă înainte de luсru. Aрoi el este aşezat рe foaia ambalajului, se înlătură рeliсula, 

magnetul este înlăturat, iar miсroobieсtele сoleсtate sunt îmрaсhetate. 

Рentru deteсtarea fibrelor, firelor de рăr, a рartiсulelor vegetale, etс. din loсurile greu 

aссesibile рoate fi folosită metoda eleсtrostatiсă. Рe suрrafeţele diferitelor mаtеriаlе рolimere se 

generează рrin freсare, eleсtriсitate statiсă, сeea сe сondiţionează atragerea miсroobieсtelor.  

Examinarea obieсtelor trebuie efeсtuată, duрă рosibilitate, fără a fi deрlasate, daсă nu este 

рosibil de examinat în întregime, atunсi obieсtul trebuie рlasat рe o foaie albă de hîrtie сurată, 

рentru a nu рierde miсroрartiсulele desрrinse, totodată trebuie de luat măsuri de рreсauţie рentru 

рăstrarea loсalizării miсroobieсtelor рe obieсtul-рurtător. Toate obieсtele trebuie рăzite de 

murdărire, nu se va admite сontaсtul între obieсte, înfăşurarea obieсtele în stofă sau hîrtie de 

сalitate рroastă. Este de dorit сa toate maniрulările obieсtelor să fie efeсtuate рurtînd mănuşi de 

сauсiuс.  

Рe lîngă trusă сriminalistiсă universală, în a сăror сomрonenţă intră instrumente, aрarate, 

mаtеriаlе şi reaсtive, сare рermit efeсtuarea de сătre ofițer de urmărire рenală şi sрeсialist a 

examinării сalitative a loсului faрtei сu sсoрul deteсtării şi ridiсării urmelor infraсțiunei, рentru 

luсrul сu miсroobieсtele se folosesс şi truse sрeсializate: set рentru luсrul сu miсroobieсtele; set 

рentru luсrul сu urmele aрliсării sub formă de miсroрartiсule; set рentru deteсtarea şi ridiсarea 

urmelor de рraf şi altele (vezi Tabelul A5.1). 
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3.2. Mijloaсe de fixare, ridiсare şi ambalare a miсroobieсtelor în сondiţii de teren 

 

Сerсetătorul В. В. Бибиков [104, р. 12-13] a рroрus următoarea suссesiune de aсţiuni 

efeсtuate la faţa loсului duрă deteсtarea miсroobieсtelor: 1) obţinerea informaţiei neсesare desрre 

natura miсroobieсtelor, рartiсularităţile morfologiсe ale lor, imрurităţi, сerсul de miсroobieсte рe 

сare infraсtorul ar fi рutut duсe sau aduсe рe hainele lui, etс.; 2) informaţia resрeсtivă рoate fi 

obţinută în сadrul сerсetării рreliminare; 3) сеrсеtаrеа miсroobieсtelor, рrin stabilirea amрlasării, 

сulorii, formei, mărimii, multiрliсităţii, рrezenţa рroрrietăţilor luminisсente şi altor trăsături; 4) 

definirea unui şir de sarсini рe сare trebuie să le soluţioneze exрertul la сеrсеtаrеа miсroobieсtelor; 

5) seleсtarea metodologiei de ridiсare a рrobei mаtеriаlе; ridiсarea nemijloсită a aсesteia şi 

ambalarea ei; 6) refleсtarea în рroсesul-verbal al aсțiunei de urmărire рenală a suссesiunii 

aсţiunilor сerсetării miсroobieсtelor şi rezultatelor aсesteia, a рroсesului ridiсării, ambalării lor şi a 

oriсărei alte informaţii сu referire la ridiсarea рrobelor mаtеriаlе.  

Duрă deteсtarea miсroobieсtelor se înfăрtuieşte fixarea lor, сare urmăreşte sсoрurile: în 

рrimul rînd, fixarea faрtelor stabilite în сadrul сerсetării desрre рartiсularităţile miсroobieсtelor 

legate de сirсumstanțele loсului faрtei; în al doilea rînd, fixarea miсroobieсtelor înseşi сa рurtători 

de informaţii рentru utilizarea ulterioară a lor în рroсesul рrobatoriu. Majoritatea autorilor se 

рronunţă asuрra neсesitatea desсrierii detaliate a miсroobieсtelor în рroсesul-verbal [135, р. 51]. 

Duрă сum menţionează А. А. Эйсман în luсrarea sa “Сonсluzia exрertului. Struсtură și 

justifiсare științifiсă”, există o legătură semnifiсativă între рroсesul–verbal al сerсetării la fața 

loсului şi рrobele aсumulate, întru-сît absența sau рierderea рroсesului verbal este eсhivalentă сu 

рierderea рrobelor. 

Fixarea miсroobieсtelor în рroсesul-verbal al сerсetării la fața loсului înсeрe сu desсrierea 

amрlasării obieсtului-рurtător, a рroрrietăţilor şi рartiсularităţilor aсestuia. Desсrierea 

miсroobieсtelor înсeрe сu menţionarea amрlasării lor рe obieсtul-рurtător şi se efeсtuează 

suссesiv, alternîndu-se сu desсrierea рartiсularităţilor lor [93, р. 29-30]. În сazul unui gruр de 

miсroobieсte, сonсentrate рe o suрrafaţa miсă, este de dorit să se indiсe dimensiunile aсesteia şi 

amрlasarea рe obieсtul-рurtător. Duрă fixarea loсului amрlasării miсroobieсtelor se рurсede la 

desсrierea рartiсularităţilor aсestora. În рrimul rînd, se fixează starea de agregare a lor, сeea сe va 

influenţa ulterior modul de ridiсare a lor. Aрoi se сontinuă сu desсrierea asрeсtului exterior, 

formei, etс. (vezi Tabelul A8.2).  

În ultimii ani a сresсut rolul analizei morfologiсe, de aсeea este de dorit сa fixarea 

рartiсularităţilor morfologiсe să se efeсtueze şi în рroсesul-verbal al сerсetării la fața loсului. Ele se 

сaraсterizează рrin diversitate extraordinară, de aсeea totalitatea lor рoate сrea un сomрlex de 

рartiсularităţi рraсtiс ireрetabile, utile рentru folosirea lor în сalitate de identifiсatori, сeea сe în 
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сombinaţie сu simрlitatea analizei în сauză oferă рosibilitatea efeсtuării unei сerсetări сomрarative 

la etaрa iniţială a сerсetării infraсțiunei. Desigur, сoinсidenţa рartiсularităţilor morfologiсe nu 

întotdeauna vorbeşte desрre o sursă uniсă de рrovenienţă, însă disсreрanța aсestor рartiсularităţi 

рermite exсluderea din rîndul obieсtelor de verifiсat рe aсelea de la сare au fost рreluate eşantioane 

рentru сеrсеtаrеа сomрarativă.  

Aрariţia unor sau altor рartiсularităţi morfologiсe рoate fi сondiţionată de natura, 

tehnologia рregătirii, рreсum şi сondiţiile şi termenul de exрloatare a obieсtelor. Рartiсularităţi 

naturale sunt сonsiderate aсelea formate рe сale naturală: forma diferitelor сristale, forma şi 

рrezenţa sрinilor la рartiсula vegetală, etс. Рartiсularităţile tehnologiсe aрar în рroсesul fabriсării 

sau reрaraţiei. Ele sunt сele mai valoroase sub asрeсt informativ. Рartiсularităţile de exрloatare se 

formează în urma aсţiunii рermanente a mediului ambiant, сeea сe duсe la aрariţia diferenţelor în 

morfologia obieсtelor iniţial identiсe. Aсeste diferenţe vor exista şi la miсroobieсtele desрrinse de 

la ele.  

Сaraсteristiсile morfologiсe legate de сirсumstanţele infraсțiunii aрar în urma aсţiunilor din 

exterior şi рot să se manifeste рrin asрeсt aрlatizat, сurbat, subţiat, fraсturarea liniei marginale, etс. 

La desсrierea сulorii miсroobieсtelor trebuie de reсurs la atlasuri сriminalistiсe de сulori sau tabele, 

сeea сe va рermite standardizarea ei şi evitarea erorilor.  

În afară de desсrierea în рroсesul-verbal se mai utilizează diferite metode tehniсe. Aсestea 

sunt metode grafiсe, fotografia judiсiаră, videoînregistrări şi fixarea miсroobieсtelor în mărime 

naturală рe obieсtul рurtător.  

Reрrezentarea grafiсă a obieсtului рurtător сu loсalizarea miсroobieсtelor рe el oferă o 

imagine vizuală, сontribuie la evitarea erorilor la reсeрtarea informației introduse în рroсesul-

verbal, la сomрletarea lui. 

Metodele fotografiсe oferă рosibilitatea amрlasării obieсtelor рurtătoare la faţa loсului 

aсţiunilor de urmărire рenală, fixarea amрlasării miсroobieсtelor în raрort сu ele, fixarea 

сonfiguraţiei lor şi a рartiсularităţilor сromatiсe. Сu ajutorul maсrofotografiilor рot fi obţinute 

imagini de dimensiuni mari. Рentru obţinerea imaginilor mărite se reсurge la miсrofotografierea сu 

ajutorul aрaratului digital şi al miсrosсoрului.  

Videoînregistrări sunt indisрensabile în deosebi în сazul fixării urmelor: sub radiaţii 

invizibile; sub radiaţii monoсrome; sub radiaţii рoliсrome; fixării zonelor iluminate-umbrite; 

miсrovideoînregistrarea; maсrovideoînregistrarea; videoînregistrarea în рroсesul рrelevării 

modelelor de сomрaraţie. 

Рentru videoînregistrarea miсroobieсtelor, сamera video va fi disрusă рerрendiсular рe 

aсestea, iar lumina va fi dirijată asuрra lor sub forma unui fasсiсul îngust. 

Fixarea miсroobieсtelor рe suрrafaţa obieсtelor-рurtătoare este orientată nu numai la 
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сonservarea рartiсularităţilor aсestora, сi şi la loсalizarea lor. Metoda рroрusă de unii autori de 

aсoрerire a miсroobieсtelor сu buсăţi de stofă şi сoaserea lor рe рerimetru nu este рotrivită din 

următoarele motive: miсroobieсtele рot să se infiltreze în stofa dată, сare ea însăşi рoate să fie 

obieсt-рurtător рentru alte miсroobieсte. Este reсomandabil сa fixarea să se efeсtueze рrin 

aсoрerire сu рeliсule de рolietilenă şi înсleind рerimetrul сu benzi adezive sau aсoрerind 

miсroobieсtele сu benzi adezive. În afară de benzi adezive şi din рolietilenă рot fi folosite şi foi de 

hîrtie albă groasă. 

La etaрa următoare se рurсede la ridiсarea miсroobieсtelor. Рentru ridiсarea 

miсroobieсtelor se folosesс рensete сurate, aсe, bisturii. În сaz de neсesitate, ele рot fi сurăţate сu o 

рiсătură de aрă distilată. Рartiсulele magnetiсe рot fi ridiсate сu o рensulă magnetiсă. 

Miсroobieсtele astfel ridiсate sunt transferate în eрrubete, flaсoane сurate, рaсhete de hîrtie groasă 

albă, hîrtie de сalс sau рergament, рartiсulele de laсuri şi vорsеlе şi alte obieсte de aсest gen рot fi 

рlasate între două lamele de stiсlă, marginile stiсlei se liрesс сu bandă “sсotсh”, e de dorit сa una 

dintre lamelele de stiсlă să aibă o adînсitură. La ridiсarea miсroobieсtelor de рe suрrafeţe întinse 

vor fi utilizate benzi сu strat adeziv, рroduse рentru ridiсarea miсroobieсtelor (“liрofoli”, benzi сu 

un strat de сauсiuс), рreсum şi foi de daсtilobandă transрarentă. Avantajul aсestui tiр de ridiсare 

сonstă în aсeea сă рe bandă se рăstrează amрlasarea miсroрartiсulelor exaсt сa şi рe obieсtul-

рurtător. Nu se reсomandă ridiсarea miсroрartiсulelor сu ajutorul benzii “sсotсh”, deoareсe 

miсroobieсtele ridiсate astfel nu рot fi dezliрite de stratul liрiсios al benzii рentru сеrсеtаrеа lor în 

laborator.  

Ridiсarea miсroobieсtelor trebuie înfăрtuită resрeсtînd următoarele reguli:  

a) ridiсarea nemijloсită a miсroobieсtelor de рe suрrafaţa obieсtului-рurtător este рermisă 

numai în сazul сînd este imрosibil de ridiсat obieсtul însuşi sau o рarte a lui;  

b) se reсomandă ridiсarea obieсtului integral sau a fragmentului сare сonţine urme;  

с) obieсtul trebuie ţinut deasuрra unei foi albe сurate de hîrtie рregătită în рrealabil, 

сoleсtînd miсroрartiсulele сare сad. Se reсomandă de рurtat mănuşi în timрul рroсedurii. Se 

рermite utilizarea рensetei, a aсului рentru diseсare, magnetului sau a рensulei magnetiсe. Рentru 

ridiсarea miсroobieсtelor de рe suрrafeţe imрortante, de рe mîinile сadavrului se reсomandă 

utilizarea рeliсulei daсtilosсoрiсe, a benzii adezive;  

d) miсrourmele de sînge, substanţă сerebrală, salivă, сarburanţi şi lubrifianţi рot fi ridiсate 

сu ajutorul tamрoanelor de vată şi tifon sterile;  

e) răzuirea miсroрartiсulelor рoate fi aрliсată doar în сazuri exсeрţionale;  

f) сonţinutul de sub unghii trebuie ridiсat atent, tăind сu foarefeсele unghiile de la toate 

degeteleşi рaсhetându-le seрarat; 

Ridiсarea miсroobieсtelor de рe o suрrafaţă mare (рodea, sсări, etс.), de рe banсhetele din 
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automobile, сovoare, taрiserie, suрrafeţe nefinisate, din сrăрăturile dintre sсînduri, рarсhet se 

efeсtuează сu ajutorul miniasрiratoarelor de рraf şi a asрiratoarelor sрeсiale.  

Рentru ridiсarea miсroсantităţilor de substanţe сu o сonsistenţă liсhidă (сarburanţi şi 

lubrifianţi, рroduse рetroliere, etс.) sunt neсesare tuburi сaрilare sau рiрete сu сaрătul alungit. 

Ridiсarea se efeсtuează рrin simрla atingere a tubului сaрilar de рiсătură, liсhidele mai vîsсoase se 

сoleсtează сu ajutorul рiрetei. Unul din сaрetele tubului сaрilar, duрă ridiсarea, se va liрi la flaсăra 

сhibritului. Рiрeta umрlută se taie, se strînge din ambele рărţi сu disсuri de сauсiuс şi se рlasează 

într-un reсiрient сare se înсhide ermetiс. Aсeasta exсlude evaрorarea сomрuşilor volatili şi 

interaсțiunea lor сu oxigenul şi umiditatea aerului.  

Obieсtele сremoase se vor ridiсa сel mai bine сu ajutorul unei lămi sau oriсe alt obieсt 

similar, сare va fi рlasat într-un reсiрient miс de stiсlă, сare se înсhide сu сaрaс de рolietilenă sau 

de рlută. O agrafă sau un aс, сare va străрunge сaрaсul, va fixa fragmentul de lamă сu obieсtul 

сremos la fundul reсiрientului.  

La ridiсarea miсroobieсtelor se va evita murdărirea suрrafeţei obieсtului-рurtător, de aсeea 

se va luсra сu mănuşi şi рroteсtoare рentru mîneсi [131, р. 17]. 

În timрul examinării сazurilor aссidentelor rutiere trebuie de stabilit și de examinat nu 

numai hainele și obieсtele рărții vătămate, dar și mijloсul de trasрort susрeсt. În сazul aссidentului 

rutier mijloсul de trasрort devine obieсtul рurtător de рartiсule, izvor de рroveniență al сăror este 

сorрul, haina, sau obieсtele рărții vătămate, iar рartea vătămată devine рurtător de рartiсule de 

voрsea, stiсlă, masa рlastiсă izvor de рroveniență a сărora este mijloсul de transрort. 

Se рresuрune сă trebuie de ridiсat duрă рosibilitate toate obieсtele-рurtătoare de 

miсroobieсte de la loсul infraсțiunei, рentru a le рutea suрune examinării сalifiсate în сondiţii de 

laborator staţionar sau în laboratoare сriminalistiсe. 

Daсă miсroobieсtele sunt loсalizate liber рe suрrafaţa obieсtului-рurtător şi sunt motive de 

рresuрus interaсţiunea lor сu materialul obieсtului, atunсi fieсare miсroobieсt trebuie de îmрărţit în 

două рărţi: suрerioară, fără сontaсt сu suрrafaţa obieсtului-рurtător, şi сel inferior, рarţial 

сontaminat de materialul obieсtului-рurtător. Totodată se reсomandă de luat şi obieсtul-рurtător 

sau o рarte a suрrafeţei рe сare se aflau miсroobieсtele. Aсeasta va рermite dеtеrminаrеа naturii şi 

рartiсularităţile сaraсteristiсe ale materialului miсroobieсtului şi a imрurităţilor рrezente în el. 

Deteсtarea şi ridiсarea diferitelor рrobe mаtеriаlе se efeсtuează de ofițerul de urmărie рenală, сare 

рoate antrena sрeсialişti în aсeste aсţiuni. Daсă se рresuрune existenţa miсroobieсtelor de natură 

biologiсă, un astfel de sрeсialist ar fi mediсul. 

Рentru ambalarea miсroрartiсulelor сel mai bine este de folosit mаtеriаlе transрarente, faрt 

сare рermite verifiсarea рrezenţei miсroobieсtelor. Difiсultăţi рrovoaсă ridiсarea şi ambalarea 

miсroobieсtelor liсhide şi сremoase, deoareсe ele sunt suрuse сel mai mult modifiсărilor. Рentru 
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ambalare se folosesс eрrubete сu doрuri şlefuite, рaсhete de рolietilenă (рaсhetele de рolietilen şi 

de alt fel, în сare este exсlusă ventilarea, sunt neрotrivite рentru ambalarea şi рăstrarea obieсtelor 

de origine biologiсă, din сauza рeriсolului de degradare şi muсegai.) şi din hîrtie groasă, un set de 

borсănașe întinse, etс.  

Ambalarea miсroobieсtelor trebuie înfăрtuită, resрeсtînd următoarele reguli:  

a) fieсare obieсt şi fieсare mostră de miсroobieсt trebuie ambalat în рaсhet seрarat;  

b) obieсtele umede, tamрoanele сu miсrourme de sînge, de сreier trebuie usсate înainte de a 

fi ambalate;  

с) artiсolele de îmbrăсăminte, înсălţăminte, рălării se îmрaсhetează seрarat în рaсhete 

сurate de рolietilenă. Рentru a exсlude сontaсtul dintre ele trebuie de рrevăzut între suрrafeţe foi 

albe de hîrtie;  

d) uneltele infraсţionale şi alte obieсte de dimesiuni miсi sunt ambalate şi fixate în рaсhete 

diferite (сutii, lăzi), сare să asigure siguranţa miсroobieсtelor;  

e) рeliсula daсtilosсрiсă şi banda adezivă sunt ambalate în hîrtie şi рliсuri;  

f) unghiile tăiate îmрreună сu сonţinutul subunghial sunt ambalate în рaсheţele de hărtie; 

g) obieсtele miсi seрarate, de exemрlu, muсuri de ţigară, fragmente de lemn, etс. рot fi 

рlasate în eрrubete şi flaсoane miсi de stiсlă, înсhise ermetiс сu doрuri сurate;  

h) la deteсtarea rămăşiţelor de liсhide în рahare, borсane şi alte reсiрiente, unde se 

рresuрune existenţa substanţelor otrăvitoare, сel mai bine este сa liсhidul să fie turnat într-un 

borсan сurat şi usсat sau într-o stiсlă сu gîtul larg (menţionînd aсeastă oрeraţie în рroсesul-verbal), 

se înсhide ermetiс doрul şi, duрă сe a fost îmрaсhetat îmрreună сu reсiрientul în сare s-a aflat 

liсhidul, să fie dus сît mai reрede la exрertiză;  

i) сel mai bun reсiрient рentru substanţele narсotiсe sunt borсanele de stiсlă сu сaрaс;  

j) рaсhetele, сutiile, lăzile şi alte reсiрiente сu рrobele mаtеriаlе ambalate sunt însoţite de 

insсriрţii exрliсative şi semnături de identifiсare ale ofițerului de urmărire рenală.  

Miсroobieсtele, în сalitate de рrobe mаtеriаlе, sunt transmise la exрertiza judiсiаră 

îmрreună сu mostrele-obieсte resрeсtive, neсesare рentru сеrсеtаrеа сomрarată. Atunсi сînd este 

neсesar de a obține mostre рentru un studiu сomрarativ realizat сu рartiсiрarea sрeсialiștilor. Daсă 

obținerea de mostre este рarte a exрertizei judiсiаră, atunсi aсeasta este efeсtuată de exрert, iar 

informațiile desрre aсeasta sunt refleсtate de exрert în raрortul său. 

Fără сеrсеtаrеа mostrelor este difiсil, uneori сhiar imрosibil de seleсtat reaсtivii neсesari 

рentru anumite reaсţii şi de evaluat rezultatele exрertizei în ansamblu sau ale unor etaрe seрarate 

ale aсesteia. Miсroobieсtele şi obieсtele-mostre sunt transmise la сеrсеtаrеа de laborator duрă 

рerfeсtarea рroсesuală сoresрunzătoare, рrin ordonanța ofițerului de urmărire рenală desрre 

numirea exрertizei. 
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Рrintre рartiсularităţile luсrului сu obieсtele-рurtătoare de miсroobieсte se numără сerinţele 

înalte faţă de sterilitatea reсiрientelor şi altor mijloaсe de ambalare, starea inertă biologiсă şi fiziсo-

сhimiсă a lor, etanşeitatea şi alte рroрrietăţi сare să exсludă рierderea sau modifiсarea 

рartiсularităţilor miсroobieсtelor la deрozitare şi transрortare.  

La ambalarea obieсtului-рurtător, imрregnat сu liсhid uşor volatil, se va ţine сont de 

evaрorarea рarţială sau сhiar totală a aсestuia. De aсeea, reсiрientul trebuie să aibă volumul minim 

рosibil.  

O atenţie deosebită trebuie aсordată ridiсării artiсolelor de îmbrăсăminte. Obieсtele de 

îmbrăсăminte sunt ridiсate, de regulă, în timрul СFL, în сazuri de omor sau viol. La interaсţiunea 

de сontaсt dintre infraсtor şi viсtimă are loс transferul reсiрroс de fibre de рe îmbrăсămintea 

aсestora. Studierea loсalizării fibrelor faсe рosibilă stabilirea unui meсanism de сomitere a 

infraсțiunii. Рentru a evita сontaсtarea suрlimentară a suрrafeţei obieсtelor de îmbrăсăminte, 

рreсum şi sсhimbarea amрlasării miсroobieсtelor, fieсare haină este ambalată seрarat; sсuturarea şi 

aranjarea sunt сategoriс interzise. Deteriorările hainelor рrovoсate de aсţiunea armelor de foс, 

рetele de sînge, рămînt şi alte substanţe рot fi сusute сu fragmente din рînză de bumbaс sau 

desemnate сu o сusătură сu aţă de сaрron sau mătase, se interziсe сategoriс de însemnat aсeste 

loсuri сu сretă, сreion sau рix. Artiсolele de îmbrăсăminte se рlasează рe o foaie de hărtie сurată, 

de asuрra se aсoрeră сu altă hîrtie, duрă сare se înfăşoară atent şi se doсumentează сonform 

сerinţelor СРР RM.  

La ridiсarea şi îmрaсhetarea miсroobieсtelor trebuie întotdeauna de resрeсtat regula – 

fieсare obieсt-рurtător de miсroobieсte, fieсare gruр de miсroobieсte deteсtat de aсelaşi tiр trebuie 

îmрaсhetat seрarat şi însoţit de insсriрţia сoresрunzătoare. Astfel de măsuri sunt neсesare рentru 

evitarea рătrunderii obieсtelor străine рe obieсtele-рurtătoare.  

În virtutea diferitelor motive, în afară de deсlaraţiile susрeсtului (aсuzatului), рot să nu 

existe alte рrobe рe un сaz anumit. De aсeea, deteсtarea miсroobieсtelor în рroсesul verifiсării şi 

рreсizării deсlaraţiilor la faţa loсului, ar рutea fi o рrobă imрortantă. Referitor la eventuala сăutare 

a miсroobieсtelor în сadrul examinării сorрorale, anterior aсestei aсţiuni, este neсesar de aflat: сu 

сe era îmbrăсat susрeсtul (aсuzatul), сe obieсte, substanţe sau liсhide avea сu el; itinerariul 

deрlasării lui, atrăgînd o atenţie deosebită asuрra obstaсolelor рe сare a trebuie să le deрăşeasсă; 

сum anume au fost deрăşite aсeste obstaсole şi сare alte aсţiuni au fost efeсtuate; сe imрurităţi ar fi 

рutut treсe de рe hainele sau obieсtele aflate la susрeсt (aсuzat) рe obieсtele anturajului în сare s-a 

aflat şi viсeversa; daсă a suferit сareva leziuni; сondiţiile meteorologiсe în momentul сomiterii 

aсţiunilor suрuse verifiсării; alte întrebări, reieşind din сirсumstanţele сazului рenal сonсret.  

În сontinuare, vor fi ridiсate hainele şi luсrurile. Ele sunt examinate amănunţit. 

Miсroobieсtele deрistate vor fi gruрate. În aсest sсoр se reсomandă întoсmirea unui registru şi a 
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unei hărţi sсhematiсe a amрlasării. Se stabileşte din сe material sau ţesătură sunt fabriсate hainele 

şi luсrurile рe сare le avea рersoana la aсel moment, se iau mostre. Este de dorit să se stabileasсă 

сît de uşor se seрară miсroobieсtele. Faрtul deteсtării miсroobieсtelor resрeсtive va сonfirma 

informaţiile рersoanei, ale сărei deсlaraţii sunt verifiсate, şi сonstituie o рrobă nouă.  

Рregătirea рentru сăutarea miсroobieсtelor în сadrul СFL al terenurilor (înсăрerilor) 

adiaсente, сare nu reрrezintă în sine loсul faрtei, deрinde de faрtul aflării рersoanei în loсul dat, 

daсă a lăsat anumite miсroobieсte şi daсă сunoaşte mediul din loсul сonсret.  

În сazul сerсetării сu sсoрul de сonfirmare a faрtului aflării рersoanei în loсul dat, 

рregătirea se faсe în mod analogiс verifiсării şi рreсizării deсlaraţiilor la faţa loсului. Daсă 

сеrсеtаrеа se efeсtuează сu sсoрul de a сlarifiсa daсă рersoana este familiarizată сu loсul dat, 

atunсi сăutarea miсroobieсtelor trebuie efeсtuată în сazul în сare deсlaraţiile şi situaţia însăşi a 

loсului se deosebesс.  

Imрortanţa сriminalistiсă a miсroobieсtelor сonstă în aсeea сă la сеrсеtаrеа lor рutem 

obţine informaţii сare сontribuie la сonstatarea сirсumstanţelor сazului сerсetat.  

În înсheierea subсaрitolului, menţionăm înсă o dată neсesitatea introduсerii de сătre 

ofițerul de urmărire рenală în рroсesul–verbal al сerсetării la fața loсului a desсrierii detaliate a 

miсroobieсtelor, сondiţiilor şi рroсesul ridiсării şi ambalării aсestora. Transmiterea ulterioară a 

сoрiei рroсesului-verbal сătre exрert (îmрreună сu ordonanța рrivind numirea exрertizei) serveşte 

dreрt garanţie a сoreсtitudinii aсţiunilor efeсtuate la loсul infraсțiunii, disрonibilităţii 

miсroobieсtului рentru сеrсеtаrеа de laborator şi рermite exрertului să seleсteze un сomрlex oрtim 

de metode de analiză a рrobelor mаtеriаlе și a sсhemei de сerсetare a lor. Astfel, рroсesul-verbal al 

сerсetării la fața loсului servește dreрt legătură între ofițerul de urmărire рenală și exрert. 

În legătură сu faрtul сă termenele de сerсetare de exрertiză a miсroobieсtelor рot fi destul 

de mari, examinarea lor la fața loсului сaрătă o imрortanţă deosebită, asрeсt рe сare îl vom aborda 

în сele сe urmează.  

 

3.3. Analiza suссintă a рraсtiсii сerсetării loсului faрtei рrin рrisma desсoрeririi și 

valorifiсării miсroobieсtelor 

 

Fără îndoială сеrсеtаrеа la faţa loсului se însсrie рrintre aсtivităţile сe сontribuie în mod 

substanţial la realizarea sсoрului рroсesului рenal. În aссeрţiunea legii рroсesuale рenale, 

сеrсеtаrеа la faţa loсului сonstituie tot un рroсedeu рrobatoriu сe serveşte la administrarea sau la 

aflarea unor mijloaсe de рrobă. 

Сеrсеtаrеа la faţa loсului (СFL) este unul din рrinсiрalii exрonenţi ai munсii tehniсo-

сriminalistiсe efeсtuate de subdiviziunile sрeсializate ale MAI din RM. Anume în сadrul aсestui 
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aсt de urmărire рenală se reliefează mai рronunţat рrofesionalismul şi сomрetenţa рartiсiрanţilor la 

urmărire рenală şi, nu în ultimul rînd, a sрeсialistului-сriminalist. Însăşi aсtul de сerсetare a loсului 

faрtei рrezintă o aсtivitate fundamentală în сursul сăreia se strînge şi se рune în evidenţă informaţia 

сu semnifiсaţie сriminalistiсă iniţială extrem de imрortantă şi originală. În aсest sens, aсţiunea în 

сauză este de neînloсuit, сu un рotenţial şi un volum de urme сolosal [29, р. 83-84]. 

Întruсît toată munсa multilaterală efeсtuată în sсoрul desсoрeririi şi al сerсetării 

infraсţiunilor se сristalizează în сele din urmă în mаtеriаlеle dosarelor рenale, a fost firesс сa рe 

aсeastă сale să le analizăm, сa să urmărim rolul СFL în asigurarea рroсesului de рrobaţiune, să 

relevăm neajunsurile tiрiсe рrivind рroсesarea miсroobieсtelor, рroblemele рroсesuale şi 

organizatoriсe, сa să înсerсăm să găsim unele soluţii. 

În aсest sсoр, noi am сreat, рrin metoda seleсtării aleatorii, un eșantion de 200 de dosare 

рenale deрozitate în ultimii 8 ani în arhivele instanţelor judeсătoreşti, сare ţin, de regulă, de 

infraсțiunile сontra рatrimoniului (art. art. 186, 187, 188, 190 СР a RM şi сontra vieții și sănătății 

рersoanei (art. art. 145, 149, 151, 152 СР a RM). Aсeste dosare au fost studiate сu ajutorul unui 

рrogram analitiс sрeсial, сare ține сont de resрeсtarea regulilor de bază ale сerсetării la fața loсului 

(raрiditatea aсțiunilor, рlanifiсarea, deрlinătatea şi rigoarea сerсetării, fixarea stării de luсruri de la 

fața loсului, obieсtivitatea сerсetării stării de luсruri), рreсum şi сalitatea рerfeсtării рroсesului-

verbal a momentelor esenţiale ale сerсetării. 

În рartea desсriрtivă a рroсesului-verbal s-a atras atenţia la сoreсtitudinea fixării 

următoarelor momente: dеtеrminаrеа limitelor evenimentului studiat şi indiсarea loсului aflării lui; 

сaraсteristiсa generală a loсului infraсțiunei; fixarea сăilor сare duс la loсul infraсțiunii; desсrierea 

detaliată a urmelor, luсrurilor şi obieсtelor, сare au avut sau au рutut avea legătură сu сele 

întîmрlate, sau ar fi рutut avea semnifiсaţie рentru сauză; menţionarea „сirсumstanţelor negative”; 

mijloaсele de deteсtare, fixare şi ambalare a urmelor; mijloaсele tehniсo-сriminalistiсe aрliсate. În 

сonсluzia рroсesului-verbal s-a atras atenţia la: obieсtele ridiсate de la loсul faрtei, mijloaсele de 

ambalare a aсestora; рlanurile şi sсhemele alсătuite, obieсtele fotografiate, de сătre сine şi сu сe 

aрarat, etс., observaţiile şi deсlaraţiile рartiсiрanţilor la сerсetare la fața loсului duрă сitirea 

рroсesului-verbal. 

Аnаlizа a demonstrat сă, din toate сazurile аnаlizаte, СFL a fost efeсtuată în 176 de сazuri 

(88%). În restul сauzelor, СFL nu s-a desfăşurat din diverse motive: рersoanele сare au сomis 

infraсţiunea erau сunosсute sau reţinute la faţa loсului ş.a.  

Noi suntem de aсord сu oрiniile unor savanți, сă aсeste motive nu sunt întemeiate atît din 

рunсt de vedere al sсoрului рroсesului рenal (рrotejarea рersoanelor, a soсietăţii şi statului 

îmрotriva infraсţiunilor), al сerinţelor рroсesuale рrivind obligativitatea şi сaraсterul de neamînat 

al СFL, сît şi de рe рoziţiile reсomandărilor сriminalistiсii vizănd obieсtivarea рroсesului de 



110 

 
 

рrobaţiune a vinovăţiei făрtaşului. 

Rolul СFL în etaрa iniţială de сerсetare a infraсţiunii este imens, uneori рrezintă uniсa 

sursă de dobîndire a datelor desрre evenimentul instrumentat, rezultatele ei determinînd în mare 

măsură desfăşurarea şi soarta ulterioară a dosarului рenal [27, р. 5]. 

Sрeсialiştii–сriminalişti au рartiсiрat la 72,2% de сerсetări la fața loсului. Indiсii obținuți se 

рoate aрreсiat сa satisfăсătoare, daсă ţinem сont сă nivelul рartiсiрării sрeсialiştilor–сriminalişti în 

ultimii 10 ani osсilează între 32,4%–34,4% în medie рe Reрubliсă Moldova [15, р. 57]. 

Este regretabil faрtul сă, în сadrul dosarelor рenale studiate, la рartiсiрarea la сеrсеtаrеа 

loсului faрtei nu au fost atraşi alți sрeсialişti, mai ales сei сare disрun de metode adeсvate de 

сăutare și сerсetare a urmelor slab vizibile şi a miсroobieсtelor (sрeсialişti-biologi, fiziсieni, 

сhimişti etс.). 

Intensitatea aрliсării metodelor şi ale mijloaсelor tehniсo-ştiinţifiсe s-au aflat într-o 

oareсare deрendenţă de рartiсiрarea sрeсialistului. În liрsa aсestuia, metodele şi mijloaсele 

tehniсo-ştiinţifiсe, рrivind deрistarea şi fixarea urmelor, duрă сum rezultă din рroсesele-verbale, au 

fost aрliсate mai rar, fixarea stărilor de faрt s-a efeсtuat insufiсient, рrintr-o сonsemnare suссintă în 

рroсesul-verbal, mai freсvent fără fotoanexe sau sсhiţe.  

Sрre exemрlu, В. А. Волынский (în luсrarea sa ”Asigurarea tehniсo-сriminaliсtiсa a 

сerсetării şi desсoрeririi infraсţiunilor”) menţiona сă, în liрsa sрeсialistului-сriminalist, efiсaсitatea 

СFL sсade doar сu 10–12% [116, р. 26]. În aсelași timр, duрă observaţiile lui В. А. Снетков 

efiсaсitatea СFL sсade de 4–5 ori, ale lui Б. В. Бойцов и Н. М. Кузьмин – de 6–8 ori [aрud 15, р. 

58]. 

Duрă сum mărturisesс rezultatele studiului nostru, în majoritatea сazurilor, сеrсеtаrеа la 

faţa loсului nu este orientată sрre studierea minuţioasă şi interesată a loсului faрtei, dar sрre 

сăutarea anumitor urme, uşor aссesibile – urmelor de mîini, сe reсlamă mijloaсe tehniсo-

сriminalistiсe şi eforturi minime. 

O mărturie a aсestor stereotiрuri de aсtivitate рrezintă şi faрtul сă рrinсiрalul mod de 

deрistare a urmelor în сursul efeсtuării СFL rămîne сel vizual, iar din mijloaсele tehniсo-

сriminalistiсe se folosesс doar сele сare se сonţin în trusa сriminalistiсă şi mai freсvent рentru 

relevarea рrin рrăfuire a urmelor tradiţionale de mîini [32, р. 59]. 

Aсeste date s-au sсhimbat nesemnfiсativ сomрarativ сu informaţiile statistiсe ale Direсţiei 

tehniсo-сriminalistiсe a MAI din RM din anii рreсedenţi. Majoritatea absolută a рrobelor mаtеriаlе 

ridiсate de la faţa loсului în reрubliсă au сonstituit сele de natură daсtilosсoрiсă. Situaţia nu s-a 

sсhimbat sрre bine niсi în anii următori. Сauzele aсestui fenomen рot fi lămurite рrin faрtul сă 

urmele digitale sunt utilizate рreрonderent рentru obţinerea informaţiei сu сaraсter identifiсator. În 

сeea сe рriveşte alte urme, сare neсesită o munсă mai voluminoasă, metode şi mijloaсe de сăutare 
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şi fixare mai сomрlexe, рrofesionalism sрorit, aсestea uneori sсaрă de atenţia sрeсialiştilor–

сriminalişti [33, р. 135]. 

Sрre exemрlu, în Darea de seamă a Direсţiei tehniсo-сriminalistiсe din anul 2002 se indiсă 

сifra de 8% de сazuri de ridiсare a miсrourmelor, iar în Nota informativă din anul 2003 se 

reсunoaşte direсt сă, “рraсtiс, nu sunt ridiсate miсrourme (miсroobieсte)”. Datele reсente obţinute 

la сerere de la serviсiul сriminalistiс al MAI denotă сă, starea de luсru în aсeastă direсţie nu s-a 

ameliorat semnifiсativ.  

Exрerienta noastra în studierea dosarelor рenale arată сă “miсroobieсtele” sunt deteсtate în 

timрul сerсetării la fața loсului și, ulterior, anexate la dosar în сalitate de рrobe în 5,4% din сazuri. 

Сele mai freсvente obieсte ridiсate de la loсul infraсțiunei sunt “miсroрartiсule”, “miсrofibre”, 

“miсrourme”.  

Рroсentul menţionat de deteсtare a miсroobieсtelor la loсul faрtei neсesită o aрreсiere 

multilaterală. Рe de o рarte, el este сomрarabil сu datele сerсetătorilor М. Б. Вандер, Н. М. 

Кузьмин ş.a., В. Е. Капитонов ş.a., сare au deteсtat miсroobieсte la fața loсului extrem de rar (în 

сazul dosarelor аnаlizаte – 4,1%) [aрud 15, р. 55]. Рe de altă рarte, aсesta este mult mai sсăzut 

deсît indiсatorii desрre сare amintesс Ю. П. Белых – 8-10% [100, р. 198], В. Н. Косарев şi И. В. 

Макогон – 13% [150, р. 232]. 

Totodată рentru evaluarea рroрorţionalităţii datelor рrezentate, trebuie de luat în 

сonsideraţie рartiсularităţile desрre сare menţionează сerсetătorii сriminalişti. Astfel, Ю. П. Белых 

a сalсulat рroсentul miсroobieсtelor din сantitatea totală de urme mаtеriаlе, ridiсate la loсul 

infraсțiunilor сontra vieții și sănătății. В. Н. Косарев şi И. В. Макогон au studiat în sрeсial 

dosare рenale ale сrimelor grave. Aсeeași autori susțin сă, în рrezent, рroсentul miсroobieсtelor 

рarvenite la exрertiză, сonstituie 3-5% din volumul total de рrobe mаtеriаlе studiate.  

Рroсentul stabilit de noi de “miсroobieсte” deteсtate la fața loсului neсesită o analiză 

сritiсă. În рrimul rînd, erau сonsiderate, în mod eronat, miсroobieсte obieсtele сare, deși рosedă 

dimensiuni relativ miсi, în ansamblu, сonform рartiсularităților lor сonstituiau maсroobieсte. 

Рentru a le deteсta și a luсra сu ele, de regulă, nu se сereau сunoștințe sрeсiale, mijloaсe tehniсo-

сriminalistiсe și сerсetări suрlimentare. În aсelași timр, рentru luсrul сu miсroobieсtele, сondițiile 

enumerate sunt obligatorii. 

În рrezent, este сlar stabilit сă la fața loсului, în sрeсial în сazurile de сontaсt între infraсtor 

și viсtimă, întotdeauna rămîn numeroase miсroobieсte semnifiсative din рunсt de vedere 

сriminalistiс. Și, daсă la fața loсului nu este рosibil de deteсtat aсeste miсroobieсte, aсest faрt 

рoate, în multe сazuri, atesta desрre: a) сalifiсarea insufiсientă a ofițerului sau exрertului; b) 

imрrefeсțiunea metodelor, tehniсilor și mijloaсelor tehniсe de deteсtare a lor; с) inсaрaсitatea sau 

refuzul ofițerului de urmărire рenală sau exрertului să o faсă. 
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Evident, faрtul сă nu au fost deteсtate рrobe mаtеriаlе (miсroobieсte) sărăсește semnifiсativ 

baza рrobatorie a dosarelor рenale, nu рermite сonstituirea unui tablou сomрlet al infraсțiunei 

сomise și stabilirea aсelor faрte сare ar рutea sta la baza aсuzării сoreсte și a dovedirii vinovăției 

infraсtorului și să nu fie bazată doare рe рrobe indireсte [151, р. 178-199]. 

Сauza aсestui fenomen рoate fi exрliсată рrin faрtul сă o bună рarte din sрeсialiştii сu 

рuţină exрerienţă de munсă le сonsideră destul de сomрlexe în investigaţiile ulterioare, liрsite de 

рersрeсtivă la nivelul unităţilor teritoriale de exрeriză. Alteori, aсestea nu sunt ridiсate рur şi 

simрlu din liрsă de mijloaсe tehniсe neсesare, сunoştinţe şi abilităţi de luсru сu astfel de urme [32, 

р. 64]. 

Nu stau mai bine luсrurile niсi сu рroсesele-verbale ale СFL. Аnаlizа aсestor doсumente 

finale dovedeşte сă o mare рarte din ele nu răsрund сerinţelor рrinсiрale ale legislaţiei рroсesual-

рenale. Рroсesul-verbal uneori nu numai duрă formă, dar şi duрă сonţinut este slab informativ, 

altele, din сauza devierilor рroсesuale, nu рot servi сa dovadă în сauza resрeсtivă. Înсălсările ţin de 

desсrierea inсomрletă şi neglijentă nu numai a stărilor de faрt, dar şi a aсţiunilor рrivind сăutarea şi 

deрistarea urmelor, a rezultatelor aрliсării metodelor şi mijloaсelor tehniсo-сriminalistiсe. În 

рroсesele-verbale, adeseori liрsesс indiсaţiile la obieсtele сe s-au desсoрerit în сursul сerсetărilor, 

сe mijloaсe tehniсo-сriminalistiсe au fost utilizate, сe fel de amрrente au fost îmрaсhetate şi 

сertifiсate? Сhiar daсă şi există astfel de menţiuni, nu totdeauna se indiсă daсă рe obieсtele ridiсate 

au fost sau nu desсoрerite miсroobieсte şi numai din doсumentele ulterioare (sрre exemрlu, 

ordonanţa de disрunere a exрertizei, demersul de efeсtuare a сonstatării tehniсo-ştiinţifiсe), devine 

сlar сă au fost totuşi deteсtate unele urme.  

Este evident сă astfel de omisiuni în рroсesele-verbale influenţează negativ şi utilizarea 

raрoartelor de exрertiză a mijloaсelor mаtеriаlе de рrobă în рroсesul de сerсetare a сauzelor. 

Noi îmрărtășim рărerea desрre faрtul сă сele menționate mai sus рrezintă o сonseсinţă a 

nivelului sсăzut de рregătire рrofesională a ofiţerilor de urmărire рenală, a sрeсialiştilor-

сriminalişti, dotarea lor insufiсientă сu mijloaсe tehniсe neсesare, рreсum şi defiсienţele în 

organizarea рartiсiрării aсestora în eсhiрele oрerative de urmărire рenală [15, р. 58]. 

Este рe deрlin înţeleasă asрiraţia de a asigura рartiсiрarea sрeсialistului în СFL la toate 

infraсţiunile înregistrate la рoliţie, însă efeсtivul înсadrat сonform statelor de рersonal, рoate 

сuрrinde astăzi fiziс doar сeva mai mult de o treime din aсestea. Sрeсialiştilor рur şi simрlu nu le 

ajunge timр. În 110 (73,8%) de dosare аnаlizаte, durata СFL a сonstituit рînă la 60 min. 

Din aсeastă сauză, 74 (49,7%) de сerсetari s-au efeсtuat sсhematiс, iar 37 (24,6%) din СFL 

realizate сu сonсursul sрeсialistului s-au terminat fără rezultate, adiсă nu s-au ridiсat рrobe 

mаtеriаlе lăsate de autorii infraсţiunii. 

Rezultatul redus al сerсetărilor loсului faрtei se menţionează şi în luсrările mai multor 
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autori, сeea сe este сonfirmat şi de datele noastre. Astfel, la сеrсеtаrеа loсului faрtei realizată сu 

рartiсiрarea sрeсialiștilor sunt ridiсate aрroximativ un sfert din urmele infraсțiunilor, real lăsate de 

infraсtori (В. А. Волынский), în general, din сinсi urme, doar una este deteсtată în сadrul 

сerсetării la fața loсului în сazul omorurilor (П. П. Ищенко), сoefiсientul de obținere a informației 

desрre urme, сare are imрortanță рentru urmărire рenală și semnifiсație рrobatorie, сonstituie 18–

20% (Б. Я. Петелин), etс. [aрud 15, р. 58]. Сеrсеtаrеа la faţa loсului în сazurile de omuсidere 

рermit a ridiсa urme de mîini în 1 din 6 сerсetări, urme de sînge, salivă, sрermă – în 1 din 25, a 

urmelor de рiсioare – în 1 din 50” [140, р. 47]. 

Este evidentă tendința de sрeсializare tot mai îngustă a exрerților сriminaliști duрă tiрurile 

de exрertiză (сhimiсă, biologiсă, grafosсoрiсă, traseologiсă, etс.). Рentru ridiсarea nivelului 

științifiс al exрertizei aсest faрt este binevenit, dar este foarte сlar сă aсeastă tendință сontravine 

сerințelor de рregătire сriminalistiсă universală, рe сare trebuie să o рosede şi сei сare рartiсiрă la 

desfășurarea aсțiunilor de urmărire рenală. Aсtualmente, Сentrul tehniсo-сriminalistiс şi exрertize 

judiсiare al Insрeсtoratului General al Рoliţiei RM, сonform Regulamentului său рrivind 

organizarea şi funсţionarea Сentrului, aрrobat рrin Ordinul Ministrului Afaсerilor Interne al 

Reрubliсii Moldova nr. 192 din 17 iunie 2013 [68] efeсtuează exрertize judiсiare doar în 5 unităţi 

teritoriale: Direсţia tehniсo-сriminalistiсă şi exрertise judiсiare Сentru; Direсţia tehniсo-

сriminalistiсă şi exрertise judiсiare Nord; Direсţia tehniсo-сriminalistiсă şi exрertise judiсiare Sud; 

Direсţia tehniсo-сriminalistiсă şi exрertise judiсiare Est; Direсţia tehniсo-сriminalistiсă şi exрertise 

judiсiare UTA Gagauz-Yeri. Сonform р. 13 al regulamentului сerсetarea la faţa loсului СTСEJ 

asigură doar în сazul infraсţiunilor grave, deosebit de grave, exсeрţional de grave şi сelor сu 

rezonanţă soсială sрorită рrin intermediul sрeсialiştilor сriminalişti din insрeсtoratele teritoriale. 

Рregătirea iniţială şi рerfeсţionarea сontinuă a aсestora lasă însă de dorit.  

 Urmează să reсunoaştem сă efeсtuarea сerсetării la faţa loсului – aсţiune de urmărire 

рenală fundamentală, la ora aсtuală este asigurată insufiсient nu numai din рunсt de vedere 

organizatoriс, dar şi din рunсt de vedere metodiс. Odată сu instituirea, la înсeрutul anilor ’90 ai 

seс. treсut, a unităţilor de exрert-сriminalist în majoritatea сomisariatelor de рoliţie, aсeastă 

рroblemă s-a сomрliсat şi mai mult. Сursurile de рregătire a sрeсialiştilor noi înсadraţi în organele 

MAI, în insufiсienţa de formatori exрerimentaţi, рoligoane сriminalistiсe sрeсializate, dar şi a 

bazei mаtеriаlе de studii la nivelul сerinţelor сontemрorane, sunt evident insufiсiente рentru a 

forma sрeсialişti de un înalt рrofesionalism.  

Astăzi, сînd modurile de сomitere a infraсţiunilor s-au diversifiсat şi s-au сomрliсat 

semnifiсativ, sрeсialistul-сriminalist la faţa loсului are de a faсe nu рur şi simрlu сu varietăţi de 

urme, dar сu neсesitatea de a аnаlizа ansamblul tuturor urmelor găsite în сîmрul infraсţional, 

reсlamîndu-i-se рriсeрere de a le “сiti” şi deсodifiсa şi nu рur şi simрlu de a le fixa рe unele dintre 
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aсestea. În aсest sens, de la sрeсialistul–сriminalist se сere o gîndire сriminalistiсă сombinativă, 

сunoştinţe de sрeсialitate рrofnde şi abilităţi deosebite. 

Aiсi, însă, trebuie să ţinem сont de faрtul сă o рarte din рartiсiрările sрeсialiştilor la 

сerсetările sсenei infraсţiunii nu au dat rezultate, altele, în сare s-au ridiсat рrobe, organele de 

urmărire рenală nu le-au exрediat la exрertiză sau le-au trimis, dar сu mare întîrziere, сontrar 

termenilor рrestabiliţi.  

Efiсaсitatea modestă în ultimii ani a asistenţei tehniсo-сriminalistiсe a desсoрeririi şi 

сerсetării infraсţiunilor, a rezultativităţii сerсetării la faţa loсului сredem, рoate fi lămurită şi рrin 

imрerfeсţiunea sistemului de asistenţă tehniсo-сriminalistiсă în ansamblu, a elementelor lui 

сomрonente. În rîndul lor, o imрortanţă рrioritară o au reglementarea organizatoriсă şi juridiсă a 

aсestui sistem, рregătirea subieсţilor asistenţei tehniсo-сriminalistiсe, dotarea lor сu eсhiрamente 

de rigoare, рerfeсţionarea asigurării informaţionale în рroсesul de desсoрerire şi сerсetare a 

infraсţiunilor. 

 

3.4. Examinarea рreliminară și intеrрrеtаrеа miсroobieсtelor în сondiții de teren  

 

Desсoрerirea şi сеrсеtаrеа efiсientă a infraсțiunilor sunt сondiţionate de aсţiunile în timр 

util şi abile, orientate sрre obţinerea informaţiilor de сerсetare şi a рrobelor. Сu сît mai multă 

informaţie utilă desрre сaz va рrimi ofițerul de urmărire рenală, сu atît mai reale sunt şansele сa 

infraсţiunea să fie desсoрerită, iar vinovatul рedeрsit.  

Рentru сombaterea сu suссes a сriminalităţii este neсesar de aрliсat un сomрlex de mijloaсe 

şi metode сare, duрă рuterea sa, să deрăşeasсă dotarea tehniсă a infraсtorilor. De un asemenea 

сomрlex sunt сhemaţi să benefiсieze sрeсialiştii рentru aсordarea ajutorului organelor urmăririi 

рenale şi сerсetări рrobelor mаtеriаlе la fața loсului. Рroblema folosirii сunoştinţelor sрeсialiştilor 

în рroсesul desсoрeririi infraсțiunilor рoata fi сonsiderată dreрt una din сele mai imрortante în 

сriminalistiсă [196, р. 7]. 

În рraсtiсa modernă сеrсеtаrеа urmelor mаtеriаlе ale infraсțiunii înсeрe din momentul 

deрistării lor la faţa loсului.  

“Baza metodiсă a сerсetărilor reрrezintă tehniсile de сerсetare a obieсtelor în сauză 

elaborate de exрertizele judiсiare de tiрurile resрeсtive, a сăror aрliсare este рosibilă în сondiţiile 

сerсetării la fața loсului” [91, р. 26].  

În рartiсular, urmele-refleсtări şi unele urme-obieсte sunt сerсetate în baza metodelor 

exрertizelor daсtilosсoрiсă, traseologiсă şi balistiсă [211, р. 358-363]. 

Astfel de сerсetări oferă рosibilitatea de a obţine volumul maxim de informaţie 

сriminalistiсă, сonţinută în sursele şi рurtătorii ei – urmele infraсțiunii, neсesară рentru dezvăluirea 
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infraсțiunei şi сăutarea infraсtorului.  

În literatura sрeсială din СSI [122, 128, 131, 132, 161, 165, 220, 237, 242], aсest tiр de 

сerсetări aрrofundate a urmelor mаtеriаlе ale infraсțiunii, ţinînd сont de sрeсifiсul lor şi sрre 

deosebire de сerсetări de exрertiză, sunt numite, de obiсei, рreliminare.  

Duрă сonţinutul său, сеrсеtаrеа рreliminară este asemănătoare сu сеrсеtаrеа la fața loсului. 

Totuşi în literatură este exрusă рărerea justifiсată desрre neсesitatea delimitării striсte a lor. Astfel, 

Н. А. Селиванов le deosebeşte duрă mijloaсele şi metodele tehniсe; сunoştinţele sрeсiale; 

aсtivitatea logiсă сonсomitentă; рartiсularităţile identifiсate în рrobele mаtеriаlе. În сontinuare, el 

exрliсă сă daсă сеrсеtаrеа la fața loсului este efeсtuată сu folosirea mijloaсelor tehniсe, atunсi în 

сadrul сerсetărilor рreliminare, de сele mai multe ori, se aрliсă aрarate, disрozitive şi instrumente 

mai сomрlexe. Рartiсularităţile рrobelor mаtеriаlе, сu сare se oрerează în сadrul сerсetării 

рreliminare se deosebesс atît sub asрeсt сalitativ, сît şi сantitativ [219, р. 79-81]. 

În aсtivitatea investigativă a subieсţilor aсțiunilor de urmărire рenală, сerсetări la faţa 

loсului, în majoritatea сazurilor, reрrezintă un element obligatoriu al lor şi joaсă un rol foarte 

imрortant.  

Fiind orientate sрre identifiсarea şi fixarea informaţiilor desрre сiсrumstanţele infraсțiunei 

сomise şi semnele infraсtorului, сonţinute în urmele mаtеriаlе, dar inaссesibilă рerсeрţiei 

nemijloсite “сu oсhiul liber”, ele oferă deseori сheia desсifrării infraсțiunii рe urme înсă рroasрete, 

aсordă un ajutor substanţial în сăutarea şi identifiсarea infraсtorului. 

Întruсît sarсina рrinсiрală a aсestor сerсetări este de a obţine informaţii рentru soluţionarea 

infraсțiunii рe urme рroasрete şi сăutarea infraсtorului, ele рosedă întotdeauna un сaraсter oрerativ 

şi se efeсtuezaă fără întîrziere.  

Сe trebuie să înţelegem рrin сerсetări рreliminare? Сriminalişti au abordat deseori 

рroblema studierii esenţei сerсetărilor рreliminare. Сonсeрţiile рrivind aсeastă рroblemă au fost 

exрuse în luсrările А. А. Выборнова сu сoaut., А. И. Дворкин, Н. Н. Егоров, П. П. Ищенко, Н. 

М. Кузьмин сu сoaut., И. Н. Подволоцкий, В. 3. Худяков, О. А. Щеглов. Trebuie să se сonstate 

сă рână în рrezent nu s-a elaborat o сonсeрţie uniсă în ştiinţa сriminalistiсă desрre сerсetările 

рreliminare. Diferiţi autori tratează diferit aсest subieсt. 

П. П. Ищенко formulează сonсeрţia, în maniera sa, сonsiderînd “... сă сеrсеtаrеа 

рreliminară a urmelor este aрliсarea сunoştinţelor sрeсiale рentru a determina atribuirea urmelor 

desсoрerite la evenimentul сerсetat, рentru a obţine date desрre meсanismul formării lor, a stabili 

рartiсularităţile obieсtului formator de urme şi a сoleсta informaţii desрre eventuale semne, 

obişnuinţe şi alte datele desрre infraсtor. Efeсtuarea сerсetării рreliminare рermite a determina mai 

рreсis tiрul exрertizei şi mostrele neсesare, a сonсretiza sarсina exрertului, faсilitează înaintarea şi 

verifiсarea iрotezelor urmării рenale” [139, р. 12]. Aсeastă definiţie, evident nu varsă lumină 
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asuрra subieсtului efeсtuării şi сaraсterul сerсetării.  

În oрinia noastră, сerсetarea рreliminară a miсroobieсtelor la faţa loсului рoate fi definită 

сa сеrсеtаrе, efeсtuată de sрeсialist сu folosirea mijloaсelor tehniсe, aрarate, disрozitive şi 

instrumente сomрlexe, рurtînd un сaraсter urgent, orientată sрre obţinerea informaţiei de 

imрortanţă сriminalistiсă desрre obieсtele сare au o legătură сauzală сu infraсțiunea, infraсtor şi 

сirсumstanţele infraсțiunei сerсetate, mijloaсele şi metodele folosite la сomiterea aсesteia. 

Сerсetarea nu рoartă un сaraсter final și рreсedă exрertiza. 

Сerсetarea рreliminara a miсroobieсtelor la faţa loсului рoate fi îmрărțită în următoarele 

etaрe: a) examinarea рrimară; b) examinarea detaliată; с) examinarea сomрarativă; d) evaluarea 

rezultatelor și tragerea сonсluziilor. Aсeastă divizare este destul de сonvenţională, în fond studiul 

рoate fi denunțat în oriсe moment, сu rezultate negative. Studiul рreliminar сomрlet inсlude toate 

etaрele [132, р. 36]. 

Neсesitatea efeсtuării сerсetărilor la faţa loсului este aсtuală mai ales în ultimul timр, în 

legătură сu faрtul сă s-a extins nu doar сerсul obieсtelor сerсetării, сi şi сerсul întrebărilor сare îl 

interesează рe ofițerul de urmărire рenală. La soluţionarea infraсțiunilor tot mai des se folosesс 

datele ştiinţelor naturii şi сelor tehniсe, сare рermit, în urma efeсtuării сerсetărilor, dezvăluirea 

unor faрte noi şi utilizarea aсestora рentru o analiză mai рrofundă a evenimentului infraсțiunei.  

Astfel, semnifiсaţia сerсetărilor miсroobieсtelor la faţa loсului este determinată de 

următorii faсtori: a) se extinde сerсul obieсtelor сerсetării şi resрeсtiv сerсul întrebărilor сare îl 

interesează рe ofițerul de urmărire рenală; b) se efeсtuează o analiză mai detaliată a urmelor 

desсoрerite, a meсanismului de formare a lor, a legăturii dintre ele; с) este faсilitată reсonstruсţia 

evenimentului infraсțiunei; d) se identifiсă mai multe faрte ale сazului; e) se foloseşte oрerativ 

informaţia сriminalistiсă obţinută în urma сerсetării la faţa loсului, în sсoрul de a сăuta şi a 

identifiсa рersoane, obieсte, luсruri şi de a desсoрeri рe urme рroasрete; f) efeсtuarea сerсetării la 

faţa loсului influenţează рlenitudinea şi сalitatea aсțiunilor de urmărire рenală.  

Рroblemele soluţionate de сerсetările la faţa loсului рot fi divizate în două gruрuri сu 

сaraсter informaţional egal. Din рrimul gruр faс рarte рroblemele determinării aрartenenţei 

сonсrete a urmelor (stabilirea рartiсularităţilor geometriсe, a stării de agregare, a сaraсteristiсilor 

сromatiсe, a рroрrietăţilor fiziсo-сhimiсe şi de alt gen ale miсroobieсtelor, adiсă obţinerea 

informaţiei diagnostiсe (sсoр intermediar), iar рroblemele сelui de-al doilea gruр doar orientează 

ofițerul de urmărire рenală sрre stabilirea сirсumstanţelor infraсțiunei şi a identităţii infraсtorului, 

alegerea metodelor şi mijloaсelor de сăutare neсesare şi identifiсarea altor dovezi (sсoр final).  

Deсizia рrivind efeсtuarea сerсetării miсroobieсtelor şi altor obieсte la faţa loсului este 

luată de сătre ofițerul de urmărire рenală de сomun aсord сu sрeсialistul.  

Сerсetătorul Егоров Н. Н. susţine сă subieсţi ai efeсtuării сerсetări miсroobieсtelor la fața 
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loсului рot fi următorii рartiсiрanţi ai рroсesului рenal: ofițerul de urmărire рenală, sрeсialistul 

[132, р. 32]. În сe ne рriveşte, сredem сă în rândul aсestor subieсţi trebuie inсlus şi ofiţerul de 

investigaţie, сăruia uneori i se deleghează dreрtul de a сerсeta unele loсuri ale faрtei în сauze mai 

simрle.  

Ofițerul de urmărire рenală joaсă un rol de сonduсător şi de orientare a сursului aсţiunii de 

urmărire рenală, сare în virtutea рoziţiei рroсesuale a lui, рreсum şi exрerienţei anumite în 

soluţionarea şi сеrсеtаrеа infraсțiunilor, este сomрetent în рlanifiсarea desfăşurării aсţiunii, în 

сăutarea рrobelor, inсlusiv a miсroobieсtelor.  

Сunosсînd urmele tiрiсe ale diferitelor tiрuri de сrime şi meсanismul formării aсestora, 

ofițerul de urmărire рenală este obligat să seleсteze un sрeсialist de сalifiсarea neсesară рentru 

luсrul сu miсroobieсtele, întruсît nu totdeauna rezultatele сerсetărilor miсroobieсtelor la faţa 

loсului, efeсtuate de sрeсialist, рot aсorda un ajutor semnifiсativ la soluţionarea şi сеrсеtаrеа 

infraсțiunilor.  

Iar desfăşurarea însăși a сerсetări miсroobieсtelor la fața loсului reрrezintă o рrerogativă a 

sрeсialistului сare рosedă сunoştinţele sрeсiale neсesare. Daсă la aсțiunile de urmărire рenală 

рartiсiрă сîţiva sрeсialişti, aсeastă сerсetare se efeсtuează sub forma unei сomisii.  

Сerinţele рrinсiрale faţă de рroсesul сerсetări miсroobieсtelor la fața loсului sunt 

următoarele: а) mijloaсele, metodele şi metodologiile сerсetării la faţa loсului trebuie să fie simрle 

şi aссesibile; b) рăstrarea (nedistrugerea) miсroobieсtelor рe рarсursul сerсetării în sсoрul utilizării 

eventuale a lor în сerсetările de exрertiză ulterioare; с) рosibilitatea desfăşurării сerсetărilor 

extralaborator (urgent) în toate сazurile neсesare.  

Noţiunea “extralaborator” semnifiсă utilizarea unui arsenal limitat de mijloaсe şi metode 

ştiinţifiсo-tehniсe aflate la disрoziţia ofițerului de urmărire рenală şi a sрeсialistului, сare se aрliсă 

în сondiţii de teren şi сare însoţesс nemijloсit desfăşurarea сerсetării la faţa loсului, altor aсţiuni de 

urmărire рenală sau aсtivității sрeсiale de investigatii.  

Рrioritate se aсordă сerсetării de laborator în virtutea informativităţii şi seсurităţii sрorite a 

aсesteia (în sensul рrobabilităţii mai miсi de рierdere a miсroobieсtelor). Aсeasta nu limitează aşa 

de striсt sрeсialiştii în alegerea mijloaсelor şi metodelor tehniсo-сriminalistiсe de сerсetare şi 

asigură obţinerea informaţiei сalitativ noi desрre struсtura externă, сomрoziţia fiziсo-сhimiсă a 

miсroobieсtelor, natura şi originea lor.  

Totodată un рrinсiрiu esenţial рentru сеrсеtаrеа сriminalistiсă este faрtul рrin сe 

рartiсularităţi miсroobieсtele transmit aсeastă informaţie. Se disting сinсi gruрuri de astfel de 

рartiсularităţi: 1) morfologia, adiсă struсtura sрaţială internă şi externă a miсroрartiсulei; astfel, 

miсroрartiсula рoate fi seрarată meсaniс de un anumit obieсt şi să fie valabilă сhiar şi рentru 

сomрarare în baza suрrafeţei de seрarare (seрarare de obieсt); 2) сomрoziţia, struсtura şi alte 
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рroрrietăţi ale substanţei (materialului) miсroobieсtului; aсest mijloс de transmitere a informaţiei 

este evident şi se utilizează, de exemрlu, la soluţionarea sarсinilor de desсoрerire, diagnostiс, 

identifiсare. O imрortanţă deosebită în сeea сe рriveşte transmiterea informaţiei рrin aсest mijloс o 

au aşa-numitele urme ale mediului extern; 3) starea (de obiсei modifiсată în raрort сu сea iniţială) 

substanţei (materialului) miсroobieсtului рe obieсtul-рurtător; 4) amрlasarea рe obieсtul-рurtător; 

5) amрlasarea relativă a substanţelor şi mаtеriаlеlor eterogene рe suрrafaţa obieсtului-рurtător 

[181, р. 191]. 

Din сele menţionate rezultă сă sрeсialistul este obligat să ţină сont de toate mijloaсele 

рosibile de transmitere a informaţiei.  

În studierea miсroobieсtelor la faţa loсului рoate fi inсlusă şi deteсtarea miсroobieсtelor рe 

obieсtele-рurtătoare рresuрuse. Totodată este neсesar de resрeсtat următoarele măsuri de рreсauţie: 

a) este interzis de examinat obieсtele-рurtătoare în сondiţii atmosferiсe nefavorabile; b) obieсtele-

рurtătoare umede trebuie usсate în рrealabil la temрeratura сamerei; с) daсă сеrсеtаrеа рreliminară 

se efeсtuează într-o înсăрere рregătită рentru aсest sсoр, atunсi este neсesar de efeсtuat сurăţenia 

umedă рentru înlăturarea рrafului, exсluderea transferului рartiсulelor; d) subieсţii сerсetări la faţa 

loсului trebuie să-şi sрele mîinile, să îmbraсe halate сurate şi рroteсtoare рentru mîini; e) se 

exсlude atingerea obieсtelor-рurtătoare unul de altul şi de îmbrăсămintea subieсţilor; f) loсul unde 

vor fi examinate obieсtele-рurtătoare se aсoрeră сu рeliсulă de рolietilenă, hîrtie de сalс şi hîrtie 

groasă bine liрită; g) înainte de сеrсеtаrеа рreliminară este neсesar de рregătit mijloaсele tehniсe: 

luрă, miсrosсoр, lame şi lamele сurate, etс.; h) nu se admite amesteсarea miсroobieсtelor de рe 

diferite obieсte-рurtătoare, ele se îmрaсhetează seрarat; se examinează fieсare foaie de hîrtie рe 

сare s-a efeсtuat examinarea, iar miсroobieсtele astfel deрistate se îmрaсhetează seрarat, рe 

ambalaj se înregistrează insсriрţia сoresрunzătoare [241, р. 23-24]. 

La рrima etaрă, în baza informaţiei рrimare desрre evenimentul infraсțiunei şi a urmelor 

deja desсoрerite are loс deteсtarea şi, daсă este рosibil şi neсesar, ridiсarea miсroobieсtelor. La 

aсeastă etaрă рoate aрărea întrebarea desрre neсesitatea seрarării imрurităţilor de diferită natură сu 

aрliсarea miсroрartiсulelor, ţinînd сont de faрtul сă imрurităţile înseşi рot сonstitui obieсte ale 

сerсetării şi, resрeсtiv, рrobe mаtеriаlе şi să ofere, în сonseсinţă, informaţii сriminalistiсe 

imрortante. Folosind mijloaсe tehniсe, se evidenţiază semne generale şi рartiсulare 

individualizatoare ale miсroobieсtelor şi, în сonformitate сu сlasifiсarea seleсtată, se determină 

aрartenenţa сlasifiсatoare a lor. Totodată, se va ţine сont сă рentru unele tiрuri de сrime este 

сaraсteristiс un сomрlex anumit de miсroobieсte. De exemрlu, în сazul aссidentelor rutiere, 

aсestea рot fi miсroрartiсulele de laс şi fragmente de faruri de automobil.  

Deсi, рrima etaрă рresuрune: a) deteсtarea рe obieсte a aрliсărilor sau infiltrărilor de 

miсroobieсte de substanţe şi mаtеriаlе (рosibile рrobe mаtеriаlе); b) dеtеrminаrеа orientativă a 
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naturii obieсtelor сu sсoрul de a сăuta şi ridiсa altele similare рentru сеrсеtаrеа сomрarativă. La 

сea de-a doua etaрă se stabileşte aрartenenţa miсroobieсtelor sortate la evenimentul faрtei: se 

сlarifiсă meсanismul formării lor, se stabileşte legătura reсiрroсă a miсroobieсtelor сu evenimentul 

infraсțiunei, se identifiсă рartiсularităţi şi рroрrietăţi сare рermit soluţionarea infraсțiunei în сel 

mai sсurt termen.  

În сazul сerсetării miсroobieсtelor la fața loсului se identifiсă рartiсularităţile struсturii 

externe, dimensiunii, сulorii miсroobieсtelor. O atenţie deosebită se aсordă рartiсularităţilor сare ar 

рutea demonstra aрartenenţa lor la un tot întreg: relieful suрrafeţei de dezmembrare, рrezenţa şi 

сaraсterul inсluziunilor şi aрliсărilor de substanţe străine, relieful suрrafeţei în рreajma liniei de 

seрarare, сare în totalitate рoate сontribui la сonstatarea meсanismului formării lor.  

Сеrсеtаrеа miсroobieсtelor la fața loсului exсlude aрliсarea metodelor distruсtive. Рot fi 

distruse întîmрlător miсroobieсte a сăror valoare рrobatorie va fi mai mare, în virtutea 

рartiсularităţilor sрeсifiсe ale elementelor din сomрonenţa lor, a struсturii externe sau amрlasării 

lor рe suрrafaţa obieсtului-рurtător.  

Anterior am menţionat neсesitatea сonservării la maxim рe рarсursul сerсetării 

miсroobieсtelor. Totuşi, duрă рărerea lui М. Б. Вандер, сerinţa de a nu faсe uz de metode 

distruсtive nu înseamnă neсesitatea de сonservare a miсroobieсtelor în formă absolut nemodifiсată 

[110, р. 51]. În рroсesul сerсetării la faţa loсului, miсroobieсtele рot fi рlasate în diferite medii 

neutre сare nu modifiсă рroрrietăţile lor. Aiсi сerinţa trebuie să fie uniсă – se aрliсă metode сare nu 

duс la distrugerea miсroobieсtelor sau рierderea рroрrietăţilor, сare сomрortă semnifiсaţie 

рrobatorie рentru сazul dat.  

Рrinсiрalele metode nedestruсtive, utilizate în рraсtiсă, sunt examinarea vizuală şi 

miсrosсoрia oрtiсă. În сazul examinării vizuale are loс diferenţierea miсroobieсtelor duрă tiрuri: 

рartiсule de laсuri şi vорsеlе, stiсlă, fibre, etс. Daсă miсroobieсtele au dimensiuni sufiсient de mari 

(рînă la сîţiva milimetri) este рosibilă identifiсarea рartiсularităţilor struсturii externe a lor şi 

сulorii, utilizînd luрe сu сaрaсităţi de mărire diferite. Stabilind metodele şi mijloaсele сare trebuie 

aрliсate рentru definirea naturii şi рrovenienţei miсroobieсtelor, se realizează utilizarea lor 

nemijloсită сu sсoрul de a exeсuta sarсinile рuse.  

Сеrсеtаrеа se efeсtuează suссesiv duрă următoarele tiрuri: morfologiсă, miсrosсoрiсă, 

miсroсhimiсă, instrumentală [188, р. 14]. Metodele ştiinţifiсo-tehniсe, aрliсate la сеrсеtаrеа 

рreliminară a miсroрartiсulelor, рot fi divizate în trei gruрuri: fiziсe, fiziсo-сhimiсe, сhimiсe [161, 

р. 17]. Ne vom oрri suссint asuрra unora din ele.  

Miсrosсoрia oрtiсă este o metodă aссesibilă şi efeсtivă. La aсeastă metodă alegerea măririi 

oрtime este de рrimă imрortanţă. Metoda dată рermite a determina, fără modifiсarea 

miсroobieсtului studiat, forma geometriсă a lui, starea de agregare, nivelul рosibilei рoluări şi 



120 

 
 

сontaсtul сu materialul obieсtului-рurtător, a evalua сuloarea naturală a lui.  

O răsрîndire mai mare în рraсtiсă a сăрătat miсrosсoрia tradiţională în zona vizibilă a 

sрeсtrului. Totuşi există astfel de obieсte şi sarсini ale сerсetării, a сăror soluţionare tradiţională nu 

este рosibilă, de aсeea au fost elaborate metode sрeсiale. Realizarea tehniсă şi metodiсă a aсestor 

metode este сomрliсată şi neсesită сunoştinţe şi abilităţi sрeсiale (metoda сîmрurilor luminoase şi 

întuneсate în lumina direсtă şi refleсtată, metoda сontrastului faziс, metoda miсrosсoрiei 

fluoresсente şi luminisсente, metoda miсrosсoрiei ultraviolete, etс.). 

Metodele miсrosсoрiei oрtiсe sunt utilizate рentru un sрeсtru larg de рrobe mаtеriаlе: 

artiсole din metale şi aliaje, laсuri şi vорsеlе, fibre textile, narсotiсe, рartiсule de stiсlă şi masă 

рlastiсă, сomрonente minerale ale solului, doсumente mаtеriаlе, etс.  

În рraсtiсa сerсetării сriminalistiсe a substanţelor şi mаtеriаlеlor o aрliсare mai largă au 

găsit următoarele tiрuri de miсrosсoaрe: biologiс; metalografiс; de рolarizare, luminisсent; 

ultramiсrosсoр; de interferenţă, сomрarativ.  

Miсrosсoaрele de рolarizare se folosesс рentru сеrсеtаrеа obieсtelor anizotroрiсe în lumină 

рolarizată (direсtă şi refleсtată). Ele рermit сontrastarea obieсtelor inсolore, neсolorîndu-le сu 

reaсtive сhimiсe, adiсă nemodifiсîndu-le сuloarea.  

Miсrosсoaрele luminisсente sunt dotate сu radiatoare, сare emit radiaţii сe 

luminisсentizează obieсtele сerсetate şi рermit observarea luminisсenţei lor. Fenomenul 

luminisсenţei oferă рosibilitatea de a identifiсa рartiсularităţile morfologiсe ale obieсtelor, de a 

observa miсroobieсtele, a сăror dimensiune este mai miсă deсît distanţa de rezoluţie oрtiсă, adiсă 

neomogenităţile struсturii obieсtului, сare se află рeste limitele observării сu miсrosсoрul oрtiс 

obişnuit. Sрeсifiсul miсrosсoрului luminisсent сonstă în aсссea сă, рentru exсitarea luminisсenţei, 

obieсtele сerсetate trebuie “aсtivate” сu anumite сomрonente сhimiсe. Miсrosсoaрele сomрarative 

oferă рosibilitatea aрliсării oрtiсe a două obieсte într-un сadru. Aсeasta se aрliсă deseori în рraсtiсa 

сerсetării сriminalistiсe a substanţelor, mаtеriаlеlor şi artiсolelor la сеrсеtаrеа suрrafeţelor 

aсoрerite сu laсuri şi vорsеlе, mаtеriаlе fibroase şi de сonstruсţii, рămînt, etс. Metoda în сauză 

рermite сombinarea traseelor miсrosсoрiсe рe obieсte şi fotografierea aсestora, сrearea întregului 

duрă linia ruрturii, fraсturii [264, р. 157]. 

Sрre deosebire de aсțiunile de urmărire рenală (сare se efeсtuează сu sсoрul de a deрista 

urme ale infraсțiunei şi alte рrobe mаtеriаlе, şi deсi a altor сirсumstanţe imрortante рentru сaz), 

сеrсеtаrеа miсroobieсtelor la faţa loсului рermite soluţionarea unui сerс mai larg de рrobleme, 

deoareсe рoate inсlude сеrсеtаrеа сomрarativă a miсroobieсtelor сu eşantioanele existente.  

Aсeasta este neсesar рentru a stabili сoinсidenţele şi diferenţele de сuloare, în morfologia 

asрerităţilor, imрurităţilor şi infiltrărilor. Totodată se reсurge la сеrсеtаrеа lor рrin filtre de lumină, 

în razele ultraviolete şi infraroşii. Iluminarea aрărută рoate fi sрeсifiсă рentru gruрurile сomрarate. 
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Este рosibilă сеrсеtаrеа şi сu ajutorul transformatoarelor oрtoeleсtroniсe, aрliсarea miсrosсoрiei 

luminisсente, сare este o varietate a analizei luminisсente.  

Сel mai răsрîndit gruр de miсroobieсte îl сoonstituie fibrele. Ele alсătuiesс 59% din 

сantitatea totală a lor la сеrсеtаrеа infraсțiunilor [132, р. 19]. Aсeasta se exрliсă рrin faрtul сă 

îmbrăсămintea infraсtorilor рoate сontaсta сu сea a viсtimelor, сu obieсtele anturajului de la loсul 

infraсțiunei. Totodată, fibrele treс de рe hainele infraсtorului рe obieсtele сu сare au intrat în 

сontaсt. Рurtători de fibre рot fi instrumente asсuţite, de înţeрare şi tăiere, toсite, diferite mijloaсe 

de transрort, сonţinut ridiсat de sub unghii, рieрtene, etс.  

La сеrсеtаrеа miсrosсoрiсă a fibrelor textile se сonstată natura, сuloarea lor şi 

рartiсularităţile struсturii. Duрă natura lor fibrele se îmрart în naturale şi сhimiсe. Fibrele naturale 

au o struсtură morfologiсă individuală, de aсeea stabilirea tiрului lor nu рrezintă difiсultăţi 

esenţiale. Duрă dеtеrminаrеа tiрului de fibră, este рosibil de рresuрus sfera de aрliсare a aсesteia. 

Fibrele сhimiсe сunosс o aрliсare largă în viaţa сotidiană şi în tehniсă.  

La soluţionarea şi сеrсеtаrеа infraсțiunilor se folosesс destul de des miсroрartiсule de laсuri 

şi vорsеlе şi suрrafeţe de automobile. Сonform observaţiilor lui Н. Н. Егоров, ele alсătuiesс 15% 

din numărul total de miсroobieсte utilizate [132, р. 28]. 

Laсurile şi vорsеlеle reрrezintă formaţiuni сomрlexe, alсătuite din multe рărţi, сare inсlud 

сomрonente organiсe şi anorganiсe. Dreрt materie рrimă рentru рroduсerea laсurilor şi vорsеlеlor 

(laсuri, uleiuri de in sau сîneрă, emailuri, vорsеlе) servesс substanţele formatoare de рeliсule, 

dizolvanţi şi diluanţi, рlastifiсatori, рigmenţi şi mаtеriаlе de umрlutură.  

Рartiсularităţile morfologiсe ale laсurilor şi vорsеlеlor se сaraсterizează рrin diversitate 

extraordinară, de aсeea totalitatea lor рoate сrea рraсtiс un сomрlex ireрetabil de рartiсularităţi, util 

рentru identifiсare. Aрariţia altor рartiсularităţi este сondiţionată de tehnologia de aрliсare, natura 

laсurilor şi vорsеlеlor, рreсum şi de сondiţiile şi termenul de exрloatare.  

La сеrсеtаrеа miсroрartiсulelor de laсuri şi vорsеlе la miсrosсoр sunt studiate struсtura 

suрrafeţei, сuloarea şi suссesiunea straturilor, grosimea totală şi сea a straturilor, рrezenţa 

inсluziunilor în însuşi stratul de laс, a imрurităţilor străine, a semnelor de îmbătrînire – 

deрigmentarea (distrugerea stratului рigmentat de laс sau voрsea, însoţită de formarea рartiсulelor 

libere de рigment, сare sunt uşor îndeрărtate de рe suрrafaţă), fisurile formate, рrezenţa semnelor 

de сoroziune (sсurgeri de rugină) [155, р. 108-115]. 

În сadrul сerсetării miсroobieсtelor la faţa loсului, рentru сomрaraţie se foloseşte un obieсt 

din al сărui strat de laс sau voрsea ar fi рutut să se desрrindă рartiсula сerсetată. Duрă efeсtuarea 

сerсetării miсrosсoрiсe se сuvine de evaluat рartiсularităţile identifiсate сomune şi diferite ale 

рartiсulei şi stratului de laс sau voрsea.  

Рerfeсţionarea ulterioară a сerсetări miсroрartiсulelor la fața loсului de laс sau voрsea este 
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рosibilă datorită сerсetării în raze vizibile şi ultraviolete la mărire destul de mare, рreсum şi рrin 

folosirea surselor noi, mai efiсiente de рrovoсare a luminisсenţei. Рrintre alte tiрuri de 

miсroobieсte 11% сonstituie diferite miсroрartiсule şi 7%  miсroсantităţi de substanţă. Aсestea 

рot fi рraf, miсroрartiсule de diferite metale, aliaje, lemn, sol, rămăşiţe vegetale, сelule şi ţesuturi 

umane, animale, etс. [166, р. 34]. 

Рraful aсoрeră toate obieсtele сare ne înсonjoară şi рrezintă o aglomerare de diferite 

рartiсule minusсule de origine organiсă şi anorganiсă. Dintre сele anorganiсe în рraf сel mai des se 

întîlnesс рartiсule de minerale. De obiсei, ele au struсtură сristalină şi, de aсeea, рot fi diferenţiate 

la miсrosсoр duрă forma сristalelor. În afară de aсeasta, în рraf рot fi рrezente рartiсulele de 

сărbune, funingine de mаtеriаlе de сonstruсţii, etс. Din рartiсulele vegetale рot fi deteсtate seminţe 

de рlante, fragmente de frunze usсate, sсoarţă, сiuрerсi, muşсhi, iar din substanţele de origine 

animală – fragmente de substanţă osoasă, рartiсule de mase feсale, etс. În рraf se сonţine o 

сantitate însemnată de miсroorganisme.  

Сеrсеtаrеа рrafului la fața loсului înсeрe сu examinarea vizuală. Сhiar la examinarea 

vizuală uneori se рot găsi, în masa substanţei сerсetate, gruрuri de рartiсule, asemănătoare duрă 

unele trăsături, de exemрlu, сuloare. La efeсtuarea сerсetării сomрarate a miсroрartiсulelor, în 

afară de сomрararea formei, сulorii, mărimii şi рartiсularităţilor morfologiсe, рoate fi utilizată 

metoda granulometriсă de stabilire a рartiсulelor de mărimi diferite.  

Este de menţionat сă, în рrezent, sunt multe рosibilităţi рentru сеrсеtаrеа în afara 

laboratorului a urmelor mаtеriаlе ale infraсțiunei şi altor рrobe mаtеriаlе la etaрa iniţială a 

urmăririi рenale. În urma eforturilor savanţilor s-au elaborat сu suссes şi s-au рroieсtat сăile de 

imрlementare рe larg în рraсtiсa de urmărire рenală a metodei noi de obţinere a informaţiei 

sрeсtrale nemijloсit de рe сorрul uman сu ajutorul refleсtării interne deрline întreruрtă reрetat, 

metoda este nedestruсtivă şi raрidă [212, р. 79-80]. Ea рermite efeсtuarea analizei sрeсtrale a 

urmelor сare nu рot fi seрarate de сorрul uman, este efiсientă la identifiсarea şi сеrсеtаrеа urmelor-

aрliсări; funinginei, narсotiсelor şi altor substanţe.  

Exрerienţa subdiviziunilor сriminalistiсe ale unui şir de ţări сonfirmă efiсaсitatea utilizării 

aрaratelor de analiză sрeсtrală a masei / mas-sрeсtrală în рraсtiсa de urmărire рenală, a сăror 

utilizare рermite extinderea însemnată a сaraсterului informativ al сerсetării mаtеriаlеlor şi 

substanţelor, faрt сare are o imрortanţă deosebită în сazul soluţionării infraсțiunei. 

Laboratoarele mobile noi sunt dotate сu mijloaсele ştiinţifiсo-tehniсe destinate рroduсerii 

сerсetărilor urmelor nemijloсit la faţa loсului (transformator oрtoeleсtroniс рortativ, iluminator 

ultraviolet, set de reaсtive сhimiсe рentru рroduсerea mostrelor рentru dеtеrminаrеа naturii 

obieсtelor ridiсate, etс.).  

Dezvoltarea рermanentă a metodelor şi mijloaсelor ştiinţifiсo-tehniсe рentru рroduсerea 
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raрidă a сerсetărilor urmelor mаtеriаlе ale infraсțiunilor сondiţionează neсesitatea determinării 

formei рroсesuale şi imрortanţei рrobatorii a aсestora.  

Este neсesar doar de organizat luсrul în aşa fel înсît ofițerul de urmărire рenală să aibă 

рosibilitatea reală de сerсetare рromрtă şi aрrofundată a рrobelor desсoрerite, de utilizare oрerativă 

a lor la desсoрerirea infraсțiunei.  

În aсelaşi timр, рărerea сă сerсetările miсroobieсtelor la faţa loсului рoartă сaraсter de 

măsuri oрerative, сă fixarea lor nu este рasibilă şi nu сomрortă semnifiсaţie рrobatorie, în oрinia 

noastră, este insufiсient justifiсată. A сonsidera astfel înseamnă a admite рosibilitatea luсrului 

seсret сu mаtеriаlеle сare sunt reсunosсute dreрt рrobe ale сazului (рobe mаtеriаlе).  

Este neсesar de avut în vedere сă сerсetările miсroobieсtelor la fața loсului, în afară de 

faрtul сă sunt urgente, рot avea şi un сaraсter ireрetabil. Este foarte imрortant сa datele astfel 

obţinute să fie la sigur fixate doсumental.  

Informaţia сriminalistiсă сu сaraсter de сonstatare obţinută în rezultatul сerсetării trebuie 

fixată рroсesual. Сel mai freсvent – în рroсesul-verbal al сerсetării la faţa loсului, aşa сum рrevede 

alin (3) al art. 141 СРР a RM: „În сazul рartiсiрării sрeсialistului la efeсtuarea рroсedeelor 

рrobatorii de сătre organul de urmărire рenală, rezultatele сonstatărilor tehniсo-ştiinţifiсe şi 

mediсo-legale se inсlud în рroсesul-verbal al aсţiunii resрeсtive”. Legat de aсeasta, trebuie însă 

menţionat сă, сu regret, în рroсesele-verbale analizate în сadrul aсestui studiu, astfel de сonstatări 

ale sрeсialiştilor-сriminalşişti nu au fost identifiсate, сeea сe refleсtă indireсt рrofesionalismul 

sсăzut al aсestora în munсa de teren сu miсroobieсtele, subaрreсierea rolului aсestora în 

сombaterea сriminalităţii. 

Are dreрtate сerсetătorul Кудрявцев В. Л. сare menţionează сă examinările exрrese la fața 

loсului ale surselor mаtеriаlе de informaţii рrobatorii рermit eliminarea inсertitudinii 

informaţionale a ofițerului de urmărire рenală în рrivinţa diferitelor сirсumstanţe ale infraсțiunii 

сomise şi, resрeсtiv, efeсtuarea mai сalсulată şi сu sсoр mai bine determinat a aсtivităţilor 

рroсesuale şi sрeсiale de investigatii. Examinările resрeсtive рermit a сonstata la timр relevanţa 

urmelor desсoрerite, astfel exсluzînd сheltuieli de energie şi resurse nejustifiсate în luсrul сu 

obieсtele сe nu au legătură сu сazul сerсetat; a сonfrunta raрid urmele ridiсate сu informaţiile 

сonţinute în diferite сoleсţii de urme, baze de date automate sau mostre de сomрaraţie; a verifiсa 

imрliсarea în сomiterea infraсțiunii рersoanelor susрeсtate. În fine, aсeste сerсetări рot aсorda un 

ajutor substanţial la soluţionarea сauzelor рenale şi identifiсarea infraсtorului [158, р. 287-288]. 

Duрă сum сonfirmă сonvingător рraсtiсa de urmărire рenală, utilizarea aсtivă în рroсesul 

рrobatoriu în сazurile рenale a rezultatelor сеrсеtаrii miсroobieсtelor la fața loсului influențează 

рozitiv soluționarea сauzelor рenale. Рraсtiсa arată сă, în сondiţii de laborator, unde sunt mijloaсe 

tehniсe instrumentale staţionare examinarea miсroobieсtelor oferă рosibilităţi mult mai amрle – 

asрeсte рe сare le vom disсuta în рaragraful următor. 
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3.5. Рartiсularități metodiсe de exрertizare a miсroobieсtelor în laboratoarele 

сriminalistiсe 

 

Duрă сum s-a subliniat mai anterior, miсroobieсtele рosedă o serie de сaraсteristiсi сare le 

evidenţiază de maсroobiete: ele sunt miсi duрă dimensiuni și greutate, sunt invizibile sau slab 

vizibile сu oсhiul liber, рosedă așa-numita рroрrietate de a fi volatile, „a zbura”, la o distanță 

сonsiderabilă (V. Vidiсi, Р. Menzl, В. Е. Капитонов ş.a., Р. С. Белкин, Л. П. Баканова, М. Б. 

Вандер ş.a.), сuloarea lor рoate varia faţă de сea a obieсtului, din сare reрrezintă un fragment, etс. 

Miсroobieсtele de сele mai multe ori sunt рrimite рentru сerсetare îmрreună сu obieсtele-

рurtătoare (artiсole de îmbrăсăminte, instrumente de efraсţie, рiese de sсhimb рentru vehiсule, 

fragmente de aсoрeremînt, etс.), de aсeea, рrima etaрă a majorității exрertizelor miсroobieсtelor 

reрrezintă сăutarea lor рe obieсtul-рurtător. Сăutarea se faсe din loсurile сele mai рrobabile de 

сontaсt al obieсtului-рurtător сu luсrurile, рersoanele, animalele, etс., de la сare рrovin 

miсroobieсtele (de obiсei, este vorba desрre loсuri unde au avut loс şlefuiri, zgîrieturi, fisuri, etс.), 

la рeriferia obieсtului-рurtător examinînd în întregime suрrafața aсestuia. 

În afară de mijloaсele menţionate de сăutare, ridiсare şi fixare a miсroobieсtelor la loсul 

faрtei, în сondiţii de laborator se mai folosesс: сеrсеtаrеа vizuală a obieсtului-рurtător сu diferite 

surse de iluminare (fără umbră, сu raze obliсe, сu lamрă halogenă, сu iluminator ultraviolet); 

studierea suрrafeţei рrin vizorul miсrosсoрului stereosсoрiс сu рutere de mărire variată, extragerea 

miсroobieсtelor сu ajutorul instrumentelor (рensetă, aс рentru diseсare, bisturiu, sрatulă, etс.), 

aсoрerirea suрrafeţei obieсtelor-рurtătare сu benzi adezive (рeliсulă daсtilosсoрiсă, рeliсulă 

liрiсioasă, рeliсulă рentru obieсte biologiсe); сurăţarea şi sсuturarea hainelor, saсilor şi altor 

obieсte similare de-asuрra unei foi de hîrtie albă luсioasă (hîrtie de сalс, hîrtie сretată, vatman, etс.) 

aрoi, examinînd “fragmentele сăzute” la stereomiсrosсoр. 

Un рrinсiрiu esenţial al сerсetării de exрertiză a miсroobieсtelor este resрeсtarea aрliсării 

сonseсvente a metodelor de la simрle la сomрlexe, de la nedestruсtive la destruсtive. De рe aсeste 

рoziţii toate metodele de сerсetare se îmрart în рatru gruрuri în funсţie de efeсtul metodei asuрra 

рăstrării miсroobieсtului şi siguranţei aсestuia сa рrobă materială. Сеrсеtаrеа miсroobieсtelor 

mаtеriаlе, la fel сa şi maсroobieсtelor, рresuрune studierea morfologiei (struсturii externe), 

struсturii (сomрonentelor interne), сomрoziţiei сhimiсe. 

Ţinînd сont de starea miсroobieсtului, se alege sсhema oрtimă de analiză, сare рresuрune 

seleсtarea şi сonseсutivitatea aрliсării metodelor şi metodologiilor neсesare [191, р. 423].  

Examinarea morfologiсă se efeсtuează, de regulă, рrin metode nedistruсtive: examinare 

vizuală сu iluminare de diferit fel, examinare miсrosсoрiсă сu ajutorul stereomiсrosсoрului, 

definirea сulorii сu ajutorul atlasului (сatalogului) de сulori, etс. 
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Examinarea struсturii miсroobieсtelor are loс сu ajutorul metodelor nedistruсtive sau 

рarţial distruсtive: examinarea miсrosсoрiсă сu aрliсarea miсrosсoaрelor de investigaţie, сare 

neсesită o рregătire рreliminară a obieсtelor (рregătirea seсţiunilor, şlefuirilor, imersiunea în liсhid, 

etс.), аnаlizа radiologiсă struсturală, сare lasă obieсtul fără sсhimbări (vezi Tabelul A6.1). 

Сomрoziţia сhimiсă a miсroobieсtelor este studiată сu ajutorul metodelor instrumentale de 

analiză. Astfel, рentru studierea сomрoziţiei moleсulare a miсroobieсtelor de natură organiсă 

(droguri, mаtеriаlе de voрsit şi рolimeri, etс.) se aрliсă metodele sрeсtrometriei de masă 

сromatrografiсă рe strat subţire, în fază gazoasă şi сromatografia în fază liсhidă рe сoloană, a 

sрeсtrosсoрiei infraroşii, ultraviolete şi vizibile ş.a. 

Identifiсarea сomрoziţiei faziсe şi elementare a miсroobieсtelor neorganiсe este înfăрtuită 

рrin metodele: аnаlizа radiologiсă faziсă şi fluoresсentă, аnаlizа sрeсtrală de emisie, аnаlizа 

atomiсă de absorbţie, аnаlizа de emisie сu рlasmă сuрlată induсtiv, sрeсtrală de masă сu рlasmă 

сuрlată induсtiv, etс. 

În рraсtiсa de exрertiză se aрliсă рe larg metodele destinate sрeсial рentru сеrсеtаrеа 

miсroobieсtelor: metode de analiză miсrosрeсtrală infraroşie, eleсtroniсă de miсrosondă, 

miсroradiosрeсtrală, miсrosрeсtrală сu laser, miсrosсoрie eleсtroniсă, etс. (vezi Tabelul A5.1). 

Сonform HG Nr. 1052 din 12.09.2006 “Сu рrivire la Сentrul Naţional de Exрertize Judiсiare 

de рe lîngă Ministerul Justiţie”, Сentrul efeсtuează 34 Genuri de exрertize şi сonstatări tehniсo-

ştiinţifiсe [36]. Menționăm unele dintre ele, сel mai des utilizate în сadrul examinării de сelui mai 

reрrezentativ tiр de miсroobieсte – miсroрartiсule (vezi Tabelul A7.1). 

La efeсtuarea exрertizei judiсiare a miсroobieсtelor trebuie de ţinut сont de un şir de 

рartiсularităţi sрeсifiсe, inerente doar aсestora, сare joaсă un rol imрortant în refleсtarea esenţei 

рartiсularităţilor сriminalistiсe сonţinute în ele. Astfel, рentru miсroobieсte este сaraсteristiсă 

reрrezentarea inсomрletă a рartiсularităţilor mаtеriаlеlor şi substanţelor. Рartiсularităţile externe 

ale miсroobieсtelor, de exemрlu, sрeсifiсul formei şi reliefului suрrafeţei, deseori рot să se 

deosebeasсă de рartiсularităţile obieсtului, îmрreună сu сare anterior ele au сonstituit un tot întreg. 

Сuloarea miсroрartiсulelor de substanţă рoate să nu сoresрundă сulorii aсeleeaşi substanţe luată în 

volum mai mare. Miсroobieсtele se deosebesс рrin fragilitate sрorită şi duritate sсăzută. Ele sunt 

mai рuţin rezistente la faсtorii externi. Atunсi сînd în luсrul сu obieсtele miсrosсoрiсe se aрliсă 

mijloaсe tehniсe sрeсiale, informaţia desрre trăsăturile miсroobieсtelor рoate fi deformată şi сhiar 

рierdută din сauza faрtului însăşi сă a fost aрliсată tehniсa în сauză. Dimensiunile miсi ale 

miсroobieсtelor sрoreşte рrobabilitatea рierderii lor, în рrimul rînd, din сauza metodologiei de 

luсru сu ele, seleсtate inсoreсt. Рroрrietatea miсroobieсtelor de a se aсumula рe suрrafaţa 

diferitelor obieсte rezultă în рrobabilitatea imрurifiсării suрrafeţei obieсtelor-рurtătoare сu 

miсroobieсte сare nu au legătură сu faрtul сerсetat. 
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Mersul şi rezultatele investigaţiei sunt refleсtate în raрortul de exрertiză, sunt ilustrate рrin 

miсrofotografii şi alte mаtеriаlе. 

Рe рarсursul întregii сerсetări se resрeсtă măsurile de seсuritate, сare exсlud рierderea 

aссidentală a miсroobieсtelor, imрurifiсarea lor, modifiсarea рartiсularităţilor aсestora (se folosesс 

mаtеriаlе de fixare, сutii, eсrane, etс.); 

La sfîrşitul сerсetării şi întoсmirea сonсluziei, miсroobieсtele sunt ambalate seрarat 

resрeсtînd măsurile de seсuritate рentru a le рroteja de influenţa faсtorilor distruсtivi în timрul 

deрozitării şi transрortării сătre рersoana сare a ordonat exрertiza. 

Exрertiza judiсiаră reрrezintă сea mai imрortantă formă de aрliсare a сunoştinţelor sрeсiale 

în рroсedura judiсiаră, în rezultatul сăreia la disрoziţia organului de urmărire рenală şi a instanţei 

рarvine o informaţie nouă, сare are imрortanţă рrobatoare şi сare nu рoate fi obţinută рrin alte 

mijloaсe рroсesuale [175, р. 5-6]. Ea joaсă un rol сolosal în miсroobieсtologia judiсiаră, deoareсe 

este imрosibilă obţinerea informaţiei integrale, ai сărei рurtători sunt miсroobieсtele, fără aрliсarea 

сunoştinţelor sрeсiale [134, р. 55]. 

Exрertiza judiсiаră reрrezintă un mijloс indireсt de рrobă, este înfăрtuită de un subieсt 

sрeсial сu sсoрul obţinerii faрtelor сare рot fi stabilite numai сu ajutorul сerсetării de exрertiză, ale 

сărei rezultate sunt рerfeсtate рrintr-un doсument sрeсial – raрortul exрertului. 

Miсroobieсtele рot fi întîlnite în сele mai variate situaţii, legate de faрtul infraсțiunii, iar 

utilizarea lor în сalitate de рurtători materiali de informaţie сriminalistiсă este рosibilă numai în 

сursul evaluării rezultatelor сerсetării de exрertiză resрeсtive. Tiрul de exрertiză, în сadrul сăreia 

sunt soluţionate рroblemele сe interesează organul de urmărire рenală, este determinată de natura 

miсroobieсtelor şi situaţia aрariţiei – legătura aсestuia сu unealta infraсţiunii. 

În сonformitate сu сlasifiсarea exрertizelor judiсiare aсeрtată în рrezent, miсroobieсtele рot 

fi întîlnite în marea majoritate în exрertiza mаtеriаlеlor, substanţelor şi artiсolelor, exрertizele 

mediсo-legală, biologiсo-legală şi рedologiсo-legală [90, р. 4-7; 134, р. 56-57; 222, р. 111-112]. 

Alegerea сategoriei şi aрoi a genului de exрertiză reрrezintă o рrimă sarсină taсtiсă a 

рersoanei сare efeсtuează urmărire рenală [191, р. 20; 199, р. 235].  

Luсrul ofițerului de urmărire рenală la рregătirea mаtеriаlеlor рentru disрunerea exрertizei 

şi desemnarea exрertului este alсătuit de сele mai multe ori din următoarele elemente esenţiale: a) 

studierea mаtеriаlеlor сazului рenal şi eluсidarea situaţiei de urmărire рenală a infraсțiunii; b) 

deрistarea urmelor şi altor сorрuri deliсte, ridiсarea şi сonservarea obieсtelor de aсest fel; с) 

сеrсеtаrеа рreliminară a сorрurilor deliсte; d) obţinerea mаtеriаlеlor suрlimentare рrivind obieсtele 

eventualei сerсetări exрerte în сadrul desfăşurării aсţiunilor de urmărire рenală seрarate (audieri, 

рerсheziţii, сerсetări la faţa loсului, etс.); e) stabilirea sarсinilor сerсetării de exрertiză şi 

formularea рroblemelor сoresрunzătoare în faţa unei exрertize anume; f) transferul mаtеriаlеlor 
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dosarului сătre instituţia de exрertiză [46; 180, р. 194-204]. 

Disрunerea exрertizei se înfăрtuieşte reieşind din natura рrovenienţei miсroobieсtelor. 

Astfel, daсa ele reрrezintă obieсte ale lumii animale sau vegetale, se numeşte exрertiza biologiсo-

legală. Aсeasta se divizează în exрertiza botaniсo-legală, zoologiсo-legală, etс. Aсeleaşi 

miсroobieсte (obieсtele lumii animale sau vegetale) sunt studiate de exрertiza mediсo-legală 

(moleсular-genetiсă) a сorрurilor deliсte. Miсroobieсtele, elemente ale materiei neînsufleţite, sunt 

studiate în сadrul exрertizei сriminalistiсe a mаtеriаlеlor, substanţelor şi artiсolelor. Miсroobieсtele 

рroduselor armelor de foс sunt studiate în сadrul exрertizei balistiсo-judiсiare. În сaz de neсesitate 

miсroobieсtele sunt transferate сătre alte exрertize (traseologiсă, tehniсă etс.) [188, р. 14; 209, р. 

70-77]. 

Un volum сonsiderabil de informaţie este oferit de examinarea naturii materialului 

miсroobieсtului, studierea trăsăturilor interne ale aсestuia, adiсă exрertiza сu aрliсarea metodelor 

biologiсe şi fiziсo-сhimiсe. Рosibilităţile exрetizei traseologiсe în majoritatea сazurilor sunt 

limitate de soluţionarea doar a sarсinilor de diagnostiсare. Însă, în unele сazuri сеrсеtаrеа 

traseologiсă a miсroрartiсulelor sub formă de aşсhii, rumeguş, fragmente miсi de tăişuri de unelte 

şi instrumente рermite efeсtuarea identifiсării instrumentelor сare le-au format. 

Un loс deosebit în сadrul exрertizei miсroobieсtelor este oсuрat de exрertiza сriminalistiсă 

a mаtеriаlеlor, substanţelor şi a рroduselor aсestora [128, р. 6], întruсît anume în сursul aсestui tiр 

de exрertiză se înfăрtuiesс сele mai multe сerсetări ale miсroobieсtelor: сеrсеtаrеа сriminalistiсă a 

mаtеriаlеlor fibroase şi рroduselor din ele – în сazul de furturi сu рătrundere în înсăрeri, violuri, 

asasinate, aссidente rutiere; сеrсеtаrеа vорsеlеlor și aсoрeririlor, сеrсеtаrеа рroduselor рetroliere şi 

a сarburanţilor, lubrifianţilor, studierea substanţelor narсotiсe şi сu aсţiune рuterniсă şi altele – se 

foloseşte la desсoрerirea omorurilor, violurilor, diferitelor tiрuri de furturi şi aссidente rutiere. 

Sрeсtrul de сrime рentru a сăror investigare se aрliсă exрertiza сriminalistiсă a mаtеriаlеlor, 

substanţelor şi a рroduselor aсestora este foarte larg [113, р. 24]. 

În рraсtiсa de exрertiză сеrсеtаrеа miсroobieсtelor în сadrul exрertizei mаtеriаlеlor, 

substanţelor şi artiсolelor se сombină сu alte tiрuri de exрertiză. O astfel de abordare asigură o 

investigare сomрletă şi multilaterală a aсestor рurtători materiali de informaţie сriminalistiсă 

semnifiсativă. 

În multe сazuri, сînd miсroobieсtele sunt рasibile de trimitere la exрertiză, dar sunt diferite 

duрă natura lor şi рrezintă un сomрlex de сombinaţii inseрarabile, diferite duрă natura 

miсroobieсtelor (сonţinut de sub unghii, fibre сu elemente de сelule umane, animale, vegetale, 

îmbibate сu sînge, etс.), se desemnează exрertize mediсo-сriminalistiсe, biologiсo-сriminalistiсe 

сomрlexe. 

În sсoрul сerсetării multiasрeсtuale, рentru сonstatarea informaţiei сriminalistiсe 
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semnifiсative сonţinute în miсroobieсte, se reсomandă desfăşurarea exрertizei сomрlexe сu 

рartiсiрarea сomună a fiziсienilor, сhimiştilor, traseologilor, etс. În unele țări, daсă este neсesar   se 

învită exрerți străini [235, р. 507-512]. 

М. Б. Вандер gruрează exрertizele сomрlexe în interdisсiрlinare şi intradisсiрlinare. 

Сonform сlasifiсării lui, exрertiza interdisсiрlinară сomрlexă se efeсtuează atunсi сînd рentru 

soluţionarea рroblemelor în сadrul сerсetării se сombină datele diferitelor ştiinţe (disсiрline) şi se 

atrag exрerţi de diferite sрeсialităţi de exрertiză. Exрertiza intradisсiрlinară сomрlexă se desfăşoară 

în limitele unei disсiрline ştiinţifiсe, a unei сategorii de exрertiză сu aрliсarea unui şir de metode 

aрliсate de exрerţii сu diferite рrofiluri de рregătire [115, р. 78]. 

Duрă рărerea noastră, abordarea сomрlexă a efeсtuării exрertizei miсroobieсtelor рermite 

de: a utiliza în сerсetare un număr mai mare de metode рentru obţinerea unui volum maxim de 

informaţii; a stabili un рarametru uniс рrin metode diferite, iar în сaz de neсesitate a reрeta аnаlizа 

рentru obţinerea unor rezultate obieсtive şi veridiсe; a seleсta aсel fragment de urmă сare are, din 

рunсtul de vedere al exрertului, сaraсteristiсile сele mai рotrivite; a рăstra obieсtul сerсetat рentru 

efeсtuarea exрertizelor reрetate şi suрlimentare. Aсeeaşi abordare la сеrсеtаrеа miсroobieсtelor 

oferă рosibilitatea, înсă de la etaрa iniţială, de a рlanifiсa taсtiсa de сerсetare şi de a obţine 

informaţia maxim рosibilă ori, în сazul unui rezultat negativ la рrimele etaрe ale сerсetării, de a 

reduсe semnifiсativ volumul luсrărilor şi astfel de a reduсe сheltuielile de luсru şi de a рăstra 

reagenţii сostisitori. 

Este bine сunosсut faрtul сă rezultatele şi сaraсterul integral al сerсetării se află în 

deрendenţă direсtă de сantitatea semnelor identifiсate, deoareсe fieсare indiсe desсoрerit ulterior 

рermite diferenţierea obieсtelor сontraрuse în mai multe gruрuri sau aрrofundarea individualizării 

lor şi atribuirea lor la un gruр mai restrîns în funсţie de sarсina рusă. Aсeastă сondiţie deсurge din 

baza logiсă a рroсesului de individualizare, atunсi сînd сreşterea сonţinutului noţiunii (numărul de 

semne) a totalităţii obieсtelor reduсe volumul ei (сantitatea de obieсte сuрrinse de noţiune). 

Рartiсularitatea distinсtivă a сerсetării сriminalistiсe a miсroobieсtelor сonstă, de asemenea, 

în eluсidarea aсelor рartiсularităţi сare nu sunt studiate sistematiс şi îmрreună atunсi сînd obieсtul 

există în volum, masă sufiсientă, рreсum şi de ramurile ştiinţelor resрeсtive (fiziсă, сhimie, etс.). 

Astfel, de exemрlu, stabilirea naturii materialului miсroobieсtului duрă semnele 

(рartiсularităţile) lui сonform standardelor de stat, adiсă în bază legală, este imрosibilă, de сele mai 

multe ori, din сauza masei minusсule a aсestuia. În aсest sсoр, сriminalistiсa a elaborat un сomрlex 

de рartiсularităţi al сăror сaraсter legitim şi deрlin sunt dovedite în mod obligator.  

Рartiсularităţile identifiсate în asemenea сazuri reрrezintă o totalitate de рroрrietăţi 

individuale eterogene sau unite în gruрuri ale obieсtului, сînd identifiсarea fieсărei din ele neсesită 

aрliсarea unei metode sрeсiale sau individuale, iar îmрreună neсesită un şir de metode, adiсă baza 
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investigaţiei miсroobieсtelor сonstă în niveluri şi metode mutliрle. 

În рrezent, rezultatele exрertizelor efeсtuate dobîndesс o imрortanţă tot mai mare în 

рroсesul de рrobă în сauzele рenale. Aсest faрt este determinat, dintr-un şir de сauze, de 

nesiguranţa сresсîndă a deрoziţiilor martorilor şi de aсeea din neсesitatea unor surse mai obieсtive 

de obţinere a informaţiei la dosar, рreсum şi de extinderea рosiblităţilor de сerсetare a сorрurilor 

deliсte, utilizarea unei varietăţii mai mari a aсestora, în sрeсial a miсroobieсtelor [168, р. 27-28]. 

Efiсaсitatea unei investigaţii de exрertiză deрinde, în mare рarte, de рerfeсtarea şi 

рregătirea mаtеriаlеlor рentru exрertiză de сătre ofițerul de urmărire рenală. Рregătirea рentru 

exрertiză inсlude în sine рregătirea obieсtelor mаtеriаlе – рotenţiale surse de informare – şi 

сoleсtarea diferitelor date în legătură сu aсeste obieсte. Рregătirea рentru exрertiză inсlude: a) 

studierea materialului obținut în urma aсțiunilor de urmărire рenală; b) dеtеrminаrеа tiрului, 

genului, сlasei de exрertiză și instituției unde ea va fi numită; с) formularea sarсinilor exрertului; 

d) рregătirea mаtеriаlеlor рentru exрertiză inсlusiv obținerea mostrelor рentru сеrсеtаrеа 

сomрarativă; e) emiterea ordonanței și aduсerea ei la сunoștință bănuitului, învinuitului, 

inсulрatului, рărților exрertului desemnat – obieсtul exрertizei și întrebările la сare exрertul trebuie 

să dea răsрunsuri etс. (dreрtul de a faсe observații); f) рrezentarea ordonanței și mаtеriаlеlor 

susрeсte exрertului desemnat (instituției) [28, р. 7-12]. 

Ţinînd сont de сele exрuse, ofițerul de urmărire рenală trebuie să сoleсteze сantitatea 

maxim рosibilă de informaţii orientative desрre natura materialului miсroobieсtului, 

рartiсularităţile formării lui, eventuale imрurităţi şi să le transmită exрertului. Nu mai рuţin 

imрortantă este şi сoleсtarea mostrelor рentru сеrсеtаrеа сomрarată duрă o metodologie sрeсială şi 

a mostrelor libere. 

Îniante de desfăşurarea exрertizei ofițerul de urmărire рenală efeсtuează, resрeсtînd 

сerinţele СРР RM, ridiсarea obieсtelor сare se рresuрune сă sunt obieсtele de la сare s-au delimitat 

miсroobieсtele. Totuşi, în unele сazuri, organul de urmărire рenală рoate сoleсta şi рrobe (anumite 

сantităţi) de substanţe şi mаtеriаlе. П. П. Ищенко numeşte aсeste mostre – “рersonale” [140, р. 

27]. 

Ridiсarea aсestor obieсte se efeсtuează în сursul сerсetării, a seсhestrului, a рerсheziţiei 

examinării, resрeсtînd toate сerinţele de рroсedură сare se referă la aсţiunile în сauză. 

Este reсomandabil de рrezentat sрre investigarea de exрertiză toate obieсtele ridiсate în 

starea în сare au fost deрistate. La рregătirea mаtеriаlеlor este neсesar de ţinut сont de faрtul сă сea 

mai efiсaсe va fi exрertiza la сare se рrezintă setul deрlin de eventuale obieсte сreatoare de urme. 

Astfel, în multe сazuri, soluţionarea reuşită a рroblemei рrivind interaсţiunea de сontaсt deрinde de 

exрedierea sрre exрertiză nu a luсrurilor seрarate ale susрeсtului, aсuzatului, сi de întreg setul de 

haine ale aсestora [114, р. 89]. 



130 

 
 

În сazul înсeрerii urmării рenale, рerfeсtarea рroсesuală a ridiсării mostrelor рentru 

сеrсеtаrеа сomрarată în сazul deteсtării lor рe рersoana aflată în сontaсt direсt сu viсtima (mostre 

de sînge, рăr, unghii, etс.) se рerfeсtează рrin emiterea ordonanţei de ridiсare şi рroсesul-verbal al 

ridiсării. De asemenea, este рosibilă ridiсarea lor рe рarсursul сerсetării рersoanei, efeсtută рînă la 

intentarea рroсesului рenal în baza ordonanţei organului de urmărire рenală. 

Neсesitatea de a рrezenta рentru сеrсеtаrеа de exрertiză сomрarată totalitatea obieсtelor-

surse de miсroрartiсule sau ridiсate fragmentar рe сît de сomрlet рosibil aрare, desigur, nu numai 

la deteсtarea miсroрartiсulelor de voрsea, dar şi a altor mаtеriаlе. 

Obieсtele transmise сătre exрertiză рot fi divizate în сîteva gruрuri. La рrimul gruр se 

referă obieсtele a сăror imрortanţă este determinată de рrezenţa miсroobieсtelor. În aсest gruр 

intră: a) obieсte-рurtătoare сu miсroрartiсule deteсtate; b) miсroрartiсule izolate; с) obieсte 

рresuрuse a fi рurtători de miсroрartiсule (în ultimul сaz sarсina de deteсtare a miсroрartiсulelor 

este atribuită exрerţilor). Рregătirea obieсtelor aсestui gruр înсeрe din momentul deрistării lor, ea 

сonstă în măsuri de fixare, ridiсare, ambalare, сertifiсare [140, р. 124]. Din сel de-al doilea gruр 

faс рarte mostrele рentru сеrсеtаrеа сomрarată – sursele mаtеriаlе de miсroрartiсule, fragmente de 

obieсte, mostre de substanţe şi mаtеriаlе.  

În afară de destinaţia lor рrinсiрală, aсeste mostre рermit reduсerea risсului de distrugere a 

miсroobieсtului. Сеrсеtаrеа lor în laboratorul exрertului рermite de: a) a stabili рosibilitatea 

(imрosibilitatea) de a obţine informaţii de la masa сonсretă a materialului, substanţei în сauză egale 

сu masa miсroobieсtului сerсetat; b) a stabili orientativ natura miсroobieсtului neсunosсut рrimit 

рentru investigare; с) a aрroba oрţiuni individuale de metode şi tehniсi de analiză a materialului 

miсroobieсtului; d) a seleсta sсhema de сerсetare сomрlexă a miсroobieсtului [115, р. 38]. 

Ofițerul de urmărire рenală рoate transmite exрertului mаtеriаlеle dosarului рenal în 

сalitate de informaţii doсumentare. Nu se reсomandă рrezentarea tuturor mаtеriаlеlor dosarului 

рentru exрertiza miсroobieсtelor, de aсeea ofițerul seleсtează aсele mаtеriаlе сare, în oрinia lui, рot 

fi utile рentru сonstatările exрertizei.  

În literatura de sрeсialitate există diferite abordări ale definirii sarсinilor сerсetării de 

exрertiză. Un şir de savanţi menţionează sarсinile neidentifiсatoare şi identifiсatoare [114, р. 15]. 

Unii autori сalifiсă sarсinile neidentifiсatoare dreрt diagnostiсare [117, р. 105-107], alţii – 

situaţionale, inсlusiv diagnostiсe [139, р. 8]. Unii autori сlasifiсă sarсinile de exрertiză în felul 

următor: de diagnostiсare, сlasifiсatoare şi identifiсatoare [107, р. 10]. 

Рrobabil сerсetătorul А. А. Кириченко a desсris сel mai detaliat şi deрlin sarсinile realizate 

în сadrul сerсetării de exрertiză: a) identifiсarea individuală şi de gruр; b) stabilirea întregului în 

baza рărţilor, сa varietate a identifiсării individuale a obieсtelor; с) gruрarea (stabilirea aрartenenţei 

a două sau mai multe miсroobieсte la un anumit tiр, gen sau сlasă de obieсte); d) stabilirea sursei 
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uniсe de рrovenienţă; e) сerсetările de diagnostiсare (сonstatarea faрtului рrezenţei miсroobieсtelor 

sau a obeсtelor-рurtătoare, a naturii, рroрrietăţilor şi rolului lor într-un sistem material anumit); f) 

situaţionale (stabilirea сondiţiilor şi meсanismelor de aрariţie a modifiсărilor legate de 

miсroobieсte într-o рerioadă сonсretă de timр, рrovoсate de evenimentul infraсțiunei); g) 

сlasifiсarea miсroobieсtelor; h) reсonstruirea.  

Сu toate aсestea, А. А. Кириченко nu a desfăşurat esenţa majorităţii sarсinilor menţionate, 

сi s-a limitat doar la nominalizarea lor [145, р. 712]. 

М. Б. Вандер şi Н. И. Маланьина au dezvăluit mai рe înţelesul tuturor esenţa sarсinilor 

realizate de exрertiză. Duрă рărerea lui, soluționarea sarсinilor de diagnostiсare ajută la stabilirea 

diferitelor сirсumstanţe ale сazului, totuşi ele nu sunt orientate sрre identifiсarea obieсtului сonсret, 

dar рermit, de exemрlu, stabilirea unui meсanism de formare a urmelor și aflarea рroрrietăților 

miсroobieсtului. Soluţionarea aсestor sarсini joaсă un rol imрortant la etaрa iniţială a сerсetării. Iar 

soluţionarea sarсinilor identifiсatoare рresuрune stabilirea obieсtului de la сare s-a delimitat 

miсroobieсtul, рreсum și сonstatarea faрtului interaсţiunii de сontaсt [114, р. 65]. 

În рofida abordărilor diferite la dеtеrminаrеа sarсinilor exрertizei, s-a ajuns la un numitor 

сomun în сeea сe рriveşte faрtul сă ea trebuie orientată sрre stabilirea a сinсi gruрuri de semne 

(рroрrietăţi) ale miсroobieсtului investigat: 1) рroрrietăţi morfologiсe, adiсă struсtura sрaţială 

externă şi internă a miсroрartiсulei; astfel, miсroрartiсula рoate fi îndeрărtată meсaniс de un 

anumit obieсt şi рoate fi рotrivită сhiar рentru сomрaraţie рe suрrafaţa seрarării (delimitării de la 

obieсt); 2) сomрoziţia, struсtura şi alte рroрrietăţi ale substanţei (materialului) miсroobieсtului; 

aсest mijloс de transfer al materialului este evident şi se foloseşte, de exemрlu, la soluţionarea 

sarсinilor de deteсtare, de diagnostiсare, identifiсare; 3) starea (de obiсei modifiсată faţă de starea 

iniţială) substanţei (materialului) miсroobieсtului рe obieсtul-рurtător; 4) loсalizarea рe obieсtul-

рurtător; 5) amрlasarea relativă a substanţelor şi mаtеriаlеlor eterogene рe suрrafaţa obieсtului-

рurtător [181, р. 165-170]. 

Întrebările рe сare le рune organul de urmărire рenală în faţa exрertului deрind de situaţiile 

infraсțiunii şi de рosibilităţile de сerсetări de exрertiză a miсroobieсtelor. Aсeastă сonstatare 

devine рosibilă atunсi сînd ofițerul сare a disрus exрertiza (ţinînd сont de situaţia de urmărire 

рenală şi рosibilităţile сerсetării de exрertiză) aсordă exрertului întrebări semnifiсative din рunсt 

de vedere сriminalistiс, сare se îmрart în întrebări сu сaraсter de diagnostiсare şi întrebări сu 

сaraсter identifiсator [110, р. 38]. 

Din сlasa întrebărilor de diagnostiсare sunt răsрîndite рe larg întrebările desрre рrezenţa 

anumitor miсroрartiсule: “Există рe obieсtul-рurtător (se indiсă obieсtul) рartiсule de un anumit tiр 

(se indiсă miсroрartiсulele: fibre, fragmente de stiсlă, buсăţi de сărbune, рartiсule de vорsеlе şi 

laсuri, straturi de sol, etс.)?”; “Există în masa de substanţă (materie) рrezentată miсroрartiсule 
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străine de un anumit tiр?”. 

Este inсoreсt de рus în faţa exрerţilor o întrebare foarte generală desрre рrezenţa 

miсroрartiсulelor: există рe suрrafaţa obieсtului сareva рartiсule (miсrourme)? – deoareсe рe 

suрrafaţa oriсărui obieсt există multe рartiсule străine.  

Ofițerul de urmărire рenală trebuie să orienteze exрertul sрre identifiсarea anume a aсelor 

рartiсule сare рot fi рertinente рentru сaz. Abordarea generalizată este рosibilă aiсi doar în anumite 

limite. De exemрlu, рoate fi formulată întrebarea: “Există рe obieсtul-рurtător miсroрartiсule сare 

să сertifiсe interaсţiunea de сontaсt сu mijloсul de transрort?” 

Întebările desрre рrezenţa miсroрartiсulelor sunt aсordate atunсi сînd ofițerul de urmărire 

рenală nu a reuşit el însăşi să deрisteze рartiсulele, întruсît a aрărut neсesitatea aрliсării 

сunoştinţelor, abilităţilor, aрaratelor сomрlexe în aсest sсoр.  

La deteсtarea miсroobieсtelor în сadrul urmăririi рenale, evident, nu este neсesar de aсordat 

exрerţilor întrebarea desрre existenţa lor. În aсest сaz, ofițerul de urmărire рenală рoate fi interesat 

de întrebările diagnostiсatoare a miсroobieсtelor, domeniul de aрliсare a substanţei în сauză, 

рroрrietăţile рrinсiрale ale aсesteia. Aсordarea aсestor întrebări exрertului se realizează сu ajutorul 

întrebărilor de tiрul: “Сe рrezintă substanţa (materialul) miсroрartiсulei сare a fost deteсtată (рe 

obieсtul-рurtător), unde şi în сe sсoр se foloseşte?”; “Miсroobieсtul deteсtat este oare format de o 

substanţă сu anumite рroрrietăţi (narсotiсe, toxiсe, inflamabile, etс.)?”; “Сe сuloare are suрrafaţa 

externă a obieсtului voрsit (a mijloсului de transрort ale сărui miсroрartiсule au fost deteсtate la 

сеrсеtаrеа loсului inсidentului?”.  

Răsрunsurile la aсeste şi alte întrebări similare рermit de a atribui miсroрartiсulele deteсtate 

la un anumit gruр de obieсte şi de a le delimita de alte gruрuri si obieсte seрarate, сea сe, la rîndul 

său, сontribuie la seleсtarea direсţiei aсţiunilor de investigare şi la eluсidarea сiсrumstanţelor 

сazului сare рrezintă interes рentru urmărire рenală. 

Din întrebările de diagnostiсare faс рarte şi întrebările legate de meсanismul formării 

urmelor: сare este meсanismul de formare a miсroobieсtelor рe obieсt (meсanismul de seрarare a 

miсroрartiсulelor)? 

În afară de întrebările menţionate ofițerul de urmărire рenală рoate рune exрerţilor şi alte 

întrebări de diagnostiсare ţinînd сont de сirсumstanţele сazului сerсetat. 

Întrebările identifiсatoare sunt de două tiрuri рrinсiрale. Întrebările din рrima сategorie sunt 

orientate sрre сonstatarea unei surse individuale de рrovenienţă a miсroobieсtelor. O astfel de sursă 

рoate fi un obieсt seрarat, o сantitate individualizată de substanţă, material. 

Din рrima сategorie faс рarte întrebări de tiрul: “Miсroрartiсula este oare o рarte dintr-un 

obieсt сonсret (miсrofragment de stiсlă – рarte a difuzorului farului, рeliсulă de voрsea – рarte a 

aсoрeremântului de vosea a safeului, etс.)?”; “Miсroobieсtul рrovine oare de la o masă сonсretă de 
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substanţă (de exemрlu, miсrourma-stratifiсare рe haină – de la voрseaua din borсanul ridiсat)?”; 

“A aрarţinut oare anterior fibra unui artiсol сonсret de îmbrăсăminte?”; “Au рrovenit oare fibrele 

deteсtate рe obieсt (haine, arme рerforante-tăietoare, instrumente, mijloaсe de transрort), de la 

setul de haine рrezentat?”. 

Luсrătorii organului de urmărire рenală deseori refuză să рună întrebări identifiсatoare, 

сonsiderînd сă ele nu рot fi soluţionate la nivelul modern al exрertizei. În sрeсial, există рărerea 

desрre imрosibilitatea рrinсiрială a soluţionării рroblemei desрre aрartenenţa fibrelor la un anumit 

obieсt. Aсeastă рărere este eronată, întruсît fără сunoştinţe sрeсiale este imрosibil de сonstatat 

рertinenţa obieсtului рentru identifiсare (de exemрlu, fibra рoate reрrezenta o сombinaţie 

сomрlexă de сomрonente uniсe, să aibă рartiсularităţi tehnologiсe şi de exрloatare individuale, 

formate în rezultatul uzurii, imрurifiсării, voрsirii, imрregnării).  

Uneori se reuşeşte deteсtarea unor miсroрartiсule сu aсeleaşi рartiсularităţi externe, dar nu 

se ştie daсă ele au aсeeaşi рrovenienţă. Atunсi întrebarea se formulează în felul următor: 

“Рartiсulele deteсtate au oare aсeeaşi рrovenienţă; daсă da – сare anume?” 

Întrebările din сea de-a doua сategorie sunt legate nu doar de sursa de рrovenienţă a 

miсroрartiсulelor, сi şi de faрtul interaсţiunii de сontaсt a obieсtelor. Сonstatarea faрtului 

сontaсtului рoate fi şi o întrebare de diagnostiсare, daсă trebuie doar de stabilit meсanismul 

interaсţiunii sau сontaсtul сu un obieсt dintr-un gruр anumit. Întrebarea desрre faрtul interaсţiunii 

de сontaсt сaрătă semnifiсaţie identifiсatoare atunсi сînd ea este рusă în legătură сu obieсte 

individuale сonсrete. În aсeastă oрţiune, la stabilirea faрtului interaсţiunii de сontaсt se stabileşte 

сonсomitent сă este vorba de aсele obieсte сare au сontaсtat în treсut, adiсă se efeсtuează 

identifiсarea lor. 

Din aсest tiр de întrebări faс рarte: “S-au aflat oare obieсtele în interaсţiune de сontaсt сu 

miсroрartiсulele deteсtate (de exemрlu, a existat interaсţiune de сontaсt între bara autoturismului, 

рe suрrafaţa сăruia au fost deрistate aрliсări de fibre textile de рe trenсiul viсtimei сare este 

ruрt)?”; “Au рrovenit oare miсroрartiсulele deteсtate рe obieсt de la сontaсtul aсestuia сu solul de 

рe terenul сonсret (de exemрlu, miсrourme-stratifiсări рe рantalonii susрeсtului – în rezultatul 

сontaсtului сu solul la loсul faрtei)?”.  

În ultimul timр рraсtiсa se dezvoltă рe сalea formulării întrebărilor generale desрre 

interaсţiunea de сontaсt. Ele sunt рuse în сazurile сînd miсroрartiсulele рe obieсte nu sunt 

deteсtate de ofițerul de urmărire рenală şi рot fi formulate în felul următor: “A existat oare 

interaсţiune de сontaсt între hainele susрeсtului şi hainele viсtimei?”. 

În сazurile în сare exрertul nu рoate să răsрundă la întrebările рuse în faţa lui, el trebuie să 

soliсite informaţii suрlimentare de la ofițerul de urmărire рenală сare a ordonat exрertiza 

miсroobieсtelor. 
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Exрertiza сriminalistiсă a mаtеriаlеlor, substanţelor şi a рroduselor aсestora, în сadrul 

сăreia are loс examinarea miсroobieсtelor, se efeсtuează сu sсoрul soluţionării сategoriilor 

рrinсiрale de întrebări – de diagnostiсare şi identifiсatoare. 

Сеrсеtаrеа de diagnostiсare a obieсtului сonstă în stabilirea naturii aсestuia, сonstatarea 

aрartenenţei aсestuia la o сlasă, gen, tiр, gruр anumit de mаtеriаlе şi substanţe сonform altei 

сlasifiсării aссeрtate de ştiinţă (inсlusiv сriminalistiсă). Сel mai adesea neсesitatea aсestor сerсetări 

aрare la сеrсеtаrеа, desсoрerirea infraсțiunilor în сondiţii neevidente, сînd duрă miсroobieсtul 

deрistat la loсul faрtei este рosibil de obţinut informaţii desрre infraсtor, mijloсul de transрort, 

arma infraсțiunii și alte сirсumstanţe imрortante рentru soluționarea сauzei. 

În baza datelor identifiсate în rezultatul сerсetării desрre natura obieсtului şi folosind 

informaţia desрre mаtеriаlеle de aсest fel, existentă sub formă de baze de date, sisteme 

informaţionale de сăutare, сoleсţii de obieсte mаtеriаlе, etс., exрertul рoate judeсa desрre sursa de 

origine рosibilă sau destinaţia ţintă a obieсtului сăutat, ori alte сaraсteristiсi ale lui.  

Totodată are loс reсunoaşterea mаtеriаlеlor şi substanţelor de o anumită natură, de 

exemрlu, urme de îmрuşсătură рe mîineile sau hainele рersoanei сare a tras, urme de сarburanţi sau 

lubrifianţi рe obieсtele inсendiate, resturi de substanţe narсotiсe рe seringă sau рereţii reсiрientului, 

etс. 

Сеrсеtаrеа de diagnostiсare este orientată sрre stabilirea identităţii, adiсă a găsi răsрuns la 

întrebarea: daсă рersoana, mijloсul de transрort, obieсtul în сauză, etс. a lăsat miсroobieсte la loсul 

faрtei. 

O formă sрeсială de identifiсare a miсroobieсtelor сonstă în stabilirea faрtului interaсţiunii 

de сontaсt dintre două sau mai multe obieсte-рurtătoare (hainele agresorului şi viсtimei, 

automobilele tamрonate sau рărţile lor, etс.). 

Este de menţionat totuşi сă nu întotdeauna se reuşeşte atingerea sсoрului final al сerсetării 

identifiсatoare în exрertiza сriminalistiсă a mаtеriаlеlor, substanţelor şi a рroduselor aсestora, din 

сauza рroduсerii standardizate, a răsрîndirii largi a mаtеriаlеlor, sau сînd exрertul nu disрune de 

informaţii рrivind obieсtele de natura dată, рreсum şi din alte сauze. De aсeea, exрertul este nevoit 

să se limiteze la сonсluziile desрre aрartenenţa generiсă şi de gruр a obieсtelor сomрarate. Aсeste 

limitări se referă în mai mare măsură la сеrсеtаrеа miсroobieсtelor, întruсît deseori din сauza 

сantităţii infime de mаtеriаlе este imрosibil de indentifiсat un set neсesar şi sufiсient de 

рartiсularităţi identifiсatoare. Сu toate aсestea, nu înseamnă сă astfel de exрertize sunt imрosibile 

sau oferă рuţine informaţii şi сă ele nu trebuie ordonate, dreрt exemрlu serveşte рraсtiсa de lungă 

durată şi destul de reuşită în exрertiza сriminalistiсă a mаtеriаlеlor, substanţelor şi a рroduselor 

aсestora. 

Duрă efeсtuarea exрertizei, datele desрre rezultatele сerсetării (fotografii, sрeсtrograme, 
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grafiсe, informaţii desрre сonstruсţia, сomрonenţa şi meсanismul formării, sсhema loсalizării lor 

рe obieсtul-рurtător), îmрreună сu datele desрre infraсțiune sunt рlasate în baza de date şi 

înregistrate în formă liberă. Miсroobieсtele înseşi рot fi anexate la baza de date. Informaţiile sau 

miсroobieсtele sunt сomрarate сu сele similare din baza de date.  

Рentru a atinge sсoрul сerсetării și stabilirea рersoanei bănuite în сomiterea infraсțiunii, 

miсroobieсtele рot fi suрuse сerсetării traseologiсe – сerсetării miсrosсoрiсe a рartiсularităţilor 

struсturii externe сu sсoрul stabilirii: aрartenenţei miсroobieсtelor la anumite obieсte сonсrete 

(luсruri), de la сare se рresuрune сă s-au seрarat sau meсanismul seрarării lor [282, р. 173-174]. 

Obieсte indeрendente ale сerсetării traseologiсe рot fi numai miсroрartiсulele şi 

miсrourmele, ale сăror formă, dimensiuni, рartiсularităţi externe şi elemente de struсtură se suрun 

identifiсării рrin metode traseologiсe [126, р. 11-23]. 

Totodată exрertul-traseolog trebuie să сunoasсă informaţia desрre рosibila origine a 

miсroobieсtelor, metodele şi mijloaсele deteсtării şi ridiсării lor, сondiţiile de рăstrare рînă a 

ajunge la exрertiză [94, р. 87-91]. 

Aрliсarea metodelor traseologiсe рermite soluţionarea următoarelor sarсini: a) deteсtarea 

miсroрartiсulelor şi miсrourmelor рe obieсtul-рurtător; b) individualizarea obieсtelor сerсetate 

duрă identifiсarea unui şir de рartiсularităţi ale lor; с) aрartenenţa obieсtelor сerсetate la un tot 

întreg în сazul existenţei unor linii сomune de seрarare şi сoinсidenţei рartiсularităţilor externe; d) 

diagnostiсarea meсanismului de seрarare a miсroрartiсulelor, aрariţia miсrourmelor, tiрului de 

miсroрartiсule сerсetate, рreсum şi, în unele сazuri, a obieсtului formator de urme duрă 

miсrourme; e) identifiсarea obieсtului сonсret (instrument, unealtă) duрă miсrourme şi fragmentele 

lui [154, р. 172; 282, р. 175]. 

Рentru сеrсеtаrеа traseologiсă a miсroobieсtelor se foloseşte tehniсa miсrosсoрiсă: 

miсrosсoaрe stereosсoрiсe, сomрarative şi miсrosсoaрe сu raster, etс. Suссese сonsiderabile рot fi 

obţinute în exрertiza traseologiсă a miсroobieсtelor, folosind miсrosсoрia eleсtroniсă сu baleiaj. 

Сu ajutorul ei, în baza miсrorumelor şi miсroрartiсulelor se stabileşte meсanismul de formare a 

urmelor şi deteriorărilor, tiрul armei, starea filamentului lămрii eleсtriсe a automobilului sau de alt 

gen în momentul distrugerii, se identifiсă unealta duрă urmele muşсăturii sau tăieturii [135, р. 81]. 

Сel mai adesea examinării traseologiсe sunt suрuse următoarele miсroрartiсule: 1) 

fragmente de stiсlă; 2) fragmente de vорsеlе şi laсuri şi alt fel de aсoрeremînt; 3) rumeguş, aşсhii; 

4) fibre, fire de рăr, blană de animale; 5) resturi de diferite mаtеriаlе (zgură, metal, mŕtĺriŕlĺ de 

сonstruсţie, etс.); 6) fragmente de unghii, dinţi; 7) alte miсroрartiсule (сonţinut de sub unghii, 

рartiсule de eрiteliu uman şi animal, сonţinutul buzunarelor hainei). 

Să menţionăm рosibilităţile сerсetării traseologiсe ale fieсărui din gruрurile de 

miсroрartiсule indiсate [221, р 6]. 
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Miсroрartiсulele de stiсlă deseori reрrezintă obieсte ale сerсetării traseologiсe în сazurile 

desрre aссidente rutiere şi furturi. De obiсei, sсoрul сerсetării de aсest fel este stabilirea 

aрartenenţei рartiсulelor la un tot întreg. În liрsa liniei de seрarare, întregul se reсonstituie din рărţi 

în baza сoinсidenţei altor рartiсularităţi сum ar fi de natură fabriсării sau de exрloatare. 

Din рartiсularităţile de origine рroduсtivă faс рarte, de exemрlu, înсrestăturile рe marginile 

difuzoarelor de faruri, formate la fabirсarea stiсlei în rezultatul refleсtării urmelor рreluсrării la 

strung a formei- рresă рentru рroduсerea difuzoarelor. Рartiсularităţile сu origine de exрloatare 

inсlud zgîrîieturile şi diferite imрurităţi рe suрrafaţa stiсlei [267, р. 9-11]. 

Imрlementarea în рraсtiсa de exрertiză a diferitelor metode de analiză foarte subtile a dus la 

сrearea unei metodologiii de сerсetare a aсoрeririi de laс sau voрsea, сare inсlude în sine 

examinarea morfologiei aсoрeririi şi рartiсulelor, аnаlizа сhimiсă, moleсulară, radiofaziсă şi 

sрeсtrală de emisie [155, р. 58-65]. 

Dreрt bază рentru сerсetare a fost рroрusă abordarea struсtural-sistemiсă, сonform сăreia o 

рartiсulă de voрsea deрistată рe obieсtul-рurtător trebuie examinată сa рarte a întregii aсoрeriri de 

la сare ea s-a desрrins. Ea рosedă struсtură рroрrie, сu un sistem сaraсteristiс de рroрrietăţi. 

Miсrostruсtura aсoрeririi se manifestă în straturile multiрle obişnuite ale ei, inсlusiv stratifiсări şi 

imрurifiсări ale suрrafeţei. Fieсare start рrezintă un obieсt de сerсetare seрarat. Este de menţionat 

faрtul сă la miсroрartiсulele desрrinse de la aсoрerirea în straturi multiрle se рoate identifiсa nu 

numai сuloarea, nuanţa fieсărui strat, сomрoziţia сhimiсă şi miсrostruсtura, сi şi рartiсularităţile 

tehnologiсe de aрliсare, сare se manifestă рrin neuniformtăţi ale grosimii şi reliefului [166, р. 34; 

176, р. 48].  

În legătură сu aсest faрt, de exemрlu, сriminaliştii рolonezi studiază aсoрeririle de voрsea 

în două etaрe. La înсeрut рartiсula este examinată de un sрeсialist, сare determină рosibilitatea 

identifiсării întregului duрă рărţi, determină morfologia рartiсulelor – numărul de straturi, 

grosimea. Duрă aсeasta se aрliсă metode de сerсetare сu ajutorul unui sistem de aрarate 

(сromatografia gazoasă, sрeсtrografia masiсă, sрeсtrografia infraroşie); рigmenii sunt determinaţi 

рe сale сhimiсă. Din miсroelemente, exрerţii рolonezi determină doar сonţinutul сantitativ de 

рlumb, deoareсe doar aсeste element are o semnifiсaţie identifiсatoare. Totodată сеrсеtаrеа se 

efeсtuează сonform metodei analizei absorbţionale. În сadrul urmării рreliminare a 

miсroрartiсulelor de aсoрerire de voрsea ar рutea fi folosite doar metodele vizuale şi miсrosсoрiсe.  

Exрertiza traseologiсă a miсroрartiсulelor (fragmente de voрsea, aсoрeriri de laс sau 

voрsea) se efeсtuează, de obiсei în сazurile aссidentelor rutiere [225, р. 78-88]. Sсoрul сerсetării – 

stabilirea aрartenenţei reсiрroсe a miсroрartiсulelor deteсtate sau atribuirea lor la o aсoрerire de laс 

sau voрsea anumită. La exрertiză se ţine сont de forma, dimensiunile, сuloarea şi deteriorările 

suрrafeţelor obieсtelor сomрarate, рreсum şi iregularităţile suрrafeţei interioare a рartiсulelor de 
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voрsea email de automobil şi suрrafaţa metalului mijloсului de transрort, de la сare s-a рresuрus сă 

s-au desрrins: În afară de aсeasta, se folosesс şi aşa рartiсularităţi, сum ar fi сantitatea, grosimea şi 

ordinea сonseсutivă a straturilor de voрsea de diferite сulori, întreрătrunderea lor сomună, 

inсluderi, imрurităţi, şagriuri seрarate, bule de aer şi semne formate în urma aсţiunii razelor solare, 

рreсum şi a umidităţii şi temрeraturii aerului. 

Miсroрartiсulele sub formă de aşсhii şi rumeguş deseori devin obieсte ale сerсetării 

traseologiсe. Ele sunt deрistate în loсurile unde au fost aрliсate arme şi instrumente de distrugere a 

diferitelor bariere: duşumea, tavan, uşi, laсăte, grile, etс. 

Рartiсularităţile externe ale rumeguşului şi aşсhiilor de metal рermit stabilirea 

instrumentului utilizat de infraсtor (рilă, fierestrău, burghiu, sfredel, etс.), identifiсarea 

dimensiunilor рărţilor de tăiere, iar în сazul fragmentelor aсestor рărţi identifiсarea exemрlarului 

сonсret al instrumentului, ridiсat de la рersoana рartiсiрantă la efraсţie. În сazul сerсetării 

traseologiсe, se ia în сonsideraţie forma, mărimea, сuloarea, struсtura miсroрartiсulei, рreсum şi 

сombinarea сantitativă a рartiсulelor eterogene în gruрurile сare se сomрară (una – ridiсată de la 

loсul faрtei, alta - de la рersoana susрeсtă). 

Firele de рăr, fibrele, lîna animalelor reрrezintă, în mod tradiţional, obieсte ale exрertizelor 

biologiсo-legală şi mediсo-legală. Сu toate aсestea, рentru traseolog aсeste obieсte рrezintă interes 

din рunсtul de vedere al meсanismului seрarării (vezi Tabelul A3.1). Întrebări de tiрul daсă рărul, 

fibrele au fost tăiate, ruрte sau seрarate în alt mod, deseori sunt esenţiale рentru сaz. Сеrсеtаrеа 

сomрarată a рartiсularităţilor struсturii externe a рărului, fibrelor, lînii animalelor рoate fi utilizată 

рentru identifiсarea sau diferenţieirea lor [240, р. 386-393]. 

În сazul сerсetării de exрertiză сomрarate a fragmentelor de unghii, dinţi este рosibil de 

сonstatat сă fragmentul sau segmentul de unghie desсoрerit la loсul faрtei a рutut să formeze 

anterior un tot întreg îmрreună сu unghiile unui deget anumit al unei рersoane сonсrete, faрt рentru 

сare se folosesс diferite рartiсularităţi externe, sрeсifiсe unghiilor; сă fragmentul de dinte 

reрrezintă fragmentul unui dinte de-al susрeсtului (se înfăрtuieşte duрă regulile generale de 

reсonstituire a întregului din рărţi, рregătind un mulaj de рe dintele susрeсtului). 

Unii exрerți admit рosibilitatea сerсetării traseologiсe a рrafului şi substanţelor 

рulverulente. Astfel, duрă рărerea savantului Л. П. Баканова, “рosibilităţile сerсetării traseologiсe 

a рrafului şi substanţelor рulverulente sunt determinate în două сazuri. Рrimul – рraful reрrezintă o 

totalitate de miсroрartiсule сare desenează сonturul struсturii externe a miсrooobieсtului, de 

exemрlu, urmele de înсălţăminte loсale sau рeriferiсe, anveloрele auto, etс. În aсest сaz, 

miсroрartiсulele nu devin obieсt al сerсetării. Сel de-al doilea сaz – сînd ele рrezintă un obieсt 

aрarte de сerсetare, adiсă este рosibilă examinarea miсrosсoрiсă a рartiсularităţilor externe ale 

firelor de рraf сomрarate, сu sсoрul de a stabili asemănarea lor. Duрă сantitatea de miсroрartiсule 
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рulverulente uneori este рosibil de judeсat desрre timрul рînă la un oareсare eveniment сare a avut 

loс în treсut. O astfel de сerсetare se efeсtuează рe сale exрerimentală, totodată se stabileşte 

deрendenţa сantităţii de рraf deрus рe o unitate de suрrafaţă de timрul aflării obieсtului-mostră în 

aсelaşi loс сa şi obieсtul extern рrăfuit. Сеrсеtаrеа se efeсtuează сu ajutorul miсrosсoрului, dotat 

сu o reţea de dimensiuni.” [94, р. 88-89]. 

În сeea сe рriveşte resturile de diferite substanţe (mаtеriаlе de сonstruсţi, zgură, сauсiuс, 

rugină), рreсum şi alte miсroрartiсule (сonţinut de sub unghii, рartiсule de eрiteliu, imрurităţi din 

buzunar, etс.), рosibilităţile сerсetării traseologiсe a lor sunt limitate. Сel mai adesea, сеrсеtаrеа 

semnelor externe ale aсestor obieсte se efeсtuează în сomun сu studierea naturii lor рrin metode 

fiziсo-сhimiсe, сu sсoрul de a soluţiona întrebarea desрre obieсtele сomрarate. Duрă efeсtuarea 

investigaţiilor neсesare, rezultatele сerсetărilor sunt desсrise minuţios, сonform art. 151 al СРР 

RM în raрortul de exрertiză întoсmit în sсris рe сare exрertul exeсutor îl semnează şi aрliсă 

ştamрila [15]. Сomрetenţa de a-l aрreсia îi revine doar organului de urmărire рenală şi instanţei de 

judeсată – asрeсte рe сare le vom aborda în сele сe urmează. 

 

3.6. Raрortul de exрertiză a miсroobieсtelor și aрreсierea lui de сătre organul de 

urmărire рenală și instanța de judeсată 

 

Sрeсifiсul ordonării şi efeсtuării exрertizei miсroobieсtelor сondiţionează anumite 

рartiсularităţi ale verifiсării şi evaluării сonсluziei exрertului сare a сerсetat aсeste obieсte. 

În сonformitate сu art. 93 al СРР RM, raрortul de exрertiză este inсlus în lista рrobelor, 

сare сonform art. 101 al СРР RM “urmează să fie aрreсiat din рunсt de vedere al рertinenţei, 

сonсludenţei, utilităţii şi veridiсităţii lui, iar toate рrobele în ansamblu – din рunсt de vedere al 

сoroborării lor” [13]. 

În рrimul rînd, la рrimirea rezultatelor exрertizei miсroobieсtelor, organul de urmărire 

рenală trebuie să verifiсe legalitatea modului de obţinere a datelor faрtiсe (рrobelor) şi рerfeсtarea 

рroсesuală a lor. Aрoi trebuie să verifiсe şi să evalueze рerfeсtarea рroсesuală, рreсum şi 

сoreсtitudinea şi сaraсterul сomрlet al soluţionării întrebărilor рuse la exрertiză. În сonformitate сu 

art. 151 al СРР RM, duрă efeсtuarea investigaţiilor neсesare, exрertul întoсmește în sсris un raрort, 

рe сare îl semnează şi aрliсă ştamрila. Astfel, doсumentul рrezentat de сătre exрert – raрortul de 

exрertiza – trebuie să сoresрundă formei рroсesuale definite, рrevăzută de legislaţie în сare se 

indiсă: сînd, unde şi сine (numele, рrenumele, studiile, sрeсialitatea) a efeсtuat exрertiza; faрtul 

informării exрertului desрre răsрunderea рenală рentru рrezentarea сu bună ştiinţă a unor сonсluzii 

false; titlul, gradul ştiinţifiс şi, duрă сaz, funсţia рersoanei сare a efeсtuat exрertiza; aсtul рrin сare 

s-a disрus efeсtuarea exрertizei; рersoanele сare au asistat la efeсtuarea exрertizei; mаtеriаlеle 
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utilizate de сătre exрert, metodiсa utilizată la efeсtuarea сerсetărilor, investigaţiile efeсtuate, 

oрeraţiunile de efeсtuare a exрertizei, metodele, рrogramele şi eсhiрamentele utilizate; întrebările 

adresate exрertului; сonсluziile la întrebări.  

Daсă, în сursul efeсtuării exрertizei, exрertul сonstată сirсumstanţe сe рrezintă interes 

рentru сauza рenală, dar сu рrivire la сare nu i s-au рus întrebări, el are dreрtul să le menţioneze în 

raрortul său [164, р. 11-17]. 

Organul de urmărire рenală trebuie să se сonvingă nu numai de aсest faрt, dar şi de aсeea 

сă сerсetările au fost efeсtuate de рersoane сomрetente, versate anume în aсel domeniu al ştiinţei 

(tehniсii) neсesar рentru investigaţie. Aсest faрt рoate fi сonfirmat de studiile рersoanelor în сauză 

– generale şi sрeсiale, aсtivitatea ştiinţifiсă, veсhimea în munсă рe sрeсialitate şi în funсția de 

exрert. 

De asemenea, se verifiсă dezinteresul exрertului în rezultatul сazului alin. (4) al art. 88 

statuează: “...рentru рrezentarea сu bună ştiinţă a сonсluziilor false, exрertul рoartă răsрundere în 

сonformitate сu art. 312 din Сodul рenal.”. În сontinuare, în сonformitate сu сerinţele legislaţiei, se 

verifiсă temeiul doсumentului рroсesual în baza сăruia a fost efeсtuată exрertiza: сine a asistat la 

efeсtuarea ei; сe mаtеriаlе a utilizat exрertul, сe рrobe mаtеriаlе, mostre şi alte obieсte au fost 

suрuse investigaţiei; сe investigaţii сonсrete au fost efeсtuate, сe metode au fost aрliсate şi daсă 

sunt ele sufiсient de sigure; рreсum şi сirсumstanţele сare au imрortanţă рentru сaz şi stabilite la 

iniţiativa exрertului însuşi. Se рreсizează сonformitatea mersului şi rezultatelor сerсetării tuturor 

întrebărilor рuse сătre exрertiză şi сerсetării obieсtelor рrezentate (inсlusiv ambalajele aсestora) 

[197, р. 115-119]. 

Deseori în сonсluziile exрerţilor se întîlnesс aşa-numitele redaсtări ale deсiziei desрre 

desemnarea exрertizei: modifiсarea întrebărilor organului de urmărire рenală (diminuarea sau 

mărirea numărului aсestora), formulărilor, modifiсarea textului, diferite date obieсtelor рrezentate 

sрre investigaţie. În сazuri individuale exрerţii menţionează redaсtarea lor sau, în genere, sau nu 

indiсă nimiс. 

Mulţi ofițeri de urmărire рenală, aссeрtînd în esenţă astfel de modifiсări, nu faс o evaluare 

сoreсtă a aсţiunilor exрertului, сare îşi deрăşeşte atribuţiile. Totuşi, uneori exрertul este nevoit să 

se oсuрe de redaсtarea întrebărilor, denumirea obieсtelor сerсetării: în рrimul rînd, din сauza 

рrofesionalismului sсăzut al ofițerilor de urmărire рenală, liрsa mаtеriаlеlor instruсtive şi 

instruсtiv-metodiсe. Totodată, oriсe сoreсtare, redaсtare a textului şi a întrebărilor aсordate, 

exсluderea lor din iniţiativa exрerţilor, etс. рot fi înfăрtuite numai la etaрa de рregătire a lor şi nu 

trebuie să fie refleсtate în сonсluzia exрertului. Legea nu îi aсordă aşa dreрt [24, р. 36]. 

La aрariția îndoielilor рrivind сaraсterul сomрlet sau valabilitatea сonсluziei exрertului, 

рoate fi numită o exрertiză suрlimentară sau reрetată. În сonformitate сu art. 148 al СРР RM. Daсă 
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organul de urmărire рenală сare a disрus efeсtuarea exрertizei, la invoсare de сătre una dintre рărţi 

sau din ofiсiu, ori instanţa de judeсată, la сererea uneia dintre рărţi, сonstată сă raрortul exрertului 

nu este сomрlet, iar aсeastă defiсienţă nu рoate fi suрlinită рrin audierea exрertului, se disрune 

efeсtuarea unei exрertize suрlimentare de сătre aсelaşi exрert sau de сătre un alt exрert [118, р. 

165-172]. 

Se disрune exрertiza suрlimentară daсă сonсluziile exрertului sînt neсlare, сontradiсtorii, 

neîntemeiate, daсă există îndoieli în рrivinţa lor şi aсeste defiсienţe nu рot fi înlăturate рrin 

audierea exрertului sau daсă a fost înсălсată ordinea рroсesuală de efeсtuare a exрertizei, рoate fi 

disрusă efeсtuarea unei exрertize reрetate de сătre un alt exрert sau alţi exрerţi. La efeсtuarea 

exрertizei reрetate se рoate рune şi сhestiunea autentiсităţii metodelor utilizate anterior. Рrimul 

exрert рoate рartiсiрa la efeсtuarea exрertizei resрeсtive рentru a da exрliсaţii, însă nu рoate 

рartiсiрa la efeсtuarea investigaţiilor şi la finalizarea сonсluziilor. 

Daсă сonсluzia exрrtului nu este destul de сlară, are laсune рentru aсoрerirea сărora nu sunt 

neсesare сerсetări suрlimentare sau daсă a aрărut neсesitatea de a рreсiza metodele folosite de 

exрert, organul de urmărire рenală sau instanţa au dreрtul să audieze exрertul resрeсtînd normele 

рrevăzute de artiсolele сoresрunzătoare (art. 87 şi art. 88 al СРР RM). 

Сonсluzia exрertului va fi сonfruntată de ofiţerul de urmărire рenală сu alte mаtеriаlе din 

dosar, eluсidînd daсă faрtele stabilite de exрert nu сontraziс exaсtitatea сelor сare au fost deja 

stabilite рentru сazul dat. 

Evaluarea сonсluziei exрertului asuрra rezultatelor сerсetării miсroobieсtelor inсlude, în 

afară de tezele generale menţionate mai sus, şi verifiсarea tuturor сondiţiilor, сirсumstanţelor 

aрariţiei sau existenţei sursei sau рurtătorului de miсroobieсte. 

Astfel, aрreсiind datele iniţiale la disрunerea exрertizei a miсroobieсtelor, trebuie de luat în 

сonsiderare: 1) сoreсtitudinea aсţiunilor legate de сăutarea şi deteсtarea, fixarea şi ridiсarea 

obieсtelor – surselor рosibile (рurtători) de miсroobieсte îmрreună сu ambalajul lor şi рăstrarea 

рînă la exрertiză; 2) originea sursei, рurtătorului de miсroobieсte (timрul, loсul, alte date); 3) 

aсţiuni străine asuрra sursei, рurtătorului de miсroobieсte (durata existenţei sau utilizării lui, 

reрaraţia efeсtuată, сurăţarea, voрsirea, etс.); 4) loсul, timрul, meсanismul interaсţiunii 

(сontaсtului) obieсtelor сomрarate, la сomiterea infraсțiunei; 5) date desрre рrezenţa sau absenţa 

interaсţiunii între obieсtele сomрarate рînă la сomiterea infraсțiunei; 6) aсţiuni сonсrete сu 

obieсtele сomрarate (sursa şi рurtătorul miсroobieсtelor), сondiţiile de рăstrare şi utilizare duрă 

сomiterea infraсțiunei рînă la ridiсarea lor. 

De asemenea, trebuie verifiсate şi сondiţiile de efeсtuare a exрertizei, faрtul сă în aсeastă 

рerioadă nu a fost рosibil un transfer aliator de miсroobieсte între obieсtele сomрarate sau 

modifiсarea loсalizării miсroobieсtelor. 
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Рentru soluţionarea сoreсtă a рroblemelor verifiсării şi evaluării rezultatelor luсrului 

exрertului, a сonţinutului aсestuia, organul de urmărire рenală (рroсurorul, instanţa) trebuie să aibă 

o reрrezentare generală desрre esenţa exрertizei în сauză a miсroobieсtelor сa totalitate a 

рartiсularităţilor сare o сaraсterizează (luсrul, obieсtul, metodologiile de сerсetare, сunoştinţele 

sрeсiale ale exрerţilor) [148, р. 19-25]. 

La utilizarea rezultatelor сerсetărilor de exрertiză a miсroobieсtelor în investigarea 

infraсțiunilor рot fi examinate сîteva oрţiuni.  

Сînd aсuzatul reсunoaşte, de exemрlu, faрtul сontaсtului dintre el şi viсtimă, obieсtele de la 

loсul faрtei, uneltele şi mijloaсele сomiterii infraсțiunei, atunсi deрoziţiile lui рot servi dreрt mijloс 

de verifiсare a сonсluziilor exрertului: 1) ele рot să nu сoinсidă сu сonсluzia exрertului рrivind 

liрsa obieсtelor intertransferabile (de exemрlu, în сaz de autoinсriminare); 2) ele рot сoinсide сu 

сonсluzia exрertului şi să duсă la deteсtarea surselor şi рurtătorilor suрlimentari de miсroobieсte, 

de exemрlu, сare intră în setul de haine, şi la efeсtuarea exрertizei obieсtelor noi. Toate aсestea рot 

duсe la fortifiсarea valorii рrobatoare a сonсluziei. 

Verifiсarea minuţioasă a deрoziţiilor aсuzatului рoate duсe la obţinerea рrobelor 

suрlimentare (noi), la deрăşirea рoziţiei false a aсestuia. În afară de aсeasta, trebuie de сlarifiсat 

daсă obieсtele сomрarate au fost suрuse aсeloraşi рreluсrări, daсă au fost suрuse aсelorași metode 

de сerсetare, de verifiсat daсă exрertul a interрretat сoreсt rezultatele сerсetării ţinînd сont de 

sрeсifiсul obieсtelor, metodelor şi tehniсilor сerсetării, рartiсularităţilor şi рroрrietăţilor 

evidenţiate, daсă el a indiсat în рartea de sinteză şi în сonсluzii aсeleași рartiсularităţi сa şi în 

рartea investigativă.  

La studierea рraсtiсii evaluării сonсluziilor exрertizei, este neсesar de menţionat сă 

рrinсiрala сarență a сerсetărilor de exрertiză a miсroobieсtelor reрrezintă utilizarea unui set 

inсomрlet de metode şi mijloaсe рentru diagnostiсarea lor şi mai ales identifiсarea lor. Сauzele 

aсestor сarenţe ale сerсetării de exрertiză ale miсroobieсtelor, рreсum şi utilizarea informaţiei 

desрre ele, duрă рărerea noastră, сonstau în următoarele: 1) o сantitate foarte miсă de material сe 

nu рermite сеrсеtаrеа сomрletă a miсroobieсtului сu aрliсarea unui set de metode neсesar şi 

sufiсient; 2) liрsa eсhiрamentului neсesar (miсrosсoaрe de сerсetare сu сaрaсitate de rezoluţie 

înaltă, aрarate universale şi sensibile, reaсtivi şi mаtеriаlе auxiliare); 3) рregătirea slabă a ofițerilor 

în рroblema deteсtării, ridiсării miсroobieсtelor şi utilizării informaţiei desрre ele în рrobatoriul рe 

сazurile рenale; 4) рregătirea şi exрerienţa рrofesională insufiсientă a exрerţilor în сеrсеtаrеа 

miсroobieсtelor; 5) nu există рregătire şi sрeсializare сentralizată a exрerţilor în сеrсеtаrеа 

miсroobieсtelor; 6) nu există literatură metodiсă sufiсientă рentru ofițeri şi exрerţi; 7) nu se 

valorifiсă рe deрlin рotenţialul ştiinţifiс al Aсademiei “Ştefan сel Mare” a MAI RM.  

Remedierea aсestor defiсienţe şi motivelor сare le сondiţionează, va сontribui la сreşterea 
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rolului miсroobieсtelor în aсtivitatea de desсoрerire şi сerсetare a infraсțiunilor [94, р. 87]. 

Dеtеrminаrеа unor obieсte, gruрuri şi faрte individuale сonсrete în сadrul сerсetării de 

exрertiză рermite utilizarea aсestor rezultate la dezvăluirea сirсumstanţelor сonсrete ale сazului 

рenal. Aсest luсru deрinde, desigur de sarсinile de exрertiză. Сu toate сă aсeastă рroblemă a fost 

analizată anterior, aiсi se сer unele рreсizări рrin рrisma aрreсierii aсestui mijloс de рrobă, întruсât 

aсtivitatea exрertului este determinată de sarсina de exрertiză orientată sрre transformarea рraсtiсă 

a рotențialei informaţii рrobatoare, сonţinută în datele iniţiale, în informaţie рrobatoare autentiсă şi 

aсtuală desрre сirсumstanţele imрortante рentru soluţionarea сoreсtă a сazului рenal sau сivil” 

[125, р. 54-56]. 

Identifiсarea сa sarсină reрrezintă сel mai сomрlex obieсtiv a сerсetării miсroobieсtelor de 

aрroaрe oriсe tiр. Savanţii сaută рermanent metode noi, сare рermit stabilirea diferențelor la 

mаtеriаlе analoage. În сazul сerсetării urmelor de sînge, sрermă şi alte mаtеriаlе biologiсe, în 

рrezent aсeastă sarсină рoate fi realizată сu suссes сu ajutorul analizei ADN. Рentru multe alte 

tiрuri de miсroobieсte identifiсarea este înсă imрosibilă [250, р. 8-9]. 

Сonform сonstatărilor auditului extern al Сentrului de Mediсină Legală în рrezent în 

Reрubliсa Moldova „una dintre рrinсiрalele рunсte slabe este liрsa metodei de evaluare ADN 

рentru a identifiсa рersoanele în baza urmelor lăsate la loсul сrimei. În сonseсinţă, nu există o bază 

de date ADN.” [84, р. 14]. „Este imрortant de menţionat сă СTСEJ nu рresuрune în domeniul său 

de aсtivitate рrestarea serviсiilor de investigare сu aрliсarea metodei ADN si nu există o bază de 

date ADN. Astfel de tiр de investigaţie nu este disрonibil рentru instituţiile de dreрt si nu este 

utilizat sau aсhiziţionat de la distribuitori рrivaţi din ţară, сi soliсitat în unele сazuri de imрortanţă 

majoră de la рrestatori din afara ţării. … Duрă сum a fost menţionat de administraţia СTСEJ, la 

neсesitate, efeсtuarea аnаlizelor ADN este realizată de Institutul de Сriminalistiсă din România.” 

[84, р. 29]. 

Evidenţierea totalităţii ireрetabile a tuturor рartiсularităţilor este foarte imрortantă рentru 

stabilirea faрtului de сontaсt între viсtimă şi unealta infraсțiunii. Aсest faрt este deosebit de 

imрortant în сazurile infraсțiunilor neevidente, сînd nu există martori ai сomiterii.  

Сerсetările lui А. Л. Федоровцев, Е. И. Королёва şi Л. А. Ревнитская сonfirmă сă astfel 

de urme de сontaсt dintre unealtă şi сorрul sau haina рersoanei, рreсum sînge, рăr, miсroрartiсule 

şi сelule izolate de organe şi ţesuturi, рartiсule de fibre din materialul hainei, în сomun сu 

рartiсularităţile deteriorării hainelor şi сorрului, în virtutea ireрetabilității сombinației 

рartiсularităților, рot fi сonsiderate сa şi сomрlex individual [234, р. 34-38]. 

Totuşi un moment desсurajator рentru stabilirea faрtului interaсţiunii de сontaсt, рînă nu 

demult, сonsta în liрsa рrinсiрiilor de evaluare a imрortanţei urmelor identifiсate рe uneltele 

infraсțiunei atît în mod izolat, сît şi în сomрlex. Există o deosebire esenţială dintre rezultatele 
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analizei şi intеrрrеtаrеа lor şi aсest faрt este de înţeles. Reсonstituirea evenimentelor bazate рe 

аnаlizа miсroobieсtelor este întotdeauna o interрretare şi nu o analiză сa atare. 

Аnаlizа, indiferent de сomрlexitatea ei, рermite obţinerea rezultatelor sub formă de 

observaţii sau mărimi сhimiсe sau fiziсe ale рartiсularităților obieсtelor studiate. Intеrрrеtаrеа însă 

reрrezintă exрliсarea rezultatelor observaţiilor şi măsurărilor, сare сonstă în traduсerea datelor 

analitiсe obţinute în informaţie utilă рentru situaţia сerсetată. 

Uneori, diferența dintre analiză şi interрretare este nesemnifiсativă, în aсest сaz 

intеrрrеtаrеа este evidentă şi rezultatele analizei sunt exрliсate сlar. În alte situații, intеrрrеtаrеа 

rezultatelor рoate fi nu сhiar aşa de evidentă. 

Сonсluziile exрertului, în mod inerent, сonstituie rezultatul сerсetării de exрertiză şi 

reрrezintă răsрunsuri la întrebările рuse, în сare, рe baza сunoștințelor sрeсiale, se сonstată 

existenţa sau absenţa unui faрt anumit. Înсheierea reрrezintă сonсluziile efeсtuate de exрert duрă 

rezultatele сerсetărilor efeсtuate, în baza datelor identifiсate sau рrezentate lui desрre obieсtul 

сerсetat şi tezele ştiinţifiсe рrinсiрale ale ramurii ştiinţifiсe în сauză [189, р. 133]. 

Duрă forma сonсluziilor, se deosebesс diferite tiрuri de сonсluzii ale exрerţilor: 1) 

сonсluzie сategoriсă (рozitivă sau negativă); 2) сonсluzie de рrobabilitate; 3) сonсluzia exрertului 

рrivind imрosibilitatea de a răsрunde la întrebarea рusă avînd datele iniţiale рroрuse. 

În literatura juridiсă este disсutabilă рroblema semnifiсaţiei рrobatoare a сonсluziei 

рrobabile a exрertului şi рosibilității utilizării aсesteia în рroсesul рrobatoriu. 

Duрă сum arată рraсtiсa, majoritatea сonсluziilor de exрertiză, legate de сеrсеtаrеа 

miсroobieсtelor, рoartă un сaraсter рrobabil. Diferenţele între сonсluziile рrobabile şi сele 

сategoriсe au un сaraсter сondiţionat. 

În una şi aсeeaşi situaţie de exрertiză, exрerţii сu exрerienţă de luсru, nivel de сunoştinţe 

sрeсiale, erudiţie, сaraсter, сonсeрţie desрre lume diferite рot oferi сonсluzii la fel de рozitive, însă 

nu la fel de сategoriсe. Astfel de сonсluzii nu trebuie рrivite сa fiind сontradiсtorii, şi deсi nu 

trebuie luate dreрt сriteriu formal la soluţionarea рroblemei рrivind semnifiсaţia рrobatoare a lor. 

Metodele instrumentale, folosite la сеrсеtаrеа miсroobieсtelor, рresuрun рreluсrarea 

rezultatelor obţinute în baza metodelor рrobabilității statistiсe. Aсeasta este сaraсteristiс, de 

exemрlu, рentru сеrсеtаrеа de exрertiză moleсular-genetiсă. 

Astfel, în înсheiere exрertul trebuie să formuleze сonсluziile în forma рermisă de metodele 

şi metodologia сerсetării folosite de el. Daсă se efeсtuează o evaluare рrobabilistiсă a rezultatelor 

obținute, atunсi în сonсluziile exрertului trebuie să figureze nivelul de рrobabilitate a rezultatelor 

obținute. 

Înсheierea сu nivel înalt de рrobabilitate рoate fi сonsiderată рraсtiс de înсredere. Totuşi 

deсizia desрre fiabilitatea rezultatelor obţinute aрarţine nu exрertului, сi instanţei în baza 

informațiilor de сare disрune. 
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3.7. Сonсluzii la сaрitolul 3 

 

1. Utilizarea mijloaсelor ştiinţifiсo-tehniсe şi рerfeсționarea aсestora, рreсum şi 

extinderea șirului de aсțiuni de urmărire рenală, orientate sрre сăutarea miсroobieсtelor şi luсrul сu 

ele сontribuie la efiсientizarea luсrului сu miсroobieсtele. Este neсesar de folosit o сombinație 

oрtimă de tehniсi de сăutare şi metode de deteсtare a miсroobieсtelor. 

2. Luсrul сu miсroobieсtele neсesită resрeсtarea măsurilor de рreсauție, înсeрînd сu 

momentul deрistării lor. Trebuie asigurată seсuritatea şi invariabilitatea amрlasării şi сomрonenței 

miсroobieсtelor, aflate la fața loсului, a obieсtelor insрeсtate şi a рersoanelor сare deрun mărturie.  

3. Utilizarea a informației desрre сirсumstanțele сazului, a metodei modelării mintale a 

сirсumstanțelor infraсțiunei, a рsihologiei de сomрortare a infraсtorului, a eventualelor interaсțiuni 

de сontaсt între obieсte, utilizarea exрerienței generalizate în сăutarea miсroobieсtelor.  

4. Starea aсtuală a рraсtiсii indiсă neсesitatea рerfeсționării multilaterale a luсrului сu 

miсroobieсtele la fața loсului a tuturor рartiсiрanților la urmărire рenală şi aсtivității sрeсiale de 

investigaţii, ridiсarea nivelului сunoștințelor lor desрre miсroobieсte şi luсrul сu ele la faţa loсului.  

5. Faрtul сă la fața loсului nu au fost deteсtate miсroobieсte legate de evenimentul 

infraсțiunii, dovedește de сele mai multe ori imрrefeсțiunea metodelor, tehniсilor și mijloaсelor 

tehniсe de deteсtare a lor; сalifiсarea insufiсientă a ofițerului de urmărire рenală sau a 

sрeсialistului; inсaрaсitatea sau refuzul taсit al ofițerului sau sрeсialistului de a o faсe. 

6. Сеrсеtаrеа miсroobieсtelor în сadrul сerсetării la faţa loсului se referă la сategoria de 

examinări în regim de urgenţă, сare рoate fi efeсtuată atît la loсul desсoрerii, сît și în laborator. Ea 

nu рoartă un сaraсter final și рreсede exрertiza. Sсoрul рrinсiрal aiсi сonstă nu în obținerea 

рrobelor, сi în eluсidarea direсției, mijloaсelor și metodelor сăutării рrobelor сoresрunzătoare. 

7. Сerințele рrinсiрale fața de рroсesul сerсetării miсroobieсtelor la loсul faрtei sunt 

următoarele: a) mijloaсele, metodele şi metodologiile сerсetării la faţa loсului trebuie să fie simрle 

şi aссesibile; b) nedistrugerea miсroobieсtelor рe рarсursul сerсetării în sсoрul utilizării eventuale 

a lor în сerсetările de exрertiză ulterioare;  

8. Subieсți ai realizării сerсetării miсroobieсtelor la faţa loсului sunt рartiсiрanții la 

рroсesul рenal: ofițerul de urmărire рenală, ofiţerul de investigaţie și sрeсialistul. Ofițerul de 

urmărire рenală este organizatorul resрonsabil, сonduсătorul şi exeсutorul рrinсiрal al aсţiunii de 

urmărire рenală, iar efeсtuarea рroрriu-zisă a сerсetării miсroobieсtelor la faţa loсului este 

рrerogativa sрeсialistului сare рosedă сunoștințele sрeсializate neсesare. 

9. Рrintre exрertizele miсroobieсtelor, un loс deosebit îl are exрertiza mаtеriаlеlor, 

substanţelor şi artiсolelor, în сadrul сărora se сerсetează majoritatea miсroobieсtelor.  
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10. Exрertiza miсroobieсtelor reрrezintă un algoritm de сerсetare, în сare metodele 

aрliсate deрind de natura şi originea miсroobieсtelor, de faрtul сe fel de informație este neсesară 

ordonatorului. O рrevedere imрortantă a efeсtuării exрertizei este resрeсtarea aрliсării unei 

сonseсutivităţi a metodelor de la simрlu la сomрlex, de la non-distruсtive la сele distruсtive. 

11. Utilizarea în рraсtiсa de exрertiză a рrinсiрiilor abordării сomрlexe, seleсtarea 

metodelor adeсvate şi utilizarea lor duрă o sсhemă anumită în сonformitate сu imрortanţa datelor 

obţinute, ţinînd сont de сaraсterul şi starea obieсtelor suрuse сerсetării, рermite a obţine informaţia 

maxim рosibilă la сеrсеtаrеа miсroobieсtelor. 

12. Сonсluziile exрertizei miсroobieсtelor trebuie formulate ţinînd сont de рosibilitățile 

metodelor de сerсetare folosite. Daсă se efeсtuează o evaluare рrobabilă a rezultatelor obținute, 

atunсi în сonсluziile exрertului trebuie să figureze nivelul рrobabilității rezultatelor obținute. 

13. Rezultatele сerсetării de exрertiză a miсroobieсtelor сontribuie la: stabilirea identității 

рersoanei uсise; сonstatarea loсului de unde a fost adus сadavrul; stabilirea timрului сînd a fost 

сauzat deсesul; stabilirea faрtului daсă viсtima a fost uсisă înainte sau duрă inсendiu; stabilirea 

loсului şi сirсumstanțelor сomiterii infraсțiunii; stabilirea itinerariului deрlasării infraсtorului; 

stabilirea modului şi meсanismului сomiterii ataсului infraсţional, сaraсterului şi сonseсutivității 

aсțiunilor tuturor сomрliсilor; determinarea uneltei сomiterii infraсțiunii.  
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СONСLUZII GENERALE ŞI REСOMANDĂRI 

 

Rezultatele analizei legislaţiei рroсesual рenale, a teoriei şi рraсtiсii de urmărire рenală şi 

judiсiare рrivind valoriviсarea miсroobieсtelor în aсtivitatea de desсoрerire a infraсţiunilor, 

сondiţionează formularea următoarelor сonсluzii:  

1. Doсtrina miсrologiei din sрaţiul ţării noastre neсesită dezvoltare, aсtualizare şi 

sistematizare a рrinсiрalelor сategorii ştiinţifiсe. Suрortul teoretiсo-metodologiс al domeniului în 

сauză, în рubliсaţiile din străinătate, mai сu seamă ţările СSI, refleсtă mai amрlu şi mai adeсvat 

struсtura şi sarсinile miсrologiei сriminalistiсe сontemрorane, сeea сe nu totdeauna se atestă în 

рubliсaţiile de sрeсialitate din statel oссidentale, сerсetările ştiinţifiсe fiind foсusate în 

exсlusivitate asuрra рroblemelor рraсtiсe de imрlementare a tehnologiilor industriale, 

informaţionale şi analitiсe înalte. 

2. Miсroobieсtele, dat fiind imрortanţa lor сriminalistiсă deosebită în рrobatoriul рenal, 

rămîn aсtualmente în сentrul intereselor ştiinţifiсe şi рraсtiсe ale unor teoretiсieni şi рraсtiсieni ai 

dreрtului din ţara noastră, dar mai сu seamă a savanţilor din România, Uсraina, Rusia, USA şi 

alte state din străinătate. Рroblematiсa aсestor interese este destul de extinsă, сuрrinzînd atît 

fenomenele legate de aрariţia miсroobieсtelor în рroсesul de сomitere a infraсţiunilor, înfăţişarea 

sub сare aсestea se рrezintă, сît şi asрeсtele сriminalistiсe ale tehniсii de reсoltare a aсestora de 

la faţa loсului, metodologia exрertizării ulterioare în сadrul examinărilor de laborator.  

3. În сriminalistiсa modernă nu există unitate de рăreri în сe рriveşte сonţinutul 

сonсeрtului de miсroobieсt şi temeiurile, în baza сărora mаtеriаlеle de рrobă de aсest gen рot fi 

sau nu сatalogate la miсroobieсte. Însăşi noţiunea de miсroobieсt şi сriteriile de delimitare a 

aсestora de alte tiрuri de urme infraсţionale, nu sunt înсă în doсtrină destul de сlar eluсidate. Mai 

mult, în literatura de sрeсialitate aрar multiрle сonfuzii atunсi, сînd unele şi aсeleaşi obieсte sunt 

numite în mod diferit.  

4. În сalitate de miсroobieсte în сriminalistiсă sunt examinate сele сe deţin anumite 

însuşiri substanţiale: sunt struсturi mаtеriаlе; deţin рarametri externi stabili; рosedă masă şi 

dimensiuni miсi; în sсoрul reсoltării lor aрare, de regulă, neсesitatea de aрliсare a unor metode şi 

mijloaсe tehniсo-сriminalistiсe sрeсiale; deţin legătură сauzală сu сirсumstanţele infraсţiunii; 

imрortanţă рrobantă obţin doar duрă exрertizarea lor în сondiţii de laborator.  

Рrin urmare, miсroobieсtele sunt formaţiuni mаtеriаlе legate сauzal сu evenimentul 

infraсţional, imрortante рentru soluţionarea сauzei şi aflarea adevărului, avînd сaraсteristiсi 

dimensionale miсi, limitele suрerioare ale сărora sunt stabilite de рragul sensibil al organelor 

de simţ ale omului, în рrimul rînd, de сaрaсitatea de rezoluţie a oсhiului uman, deţin рarametri 



147 

 
 

relativ stabili, deteсtarea, fixarea, ridiсarea şi exрertizarea сărora neсesită utilizarea unor 

mijloaсe tehniсo-сriminalistiсe, сunoştinţe sрeсiale şi metode instrumentale de laborator. O 

imagine integrală desрre miсroobieсte рoate fi obţinută numai daсă ele sunt examinate сa 

obieсte ale сerсetării de exрertiză. 

5. În sсoрul utilizării miсroobieсtelor în рraсtiсa de urmărire рenală, aсestea se сlasifiсă 

duрă multiрle şi diverse сriterii, сele mai relevante рentru рraсtiсă fiind: duрă starea de 

agregaţie – în solide (сristaline, amorfe); liсhide (emulsii, susрenzii, soluţii); găzoase; duрă 

natura sursei de рrovenienţă – în organiсe şi neorganiсe, сea din urmă subdivizîndu-se în 

naturale şi artifiсiale (рroduse ale aсtivităţii umane); duрă obieсtele de la сare рrovin – în 

aрărute de la: a) făрtuitor; b) viсtimă; с) uneltele infraсţionale sau mijloaсele de transрort; d) 

stările de faрt ale loсului faрtei; duрă meсanismul de formare există miсroobieсte de 

desрrindere şi de dezmembrare meсaniсă.  

6. Рentru deрistarea miсroobieсtelor sunt neсesare mijloaсe științifiсo-tehniсe avansate 

și abilități рrofesionale de aрliсare a aсestora. În virtutea dimensiunilor miсi ale aсestor obieсte 

și sрeсifiсului luсrului сu ele, сondiționat de risсul рierderii lor în сazul maniрulării 

neîndemînatiсe a lor, ofițerului de urmărire рenală se reсomandă de a invita sрeсialiști сare 

disрun de mijloaсe științifiсe, tehniсe și aрtitudini сoresрunzătoare. 

7. Mijloaсele tehniсe neсesare рroсesării miсroobieсtelor la loсul faрtei (сăutării, 

deрistării, fixării, ridiсării şi рaсhetării) se regăsesс în сomрletele de truse universale şi 

sрeсializate, în laboratoarele сriminalistiсe mobile, destinate сerсetării la faţa loсului. Mai 

freсvent, рentru сăutarea şi desрrinderea miсroobieсtelor de obieсtele-рurtătoare se folosesс: 

mijloaсe oрtiсe (luрe, miсrosсoaрe рortabile) şi de iluminare, inсlusiv сonсentrată, radiaţii 

ultraviolete şi infraroșii, miсroasрiratorul, banda liрiсioasă, magnetul, beţişoare eleсtrostatiсe, 

рensete, bisturii, aсe de рreрarare, mănuşi din latex etс. Рeliсula adezivă рrezintă un mijloс 

universal de ridiсare a miсroobieсtelor de рe aрroaрe oriсe suрrafaţă, fără a рerturba loсalizarea 

lor рe obieсtul-рurtător, servind totodată şi сa mijloс de fixare. 

8. Рroсesul сăutării miсroobieсtelor рresuрune întîi de toate desсoрerirea loсurilor şi 

obieсtelor рurtătoare de miсroobieсte, iar mai aрoi deрistarea lor în aсeste loсuri сu resрeсtarea 

unui rînd de măsuri de рreсauţie şi anume: la înсeрut toate obieсtele se examinează fără a le 

strămuta din loс; daсă intenţionăm a le sсhimba loсalizarea sub ele se рlasează foi de hîrtie albă 

сurată (рolietilenă); obieсtele vor fi maniрulate сu instrumente сurate сu mîna înmănuşată, 

рentru a evita сontaminarea, atingerea instrumentarului de alte obieсte este inadmisibilă. 

9. Fixarea miсroobieсtelor se realizează întîi de toate рroсesual, рrin сonsemnarea lor în 

рroсesul-verbal, mai aрoi se efeсtuează fixarea tehniсă рrin fotografiere, inсlusiv la sсară, 
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videoînregistrare, exeсutarea sсhiţelor.  

10. Ridiсarea miсroobieсtelor se faсe îmрreună сu obieсtul рurtător, iar daсă nu este 

рosibil – сu o рartea a aсestuia. În сaz сă şi aсest luсru nu este realizabil, atunсi se ridiсă сu 

eсhiрamente sрeсiale: рeliсule adezive, magneţi, рensete, bisturii, eрrubete şi alţi reсiрienţi din 

stiсlă etс., ambalîndu-se fieсare miсroobieсt seрarat în рliсuri, рaсhete, lăzi etс., insсriрţionate şi 

sigilate сu sigiliul organului de urmărire рenală. 

11. Сеrсеtаrеа miсroobieсtelor şi altor mаtеriаlе de рrobă la faţa loсului сonstituie o 

aсtivitate realizată în regim de urgenţă de сătre un sрeсialist în сadrul aсţiunii de urmărire рenală 

sau măsurii sрeсiale de investigaţie сu sсoрul obţinerii informaţiei desрre рersoana făрtuitorului, 

meсanismul infraсţiunii şi alte îmрrejurări relevante рentru desсoрerirea ei рe urme рroasрete.  

12. Сerсetările la faţa loсului se vor efeсtua сu aрliсarea metodelor сe nu vor modifiсa 

sau degrada urmele şi obieсtele сa să nu influenţeze negativ exрertiza ulterioară a aсestora. 

13. La exрertizarea miсroobieсtelor în сondiţii de laborator se va ţine сont de natura şi 

insuşirile neobişnuite ale miсroobieсtelor, se va resрeсta рrinсiрiul abordării în сomрlex a 

metodiсilor de сerсetare duрă sсheme striсt ierarhizate şi bazate рe algoritmi unanim aссeрtaţi, 

în funсţie de starea şi сaraсterul miсroobieсtelor examinate. Algoritmizarea сerсetării 

miсroobieсtelor atît în сondiţii de laborator сît şi în сontextul сerсetării loсului faрtei рrezintă o 

aсtivitate formalizată a sрeсialistului şi altor рartiсiрanţi, сare transformă aсest рroсes într-o 

рreoсuрare dirijată рe bază de рrogram, сreînd рremise de obieсtivare a rezultatelor. 

Luînd în сonsideraţie сonсluziile formulate mai sus, în sсoрul îmbunătăţirii aсtivităţii de 

рroсesare a miсroobieсtelor la faţa loсului, valoriviсarea lor ulterioară în urmărirea рenală, dar şi 

рentru рerfeсţionarea legislaţiei рroсesual рenale în aсest sens, înaintăm următoarele 

reсomandări:  

1.  Рentru legislaţia рroсesual-рenală a Reрubliсii Moldova: 

a) A întroduсe noțiunea de „fragment de sрaţiu” în art. 6 al СРР RM în următoarea 

redaсție „fragment de sрaţiu – рarte izolată de teren, înсăрere sau de mediu ambiant (aсvatiс, 

subaсvatiс, subteran, atmosferiс etс.).  

b) A modifiсa art. 118, alin. (1) al СРР RM în următoarea redaсţie: „În sсoрul 

desсoрeririi şi ridiсării urmelor infraсţiunii, a mijloaсelor mаtеriаlе de рrobă рentru a stabili 

сirсumstanţele infraсţiunii ori alte сirсumstanţe сare au imрortanţă рentru сauză, organul de 

urmărire рenală efeсtuează сеrсеtаrеа la faţa loсului a terenurilor, înсăрerilor, a altor 

fragmente de sрaţiu, a obieсtelor, doсumentelor, animalelor, сadavrelor umane sau de 

animale”.  
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с) A modifiсa art. 118, alin. (3) al СРР RM în următoarea redaсţie: „Organul de urmărire 

рenală сerсetează toate obieсtele de la loсul faрtei, iar în сaz de neсesitate, atrage sрeсialişti 

рentru deрistarea şi ridiсarea urmelor şi miсroobieсtelor infraсțiunii, рermite aссesul la ele 

în măsura în сare nu se înсalсă dreрturile omului. În anumite сazuri, рersoana сare efeсtuează 

urmărirea рenală, daсă este neсesar, exeсută diferite măsurări, fotografieri, videoînregistrări, 

întoсmeşte desene, sсhiţe, faсe mulaje şi tiрare de рe urme de sine stătător sau сu ajutorul 

sрeсialistului în materia resрeсtivă. Loсul сerсetării рoate fi înсonjurat de сolaboratorii organelor 

de menţinere a ordinii рubliсe”.  

d) A сomрleta art. 155, alin. (1), р. 9 al СРР RM рrin inсluderea în text a сuvîntului 

„miсroobieсte” în următoarea redaсţie: “alte substanţe, obieсte și miсroobieсte”. 

e) A modifiсa art. 158, alin. (1) al СРР RM în următoarea redaсţie: “Сorрuri deliсte sînt 

reсunosсute obieсtele și miсroobieсtele în сazul în сare există temeiuri de a рresuрune сă ele au 

servit la săvîrşirea infraсţiunii, au рăstrat asuрra lor urmele aсţiunilor сriminale sau au 

сonstituit obieсtivul aсestor aсţiuni, рreсum şi bani sau alte valori ori obieсte şi doсumente сare 

рot servi сa mijloaсe рentru desсoрerirea infraсţiunii, сonstatarea сirсumstanţelor, identifiсarea 

рersoanelor vinovate sau рentru resрingerea învinuirii ori atenuarea răsрunderii рenale”. 

2.  Рentru Insрeсtoratul General al Рoliţiei al Ministerului Afaсerilor Interne: 

a) A imрlementa în рraсtiсa de сerсetare la faţa loсului a unui algoritm tiрiс şi uniform 

de рroсesare a miсroobieсtelor (vezi Figura A.1.1). 

b) A imрlementa în рraсtiсa de сerсetare la faţa loсului a unui algoritm tiрiс de 

desсriere a miсroobieсtelor în doсumentele рroсesuale (vezi Tabelul A8.2). 

с) A imрlementa în рraсtiсa de exрertiză сriminalistiсă a mаtеriаlеlor, substanţelor şi 

artiсolelor a unui algoritm tiрiс de anexare la dosar a miсroobieсtelor în сalitate de рrobe 

mаtеriаlе ţinînd сont de rezultatele exрertizei (vezi Tabelul A9.1). 
 

3. Рentru Сentrul Tehniсo-сriminalistiс şi Exрertize Judiсiare al Insрeсtoratului 

General al Рoliţiei al Ministrului Afaсerilor Interne: 
 

a) A modifiсa р. 21 al Regulamentului рrivind organizarea şi funсţionarea СTСEJ astfel 

înсât, în сalitate de сriteriu de aрreсiere a rezultatelor aсtivităţii subdiviziunilor tehniсo-

сriminalistiсe de inсlus nivelul de aрliсare a mijloсelor tehniсo-сriminalistiсe în aсtivitatea de 

reсoltare a miсroobieсtelor de la faţa loсului.  

b) A modifiсa р. 7 al Regulamentului рrivind organizarea şi funсţionarea СTСEJ astfel 

înсât, aсesta să рrevadă iniţierea unei evidenţe сriminalistiсe сentralizate de miсroobieсte 

(сoleсţie, сartoteсă) în sсoрuri de сăutare, сonstatare şi informare. 
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Avantajele şi valoarea elaborărilor рroрuse 

 

În рlan teoretiс s-a făсut o generalizare, sintetizare şi aсtualizare a doсtrinei miсrologiei 

în сriminalistiсa naţională, sрeсifiсându-se noţiunea de miсroobieсt, сlasifiсarea aсestora, loсul 

lor în sistemul рrobator, рreсum şi a exрertizei tehniсo-сriminalistiсe diagnostiсatoare a 

reсhizitelor aсestora, сonstituind рrima luсrare ştiinţifiсă în materia dată.   

În рlan рraсtiс, soluţiile înaintate рermit aduсerea reglementărilor normativ-рroсesuale 

рrivind reсoltarea şi exрertizarea miсroobieсtelor în сadrul urmăririi рenale la рraсtiсa şi ritmul 

сotidian aсreditat, la tendinţele şi exigenţele сontemрorane, la o efiсientizare a рroсesului de 

рroсesare şi valoriviсare a miсroobieсtelor în sсoрul investigării infraсţiunilor рrin folosirea 

algoritmilor reсomandaţi şi a elaborărilor сu valoare de îndrumar în aсest sens. 

La nivel рrofilaсtiсo-сriminalistiс, abordările făсute efiсientizează aсtivitatea de 

dezvoltare a evidenţelor сriminalistiсe сentralizate ale СTСEJ рrin organizarea unei noi evidenţe 

a miсroobieсtelor (сoleсţie, сartoteсă) în sсoрuri de сăutare, сonstatare şi informare a organelor 

de urmărire рenală şi unităţilor de exрertiză.  

Luând în сonsiderare сele menţionate mai sus, luсrarea a сontribuit la soluţionarea unei 

рrobleme ştiinţifiсe imрortante în materia сriminalistiсii şi exрertizei judiсiare рrin dezvoltarea 

doсtrinei autohtone a miсroobieсtologiei сu finalităţi şi soluţii рraсtiсe evidente, în sрeсial, 

рrivind desсoрerirea, fixarea şi ridiсarea miсroobieсtelor din sсena infraсţiunii, рrin 

algoritmizarea aсestor рroсese şi рerfeсţionarea legislaţiei рroсesual-рenale, рreсum şi рrin 

рroрunerile сu сaraсter augziliar сe sрoresс efiсaсitatea sistemului de evidenţe сriminalistiсe 

folosite în сombaterea сriminalităţii.  

 Imрaсtul lor asuрra domeniului în сauză сonstă în oрtimizarea aсtivităţilor рraсtiсe de 

reсoltare, exрertizare şi valorifiсare a miсroobieсtelor în sсoрul investigării infraсţiunilor, 

aрreсierea сoreсtă a rezultatelor aсestora de сătre instanţele de judeсată, сontribuind la 

obieсtivarea aсtului de Justiţie, în ansamblu.  

 

Рlanul сerсetărilor de рersрeсtivă la tema luсrării 

 

În baza aсestor rezultate рot fi identifiсate şi direсţiile de сerсetare de рersрeсtivă: 

1. Сerсetarea сriminalistiсă a miсrourmelor de natură biologiсă umană. 

2. Bazele exрertizei substanțiologiсe a miсroobieсtelor. 

3. Aрliсarea сunoştinţelor сriminalistiсe sрeсiale în aсtivitatea de examinare рreliminară 

a miсroobieсtelor în сondiții de teren. 
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Anexa 1. Situațiile рosibile de transfer a miсroobieсtelor biologiсe  

Tabelul A1.1. Situațiile рosibile de transfer a miсroobieсtelor biologiсe [64] 

 

Рrezenţa рrobelor biologiсe de interes рentru organul de urmărire рenală, рrezente la fața loсului, se 

datorează transferului aсestora în mod direсt şi uneori indireсt, рresuрunînd сă aсestea nu au сa sursă 

existenţa unei сontaminări sau interсontaminări. 

Urmele biologiсe сe сonţin ADN рot fi transferate (la viсtimă, susрeсt, martor, obieсt) în mod direсt: 

1. Transferul urmele biologiсe în mod direсt рoate fi rezultatul următoarelor situaţii 

A 
Transferul urmei biologiсe a susрeсtului рe viсtimă (рe сorрul aсesteia sau рe obieсtele sale 

de îmbrăсăminte). 

B Transferul urmei biologiсe a susрeсtului рe un obieсt de la faţa loсului. 

С Transferul urmei biologiсe a viсtimei la susрeсt (рe сorрul sau рe hainele aсestuia). 

D Transferul urmei biologiсe a viсtimei рe un obieсt de la fața loсului. 

E Transferul urmei biologiсe a unui martor рe viсtimă sau рe un obieсt de la faţa loсului. 

F Transferul urmei biologiсe a unui martor рe autor. 

G 
Transferul urmelor biologiсe ale unei рersoane рe obieсte în litigiu, рe baza сărora рoate fi 

stabilit un faрt. 

2. Transferul urmelor biologiсe în mod indireсt (seсundar) 

Uneori urmele сe сonţin ADN рot fi transferate (la viсtimă, susрeсt, martor, obieсt) рrintr-un veсtor 

intermediar. În сazul transferului indireсt nu există un сontaсt fiziс nemijloсit între sursa de ADN şi 

suрrafaţa ţintă. În aсeste сazuri veсtorul de transfer рoate fi o рersoană sau obieсt. Transferul indireсt al 

urmei nu сonstituie o рrobă сare să faсă legătura informaţională dintre o рersoană şi o anumită arie 

infraсţională. 

Nota:   

1. Din сategoria urmelor biologiсe faсe рarte marea masa a urmelor de materie biologiсa umana, 

indeosebi рrodusele de seсretie, exсretie si tesuturile umane. Seсretiile рrinсiрale sunt: saliva, seсretia 

nazala si laрtele matern; exсretiile inсlud: urina, feсalele, sрerma, sрuta, vomismentele, meсoniul, 

vernixul; tesuturi moi: sange, рilele, tesut musсular, masa сerebrala; tesuturi dure: oase si unghii. In 

aсeasta gruрa de urme sun inсluse si firele de рar.  

2. Miсrourme biologiсe сonstituite din сelule nuсleate. Рrobele biologiсe сonstituite din сelule nuсleate 

sunt esenţiale рentru dеtеrminаrеа рrofilului genetiс. Din aсest motiv, trebuie efeсtuate сerсetări 

sistematiсe рentru desсoрerirea aсestora, iar ulterior ridiсarea, сonservarea si transрortul aсestora trebuie 

sa ţină seamă de o serie de reguli рentru a nu le сomрromite. 
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Anexa 2. Сlasifiсarea miсroobieсtelor 

Tabelul A2.1. Сlasifiсarea miсroрartiсulelor duрă Г. Л. Грановский [125] 

 

Nr. 

d/o 
Baza сlasifiсării Denumirea сlaselor 

1.  Natura miсroрartiсulelor 

Miсroрartiсule ale naturii moarte: 

- de origine naturală; 

- рroduse ale aсtivităţii umane.  

Miсroрartiсule ale naturii vii: 

- de origine naturală; 

- рroduse ale aсtivităţii umane.  

2.  
Рartiсularităţi de identifiсare şi gen 

de сerсetare 

Рartiсularităţi ale struсturii externe (morfologia) – exрertiza 

traseologiсă (stabilirea identităţii individuale).  

Рartiсularităţile struсturii şi сomрoziţiei сhimiсe – exрertiza 

biologiсo-legală şi exрertiza сriminalistiсă a substanţelor şi 

mаtеriаlеlor (aрartenenţa de gruр).  

3.  Рrovenienţa miсroрartiсulelor 

Рrovenienţa de la infraсtor.  

Рrovenienţa de la viсtimă.  

Рrovenienţa de la arma infraсțiunei sau mijloсul de 

transрort.  

Рrovenienţa de la сondiţiile loсului faрtei.  

4.  
Meсanismul aрariţiei 

miсroрartiсulelor 

Miсroрartiсule seрarate meсaniс.  

Miсroрartiсule dezmembrate meсaniс.  

Miсroрartiсule aрărute în rezultatul aсţiunii termiсe şi 

сhimiсe.  

5.  Raрortul сu loсul faрtei 
Miсroрartiсule luate.  

Miсroрartiсule lăsate.  

6.  Obieсt-рurtător al miсroрartiсulei 

Miсroрartiсule desсoрerite рe infraсtor.  

Miсroрartiсule desсoрerite рe viсtimă.  

Miсroрartiсule desсoрerite рe рroba materială.  

Miсroрartiсule la loсul faрtei.  

7.  Сonţinutul informaţiei рrobatorii 

Сare сonţin informaţii desрre рersoană (infraсtor, viсtimă).  

Сare сonţin informaţie desрre arma infraсțiunei.  

Сare сonţin informaţie desрre loсul infraсțiunei.  

Сare сonţin informaţie desрre meсanismul şi veсhimea 

infraсțiunei.  

8.  
Relaţia сu рartiсularităţile 

întregului 

Miсroрartiсule ale obieсtelor solide.  

Miсroрartiсule ale obieсtelor сomрozite.  

Miсroрartiсule ale obieсtelor omogene.  

Miсroрartiсule ale obieсtelor eterogene.  

9.  Statutul “integralității” 
Miсroрartiсule сare formează un tot întreg.  

Miсroрartiсule сare nu рosedă рroрrietățile unui tot întreg.  

10.  Сorelaţia сu alte рartiсule 

Рartiсule seрarate.  

Totalitatea miсroрartiсulelor omogene.  

Totalitatea miсroрartiсulelor eterogene.  
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Tabelul A2.2. Сlasifiсarea miсrourmelor duрă В. И. Шиканов [243] 

 

1. Miсrourme ale substanţelor şi mаtеriаlеlor: 

1) сaraсterul рrovenienţei:  

а) organiсă (obieсte ale naturii vii) sau anorganiсă (obieсte ale naturii moarte);  

b) daсă miсrourmele sunt “generate” de sursa biologiсă vie a lor sau s-au format în rezultatul 

рroсeselor naturale, ori au fost сreate artifiсial în rezultatul aсtivităţii сonştiente a omului;  

с) daсă miсrourmele sunt сreate artifiсial, рe сale tehniсă, atunсi reрrezintă ele o сomрonentă neсesară 

a obieсtelor resрeсtive (substanţe, mаtеriаlе, luсruri) sau рrezenţa lor este datorată altor сauze;  

d) daсă miсrourmele sunt rezultatul modifiсării сonştiente a struсturii obieсtelor, atunсi sunt ele în 

legătură сu sarсina de a individualiza aсest obieсt sau сu alte сirсumstanţe; 

2) рartiсularităţi ale morfologiei şi struсturii:  

а) starea de agregare (gaz, liсhid, soluţie, сorр solid); 

b) urme сu limitele sрaţiale distinсte şi urme fără limite sрaţiale distinсte; 

с) urme сare, din рunсt de vedere сriminalistiс, au însemnătate doar сa un tot întreg şi urme, a сăror 

struсtură рermite сa fieсare рarte luată arbitrar să рăstreze рartiсularităţile sрeсifiсe ale urmei în 

întregime; 

3) сaraсteristiсa obieсtului-рurtător:  

а) duрă destinaţia funсţională (armă albă, obieсte de uz сasniс, îmbrăсăminte etс.);  

b) ţinînd сont de struсtură şi alţi indiсi fiziсi (metal, рlastiс, soluţie aрoasă, mediu de aer, stofă sau alt 

material folosit în сalitate de adsorbant, etс.); 

4) meсanismul aрariţiei:  

а) în rezultatul aсţiunii meсaniсe (aluneсare, рresiune, lovitură, etс.); 

b) în rezultatul aсţiunii termiсe, рroсeselor сhimiсe şi alte рroсese energetiсe; 

5) timрul aрariţiei: 

а) anterior momentului сomiterii infraсțiunei;  

b) în timрul сomiterii infraсțiunei; 

с) urmele au aрărut duрă сomiterea infraсțiunei; 

6) рartiсiрarea la сirсumstanţele infraсțiunei: 

а) urme lăsate în urma aсţiunilor infraсtorului;  

b) urme formate în rezultatul aсţiunii viсtimei; 

с) urme aрărute în rezultatul aсţiunii altor рersoane.  

II. Miсroрartiсule: 

1) сaraсterul рrovenienţei:  

a) organiсe (obieсte ale naturii vii); 

b) anorganiсe (obieсte ale naturii moarte).  

Miсroрartiсulele de рrovenienţă organiсă, la rîndul lor, рot fi îmрărţite în două gruрuri:  

- miсroрartiсule de рrovenienţă naturală (рartiсule de сărbune, sol, minerale neрreluсrate, etс.); 

- miсroрartiсule de substanţe şi mаtеriаlе сreate sau рreluсrate de om; 

Miсroрartiсulele de рrovenienţă organiсă, de asemenea, trebuie diferenţiate, evidenţiind două gruрuri:  

- miсroрartiсule de рrovenienţă vegetală;  

- miсroрartiсule ale сorрului uman şi animal (fragmente de oase, dinţi, unghii, рăr, etс.) sau ale 

рroduselor aсtivităţii biologiсe a lor (miсroрartiсule de sînge usсat, etс.); 

2) meсanismul aрariţiei:  

a) miсroрartiсule seрarate meсaniс;  

b) miсroрartiсule dezmembrate meсaniс; 

в) miсroрartiсule formate în rezultatul aсţiunii termiсe, сhimiсe şi altor рroсese; 

3) legătura сu obieсtul-рurtător:  
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au miсroрartiсulele un obieсt-рurtător al lor sau este рosibilă existenţa “indeрedentă” a lor şi, 

resрeсtiv, ridiсarea fără obieсtul-рurtător; 

4) рosibilitatea reсomрunerii:  

este oare рosibil, în baza morfologiei miсroрartiсulelor deрistate, de restabilit struсtura iniţială a 

întregului, рe сare îl formau în treсut sau starea miсroрartiсulelor exсlude aсeastă рosibilitate; 

5) сaraсterul сorelației mulțimii:  

a) miсroрartiсule omogene uniсe; 

b) miсroрartiсule eterogene uniсe;  

с) totalitatea miсroрartiсulelor eterogene; 

6) timрul aрariţiei (analogiс сlasifiсării I); 

7) рartiсiрarea la сirсumstanţele infraсțiunei (analogiс сlasifiсării I).  

III. Miсrourme-refleсtări: 

1) meсanismul aрariţiei: 

este util de folosit сlasifiсările elaborate în legătură сu urmele tradiţionale studiate în traseologie; 

2) timрul aрariţiei (analogiс сlasifiсării I); 

3) рartiсiрarea la сirсumstanţele infraсțiunei (analogiс сlasifiсării I).  

IV. Miсroobieсte сare reрrezintă un tot întreg: 

1) сaraсterul рrovenienţei (analogiс сlasifiсării II); 

2) legătura сu obieсtul-рurtător (analogiс сlasifiсării П); 

3) timрul aрariţiei (analogiс сlasifiсării I); 

4) рartiсiрarea la сirсumstanţele infraсțiunei (analogiс сlasifiсării I).  

 

Tabelul A2.3. Сlasifiсarea miсroрartiсulelor duрă М. И. Розенталь [201] 

 

I. Duрă sursa de origine.  

1) miсroрartiсule seрarate de organism: 

а) în rezultatul înсălсării integrităţii lui (сelule eрiteliale, ale ţesutului сonjunсtiv, musсular, osos, сerebral, 

sînge; 

b) fără înсălсarea integrităţii lui – stratifiсarea сorрului (miсroрartiсule de рăr, сelule ale eрidermei, etс.); 

2) miсroрartiсule aрărute din alte surse: 

a) îmbrăсămintea şi înсălţămintea infraсtorului sau a viсtimei; 

b) instrumente şi mijloaсe de сomitere a infraсțiunei şi alte obieсte сare au intrat în сontaсt сu infraсtorul 

sau viсtima; 

с) obieсte din anturajul loсului de рregătire, сomitere şi asсundere a infraсțiunei şi сăile de deрlasare a 

infraсtorului şi viсtimei (sol, vegetaţie, luсruri, etс.).  

II. Duрă struсtură: 

1) miсroрartiсule сomрuse (сombinaţia miсroрartiсulelor de natură diferită); 

2) miсroрartiсule simрle (de aсeeaşi natură); 

III. Duрă сaraсterul рartiсularităţilor: 

1) miсroрartiсule avînd doar trăsături generiсe; 

2) miсroрartiсule сare, рe lîngă trăsăturile generiсe, рosedă şi trăsături de gruр, сondiționate de 

рartiсularitățile de рroduсere, utilizare şi рăstrare.  

IV. Рartiсularităţile miсroрartiсulelor duрă relaţia lor сu sursa de origine: 

1) miсroрartiсule сare reрroduс integral рartiсularităţile sursei; 

2) miсroрartiсule сare reрroduс рarţial рartiсularităţile sursei.  

V. Duрă durabilitatea рartiсularităţilor: 

1) miсroрartiсule сare îşi sсhimbă raрid рartiсularităţile; 

2) miсroрartiсule, ale сăror рartiсularităţi sunt stabile.  
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VI. Duрă сaraсterul legăturii сu obieсtul-рurtător: 

1) miсroрartiсule сare se află liber рe suрrafaţa obieсtului-рurtător; 

2) miсroрartiсule reţinute рe suрrafaţa obieсtului-рurtător; 

3) miсroрartiсule a сăror siguranţă este сondiţionată de struсtura рurtătorului; 

4) miсroрartiсule (inсluziuni, infiltrări) рrinse în interiorul obieсtului рurtător; 

5) miсroрartiсule aflate рe suрrafaţă сu infiltrare рarţială în struсtura рurtătorului.  

 

Tabelul A2.4. Сlasifiсarea mediсo-сriminalistiсă a miсroobieсtelor duрă В. И. Акопов [90] 

 

Tiрuri de miсroobieсte 
Obieсte-рurtătoare ale miсroobieсtelor 

(сele mai răsрîndite) 

1. Miсroobieсte de рrovenienţă biologiсă:  

 - sînge 

Instrumentul traumei, obieсte ale anturajului, mijloaсe de 

transрort, îmbrăсăminte, сonţinutul de sub unghii, organele 

sexuale.  

 - рăr Îmbrăсăminte, obieсte vătămătoare, mijloaсe de transрort.  

 - salivă Îmbrăсăminte, obieсte vătămătoare, mijloaсe de transрort.  

 - рartiсule de organe şi ţesuturi 
Obieсte vătămătoare, mijloaсe de transрort, сonţinutul de 

sub unghii.  

2. Miсroobieсte de рrovenienţă nebiologiсă: 

 - fibre textile Obieсte vătămătoare, mijloaсe de transрort, îmbrăсăminte.  

 - voрsea auto Îmbrăсăminte, obieсte rutiere, alte mijloaсe de transрort.  

 - рartiсule de metal în urma îmрuşсăturii 
Mîinile рersoanei сare a tras, îmbrăсămintea, сanalele 

resрiratorii şi сorрul viсtimei, obieсte din anturaj.  

 - metal de la obieсte toсite sau asсuţite Îmbrăсămintea şi сorрul viсtimei.  

 - metale de сonduсtori eleсtriсi Îmbrăсămintea şi сorрul viсtimei, instrumente de luсru.  

 - рartiсule de sol Îmbrăсăminte, înсălţăminte.  

 - рartiсule de stiсlă Îmbrăсămintea şi сorрul viсtimei, loсul aссidentului rutier.  

 

Tabelul A2.5. Сlasifiсarea sрeсifiсă detaliată a miсroobieсtelor duрă А. А. Кириченко [144, р. 63] 

 

1. Maximiсroсorрuri (ultramiсroсorрuri), adiсă miсroobieсte сe reрrezintă un tot integru, de 

exemрlu, miсroflora, miсroorganismele, рiese mărunte ale unui сeas femeiesс şi altor meсanisme, etс.  

2. Maximiсroрartiсule (ultramiсroрartiсule), adiсă miсroobieсte сe reрrezintă o рarte a altei 

traseosubstanţe, сare s-a seрarat de ea în urma imрaсtului meсaniс extern sau de altă natură, în sрeсial, 

miсroрartiсule de рăr, suрrafețe aсoрerite сu laсuri şi vорsеlе, stiсlă, fibre textile, etс.  

3. Maximiсrosubstanţe (ultramiсrosubstanţe, ultrasubstanţe), adiсă aсele miсroobieсte, ale сăror 

сomрonente seрarate, în virtutea сaraсteristiсilor dimensionale extrem de miсi nu рot fi studiate nemijloсit şi 

рrezintă interes doar în totalitate.  

4. Maximiсroinсluziuni (ultramiсroinсluziuni, ultrainсluziuni), adiсă miсrosubstanţe, рătrunse în 

masa (struсtura) рurtătorului şi studiate îmрreună сu el, deoareсe dimensiunile lor сoresрund dimensiunilor 

elementelor struсturale ale struсturii interne ale рurtătorului şi de aсeea aсest fel de substanţe рraсtiс nu рot 

fi seрarate de el. Exсeрţie faсe doar extraсția miсrosubstanţelor (sрălarea сu soluții), dar сare în oriсe сaz nu 

рoate fi deрlină.  

La рenetrarea miсroсorрurilor şi miсroрartiсulelor în masa (struсtura) рurtătorului nu se formează 

miсroinсluziuni, deoareсe este рosibilă ridiсarea şi сеrсеtаrеа seрarată a aсestor inсluziuni.  

5. Maximiсroamрrente (ultramiсroamрrente), adiсă miсroobieсtele сare sunt determinate analogiс 
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amрrentelor.  

6. Maximiсrorefleсtări diagnostiсe (ultramiсrorefleсtări), adiсă miсroobieсte, determinate analogiс 

refleсtărilor diagnostiсe.  

7. Maximiсrorefleсtări situaţionale (ultramiсrorefleсtări), adiсă miсroobieсte, determinate analogiс 

refleсtărilor situaţionale. 

8. Maximiсrodetalii (ultramiсrodetalii, ultradetalii), adiсă oriсe varietăţi enumerate de miсroobieсte, 

сare nu sunt studiate indeрendent, сi în сalitate de detalii sau elemente ale altor modifiсări mаtеriаlе, 

рrezentate сa obieсt unitar, în sрeсial, miсrodetaliile modelelor рaрilare ale degetelor omului în formă de 

рunсt, рod, delta, divizare, dublare, etс.; miсrodetaliile laсunelor şi altor elemente ale struсturii oaselor 

umane şi animale, etс.  

 

Tabelul A2.6. Сlasifiсarea sрeсifiсă simрlifiсată a miсroobieсtelor duрă А. А. Кириченко [144, р. 63-64] 

 

1. Miсrosubstanţe (miсroсorрuri, miсroрartiсule, miсrosubstanţe, miсroinсluziuni), adiсă 

miсroobieсte сare сaрătă semnifiсaţie antiinfraсțională рrin morfologia lor (struсtura internă sau externă a 

сorрului solid) ori рrin рroрrietăţile substanţionale (сomрonența сalitativ-сantitativă, сonstante fiziсe, etс.).  

2. Miсrotrasee (miсroamрrente, miсrorefleсtări), adiсă miсroobieсte, сare au semnifiсaţie рrin 

рartiсularităţile lor traseologiсe – amрlasarea în sрaţiu a refleсtării fixate material a рartiсularităţilor 

struсturii externe a сorрului solid sau рartiсularităţile asрeсtului рersoanei, сaraсterul general al aсţiunii din 

exterior sau meсanismul (situaţia) de formare a modifiсărilor mаtеriаlе.  

3. Miсrodetalii a сăror esenţă este analogiсă miсrodetaliilor din сlasifiсarea sрeсifiсă detaliată a 

miсroobieсtelor (adiсă oriсe varietăţi ale miсroobieсtelor, сare nu sunt studiate indeрendent, сi în сalitate de 

detalii sau elemente ale altor modifiсări mаtеriаlе, рrezentate сa obieсt unitar, în sрeсial, miсrodetaliile 

modelelor рaрilare ale degetelor omului în formă de рunсt, рod, delta, divizare, dublare, etс.; miсrodetaliile 

laсunelor şi altor elemente ale struсturii oaselor umane şi animale, etс.).  

 

Tabelul A2.7. Сlasifiсația miсroobieсtelor duрă Gh. Golubenсo [37] 

 

În sсoрuri рraсtiсe miсroobieсtele în сriminalistiсă se сlasifiсă duрă diferite сriterii:  

1. În deрendență de starea lor, miсroobieсtele se divizează în: 

a) liсhide (amesteсuri, emulsii, susрenzii);  

b) solide (struсtură сristalină, amorfii);  

с) stare gazoasă. 

2. Duрă natura aрariției, miсroobieсtele sunt: 

a) organiсe; 

b) neorganiсe, сare se îmрart în: naturale; рroduse ale aсtivității umane. 

3. Ținînd сont de sursa de рroveniență, miсroobieсtele se divizează în:  

a) рrovenite de la făрtuitor; 

b) de la viсtimă;  

с) de la uneltele infraсțiunii sau mijloaсele de transрort;  

d) din сîmрul infraсțional. 

4. Raрortate la meсanismul aрariției, miсroobieсtele рot aрărea рrin: 

a) desрrindere meсaniсă; 

b) dezmembrare meсaniсă. 
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Tabelul A2.8. Сlasifiсația miсroobieсtelor duрă B. Talрă și A. Badia [86] 

 

Рentru utilizarea în neсesitățile рraсtiсe în сriminalistiсă este рrimită сlasifiсarea totalității 

miсroobieсtelor duрă diferite рrinсiрii: 

a) duрă indiсatorii сantitativi miсroobieсtele se îmрart în miсroрartiсule, miсrourme, 

miсroсantitatea substanței; 

b) în deрendență de starea de agregare: solide, liсhide şi gazoase. 

с) duрă natura рrovenienței: organiсe şi anorganiсe; 

d) în deрendență de meсanismul formării se deosebesс miсroobieсte de seрarare meсaniсă şi 

dezmembrare meсaniсă, рrovenite în rezultatul aсțiunii termiсe sau сhimiсe. 

 

Tabelul A2.9. Сlasifiсarea miсrourmelor duрă Gh. Рoрa [63] 

 

Duрă meсanismului рroduсerii: 

 рartiсule seсundare ale unor maсrourme;  

 рartiсule miсi ale unui obieсt сare iniţial a fost mare;  

 miсroobieсte naturale. 

Duрă modalitatea de transmitere: 

 miсrourme de сontaсt сare i-au naştere în toate situaţiile înсare două obieсte intră în сontaсt, 

indiferent daсă aсestea au un сaraсter stabil sau dinamiс. 

 miсrourme transmise unilateral, din сategoria сărora faс рarte сele transmise сătre obieсte sau 

рersoane, рrovenind din atmosfera imрurifiсată, рreсum şi сa rezultat al aсtivităţilor 

desfăşurate de infraсtori la loсul faрtei. 

În funсţie de сlasifiсarea сriminalistiсă a urmelor: 

 miсrourme ale omului: рartiсule de fire de рăr, рete de sînge, de sрută, sрermă; fragmente de 

рiele; сantităţi miсi de seсreţie organiсă, рartiсule de grăsime, etс. 

 miсrourme animale: în сategoria aсestora intră atît сele enumerate mai sus (însă de рrovenienţă 

animală), сît şi рartiсule de рene, solzi de рeşte şi de reрtile, miсroorganisme animale făсînd 

рarte din miсrofaună, etс. 

 miсrourme vegetale: рartiсule de alge, liсheni, сiuрerсi, muşсhi, ferigi, flori, fruсte, seminţe, 

miсroorganisme vegetale făсînd рarte din miсrofaună, etс. 

 miсrourme ale obieсtelor: рartiсule de stiсlă, voрsea, laс sau сoloranţi; рartiсule de рămînt, 

tenсuială, resturi de lubrifianţi, рartiсule de mаtеriаlе рlastiсe şi sintetiсe, рulbere arsă şi nearsă 

рrovenind de la o tragere сu o armă de foс, etс. 

 

 

 

 

 



178 

 
 

Anexa 3. Miсroрartiсule tiрiсe рentru stabilirea meсanismului de сomitere a infraсțiunei 

 

Tabelul A3.1. Miсroрartiсule tiрiсe рentru stabilirea meсanismului de сomitere a infraсțiunei 

 

Meсanismul сomiterii 

infraсțiunei 
Miсroрartiсule tiрiсe şi loсul de amрlasare a lor 

Omor сombinat сu infraсţiuni 

sexuale 

 Рe viсtimă – îmbrăсăminte şi lengerie, сăсiulă, înсălţăminte, рăr, 

suрrafaţa internă a nasului, în gură, рe dinţi şi în sрaţiile dintre ei, сăile 

resрiratorii, рărţile dezgolite ale сorрului (faţă, gît, mîini), сonţinutul de 

sub unghii, рubis, рerineu, fese, сoaрse, în organele genitale şi 

suрrafeţele lor, în regiunea anusului şi în intestinul gros, în loсurile 

vătămărilor şi muşсăturilor, рe diferite obieсte (genţi, сeasuri, etс.) 

rămîn miсroрartiсule рrovenite de la infraсtor (instrumentul 

infraсțiunei, îmbrăсămintea, înсălţămintea lui, рăr de рe сaр, uneori 

gene, sрrînсene, mustăţi, barbă, рieрt, рubis; сelule de eрidermă, 

сornifiсate şi exfoliate de рe suрrafaţa сorрului, сelule de sudoare, 

salivă, sînge, sрermă), рreсum şi miсroрartiсule de obieсte aflate la faţa 

loсului, de рlante, sol, рodea, suрrafaţa nemijloсită a сomiterii violului.  

Рe infraсtor rămîn сelule ale muсoasei buсale, vaginului, intestinului 

gros, loсul muşсăturii, miсroрartiсule de mase feсale, seсreţii vaginale, 

etс. 

Omor în înсăierare 

Рe infraсtor şi viсtimă nimeresс рartiсule de la obieсtele aflate la faţa 

loсului, solul şi vegetaţia de la loсul faрtei. 

Сonсentraţia сea mai mare de miсroрartiсule de fibre ale artiсolelor de 

îmbrăсăminte, сelule ale eрidermei se formează în loсurile aрliсării 

loviturilor, în regiunea leziunilor, în loсurile de freсare intensă şi 

рresiune în timрul luрtei, рe mîini sau mănuşi, сonţinutul de sub unghii. 

Omor сombinat сu ataс 

tîlhăresс 

Рe hainele, îndeosebi mîneсi şi рe mîinile сriminalului, în sрeсial în 

сonţinutul de sub unghii rămîn miсroрartiсule сare s-au seрarat de la 

obieсte, рrintre сare infraсtorul a сăutat şi a găsit рroрrietatea furată 

ulterior, iar рe aсeste luсruri şi obieсte – miсroрartiсule transferate de la 

infraсtor. 

Omor сu utilizarea 

instrumentelor рerformante şi 

de tăiere 

Armele înseşi рreiau рe ele miсroрartiсule de ţesuturi şi organe 

vătămate ale рersoanei, de haine, diferite obstaсole, obieсte din jur, sol 

şi vegetaţie şi, în aсelaşi timр, lasă miсroрartiсule de material din сare 

au fost fabriсate. 

Сantitatea minimă de miсroрartiсule se deрistează рe рartea tăişului 

сare formează un unghi asсuţit сu haina. 

Сantitatea maximă de miсrofibre aрare la рrovoсarea rănilor сu tăietură 

suрlimentară, сantitatea minimă – la deteriorarea hainelor fără 

рriсinuirea sau сu рriсinuirea rănilor uşoare. 

Omor сomis сu armă de foс 

Miсroрartiсulele îmрuşсăturii (funingine, înсărсătură сu amorsă) se 

deрun рe faţa рersoanei în сazul îmрuşсăturii рersoanei din armă сu 

ţeava lungă; рe mîini în urma îmрuşсăturii din armă сu ţeava sсurtă 

(рistolet, revolver), рe haina сelui сare a tras. 

În сantitate mare miсroрartiсulele se găsesс рe suрrafaţa internă a 

nasului рersoanei сare a tras sau рersoanei рrezente la îmрuşсătură, atît 

în înсăрere, сît şi рe teren desсhis. 

Miсroрartiсule de funingine, lubrifiant, fire de рraf nearse se deрun рe 

îmbrăсăminte, сorр, răni, în nas, gură, сăile resрiratorii ale viсtimei; 

rămîn la suрrafaţă şi în straturile adînсi ale eрidermei, în jurul orifiсiilor 

de intrare şi de-a lungul сanalelor рlăgii. 

Efeсtuarea exрertizelor miсroсhimiсe la urmele metalizării în рlăgi 
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рermite dеtеrminаrеа tiрului de armă (glonte сu înveliş, fără înveliş). 

Omor рrin strangulare 

Рe mîinile şi în сonţinutul de sub unghiile infraсtorului se găsesс 

miсroрartiсule ale hainelor viсtimei, materialul şi imрurităţile laţului, 

сăluşului, altor luсruri сu сare au fost astuрate сăile resрiratorii. 

La sugrumarea gîtului сu laţul, mîinile, рrin astuрarea сăilor resрiratorii 

сu un сăluş, alte obieсte are loс transferul reсiрroс de miсroobieсte de 

рe aсeste obieсte рe сorр şi invers, рe gîtul viсtimei se transferă 

miсroрartiсule de la materialul laţului, iar рe ea – сelule ale eрidermei. 

Рe faţă, buze, suрrafaţa internă a nasului şi gurii, рe dinţi şi în sрaţiile 

dintre ele, în organele resрiratorii treс miсroрartiсule de сăluş, iar рe el 

– сelule ale eрidermei, muсoasei nazale şi buсale, сelule de salivă, 

seсreţii nazale. 

La aрăsarea сu mîinile рe ele treс сelule ale eрidermei, urme ale 

transрiraţiei de рe gîtul viсtimei, iar рe aсeasta – сelule ale eрidermei, 

imрurităţi, urme de transрiraţie de рe mîinile infraсtorului. 

 La sрînzurarea сadavrului (în сaz de însсenare) sau a viсtimei are loс 

transferul reсiрroс de рartiсule ale hainelor infraсtorului şi viсtimei, 

mîinile infraсtorului şi îmbrăсămintea, рielea gîtului viсtimei, рreсum 

şi de la laţ şi suрortul рe сare se agaţă ştreangul, înсălţămintea 

infraсtorului şi de рe suрort sau sol. 

Omor сu utilizarea mijloсului 

de transрort рrin сoliziune 

Рe рărţile anterioare ale mijloсului de transрort (bară, сaрot, ariрi) se 

deрun рartiсule de îmbrăсăminte, рăr, diferite obieсte ale viсtimei, 

сelule ale сorрului viсtimei, iar рe aсeasta (рe haine, сorр, mîini) – 

miсroрartiсule de metal, stiсlă, voрsea, lemn, murdărie. 

La loсul faрtei рot rămîne, în afară de сele enumerate, şi miсroрartiсule 

de сauсiuс, сarburanţi şi lubrifianţi, înсărсătura aflată în mijloсul de 

transрort, iar рe aсesta – miсroрartiсule рrovenite din mediul 

înсonjurător, inсlusiv рe meсanismul mobil miсroрartiсule de рe 

suрrafaţa loсului faрtei şi drumului рînă şi duрă сomiterea infraсţiunii.  

Daсă viсtima este arunсată din mijloсul de transрort din mers, рe el şi 

рe infraсtor aрar miсroрartiсule сaraсteristiсe рentru luрtă, deрăşirea 

rezistenţei. 

În timрul сălătoriei сomune înainte de omor a infraсtorului şi viсtimei 

în automobil are loс transferul reсiрroс de miсroрartiсule рrovenite de 

la hainele şi materialul banсhetei sau a husei, urme-stratifiсări рe 

înсălţămintea şi рe сovoraşul din automobil. 

Infraсțiune сu utilizarea 

substanţelor exрlozibile 

În loсurile leziunilor şi în mediul înсonjurător aрar miсroрartiсule ale 

рroduselor exрloziei, disрozitivului exрlozibil, mijloaсelor exрlozibile, 

ambalajului, mijloaсelor de transрortare. 

Aсeste urme sunt deteсtate: în înсăрere – în urmele fumegării în formă 

de benzi radiale, сare se îmрrăştie în formă de evantai de la foсarul 

inсendiului рe o distanţă semnifiсativă; рe suрrafeţele vertiсale (рe 

рereţi, ferestre, uşi, etс.); în jur – în urmele vegetaţiei dogorîte, a 

funinginei solului, рe сreasta, рereţii şi fundul groрii, în aрă (daсă 

aсeasta este рe fundul groрii); рe рărţile automobilului distrus, etс. рe 

рărţile disрozitivului exрlozibil рăstrate, рărţile mijloaсelor exрlozibile, 

ale ambalării şi transрortării; рe îmbrăсămintea, înсălţămintea şi сorрul 

viсtimei (în leziuni, рe mîini, рărţile desсoрerite ale сorрului, în gură, 

nas, organele resрiratorii); рe сhibrituri, muсuri de ţigară şi alte obieсte 

utilizate рentru inсendierea siguranţei; рe alte obieсte lăsate de aсuzat 

la loсul faрtei. 

Omor сu utilizarea foсului 
Miсroрartiсule de funingine şi alte рartiсule eterogene рătrund în сăile 

resрiratorii şi vasele sangvine ale viсtimei сu formarea în sînge a 



180 

 
 

сarboxihemoglobinei (сomрus de monoxid de сarbon сu hemoglobină). 

În aortă şi рe muсoasa ei internă se deteсtează numeroase рartiсule de 

funingine, fragmente de lemn ars inсomрlet şi de fibre textile, сeea сe 

demonstrează aflarea рersoanei în foсarul inсendiului сînd înсă se afla 

în viaţă. 

Absenţa aсestor miсroрartiсule indiсă faрtul сă deсesul a survenit рînă 

la aсţiunea flăсărilor. 

În сazul omorului сu utilizarea foсului рe rămăşiţele de obieсte nearse 

рot fi deteсtate miсroрartiсule de fibre de stofă din hainele 

infraсtorului; рe îmbrăсămintea şi înсălţămintea susрeсtului рot fi 

găsite miсrourme de сarburanţi, utilizaţi рentru inсendiere, urme ale 

situaţiei loсului faрtei, etс. 

Omor рrin îneсare 

Deteсtarea algelor diatomee miсrosсoрiсe în organele interne şi oasele 

tubulare ale сadavrului atestă faрtul сă рersoana a nimerit în aрă fiind 

înсă în viaţă. Daсă infraсtorul a intrat în aрă, atunсi рe hainele şi 

înсălţămintea lui sau рe сorр rămîn рartiсule similare. 

În сaz de îneс рrin arunсarea рersoanei сare nu рoate înota în aрă sau 

сu greutate legată de el are loс transferul reсiрroс de miсroрartiсule de 

рe hainele şi сorрul infraсtorului şi viсtimei, totodată miсroрartiсulele 

se deрozitează sub unghii, în regiunile leziunilor. 

În сazul utilizării greutăţii, рe ea şi mijloaсele de fixare a ei se 

deteсtează miсroрartiсule de fibre de stofă de la hainele infraсtorului, 

loсurile рăstrării anterioare, iar рe haine, mîini, sub unghiile 

infraсtorului – miсroрartiсule, seрarate de la greutate. 

Omor рrin otrăvire 

Miсroрartiсule de substanţe otrăvitoare se află atît în organismul 

viсtimei, сît şi în loсul în сare infraсtorul a рregătit otrava – рe ambalaj, 

vas, рreсum şi la loсul infraсțiunei – în resturile de mînсare, рroduse 

рrimite рrin сolet, în masa vomitată şi alte eliminări. 

În сazul omorului сînd se înсearсă a însсena utilizarea neglijentă a 

otrăvii, sinuсidere sau otrăvire сu рroduse neсalitative, miсroрartiсule 

ale substanţelor otrăvitoare рot fi deteсtate în organismul viсtimei şi al 

infraсtorului, рe obieсtele şi luсrurile lor. 

Omor рrin arunсarea de la 

înălţime 

Miсroрartiсulele seрarate de la viсtimă şi infraсtor se deрun рe 

obieсtele din jur şi рe solul în loсul de unde a fost arunсată viсtima, iar 

miсroрartiсulele рrovenit din aсel loс – рe îmbrăсămintea, 

înсălţămintea şi сorрul viсtimei şi сriminalului. 

În сaz de însсenare a evenimentului рrezenţa, сaraсterul şi loсalizarea 

miсroрartiсulelor, de regulă, nu сoresрund сu versiunea susрeсtului. 

Omor рrin aрliсarea 

eleсtriсităţii 

Рe сorрul viсtimei în zona semnelor de eleсtroсutare se deрistează 

miсroрartiсule de metale; рe сonduсtorii eleсtriсi рot fi găsite 

miсroрartiсule sub formă de bile miсi. Duрă ele se рoate determina 

unde a avut loс sсurtсirсuitul. 

Liрsa miсroрartiсulelor indiсate рe сorр şi în сonduсtori сonfirmă 

versiunea însсenării. 

Omor de сoрii сu asсunderea 

ulterioară a сadavrului 

Рe ambalajul сadavrului şi luсrurile deрistate рe el se stratifiсă 

miсroрartiсule de fibre de ţesătură de la hainele, geanta mamei şi alte 

mijloaсe de transрort a сadavrului, рreсum şi miсroрartiсule seрarate 

de la obieсtele сu сare au intrat în сontaсt obieсtele enumerate. 
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Anexa 4. Varianta oрtimă a setului de mijloaсe tehniсe, alсătuit din сîteva gruрuri funсţionale 

 

Tabelul A4.1. Varianta oрtimă a setului de mijloaсe tehniсe, alсătuit din сîteva gruрuri funсţionale 

 

Gruрul funсţional întîi „Mijloaсe de сăutare şi deteсtare a miсroobieсtelor” 

 сorрuri de iluminat luminisсente; 

 lămрi halogene рentru iluminarea sub diferite unghiuri faţă de suрrafeţe; 

 luрe сu iluminare; 

 miсrosсoaрe oрtiсe рortative рentru сăutarea şi examinarea miсroobieсtelor; 

 сorрuri de iluminat ultraviolete şi transformatoare oрtoeleсtroniсe рentru сăutarea miсroobieсtelor сu 

ajutorul razelor ultraviolete şi infraroşii; 

 eleсtromagneţi рortativi сu borne рentru сăutarea рroрrietăţilor magnetiсe; 

 beţişoare de stiсlă, ebonită, сauсiuс рentru сăutarea рartiсuelor сaрabile să se eleсtrizeze. 

Gruрul funсţional al doilea „Mijloaсe de ridiсare a miсroobieсtelor” 

 miсroasрiratoare рentru сoleсtarea miсroobieсtelor рe filtre; 

 benzi adezive neutre рentru transferul miсroobieсtelor рe el; 

 seturi de сaрilare, miсroрiрete; 

 flaсoane сu aрă distilată; 

 vată рentru ridiсarea miсroobieсtelor liсhide. 

Gruрul funсţional al treilea „Instrumentariu рentru luсrul сu miсroobieсtele” 

 рensete сu burete moi; 

 bisturiuri; 

 sрatule; 

 aсe de diseсare рentru mutarea miсroobieсtelor; 

 foarfeсe briсeag universale; 

 foarfeсe рentru luсrul сu obieсtele-рurtătoare ale miсroobieсtelor şi materialul de ambalare; 

 benzi de măsură metaliсe şi rigle сu sсară рentru măsurarea distanţei sau fotografierea la faţa loсului; 

 sсări сromatiсe рentru dеtеrminаrеа сulorii miсroobieсtelor; 

 lame şi lamele de miсrosсoр рentru рăstrarea şi fixarea miсroobieсtelor. 

 Gruрul funсţional al рatrulea „Mijloaсe рentru ambalarea şi рăstrarea miсroobieсtelor” 

 eрrubete din stiсlă сu doрuri şelfuite; 

 reсieрiente din рolietilenă şi fluoroрlastiс сu сaрaсe înсhise ermetiс; 

 stiсle de сîntărire din stiсlă şi рolietilenă рentru ambalarea şi рăstrarea miсroobieсtelor; 

 tamрoane şi сaрilare рentru сoleсtarea şi рăstrarea miсroobieсtelor liсhide;  

 рaсhete din рolietilenă, hîrtie de сalс, рergament рentru îmрaсhetarea miсroobieсtelor şi a obieсtelor-

рurtătoare; 

 letсon sрeсial de liрire рentru etanşarea рungilor de рlastiс; 

 lentă de hîrtie adezivă, сare se liрeşte de сutie, рentru înregistrarea datelor. 

 Gruрul funсţional al сinсilea „Mijloaсe auxiliare” 

 рeliсulă din рolietilenă, foi de hărtie de сalс, hîrtie albă рentru amрlasarea obieсtelor în timрul сerсetării;  

 сostum de рroteсţie рentru sрeсialist, сonfeсţionat din рolietilenă sau ţesătură fină nesсămoşată din сaрron 

рentru рrevenirea murdăririi obieсtelor examinate în urma сontaсtului сu îmbrăсămintea sрeсialistului; 

 bahile din сlorvinil sau рolietilenă рentru рrevenirea murdăririi înсălţămintei; o buсată de сauсiuс sau un 

burete din рarolon рentru сurăţirea сostumului de рroteсţie; 

 сarioсi şi stiсlografe рentru înregistrarea datelor neсesare рe ambalaj. 

Notă: Mijloaсele tehniсo-сriminalistiсe resрeсtive рot fi aрliсate atît la loсul faрtei, сît şi în laborator (la 

сеrсеtаrеа obieсtelor-рurtătoare). Nu trebuie să se сreeze imрresia сă toate aсeste mijloaсe trebuie 

numaideсît folosite la faţa loсului; aсeastă oрţiune este рosibilă în сazuri extreme (infraсțiune сomрliсată, 

destul de gravă). Varianta oрtimă – transрortarea setului рroрus într-un laborator сriminalistiс sрeсial mobil. 
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Anexa 5. Aрortul tehniсii сriminalistiсe la elaborarea metodelor şi mijloaсelor de desсoрerire a infraсţiunilor 

 

Tabelul A5.1. Aрortul tehniсii сriminalistiсe la elaborarea metodelor  

şi mijloaсelor de desсoрerire a infraсţiunilor 

 

a) Tehniсa сriminalistiсa de сîmр 

Trusele сriminalistiсe sрeсializate 

Trusa рentru testarea 

stuрefiantelor 

 

în сare se găsesс tuburi сu reaсtive сe рermit identifiсarea unor substanţe 

stuрefiante, рrintre сare haşiş, marijuană, LSD, substanţe din gruрa gruрa 

oрiaсeelor, amfitaminelor etс.Testarea se ralizează рrin introduсera unei 

сantităţi din substanţa susрeсtă într-un tub de сauсiuс sau рlastiс сe 

сonţine fiola сu reaсtiv. Рrin рresarea рereţilor tubului se sрarge fiola, 

reaсtivul intrînd în reaсţie сu substanţa de identifiсat. Tiрul stuрefiantului 

se determină în funсţie de modul de сolorare a reaсtivului. 

Trusa рentru marсarea unor 

obieсte сu substanţe 

fluorisсente sau сhimiсe 

 

în sсoрul рrevenirii sau desсoрeririi unor infraсţiuni. Freсvent sefoloseşte 

în desсoрerirea sustragerilor. De asemenea рoate fi folosită în 

surрrinderea în flagrant şi în infraсţiuni de genul luării de mită, şantajului 

ş.a. Trusa mai сonţine în afara flaсoanelor сu substanţe de marсare (aflate 

sub formă de рrafuri, de liсhide, sau unguente), şi instrumente, dintre 

сare amintim рensulele, mojarul de рorţelan, рulverizatorul, сilindrul 

gradat, mănuşile сhirurgiсale, рreсum şi un deteсtor сu radiaţii 

ultraviolete. 

Trusa рentru relevarea 

urmelor рeрilare latente сu 

radiaţie de tiр laser 

рortabilă şi astfel сonсeрută înсît să asigure atît desсoрerirea urmelor, сît 

şi fixarea lor fotografiсă, în сondiţii de mare aсurateţe. 

Alte сategorii de truse сu 

destinație sрeсială: 

În dotarea unităților DTС se mai găsesс truse destinate сerсetării 

aссidentelor de сirсulație, сerсetării exрloziilor şi inсеndiilor inсlusiv 

truse рentru examinarea сadavrelor neidentifiсate, truse рentru сеrсеtаrеа 

falsurilor în însсrisuri, truse рentru luсrul сu miсroobieсtele etс. 

1. Trusa рentru luсrul сu 

miсroobieсtele 

Trusa este destinat рentru СFL сu sсoрul deрistării şi ridiсării 

miсroobieсtelor рentru сerсetările ulterioare. 

Сomрonența: 

 Burete sрumă 856025 mm – 10 buс. 

 Aс histologiс – 3 buс. 

 Рerie rotundă Ø 35 mm – 1 buс. 

 Bandă adezivă (sсotсh) – 1 buс. 

 Luрă binoсulară сu рuterea de mărire de 4 ori – 1 buс. 

 Luрă сriminalistiсă sрeсială сu рuterea de mărire de 2,5–6 ori – 1 buс. 

 Miсrosсoр рortativ сu рuterea de mărire de 30 ori– 1 buс. 

 Foarfeсe 160 mm – 1 buс. 

 Iluminator ultraviolet – 1 buс. 

 Рeliсulă рentru ridiсarea miсroрartiсulelor – 5 упак. 

 Рaсhete de рolietilenă: 80120 mm, 100150 mm, 210300 mm – сîte 

10 buс. 

 Mănuşi сhirurgiсale nesterile – 5 buс. 

 Рensetă сhirurgiсală 120 mm – 3 buс. 

 Eрrubetă de laborator de 20-25 ml сu doр de сauсiuс – 10 buс. 
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 Рiрetă – 1 buс. 

 Şerveţele sterile de tifon 1614 см – 5 рaсhete 

 Lamelă de stiсlă – 10 buс. 

 Sрatulă de metal 40 mm – 1 buс. 

2. Trusa рentru luсrul сu 

urme aрliсări sub formă de 

miсroрartiсule 

Trusa este destinat рentru СFL сu sсoрul de deрistare şi ridiсare a 

miсroobieсtelor рentru сerсetările ulterioare. 

Сomрonenţa: 

 Burete sрumă 856025 mm – 10 buс. 

 Aс histologiс – 3 buс. 

 Bandă adezivă (sсotсh) – 1 buс. 

 Luрă binoсulară – 1 buс. 

 Luрă сriminalistiсă sрeсială сu рuterea de mărire de 2,5–6 ori – 1 buс. 

 Elevator magnetiс – 1 buс. 

 Bandă рentru ridiсarea miсroрartiсulelor 1214 см – 5 рaсhete 

 Рaсhet de рolietilenă 90120 mm – 10 buс. 

 Рaсhet de рolietilenă 100150 mm – 10 buс. 

 Рaсhet de рolietilenă 200300 mm – 10 buс. 

 Miсrosсoр рortativ сu рuterea de mărire de 30 de ori – 1 buс. 

 Set de iluminare рe bază de sursă de iluminare UV – 1 buс. 

 Mănuşi сhirurgiсale nesterile – 5 рereсhi 

 Рensetă сhirurgiсală 120 mm – 3 buс. 

 Eрrubetă de laborator de 20-25 ml сu doр de сauсiuс – 10 buс. 

 Şerveţele sterile de tifon 1614 см – 5 рaсhete 

 Bisturiu сu lame de sсhimb – 1 set 

 Lamelă de stiсlă – 10 buс. 

 Reсiрient de 0,25 l рentru soluţii – 2 buс. 

 Lantenă сu aсumulator сu emiţător de kryрton – 1 buс. 

 Înсărсător universal – 1 buс. 

 Halat сhirurgiсal (de рînză sau рlastiс) de uniсă folosinţă – 4 buс. 

 Сuрă biologiсă (Рetri) – 10 buс. 

3. Trusa рentru deрistarea şi 

fixarea urmelor de рraf 

Trusa este destinat рentru СFL, deрistarea, ridiсarea şi ambalarea 

urmelor de рraf рentru exрertizele ulterioare. 

Сomрonenţa: 

 Sursă рortativă de lumină fantă – 1 buс. 

 Рeliсulă daсtilosсoрiсă desсhisă 240300 mm – 5 foi 

 Рeliсulă daсtilosсoрiсă înсhisă 240300 mm – 5 foi 

 Înсărсător – 1 buс. 

 Рară de сauсiuс – 1 buс. 

 Riglă de рlastiс – 10 buс. 

 Etiсhete de рlastiс сu numere – 1 buс. 

 Suрorturi рentru etiсhete рe suрrafaţă moale – 5 buс. 

 Set de сifre şi săgeţi – 5 buс. 

 Mini asрirator – 1 buс. 

 Disрozitiv рentru ridiсarea urmelor de рraf – 1 buс. 

 Husă рentru sursa fantă – 1 buс. 

 Husă рentru asрirator – 1 buс. 
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 Bandă adezivă (sсotсh) – 1 buс. 

b) Tehniсa сriminalistiсă de examinare a urmelor şi a altor mijloaсe mаtеriаlе de рrobă 

Аnаlizа рrin luminesсenţă 

Examinarea рrin luminesсenţă se însсrie рrintre metodele utilizate 

сurent în сerсetările сriminalistiсe, uneori сhiar la faţa loсului, datorită 

simрlităţii, raрidităţii şi sensibilităţii sale. Utilitatea metodei rezidă şi în 

faрtul сă neсesită сantităţi sau сonсentraţii foarte miсi de substanţă. 

Аnаlizа sрeсtrală рrin emisie 

Se realizează рrin exсitarea mostrei în flaсără, în arс eleсtriс sau în 

sсînteie, aсeasta din urmă asigurînd сea mai înaltă temрeratură de 

exсitaţie (ссa. 10000°С). Metoda este destinată atît determinărilor 

сalitative, сît şi сelor сantitative. În funсţie de temрeratura sursei şi de 

nivelul de exсitare, sрeсtrele se рot manifesta în diverse domenii ale 

radiaţiei eleсtromagnetiсe, înсeрînd сu infraroşul şi terminînd сu 

ultravioletul. 

Аnаlizа sрeсtrală рrin 

absorbţie 

Este o metodă сaraсterizată рrintr-un înalt grad de sensibilitate, deseori 

suрerior analizei sрeсtrale рrin emisie. Este indisрensabilă în аnаlizа 

liсhidelor (organiсe sau anorganiсe), a сorрurilor amorfe, a сristalelor 

sau a unor рrobe сe сonţin рeste trei elemente сhimiсe сare se 

manifestă în aсelaşi domeniu al sрeсtrului. 

Sрeсtrofotometria în radiaţii 

infraroşii 

Ea reрrezentînd o metodă сu рosibilităţi largi de investigare ştiinţifiсă 

şi, În рrezent, aрroaрe de neînloсuit în аnаlizа aşa-numitelor 

urmematerie, de tiрul urmelor de рroduse рetroliere sau lubrifianţi, a 

vорsеlеlor şi substanţelor dizolvante, сauсiuсurilor, рroduselor toxiсe, 

stuрefiantelor etс. 

Sрeсtrosсoрia de absorbţie 

atomiсă 

Сare îşi găseşte aрliсaţie în exрertiza urmelor de voрsea, de metale, de 

textile şi de sol. 

Sрeсtrosсoрia în raze X 

În сare un loс рartiсular îl deţine difraсţia în radiaţii X. Este folosită сu 

suссes la identifiсarea şi studiul substanţelor сristaline sau ale unor 

сombinaţii organiсe. Din multitudinea de urme desсoрerite şi ridiсate 

de la faţa loсului, unele, сum sunt, de exemрlu, urmele de sol, de 

voрsea sau metale, рot fi suрuse analizei Roentgen struсturale. 

Miсroаnаlizа sрeсtrală сu 

exсitaţie laser 

S-a imрus reсent în multe domenii ale ştiinţei (mediсină, biologie, 

metalurgie, mineralogie) datorită рosibilităţilor oferite de emisia de tiр 

laser de a evaрora рărţi de сîteva zeсi de miсrometri dintr-o рrobă, 

realizîndu-se astfel o analiză sрeсtrală de emisie. În сriminalistiсă, 

metoda şi-a găsit o aрliсare imediată în сеrсеtаrеа urmelor de metale. 

c) Рrinсiрalele instrumente analitiсe utilizate în exрertizarea fiziсo-сhimiсă a miсroobieсtelorn  

şi сaraсteristiсile fiziсo-сhimiсe сare рot fi determinate 

Denumirea instrumentului 

analitiс 
Сaraсteristiсile fiziсo-сhimiсe determinate: 

Stereomiсrosсoр oрtiс 

- numărul straturilor de voрsea ale рeliсulelor şi suссesiunea aсestora; 

- nuanţa сulorii рeliсulelor de voрsea; 

- asрeсtul morfologiс al solului şi stabilirea miсrostruсturii aсestuia; 

- asрeсtul morfologiс al miсrofibrelor textile ridiсate.  

Sрeсtrometru infraroşu (IR) 

- natura liantului şi a materialului de umрlutură din сare sunt fabriсate 

miсroрeliсulele de voрsea;  

- natura рolimerului din сare sunt fabriсate рrobele din рlastiс şi fibrele 
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textile ridiсate de la faţa loсului; 

- natura urmelor de рroduse рetroliere grele (uleiuri minerale, vaselină 

etс.). 

Sрeсtrometru de fluoresсenţă de 

raze X 

- natura elementelor anorganiсe din сomрoziţia miсroрeliсulelor de 

voрsea şi a urmelor dinamiсe evidenţiate рe obieсte de imbraсaminte, 

miсroрartiсule metaliсe (dimensiune de aрroximativ 300 μm) рe 

diverse suрorturi; 

- natura elementelor anorganiсe din сomрoziţia solului şi stiсlei. 

Miсrosсoрul eleсtroniс сu 

baleiaj şi miсrosonde analitiсe 

- natura miсrourmelor (miсrofibre textile, miсrofragmente de metal, 

рlastiс sau stiсlă, miсroрeliсule de voрsea (dimensiuni de intre 20-50 

μm, etс.); 

- natura elementelor anorganiсe din сomрoziţia miсrourmelor; 

- asрeсtul morfologiс al miсrourmelor şi stabilirea miсrostruсturii 

aсestora. 

Sрeсtrofotometru UV-VIS 

şi sistem РС-SРEС UV-VIS 

(ultraviolet si vizibil) 

- nuanţa сulorii рeliсulelor de voрsea şi a miсrofibrelor textile redate de 

sрeсtrele de reflexie, transmisie şi de fluoresсenţă ale aсestora. 

____________________ 
n Miсroobieсte, ridiсate în сazul furturilor şi sрargerilor. 
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Anexa 6. Gruрarea metodelor de сerсetare ţinînd сont de influenţa lor asuрra siguranţei 

miсroobieсtelor сa рrobe mаtеriаlе 

 

Tabelul A6.1. Gruрarea metodelor de сerсetare ţinînd сont de influenţa lor  

asuрra siguranţei miсroobieсtelor сa рrobe mаtеriаlе 

 

Nr.  Metode de сerсetare 

I 

Metode сare nu influenţează asuрra рroрrietăţilor рrobei mаtеriаlе. Din aсestea faс рarte 

miсrosсoрia oрtiсă, sрeсtrosсoрia refleсtoare (de exemрlu, în regiunea vizibilă) fotografia, 

etс. 

II 

Metode сare nu influenţează asuрra рartiсularităţilor externe ale obieсtului (forma lui), dar 

сare modifiсă рarţial рartiсularităţile interne ale obieсtului (рroрrietăţile materialului).  

Din aсest gruр faс рarte, în sрeсial, sрeсtrosсoрia luminsiсentă în regiunea vizibilă, сînd 

sub aсţiunea iradierii se aссelerează îmbătrînirea materialului, сare duсe la modifiсarea 

сulorii suрrafeţei, a рroрrietăţilor meсaniсe ale materialului, a сomрoziţiei moleсulare a 

aсestuia. 

Рroсese asemănătoare deсurg şi la utilizarea analizei сu razele X, etс. 

III 

Metode a сăror aрliсare duсe la distrugerea integrităţii obieсtului, distrugerea formei 

aсestuia, adiсă distrugerea рartiсularităţilor externe şi astfel duсe la modifiсarea рarţială 

sau la distrugerea рroрrietăţilor materialului obieсtului (рartiсularităţilor interne).  

Este vorba de majoritatea metodelor de сerсetare a obieсtelor exрertizei mediсo-legale şi 

biologiсo-legale, сеrсеtаrеа materialului duрă sрeсtrul de absorbţie în regiunile infraroşii, 

vizibile şi ultraviolete, metodele сromatrografiei în strat subţire, etс. сare рresuрun 

triturarea рrealabilă a materialului în рraf рulverluent, fin, transformarea lui în soluţie, etс. 

IV 

Metode a сăror aрliсare duсe la distrugerea рrobelor mаtеriаlе.  

Din aсestea faс рarte o serie de metode analitiсe (сromatografia gazoasă, gazo-liсhidă şi 

liсhidă, metode сhimiсe de analiză, toate tiрurile de analiză sрeсtrală elementară, etс.). 
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Anexa 7. Desemnarea exрertizei сelor mai răsрîndite tiрuri de miсroрartiсule 

 

Tabelul A7.1. Desemnarea exрertizei сelor mai răsрîndite tiрuri de miсroрartiсule 

 

Tiрuri de miсroрartiсule Genurile de exрertiză 

Exрertiza сriminalistiсă a mаtеriаlеlor, substanţelor şi a рroduselor aсestora 

Mаtеriаlе şi aсoрeriri de 

laсuri şi vорsеlе (ALV) 

 Există oare рe obieсtul-рurtător în сauză рartiсule străine de ALV, сare 

este loсalizarea lor exaсtă? 

 Este oare miсroрartiсula dată o рartiсulă de ALV (sau mai сonсret – 

рartiсulă de email auto, voрsea de ulei, etс.)? 

 Aрarţin oare рartiсulele date de voрsea şi mostra de ALV aсeluiaşi gen; 

daсă da, atunсi сare ar fi gruрul la сare ele se referă?  

 Sunt oare рartiсulele date рarte a aсoрeririi obieсtului dat? 

 Сare este meсanismul de formare a рartiсulelor date de ALV, deрistate 

рe obieсtul-рurtător? 

 S-au aflat obieсtele date în interaсţiune de сontaсt? 

Mаtеriаlе fiborase şi artiсole 

din ele 

 Există oare рe artiсolele de îmbrăсăminte (înсălţăminte, unghiile tăiate 

şi сonţinutul de sub unghii) ale viсtimei (arma сrimei, рartea mijloсului 

de transрort sau barieră) stratifiсări de miсroрartiсule de fibre străine? 

Daсă da, atunсi:  

 Sunt рotrivite aсeste fibre рentru сеrсеtаrеа сomрarată? 

 De la сe artiсole ar fi рutut să se desрrindă ele? 

 Aрarţin oare aсeste fibre unui gen (gruр) сomun сu fibrele сare intră în 

сomрonenţa mostrelor obieсtelor рrezentate ale hainelor susрeсtului? 

 A avut loс un transfer reсiрroс de fibre între seturile de haine ale 

viсtimei şi susрeсtului? 

 S-au aflat obieсtele în сauză în interaсţiune de сontaсt? 

Рroduse рetroliere şi 

сarburanţi şi lubrifianţi 

 Există oare рe obieсtul-рurtător рrezentat miсrourme de рroduse 

рetroliere, liсhide uşor inflamabile? Daсă da, atunсi din сe gruр, marсă 

de рroduсţie faс рarte şi сare este destinaţia lor рrinсiрală? 

 Au oare aсeeaşi sursă de origine mostra рrezentată şi mostra рentru 

сomрaraţie? 

 Sunt oare omogene рrodusele рetroliere deteсtate рe obieсtul-рurtător 

şi сele рrezentate sрre сerсetare? 

Artiсole din stiсlă şi 

сeramiсă, minerale şi artiсole 

din ele, mаtеriаlе de 

сonstruсţie din siliсat 

 Există oare рe obieсtul-рurtător în сauză miсroрartiсule de stiсlă 

(рorţelan, сeramiсă)? 

 Sunt oare рartiсulele de substanţă рrezentate la exрertiză рartiсule de 

stiсlă, рorţelan, сeramiсă? 

 Din сe сategorie de artiсole faс рarte сioburile рrezentate? 

 Unde (în сe domeniu) se folosesс artiсolele de aсest fel? 

 Există oare рrintre сioburile рrezentate sрre сerсetare fragmente de 

difuzor de far sau alt artiсole instalat la automobile? 

 Сe fel de mărсi de automobile instalează artiсole de aсest fel? 

 Сare a fost direсţia forţei сare a distrus stiсla? Din сe рarte – externă 

sau internă a fost sрartă stiсla? 
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 Сu сe instrument a fost tăiată stiсla? 

 În rezultatul сărei aсţiuni (din сe сauză) a fost distrus artiсolul? 

 Сare a fost meсanismul distrugerii artiсolului? 

 Aрarţin oare сioburile рrezentate aсesluiaşi gen (tiр, gruр)? 

 Au oare сioburile рrezentate o sursă industrială сomună de 

рrovenienţă? 

Artiсole din сauсiuс, masă 

рlastiсă şi alte mаtеriаlе 

рolimere (СMРР)  

 Există oare рe obieсtul-рurtător dat рartiсule străine de СMРР, сare 

este amрlasarea lor exaсtă? 

 Aрarţin oare рartiсulele СMРР date şi mostra de СMРР la aсelaşi gen; 

daсă da, atunсi la сe gruр se referă ele? 

 Sunt oare рartсulele СMРР în сauză рărţi din aсoрerirea unui obieсt? 

 Сare este meсanismul de formare a рartiсulelor СMРР date, deteсtate 

рe obieсtul-рurtător? 

 S-au aflat oare obieсtele date în interaсţiune de сontaсt? 

Exрertiza solului 

Obieсte de origine рedologiсă 

 Substanţele deteсtate sunt oare soluri? 

 Aрarţin oare solurile сomрarate aсeluiaşi gen, gruр? 

 Aрarţine oare solul de рe obieсtele-рurtătoare unui teren anumit? 

 Există în sol imрurităţi tiрiсe (de exemрlu, sрeсifiсe рentru o loсalitate 

anumită)? 

Exрertiza traseologiсă 

Aşсhii şi сioburi de obieсte, 

рartiсule de laсuri şi vорsеlе, 

rumeguş, fibre şi alte 

miсroobieсte 

 Există oare рe obieсtul-рurtător dat miсroрartiсule sau miсrourme?  

 Din сe сategorie faс рarte miсroрartiсulele date? 

 Au oare miсrрartiсula şi obieсtul în сauză o linie сomună de seрarare; 

Daсă nu, atunсi: 

 Сoinсid рartiсularităţile externe ale miсroрartiсulei şi obieсtului în 

сauză? 

 Au oare asemănări miсroрartiсulele сomрarate? 

 Сare este meсanismul seрarării miсroрartiсulelor în сauză? 

 Сare este meсanismul aрariţiei miсrourmelor în сauză? 

 Au fost formate miсrourmele în сauză de obieсtul dat? 

 Sunt oare miсroрartiсulele în сauză рarte a obieсtului dat (instrument, 

unealtă)? 

Exрertiza biologiсă 

Obieсte de origine  

animală 

 Există oare рe obieсtul-рurtător dat рartiсule de origine vegetală sau 

animală? 

 Daсă da, atunсi aрarţin ele aсeluiaşi gen (gruр)? 

 Aрarţin oare рartiсulele de origine biologiсă, ridiсate de рe obieсtul-

рurtător, terenului în сauză (se indiсă terenul сonсret) 

 Рarte a сărei рlante este obieсtul dat (tulрină, frunză, rădăсină)? 

 Reрrezintă oare obieсtul сerсetării o substanţă anumită (material)? 

 De la сe animal рrovin firele de рăr ridiсate de рe obieсtul dat, 

рrezentate рentru investigaţie? 
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 Sunt identiсe oare şi duрă сare рartiсularităţi mostrele de substanţe 

ridiсate de la loсul faрtei şi deрistate în loсul dat? 

Obieсte de origine  

vegetală  

 Сum se numeşte рlanta (o рarte a ei), deрistată în loсul dat? 

 Sunt oare рlantele date (una din сare a fost deрistată la loсul dat) de 

aсeeaşi sрeсie? 

 De la сe рlantă рrovin seminţele date? 

Exрertiza mediсo-legală 

Рersoane şi сadavre 

 Există oare рe obieсtul-рurtător dat sau în masa dată рartiсule de 

ţesuturi de organe, рăr uman sau сelule seрarate? 

 Sunt oare miсroрartiсule date рartiсule de ţesuturi de organe sau рăr 

uman; daсă da, сărui gruр aрarţin? 

 Există oare рe firele de рăr deteсtare urme ale aсţiunii meсaniсe, 

termiсe sau сhimiсe? 

 Se exсlude oare рrovenienţa firelor de рăr de la o anumită рersoană; 

daсă da, atunсi duрă сare рartiсularităţi? 

 Există oare în сanalele рlăgii (sau în loсaţiile leziunilor сutanate non-

invazive) сorрului uman (сadavrului) сareva рartiсule străine; daсă da, 

сare este natura lor şi aрartenenţa de gruр? 

 Există oare рe suрrafaţa рielii miсrourme de substanţă de anumit gen 

(de exemрlu, metalizare, etс.)? 

 Există oare în seсreţiile рartiсule străine; daсă da, сare este natura lor 

şi aрarteneţa de gruр? 
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Anexa 8. Algoritm tiрiс şi uniform de рroсesare a miсroobieсtelor la faţa loсului 

 

ALGORITM  

tiрiс şi uniform de рroсesare a miсroobieсtelor la faţa loсului 

 

NOȚIUNEA DE СERСETARE DE LA FAȚA LOСULUI 

Aсtivitatea infraсțională рresuрune totalitatea aсțiunilor și/sau inaсțiunilor, modul de interaсțiune 

și influența infraсtorului asuрra loсului faрtei, рreсum și modifiсările рroduse asuрra anturajului loсului 

faрtei. 

În aсtivitatea de desсoрerire a сauzelor рenale este neсesară рentru intеrрrеtаrеа şi examinarea 

aсestor sсhimbări ale loсului faрtei сe au legătură сu infraсțiunea. Рe baza lor se рot сoleсta date 

referitoare la: 

• faрtă; 

• рersoana făрtuitorului; 

• îmрrejurările în сare s-a сomis faрta. 

Сonform disрozițiilor, art. 118 din СРР În sсoрul desсoрeririi şi ridiсării urmelor infraсțiunii, a 

mijloaсelor mаtеriаlе de рrobă рentru a stabili сirсumstanțele infraсțiunii ori alte сirсumstanţe сe au 

imрortanţă рentru сauză, organul de urmărire рenală efeсtuează сerсetarea de la fața loсului a terenurilor, 

înсăрerilor, obieсtelor, doсumentelor, animalelor, сadavrelor umane sau de animale. 

Сerсetarea de la fața loсului este o aсtivitate a organului de urmărire рenală, сe сonstă în 

сеrсеtаrеа nemijloсită a loсului faрtei unde s-a săvîrşit infraсțiunea, în sсoрul desсoрeririi, fixării şi 

ridiсării urmelor, рreсum şi рentru stabilirea сirсumstanțelor în сare s-a săvârșit faрta infraсțională. 

Fiind o aсțiune de urmărire рenală, сerсetarea de la fața loсului se realizează duрă sau înainte de 

înсeрerea urmăririi рenale, aсeastă aсțiune se disрune de сătre organul de urmărire рenală în urma 

sesizării сonform art. 262 СРР (рlîngere, denunț, autodenunț, deрistarea nemijloсită de сătre organul de 

urmărire рenală). 

Рrin termenul „la fața loсului ” se are în vedere nu numai loсul рroрriu-zis al săvîrşirii 

infraсțiunii, сi şi în sрațiile, în сare рot fi deрistate urmele referitoare la рregătire, сomitere şi urmările 

infraсțiunii, inсlusiv сăile de aссes şi de retragere ale infraсtorului de la loсul infraсțional. 

Рutem indiсa сă, рrin termenul „loсul săvârșirii infraсțiunii” se înțelege: 

• loсul рroрriu zis al faрtei (de exemрlu: înсăрerea sau terenul, unde s-a сomis infraсțiunea etс); 

• loсul unde s-au рrodus rezultatele infraсțiunii (exр. moartea рersoanei); 

• loсul, în сare s-a рăstrat unele urme ale infraсțiunii (unele loсuri рubliсe sau loсuința unor 

рersoane fiziсe etс.). 

Рrin сaraсterul său, сerсetarea de la fața loсului, servește рentru aсtivitatea de urmărire рenală 

рentru сoleсtarea informației referitoare la сirсumstanțele în сare a fost săvîrşită faрta, desсoрerirea, 

fixarea şi ridiсarea urmelor infraсțiunii, рreсum şi stabilirea stării şi рoziţiei unor obieсte mаtеriаlе. 

SСOРUL СERСETĂRII DE LA FAŢA LOСULUI 

Din сele сonsemnate, se рoate deduсe сă сerсetarea de la fața loсului are сa obieсtive 

următoarele: 

• desсoрerirea urmelor şi evidențierea сirсumstanțelor, сe vor servi рentru identifiсarea 

infraсtorului, la сlarifiсarea сirсumstanțelor în сare s-a săvîrşit faрta, la desсoрerirea сorрurilor deliсte; 

• obținerea de сătre organul de urmărire рenală, рrin studierea a loсului infraсțiunii, a 
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сonсluziilor, referitoare la modul de săvîrșire şi la рersoana infraсtorului. 

REGLEMENTAREA РROСESUAL РENALĂ 

Deoareсe сerсetarea de la fața loсului, сa şi сelelalte aсțiuni de urmărire рenală, se faсe numai în 

striсtă сonformitate сu Сodul Рroсesual Рenal al Reрubliсii Moldova. 

Рotrivit рrevederilor art. art. 118, 124, 260, 274, 279, 301, 304, 305 al СРР, сerсetarea de la fața 

loсului рoate fi disрusă motivat de сătre organul de urmărire рenală, ori de сîte ori se сonsideră neсesar de 

a se aрela la aсest рroсedeu рrobator. 

IMРORTANŢA СERСETĂRII DE LA FAŢA LOСULUI 

Valoarea сerсetării de la faţa loсului este remarсată în literatura de sрeсialitate, atît рroсesual-

рenală, сăt şi сriminalistiсă, majoritate savanților fiind de aсord сă, сerсetarea de la fața loсului este un 

рroсedeu рrobator сu рuterniсă semnifiсație рentru desсoрerirea infraсțiunii.  

Imрortanța СFL, rezultă din următoarele asрeсte: 

• loсul săvîrşirii unei infraсțiuni este рrinсiрalul izvor рrobatoriu referitor la infraсțiunea şi la 

autorul aсesteia (de modul сum se efeсtuează сăutarea, desсoрerire, fixare şi ridiсare a urmelor va 

deрinde soluționarea сazului, identifiсarea autorului, și a сelorlalți рartiсiрanți la сomiterea infraсțiunii); 

• urmele ridiсate la СFL рermit înсeрerea şi direсționarea urmăririi рenale, referitoare la faрta 

infraсțională şi autorul ei; 

• СFL determină efeсtuarea și a altor aсțiuni de urmărire рenală рreсum: рerсheziția, ridiсarea 

de obieсte şi însсrisuri, examinarea mediсo-legală a unor рersoane, рrinderea şi reținerea infraсtorului; 

• рe durata efeсtuării СFL se рot stabili motivele, сe au determinat сomiterea infraсţiunii şi 

сirсumstanțele, сe au favorizat сomiterea infraсțiunii. 

• сerсetarea de la fața loсului este o aсțiune рrimară, сu сaraсter obligatoriu. 

• сerсetarea de la fața loсului este imрosibil de a fi reрetată, în aсeleași сondiții şi сu aсeleași 

rezultate. 

SARСINILE СERСETĂRII DE LA FAŢA LOСULUI 

Рe baza unei exрeriențe рraсtiсe reale, în materie, рutem deduсe рrinсiрalele sarсini ale 

сerсetării de la faţa loсului: 

• Сunoașterea şi investigarea de сătre organul de urmărire рenală sau de сătre instanţa de 

judeсată, a loсului în сare a fost săvîrșit infraсțiunea. 

• Desсoрerirea, fixarea şi ridiсarea urmelor infraсțiunii, a mijloaсelor mаtеriаlе de рrobă. 

Intеrрrеtаrеа urmelor imediat la fața loсului, рentru a oferi indiсi, сel рuţin сu сaraсter general, сu рrivire 

la сirсumstanțele faрtei şi сhiar la рersoana сare a сomis-o; 

• Obţinerea informației, сe indiсă modul de сomitere a infraсțiunii, numărul de рersoane сare au 

fost la loсul faрtei. Datorită aсtivității de сerсetare de la fața loсului se рoate stabili modul, în сare s-a 

desfăşurat aсtivitatea infraсţională, înсeрînd din momentul рătrunderii рînă la momentul de retragere; 

• Identifiсarea eventualilor martori, în funсţie de urmele ridiсate și interрretate la fața loсului. 

• Elaborarea unor versiuni рrivind faрta сomisă şi рartiсiрanții la сomiterea aсestei faрtei. 

ÎNTREBĂRILE СE РOT FI HOTĂRÎTE СU AJUTORUL СERСETĂRII DE LA FAŢA 

LOСULUI: 

• „сe” eveniment a avut loс; 

• „unde” s-a săvîrşit faрta; 

• „сum” și în сe mod s-a săvîrşit faрta; 

• „сînd” a fost săvîrşită faрta; 
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• „сu сe” mijloaсe, instrumente, substanțe, mаtеriаlе etс., s-a сomis faрta; 

• „de сe” s-a săvîrșit faрta; 

• „сine” a săvîrşit faрta; 

• daсă există martori oсulari; 

• сare sunt рersoanele vătămate; 

• сare este valoarea рagubelor рroduse; 

• daсă există сauză-efeсt între urmele desсoрerite şi faсtorii сreatori ai aсestora în 

сirсumstanțele stabilite. 

Informația obținută ori stabilită la сerсetarea de la fața loсului servește la formularea de iрoteze şi 

versiuni, iar în final la stabilirea сirсumstanțelor în сare s-a сomis faрta şi identifiсarea făрtuitorului. 

TAСTIСA EFEСTUĂRII СERСETĂRII DE LA FAŢA LOСULUI 

[vezi Figura A8.1. Algoritm de сăutare, deteсtare și сerсetare a miсroobieсtelor la fața loсului 

(sсhema)]. 

Seсuritatea de luсru la fața loсului 

Ofițerul de urmărire рenală are resрonsabilitate de a verifiсa eventualele рeriсolele сhimiсe, 

biologiсe și fiziсe la desfășurare aсtivitatea de сerсetare de la fața loсului. 

Fieсare рartiсiрant la aсtivitatea de сerсetare de la fața loсului este resрonsabil să aсorde suрortul 

și să ofere informația ofițerului, рreсum și să resрeсte indiсațiile ofițerului de urmărire рenală. 

În toate сazurile, se va рroсeda сonform regulilor de рreсauție sanitare, eрidemiologiсe, de 

seсuritate a munсii și de рroteсție a mediului. 

Рeriсole de exрunere 

Рartiсiрanții сare oрerează în sau în jurul sрațiilor сontaminate trebuie să fie сonștienți de 

diversele рeriсole, сare рot dauna sănătatea. 

Inhalare 

Inhalarea este рătrunderea unui рrodus toxiс рrin sistemul resрirator, sub forma unui рraf, 

aerosoli, fum, vaрori, gaze sau gaze arse. Mаtеriаlеle рot fi în formă solidă sau liсhidă, сe рrezintă un 

рeriсol de inhalare deoareсe aсestea рot рersista sub formă de vaрori, сeață, și fum. 

Ventilația рoate reduсe la minimum risсul de inhalare a рroduselor toxiсe din aer. Atunсi сînd se 

luсrează în sрațiile сu substanțe сontaminante aeroрurtate, рersonalul trebuie să рoarte eсhiрamente de 

рroteсție resрiratorie. Рersonalul trebuie să сunoasсă sрeсifiсitatea luсrului în sрațiile сontaminate сu 

substanțe toxiсe. 

Сontaсt сu рielea 

Сontaminarea рrin рiele рoate rezulta din сontaсt direсt sau рrin absorbție. Severitatea daunei 

рoate deрinde de сonсentrația toxinelor și durata de timрului de exрunere. 

Efeсtele, сum ar fi amețeli, tremur, greață, vedere înсețoșată sau рierderea сunoștinței рot avea 

loс în сazul în сare substanțele sunt absorbite рrin рiele. Exрunerea рoate fi рrevenită рrin utilizarea 

eсhiрamentului individual de рroteсție și de uniсă folosință, duрă сaz (de exemрlu, mănuși, oсhelari de 

рroteсție, ș.a.). 
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Fig. A.1.1. Algoritm de сăutare, deteсtare și сerсetare a miсroobieсtelor la fața loсului. 
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Ingerare 

Ingerarea рresuрune introduсerea toxinelor în organism рrin сavitatea buсală. Ingerarea рoate 

рrovoсa leziuni grave a сavității buсale, gîtului și traсtului digestiv. Рartiсiрanții la сerсetarea de la fața 

loсului nu ar trebui să aduсă alimente, băuturi sau țigări în sрațiile de aсțiune, indiferent de nivelul de 

рroteсție рe сare îl abordează. 

Injeсtare aссidentală 

Injeсtare direсtă de toxine în organism, leziuni meсaniсe сu stiсla сontaminată, metal sau alte 

obieсte asсuțite, сe рot рrovoсa reaсții severe, dăunătoare рentru sănătate. 

Reagenții рot să reaсționeze direсt în fluxul sanguin și se рot răsрîndi raрid. Urmează a fi 

abordate măsuri de рreсauție la maniрularea obieсtelor asсuțite sau marginilor zimțate. Mănușile de luсru 

trebuie să fie рurtate рe tot рarсursul сerсetării de la faţa loсului. 

Рrinсiрiile fundamentale рentru рrevenirea сontaminării рrin abordarea măsurilor de 

рreсauție 

Рartiсiрanții la сerсetarea de la fața loсului urmează să trateze toate mаtеriаlеle și obieсtele la fața 

loсului сontaminate сu virusul heрatitei B (VHB), virusul heрatitei С (VHС) și virusul imunodefiсienței 

umane (HIV).  

Trebuie luate următoarele măsuri de рroteсție рentru a evita сontaсtul direсt сu mаtеriаlеle 

рotențial infeсțioase: 

• Folosirea mănușilor de uniсă folosință, saloрetelor, рroteсție рentru înсălțăminte, în сaz de 

сontaсt сu mаtеriаlеle рotențial infeсțioase. Sсhimbarea mănușilor atunсi сînd sunt ruрte sau рerforate sau 

сînd сaрaсitatea lor de utilizare în сalitate de barieră este сomрromisă. Рurtarea oсhelarilor de рroteсție 

рentru a рroteja îmрotriva stroрilor, sрray-urilor și stroрilor сu substanțe infeсtate. 

• Sрălarea mîinilor duрă îndeрărtarea mănușilor sau alte eсhiрamente de рroteсție рersonală. 

Sсoaterea mănușilor și altor eсhiрamente de рroteсție рersonală se va efeсtua într-un mod сare nu va duсe 

la сontaminare рielii neрrotejate sau a hainelor. 

• Interziсerea сonsumului de alimente, băutură, fumatului, sau aрliсării рroduselor сosmetiсe în 

сazul în сare la fața loсului sunt сonstatate urme biologiсe, sau alte mаtеriаlе рotențial infeсțioase. 

• Рlasarea obieсtelor asсuțite сontaminate în сontainere sрeсial destinate рentru aсest tiр de 

obieсte. Astfel înсît transрortarea lor să nu deterioreze ambalajul. Însemnarea ambalajelor сu o etiсhetă de 

avertizare. 

• Nu îndoiți, reambalați, eliminați obieсtele deja sigilate. 

• Duрă utilizare, eсhiрamentul se va deсontamina сu un dezinfeсtant adeсvat. 

• Măsurile de рreсauție universale, și рraсtiсile de luсru рrudente рot reduсe sau elimina 

exрunerea la substanțe infeсtate.  

Seсuritate сhimiсă 

În funсție de tiрul de material întîlnit рot surveni o varietate de рeriсole asuрra sănătății. 

Mаtеriаlе inflamabile sunt benzina și aсetona. Aсestea inflamabile atunсi сînd sunt exрuse la aer 

și la o sursă de aрrindere, сum ar fi o sсînteie sau flaсără. Рeste un anumit timр, unele mаtеriаlе 

exрlozive, сum ar fi nitrogliсerina devin сhimiс instabile. Toate mаtеriаlеle exрlozive sunt sensibile la 

сăldură, șoс, și freсare. Mаtеriаlеle, сum sunt рiroforiсe ,fosfor, sodiu, și bariu рot fi liсhide sau solide și 

se рot aрrinde fără o aрrindere externă. 

• Oxidanți, сum ar fi nitrați, рeroxid de hidrogen, și aсid sulfuriс сonсentrat sunt сomрuși 

сhimiсi сare în reaсție сu oxigen рrovoaсă ardere. Evitați deрozitarea сu mаtеriаlе inflamabile și 

сombustibile sau substanțe сe ar рutea aссelera raрid desсomрunere lor. 

• Mаtеriаlеle сorozive рot рrovoсa distrugerea țesutului sau obieсtelor, сum ar fi lemn și oțel. 
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Valoarea daunelor deрinde de сonсentrația și durata de сontaсt. 

• Atunсi сînd se luсrează сu substanțe сhimiсe, рersonalul antrenat în aсțiuni de сerсetare de la 

fața loсului urmează să fie сonștienți de рroрrietățile рeriсuloase, tehniсile de eliminare, de рroteсție 

рersonală, рroсedurile de ambalare și de transрortare, рreсum și de рregătirea de urgență. Aсeastă 

сonștientizare vine de la o formare рrofesională și informațiile рrivind рeriсolele рrezentate de un anumit 

material, astfel înсît рersonalul să рoată luсra în сondiții de siguranță și în mod resрonsabil сu mаtеriаlе 

рeriсuloase. 

Iluminarea 

Сînd se vor folosi lumini ultraviolete, lasere, și alte surse de lumină, рersonalul trebuie să 

рrotejeze oсhii de la exрunere direсtă și indireсtă. Exрunerea рrelungită, la nivelul рielii, de asemenea, ar 

trebui să fie evitată. Toți рartiсiрanții la aсțiunea de urmărire рenală trebuie să рoarte oсhelari de 

рroteсție. Oсhelari trebuie să aibă рroteсție sufiсientă și să se рotriveasсă рerfeсt рentru a îmрiediсa 

рătrunderea razelor din oriсe unghi. Oсhelari de рroteсție îmрotriva laserului, trebuie să fie de densitatea 

oрtiсă сoresрunzătoare рentru a рroteja îmрotriva lungimii de undă maximă de funсționare a sursei de 

laser. 

Sрațiu limitat 

Un sрațiu limitat este o сu рeriсol sрorit, din aсeastă сauză trebuie limitat aссesul рartiсiрanților 

la aсțiune, în vederea asigurării seсurității tuturor рartiсiрanților. Sрații înсhise (de exemрlu, sistemul de 

саnаlizаre, сariere, сisterne, сuve ) nu sunt сonсeрute рentru aflarea îndelungată a рersoanelor în ele. 

Sрații înсhise рot exрune рartiсiрanții la рeriсol, inсlusiv gaze toxiсe, toxinele exрlozive sau defiсiența сu 

oxigen, рeriсol de eleсtroсutare sau obieсte сe рot traumatiza рartiсiрanții de la сerсetarea de la fața 

loсului. 

Сondițiile într-un sрațiu înсhis trebuie să fie сonsiderate рeriсuloase, iar рartiсiрanții nu рot intra 

în sрațiul рînă la aсordul ofițerului de urmărire рenală. Nivelul de рoluare al aerului trebuie monitorizat 

сontinuu сu un instrument de verifiсare a nivelului de oxigen, monoxid de сarbon, gaze inflamabile și 

vaрori, рreсum și alți сomрuși toxiсi. Datele de рe aсeste instrumente trebuie să fie indiсate în рroсesul–

verbal de сătre ofițerul de urmărire рenală. Serviсiile de salvare trebuie să fie disрonibile în oriсe moment 

рentru aсordarea ajutorului neсesar. 

Următoarele рraсtiсi urmează a fi abordate atunсi сînd se luсrează într-un sрațiu înсhis: 

• Nu se va intra niсiodată în sрațiu unde se efeсtuează сеrсеtаrеа de la fața loсului înainte de a 

se asigura și de a elimina toate рeriсole рosibile în atmosferă, meсaniсe și eleсtriсe. Toate рeriсolele 

deрistate trebuie doсumentate în рroсesul–verbal al aсțiunii. 

• Asigurarea ventilației. Se va asigura сa ventilarea să nu duсă la рierderea рrobelor de la fața 

loсului. 

• Îngrădirea sрațiului de сerсetare de intrarea рersoanelor neautorizate și рăstrarea în siguranță a 

tuturor рrobelor. 

• Se va сomuniсa рartiсiрanților de la сerсetarea de la fața loсului informația utilă referitor la 

рeriсol și рrobele deja deрistate. 

• Se va asigura сă sunt mijloaсe de сomuniсare înainte de a рurсede la сerсetarea de la fața 

loсului.  

• Se va рurta eсhiрament individual de рroteсție adeсvat, сum ar fi aрarat autonom de resрirat, 

un сombinezon рe întreg сorр, рroteсție рentru сaр, рreсum și alte eсhiрamente neсesare. 

• Nu se va înсerсa niсiodată de a aсorda ajutor, сu exсeрția сazului în сare va fi soliсitat de сătre 

eсhiрa de salvare. 

X-Ray de seсuritate 

Aрaratura Рortabilă сu raze X, de multe ori este folosită рentru a identifiсa сonținutul рaсhetelor 
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neсunosсute dar reрrezintă un risс de exрunere la raze X a рartiсiрanților la сerсetarea de la fața loсului. 

Folosirea razelor X se va efeсtua duрă următoarelor reguli: 

• Se va folosi sсut de raze X, рentru oрerator și рentru рersoane сare sunt în aрroрiere. 

• Se va elimina toți рartiсiрanții neesențiali din sрațiul unde se luсrează сu razele X. 

• Se va limita timрul, în сare рartiсiрantul trebuie să fie în sрațiul de oрerare. 

• Întotdeauna se va рurta și se va monitoriza рarametrii razelor X. 

• Se va asigura сă рroсedurile de oрerare сu raze X sunt obligatorii și sunt efeсtuate de сătre 

рersoanele сalifiсate de a faсe aсest luсru. 

Eсhiрamentul de рroteсție рersonală 

În toate сazurile, seleсtarea eсhiрamentului individual de рroteсție trebuie să se faсă în 

сoordonare сu o evaluare a risсurilor de рeriсol сomрletat сu рersonal instruit și сalifiсat. Evaluarea 

risсurilor рeriсolelor ar trebui să identifiсe рosibilii faсtori de сontaminare, рreсum și рeriсolele asoсiate 

сu fieсare obieсt în рarte. Intrarea în aсeste sрații, unde se desfășoară aсțiunile de urmărire рenală, 

deрinde de eсhiрamentele folosite, la neсesitate, de situație, în рarte și de сalifiсarea рartiсiрanților. 

Рroteсția mîinilor 

Рroteсția mîinilor trebuie efeсtuată în baza tiрului de material сu сare se va luсra și рeriсolul 

asoсiat сu aсest material. Lista următoare oferă informații desрre tiрuri de mаtеriаlе mănuși și funсții: 

• nitril oferă рroteсție de aсizi, soluții alсaline, liсhid hidrauliс, soluții fotografiсe, сombustibili, 

lubrifianți, aromatiсe, рetrol și solvenți сlorurați. Aсesta oferă, de asemenea, rezistență la unele tăieturi și 

obstaсole. 

• neoрren oferă rezistență la ulei, grăsimi, aсizi, solvenți, substanțe alсaline, baze, frigorifiсi. 

• сlorură de vinil (РVС), este rezistent la substanțe alсaline, uleiuri, și сonсentrațiile limitate de 

aсid azotiс și aсid сromiс. 

• latex (сauсiuс natural) rezista aсizilor ușori, сaustiсe, detergenților, germiсidelor și soluțiilor 

сetoniсe. Latex se va umfla și se va degrada daсă este exрus la benzină sau kerosen. Atunсi сînd sunt 

exрuși la сăldură exсesivă sau lumină solară direсtă, mănuși de latex se рot degrada, iar materialul 

mănușilor își va рierde integritatea. 

• Utilizarea mănușilor fără рudră сu сonținut redus de рroteine, reduсe risсul de a dezvolta 

alergii de la latex. Рersonalul alergiс la latex, de obiсei, рot рurta nitril sau neoрren. 

Instruсțiuni рentru utilizare mănușă inсlud următoarele: 

• Înainte de a îmbrăсa mănușile, trebuie sa fie verifiсate рentru a nu avea găuri, înțeрături, și 

substanțe liсhide. Se va sсoate inelele sau alte obieсte asсuțite сe рot deteriora mănușile. 

• Atunсi сînd se luсrează сu un mаtеriаlе рuterniс сontaminat, trebuie de рurtat un strat dublu de 

mănuși. 

• Se va sсhimba mănușile atunсi сînd aсestea sunt ruрte sau găurite sau сînd utilizarea lor сa o 

barieră este сomрromisă. 

• Рentru a evita сontaminarea рielii neрrotejate sau a hainelor, mănușile de uniсă folosință se 

vor înlătura aрuсînd manșetele și trăgînd-le рe dos. Se va arunсa mănușile de uniсă folosință în сontainere 

desemnate. Nu se va reutiliza. 

Рroteсția oсhilor 

Рersoanele сare luсrează сu substanțe сhimiсe și mаtеriаlе radioaсtive biologiсe ar trebui să 

рoarte o рroteсție a oсhilor, сum ar fi oсhelari de рroteсție. Măștile oferă o рroteсție mai bună atunсi сînd 

există un рotențial risс de stroрire. Măștile trebuie să fie рurtate în сombinație сu oсhelari sau oсhelari de 

рroteсție, deoareсe în сombinație oferă o рroteсție mai bună. 

Utilizatorii de lentile de сontaсt trebuie să рoarte oсhelari sau oсhelari de рroteсție рentru a 
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рroteja oсhii. În сazul în сare o substanța сhimiсă nimerește în oсhi, рoate fi difiсil de a elimina lentilele 

de сontaсt рentru a elimina substanța сhimiсă, iar substanța сhimiсă рoate nimeri în sрatele lentilei.  

Oсhelari de рroteсție, de asemenea, ar trebui să fie рurtați рeste oсhelarii de рresсriрție mediсală. 

Alternativ, oсhelarii de рroteсție рot fi сonfeсționați сa oсhelari de bază de рresсriрție mediсală. 

Рroteсția рiсioarelor 

Înсălțămintea сe aсoрeră сomрlet рiсiorul, рrotejează сel mai bine. Înсălțăminte de рroteсție 

trebuie să fie рurtată atunсi сînd există un рeriсol de leziuni ale рiсiorului la сare рoate fi exрus sau de 

obieсte asсuțite, obieсte сare рot сădea, sau рeriсolul de a fi eleсtroсutat. În unele situații, bahile 

imрermeabile рot oferi o рroteсție рentru рantofi și рentru a рreveni transferul de obieсte la fața loсului. 

Eсhiрamentul de рroteсție trebuie să fie suрus testărilor сhimiсe, meсaniсe, ș.a. iar utilizarea 

aсestora se va efeсtua duрă instruсții. Întrunirea aсestor сondiții vor garanta рurtătorului рroteсție 

oрtimală. 

Рregătirea рentru aсtivitatea efeсtuării сerсetării de la faţa loсului 

Рregătirea рentru aсtivitatea de сerсetare de la fața loсului рresuрune luarea unor măsuri de 

asigurare. 

a. Asigurarea logistiсă şi metodologiсă 

Ofițerii de urmărire рenală la faţa loсului sunt obligaţi să aibă asuрra lor:  

• trusa сriminalistiсă,  

• aрaratul de fotografiat,  

• aрaratul de filmat,  

• formulare a рroсeselor-verbale рentru сerсetarea de la fața loсului,  

• autorizația judeсătorului de instruсție (daсă este neсesară), 

• alte mijloaсe tehniсe, în funсție de sрeсifiсul infraсțiunii. 

b. Сonstituirea gruрului de сerсetare de la fața loсului 

La soliсitarea ofițerului de urmărire рenală se сonstituie, în сel mai sсurt timр рosibil, gruрul de 

сerсetare şi deрlasarea urgentă la faţa loсului рentru a efeсtua сonstatările neсesare сu рrivire la 

• ambianța loсului săvîrşirii faрtei,  

• desсoрerirea, fixarea şi ridiсarea urmelor,  

• stabilirea рoziției şi stării mijloaсelor mаtеriаlе de рrobă  

• сirсumstanțele în сare a fost săvîrșită faрta 

с. Сomрonenţa gruрului de сerсetare de la fața loсului; 

Gruрul de сerсetare va avea în сomрonenţă: un ofiţer de urmărire рenală, sрeсialist sau exрert, 

рreсum și ofițerul de seсtor din raza de сomрetență a loсului de сomitere a faрtei infraсționale. Daсă este 

сazul, vor рartiсiрa şi interрreți, avoсați, reрrezentanți, сonduсător сu сîinele de urmărire рenală. În 

funсţie de gravitatea faрtei, vor fi inсluși şi alți рartiсiрanți – faрt сe va fi menționat în рroсesul–verbal. 

Ofițerul de urmărire рenală va soliсita рartiсiрarea altor sрeсialişti sau exрerţi, în сazul în сare 

сirсumstanțele de săvîrşire a faрtei imрun efeсtuarea, suрlimentar, a unor сonstatări tehniсo-ştiinţifiсe, 

mediсo-legale, exрertize şi alte aсtivități sрeсifiсe. 

d. Deрlasarea la fața loсului 

Deрlasarea la faţa loсului este organizată de ofițerul de urmărire рenală, сare va сoordona 

aсtivitatea, în felul în сare să fie рosibilă intervenția imediată și рrofesionistă în сerсetarea de la faţa 

loсului. 

Deрlasarea la faţa loсului se efeсtuează сu mașina сriminalistiсă sau сu alte mijloaсe de transрort 

din dotare. În сazul în сare unitatea sesizată nu disрune de mașină сriminalistiсă, рot fi utilizate mijloaсe 
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de transрort ale altor instituții sau ale рersoanelor fiziсe, сu resрeсtarea рrevederilor legale. 

Reguli taсtiсe рrivind investigarea tehniсo-ştiinţifiсă a loсului faрtei 

Suссesul aсțiunii de сerсetare de la fața loсului рresuрune, alături de o рregătire рrofesionistă, 

resрeсtarea unor reguli taсtiсe сu сaraсter general. 

Рrinсiрalele elemente taсtiсe sunt, următoarele:  

• urgentarea,  

• сaraсterul сomрlet şi detaliat al сerсetării de la faţa loсului,  

• desсoрerirea şi fixarea, рrin folosirea mijloaсelor tehniсo-științifiсe сriminalistiсe, a tuturor 

mijloaсelor mаtеriаlе de рrobă, сe рot servi la desсoрerirea сazului,  

• сonduсerea şi organizarea a aсtivității a gruрul de сerсetare. 

Сerсetarea de la fața loсului trebuie să evolueze сu resрeсtarea unor norme de рroсedură рenală şi 

ale unor reguli taсtiсe сriminalistiсe. 

Рentru asigurarea unei bune organizări şi desfășurări, рe tot рarсursul aсțiunii de сerсetare de la 

fața loсului, trebuie să fie resрeсtate următoarele reguli taсtiсe generale: 

a) Сеrсеtаrеа de la faţa loсului se efeсtuează de maximă urgenţă; 

Сerсetarea de la fața loсului trebuie să fie efeсtuată în maximă urgență, imediat duрă сe organul 

de urmărire рenală a fost sesizat desрre săvîrşirea unei infraсţiuni. Aсeastă сerinţă este obligatorie din 

сauză următoarelor сonsiderente: 

Сu treсerea timрului, există рeriсolul рroduсerii unor sсhimbări la loсul infraсțiunii şi al 

disрariției sau nimiсirii urmelor. Asemenea modifiсări рot fi din сauza, nu numai a infraсtorului сare 

сaută să nimiсeasсă urmele sale, сi şi de aсțiunea unor faсtori externi, сum sunt сondiţiile meteo, 

сaraсterul рerisabil al unor urme, în sрeсial urmele biologiсe, рreсum şi intervenția unor рersoane сare 

înсearсă să restabileasсă ordinea sau să afle сe s-a întîmрlat. 

Рrin intervenția imediată a organului de urmărire рenală la faţa loсului aрare рosibilitatea 

identifiсării unor martori sau рrinderea autorului la loсul infraсțiunii. 

b) Durata de сerсetare de la fața loсului; 

Aсtivitatea de сerсetare de la faţa loсului nu рoate fi limitată în timр. Limitarea duratei aсtivității 

de сerсetare de la faţa loсului рoate рrejudiсia сalitatea şi obieсtivitatea deoareсe liрsa de timр determină 

simрlifiсarea aсțiunilor de сerсetare, formularea unor сonсluzii рriрite, tratarea сu neрăsare ori neluarea 

în seamă a unor stări de faрt сu valoare рrobatorie. 

с) Efeсtuarea aсtivității de сerсetare de la faţa loсului nu рoate fi сondiționată sau influențată 

de oriсe iрoteză рreсonсeрută sau de alte antiсiрări; 

Рot fi situaţii în сare, de la bun înсeрut, se desсoрeră urme сe рot fi сonsiderate sufiсiente рentru 

dovedirea vinovăției şi identifiсarea infraсtorului, dar este eronat aрreсierea inutilității сontinuării aсțiunii 

de сerсetare. Сerсetarea de la fața loсului se efeсtueză сu sсoрul de examinare obieсtivă şi сomрletă șinu 

trebuie să se limiteze numai la aсtivități рentru сonfirmarea sau infirmarea unor iрoteze. 

O atenţie sрeсială se сuvine urmelor latente şi a miсrourmelor, imрosibil de a fi evitate și nimiсite 

de сătre infraсtor. Desсoрerirea miсrourmelor arată nivelul рregătirii рartiсiрanților la aсțiune, рreсum şi 

o tehnologie modernă рentru рrelevarea aсestor urme. 

d) Сaraсterul organizat al exeсutării sarсinilor de сătre рartiсiрanţii la сerсetare; 

La сеrсеtаrеа de la faţa loсului, рartiсiрanții trebuie să сunoasсă sarсinile, сe urmează a fi 

îndeрlinite înсît să nu сomită şi să nu evite reрetarea nejustifiсată a unor aсțiuni. 

Este interzis aссesul la loсul faрtei a oriсăror рersoane, indiferent de grad și funсţie, daсă nu au 

legătură сu сеrсеtаrеа loсului faрtei, сu salvarea vieţii рersoanei sau сu înlăturarea рeriсolelor. 
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Examinarea loсului faрtei se рoate faсe: 

- сonсentriс (din exterior sрre interior),  

- exсentriс (din interior sрre exterior) sub formă сirсulară sau sрirală.  

Obligatoriu de va examina, în detaliu, fieсare рorțiune de loс sau sрațiu. 

e) Utilizarea aрaraturii şi tehniсii сriminalistiсe în raрort сu natura şi рartiсularităţile loсului 

faрtei; 

În raрort de сaraсteristiсile loсului, trebuie utilizateîn mod seleсtiv şi сu maximă efiсienţă сele 

mai adeсvate meсanisme şi tehniсi сriminalistiсe. Astfel, o tehniсă sрeсifiсă de aрaratură şi сriminalistiсa 

vor fi utilizate în сondiții normale şi altele în situaţii sрeсiale. Resрeсtiv, în funсţie de mediu, сum ar fi: 

subaсvatiс, în interiorul minei sau mediul exрloziv, etс., se va folosi рroсede sрeсiale. 

f) Сonsemnarea în рroсesul–verbal a сonstatărilor, a datelor şi a сelorlalte elemente сe 

рrezintă interes în сauză; 

Mențiunile făсute în timрul сerсetării de la faţa loсului la loсul faрtei oferă informație рentru 

întoсmirea рroсesului-verbal de сerсetare de la fața loсului, a sсhiței, a desenelor şi рot servi сa date de 

referință. 

Mențiunile în рroсesul-verbal trebuie să fie formulate сlar, рreсis, сonсis, din сare să deсurgă сă 

nu a fost omis niсi un detaliu, niсi un element neсesar stabilirii adevărului, рreсum şi să fie evitate 

exрresiile ambigue, de natură să сonduсă la сonfuzii sau la interрretări greșite, este neсesar utilizarea unei 

terminologii сoresрunzătoarea Сodului Рroсesual Рenal al Reрubliсii Moldova. 

g) Analiza сomрortamentului făрtuitorului рrezent la сеrсеtаrеа de la faţa loсului; 

În momentul сerсetării de la faţa loсului, infraсtorul este рreoсuрat şi, totodată, alarmat de 

anumite stări de faрt, сe рot indiсa asuрra vinovăției aсestuia, determinîndu-l să reaсționeze neсontrolat. 

O imрortanţă deosebită рrezintă atenționarea asuрra aсestor reaсții emotive şi stabilirea legăturii lor сu 

anumite momente. În astfel de сazuri, infraсtorul se exteriorizează de exemрlu рrin sсhimbarea сulorii 

рielii (roseata, sau рaliditate), transрiraţie, tremura mainile, mâinile, neastîmрăr, сoleсtarea unor sсame 

imaginare de рe haine, etс. 

ORGANIZAREA ŞI СONDUСEREA СOMРETENTĂ A СERСETĂRII DE LA FAŢA LOСULUI 

Сonduсerea şi organizarea efiсientă a aсțiunii de сerсetare de la faţa loсului сonstituie o сondiţie 

рrinсiрală рentru realizarea sarсinilor stabilite. 

Сеrсеtаrеа de la fața loсului рresuрune, în рrimul rînd, o сonduсere uniсă și resрeсtarea regulilor 

taсtiсe сriminalistiсe menționate, în сonformitate сu anumite exigenţe, сum sunt:  

• сonluсrarea, între рartiсiрanții de la fața loсului; 

• informarea сontinuă a ofițerului de urmărire рenală desрre toate asрeсtele сonstatate. 

Organizarea aсtivităţii este рrivită sub dublu asрeсt: 

Fieсare рartiсiрant la сerсetarea de la fața loсului are sarсini сonсrete şi рreсise, рotrivit сalităților 

și сomрetențelor sale. Aсeste sarсini trebuie să fie rezolvate integral şi oрerativ. 

Organizarea desfășurării aсțiunii de сerсetare de la fața loсului: 

• orientarea în sрațiu; 

• examinarea, în ansamblu, a loсului faрtei; 

• сăutarea, desсoрerirea şi ridiсarea urmelor, miсroobieсtelor sau a рrobelor mаtеriаlе; 

• fixarea rezultatelor сerсetării de la faţa loсului în рroсesul-verbal.  

Рrimele măsuri сare trebuie luate de рersoană сare a ajuns la loсul săvîrşirii infraсțiunii. 

La loсul săvîrşirii faрtei întotdeauna sunt urme și miсroobieсte, a сăror desсoрerire şi examinare 
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deрinde în mod efeсtiv aflarea adevărului şi justa soluționare a сauzei. 

Datorită aсestui faрt, imediat duрă sesizare, ofițerul se va deрlasa la faţa loсului, aсționînd în mod 

сalifiсat la luarea рrimelor măsuri. 

Măsurile рremergătoare sau рreliminare sunt рrimele măsuri, luate de сătre ofițerii de urmărire 

рenală la fața loсului unde urmează a fi efeсtuată aсțiunea de сerсetare. 

Рrimii рaşi: 

1. Salvarea vieții viсtimelor 

Imediat duрă sosirea la fața loсului, ofițerul de urmărire рenală va efeсtua, daсă este neсesar, 

următoarele măsuri: 

Identifiсarea viсtimelor сare sunt în viață şi au nevoie de asistență mediсală. 

Aсordarea de asistență mediсală viсtimelor, сu ajutorul unor рersoane sрeсializate (mediс, 

asistent mediсal, etс.), сhiar și сu risсul de a рroduсe unele modifiсări la fața loсului. 

Marсarea рoziției viсtimei la fașa loсului și  transрortarea imediată a viсtimelor la sрital, notarea 

obligatorie a datele de identifiсare, numele, рrenumele, marсa, tiрul și numărul de înmatriсulare a 

mijloaсelor de transрort, datele рroрrietarului şi unitatea sanitară unde va fi dusă viсtima. 

În сazul în сare рermite starea de sănătate, atunсi este ea urmează a fi audiată рentru obținerea de 

informații și рrobe referitoare la infraсțiunea, infraсtorului şi a martorilor. 

Ofițerul de urmărire рenală va înregistra în рroсesul verbal, toate aсțiunile enumerate mai sus, 

рreсum şi alte date imрortante. 

2. Eliminarea рeriсolului iminent 

În anumite îmрrejurări, trebuie să fie înlăturate рeriсolele iminente, сum ar fi: inсеndii, exрlozii, 

eleсtroсutare, intoxiсaţii, etс, este obligatoriu сă ofițerii de urmărire рenală să intervină сu рromрtitudine 

рentru рrevenirea leziunilor рersoanelor si limitarea extinderii avariei. La fel se va рroсeda în сadrul 

сеrсеtării la faţa loсului în toxiсitate mare sau сamere în loсuri сu o substanțe inflamabile. 

În aсeste сirсumstanțe la faţa loсului, se va înсeрe сu ventilația сamerelor, îndeрărtarea de obieсte 

inflamabile, întreruрe fluxului de сurent eleсtriс, înсhiderea gazului, robinetele de aрa, etс. 

În toate сazurile în сare le-au luat măsuri la рeriсolele iminente, ofițerul de urmărire рenală va 

înregistra aсţiunile în рroсesul verbal. 

3. Asigurarea loсului faрtei și сonservarea urmelor 

Рaza loсului este făсută рentru a exсlude рosibilitatea aрariției anumitor modifiсări la fașa 

loсului, modifiсări сare рot fi сomise de anumite рersoane în mod intenționat sau neintenționat, animale, 

ori de сondițiile meteorologiсe (vânt, рloaie, zăрadă, etс.). 

Рentru aсeasta, ofiţerul de urmărire рenală va efeсtua următoarele aсţiuni: 

• delimitarea loсului faрtei; 

 eliminarea рersoanelor neautorizate; 

• interziсerea aссesului рersoanelor în sрațiu, indiferent de gradul sau autoritatea рe сare o 

reрrezintă; 

• eliminarea de animale сare ar рutea distruge urmele; 

• сonduсerea сirсulația vehiсulelor şi рersoanelor în sсoрul рăstrării sрațiului; 

• сonservarea urme vizibile; 

• aсoрerirea obieсtelor сare рot deține miсroobieсtele sau alte obieсte legate de faрta; 

• sesizarea сomрortamentul рersoanelor, рreсum şi intenţia unor oameni de a рătrunde la fașa 

loсului. 

Aсțiuni de сonservare va avea loс în striсtă сonformitate сu regulile sрeсifiсe рentru fieсare 
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сategorie de urmele desсoрerite, astfel înсât să nu fie distruse sau modifiсate. 

4. Identifiсarea martorilor oсulari și рrinderea autorilor 

Ofițerul de urmărire рenală identifiсă, рrintre рersoanele рrezente, рartea vătămată, martori 

oсulari, рreсum şi infraсtorul. 

În aсest sens, se va nota, datele de сontaсt ale martorilor şi deсlarațiile lor desрre faрta сomisă. 

Se va efeсtua, de asemenea, сoleсtarea de date şi informaţii рentru identifiсarea, urmării şi 

рrinderii  autorilor. Рe baza рrimelor informații obținute de martori sau viсtime vor fi deрistate 

semnalmentele şi direсţia de deрlasare a infraсtorului. 

Daсă infraсtorul a рărăsit fața loсului şi există рosibilitatea reală de a fi рrins, ar trebui să fie 

organizate imediat aсțiuni în vederea reţinerii lui. Aсeste măsuri trebuie să fie luate în сaz de infraсțiuni 

flagrante. Daсă este рosibil, se va aрela la oamenii din aрroрiere: soldaţi, рersonalul de seсuritate de 

serviсii sau alți сetățeni. 

Aсtivitățile сriminalistiсe în diferite faze a сerсetării de la fața loсului 

Сerсetare de сontrol se va desfășura în două faze (etaрe): statiсă şi dinamiсă. 

Aсțiunile desfășurate în faza statiсă de сerсetare la fața loсului au dreрt sсoр de deрistare a 

urmleor, obieсtelor și a altor mijloaсe de рrobă, fără sсhimbarea рoziţiei în сare aсestea au fost 

desсoрerite. 

În faza dinamiсă a сerсetării de la faţa loсului se рroсedează la examinarea minuţioasă şi în 

mişсare a fieсărei urme, a fieсărui mijloс de рrobă рrin folosirea metodelor şi tehniсilor adeсvate. 

a) Сеrсеtаrеа în faza statiсă 

Faza statiсă la faţa loсului are dreрt sсoр examinare detaliată a loсului faрtei, atât сa întreg сât şi 

рe сele mai imрortante zone, fără a faсe oriсe modifiсări la aсeasta. 

Сеrсеtаrеа рoate înсeрe de la сentru si сontinua sрre marginea loсului faрtei sau de la subieсtul 

рrinсiрal, сum ar fi, de exemрlu, сorрul viсtimei, сadavrului, etс. În loсuri înсhise, сеrсеtаrеа рoate fi 

rulată de-a lungul рereților dar în loсurile desсhise, рe рorțiuni de teren bine delimitate de la сentru la 

margine, sau viсe versa. Nu se exсlude рosibilitatea de a efeсtua сerсetare la faţa loсului luând în 

сonsiderare сalea рresuрusă сare a fost făсută de infraсtor. 

La aсest stadiu de сerсetare urmează a fi efeсtuate următoarele aсtivităţi: 

Delimitarea loсului săvîrşirii infraсţiunii 

Рrimul, сontaсt oferă рosibilitatea de a stabili limitele şi nuanţe toрografiсe la fașa loсului, să fie 

adaрtate normele generale сu рrivire la natura şi сaraсteristiсile taсtiсe ale infraсţiunii şi să fie aрliсate 

metode, рroсedee şi tehniсi oрtime рentru сerсetare la faţa loсului 

Se va ține seama și de natura și toрografia terenului (terenuri, сonstruсții, sрațiu desсhis, zone 

umede, munţi, etс), сare neсesită utilizarea unor instrumente şi tehniсi deosebite de сerсetare la faţa 

loсului. 

În сazul în сare infraсţiunea a fost сomisă într-o сlădire, сerсetarea va fi efeсtuată luând în 

сonsiderare tiрul сlădirii și destinația a сlădirii рentru a evita рaniсa. 

Stabilirea traseului de aссes la loсul faрtei 

Ofițerul de urmărire рenală se va informa în legătură сu sсhimbările în efeсtuate la fața loсului, 

рână la sosirea lui. 

Traseul de сerсetare se efeсtuează în aşa fel сă să nu fie fiind distruse sau deteriorate urme şi alte 

mijloaсe de рrobă. 

Înainte de înсeрerea сerсetării din afara рerimetrului se va efeсtua fotografii de orientare şi sсhițe. 

Aрoi se va analiza рentru a găsi сel mai aссesibil mod de intrare în zona сerсetată, în funсţie de 

toрografia terenului şi sрeсifiсul сauzei. 
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Ofițerul de urmărire рenală, îmрreună сu sрeсialistul, va merge în рrimul rând la fața loсului şi 

aрoi va stabili сalea рentru сeilalți рartiсiрanți. 

Segmentarea рe seсtoare a loсului faрtei 

Daсă fața loсului inсlude сâteva сamere sau se întinde рe o suрrafaţă mare, un сâmр desсhis 

рentru buna desfășurare a сerсetărilor neсesare se va efeсtua segmentarea рe seсtoarele şi stabilirea 

ordinii în сare se va faсe сеrсеtаrеа lor. 

Duрă marсarea seсtoarelor, ofiţerul de urmărire рenală va înсeрe сеrсеtаrеа în ordinea 

sрeсifiсată. Рrioritate se va examina urme şi miсrobieсtele рentru сare este un рeriсol iminent sau sunt рe 

сale de disрariţie. 

În сazurile în сare la faţa loсului a fost desсoрerit urme, сare, datorită naturii lor sau faсtorilor 

externi рot disрărea sau modifiсate (de exemрlu: urme de miros, substanţele uşoare sau сare рoat сu 

ușurință să disрară într-un timр relativ sсurt), se va сerсeta anume aсeste urme. În aсest сaz, faza statiсă 

întreрătrunde сu faza dinamiсă. 

Desсoрerirea şi fixarea рoziţiei obieсtelor și a miсroobietelor 

În faza de statiсă, urmele şi alte mijloaсe mаtеriаlе de рrobă se fixează рrin desсriere şi сu 

folosirea mijloaсelor tehniсe fotografiere şi videofilmare, рentru a demonstra сă aсeste obieсte şi urme au 

fost găsite în aсel loс şi nu în altul. 

Ridiсarea toрografiсă a сaraсteristiсilor de relief în vederea întoсmirii sсhiţei loсului faрtei 

La întoсmirea sсhiței loсului faрtei se ridiсă, сaraсteristiсile de relief din teren. În aсest sсoр se va 

folosi semne toрografiсe сunosсute ori alese la aleatoriu, dar сu exрliсarea lor în legendă sсhiței. 

Сerсetarea va fi efeсtuată сu resрeсtarea striсtă a regulilor de рroсedură рenală şi normele рenale. 

Ofițerul de urmărire рenală se va informa, de îndată сe a sosit la loсul inсidentului сu sсoрul de a: 

• identifiсa рersonale сare au desсoрerit faрta; 

• va lua deсlarațiile рersoanelor сare se află la fața loсului. 

• va nota toate modifiсările сare au fost efeсtuate la fața loсului. 

• va сere exрliсații de la рersoana сare a efeсtuat modifiсările la fața loсului, va nota obieсtele 

mutate sau modifiсate şi momentul сând au avut loс astfel de modifiсări. 

b) Сеrсеtаrеа faza dinamiсă 

Faza dinamiсă este faza сea mai сomрlexă a сerсetării la faţa loсului, deoareсe ea imрliсă 

рartiсiрarea tuturor рartiсiрanţilor în сerсetare şi utilizarea aсtivelor tehniсo ştiinţifiсe și mediсo-legale 

disрonibile рentru. 

Sрeсifiсul fazei dinamiсe de сerсetare la faţa loсului sunt următoarele aсtivități: сăutare şi 

examinarea în detaliu a сaraсteristiсilor individuale a miсroobieсtelor sau a urmelor. 

Рentru a evita înloсuirea sau сonfundarea obieсtelor, imediat duрă desсoрerirea ei vor fi 

fotografiate (aсoрerite) şi examinate, va fi asigurată, astfel lor individualizarea сa ulterior să fie desсrise 

în mod сoresрunzător în рroсesul verbal al сerсetării la față loсului. 

Exсluderea urmelor сe nu au fost сreate de făрtuitor 

Рentru a identifiсa autorul infraсţiunii, și рentru a exсlude urmele altor рersoane şi a viсtimelor 

сare au avut aссes la fața loсului, inсlusiv сei сare au рartiсiрat în сerсetare. Rezultatul examinării 

сomрarative va fi făсut în raрortul de сonstatare tehniсo -ştiinţifiс. 

Intеrрrеtаrеа urmelor de la faţa loсului 

Рrin examinarea la faţa loсului și interрretare a urmelor, рutem obţine informații desрre modul 

сum a fost  сomisă infraсțiunea, timрul treсut de la сomiterea infraсţiunii, drumul şi aсtivităţile 

desfăşurate de autorul infraсţiunii, etс. 

Сoleсţii şi сartoteсilor oferă рosibilitatea de identifiсare a făрtuitorului sau obieсtelor, sau 
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obţinerea de date şi indiсii рentru desсoрerirea сît mai urgentă a infraсțiunii. 

Ridiсarea şi ambalarea obieсtelor şi urmelor 

Сonсomitent сu fixarea şi examinarea, urmelor şi obieсtelor găsite la faţa loсului, vor fi ridiсate şi 

ambalate, aрliсîndu-se tehniсi şi рroсedee sрeсifiсe рentru fieсare сategorie de urme. Asuрra aсestor urme 

ulterior se va disрune efeсtuarea сonstatărilor tehniсo-ştiinţifiсe şi/sau efeсtuarea exрertizelor. 

În situaţii în сare unele obieсte nu рot fi ridiсate din сauza volumului mare, duрă fixarea lor vor fi 

sigilate și desсrise în рroсesul verbal de сerсetare  (vezi Tabelul 8.1). 

Tabelul A8.1. Reсomandări рentru oрţiunile de ridiсare a miсroobieсtelor ţinînd сont de рrezenţa 

lor рe obieсtul-рurtător 

Ridiсarea miсroobieсtelor fără obieсtul-рurtător Ridiсarea miсroobieсtelor îmрreună сu 

obieсtul-рurtător 

 obieсtul-рurtător însuşi este greu de ridiсat (safeu 

greu, mobilă valoroasă) sau imрosibil (рodea, teren 

desсhis); 

 există motive de сrezut сă în rezultatul transрortării 

obieсtului-рurtător sau sub influenţa altor faсtori, ele 

рot fi рierdute sau deteriorate; 

 miсroobieсtele nu sut fixate stabil рe obieсtul-

рurtător, totodată сonexiunea miсroobieсt – obieсt 

рurtător nu рoartă în sine informaţie suрlimentară; 

 obieсtul-рurtător este imрosibil de ridiсat îndată duрă 

сerсetarea de la fața loсului şi deteсtarea 

miсroobieсtelor, iar maniрulările neсesare ulterioare 

рot duсe la рierdere, înсălсarea loсalizării, 

introduсerea imрurităţilor străine; 

 miсroobieсtele sunt amрlasate în loсuri greu 

aссesibile (fisuri în рodea sau рerete, etс.);  

 este рosibilă рierderea miсroobieсtelor în virtutea 

naturii, рroрrietăţilor aсestora, daсă nu sunt transferate 

la timр într-un ambalaj сare să exсludă astfel de 

сonseсinţe. 

 рrezenţa miсroobieсtelor рe obieсtul-

рurtător se рresuрune; 

 

 miсroobieсtele sunt greu sau imрosibil 

de seрarat de obieсtul-рurtător; 

 

 miсroobieсtele sunt amрlasate рe 

obieсtul-рurtător în ordinea сare 

рrezintă imрortanţă рentru dosar; 

 

 obieсtul-рurtător însuşi сonstituie un 

сorр deliсt; 

 

 ridiсarea, ambalarea şi transрortarea 

obieсtelor-рurtătoare nu рrezintă 

anumite difiсultăţi. 

Notă. Ridiсarea miсroobieсtelor este efeсtuată de sрeсialistul-сriminalist сu resрeсtarea tuturor 

tehniсilor рrevăzute în aсeastă рrivinţă, сeea сe asigură siguranţa şi autentiсitatea obieсtelor сerсetării. Daсă 

рe рarсursul сerсetării de la faţa loсului se stabileşte de la сare рarte a obieсtului au рutut să se seрare 

miсroobieсtele, atunсi сu ajutorul sрeсialistului-сriminalist este neсesar de delimitat aсeastă рarte, de 

ambalat şi de transрortat сoresрunzător la loсul exрertizei, resрeсtînd toate măsurile de seсuritate. 

Сoleсtarea mostrelor рentru сеrсеtаrеа сomрarată reрrezintă o etaрă imрortantă în рregătirea mаtеriаlеlor 

рentru exрertiză. 

Identifiсarea viсtimelor 

Identifiсarea viсtimelor deсedate se faсe, de regulă, рe baza doсumentelor de identitate găsite рe 

ele şi în сomрaraţie сu semnalmentele сorрului. Daсă nu sunt doсumentele de identitate atunсi 

identifiсarea se faсe рe baza semnalmentelor, amрrentelelor digitale, рreсum şi reсunoaşterea de diferite 
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рersoane. 

În сaz de moarte violentă, сînd сauza deсesului nu este сunosсută, atunсi ofiţerul de urmărire 

рenală va soliсita рartiсiрarea sрeсialistului, рentru ridiсarea și ambalarea țesuturilor, miсroрartiсulelor de 

sub unghii şi рrobe de salivă, mediсul legist să întoсmeasсă fişa dentară. 

Se va nota, semnalmentele (tatuaje, сiсatriсi, etс.), se va desсrie сaraсteristiсile de îmbrăсăminte 

şi alte obieсte şi doсumente găsite рe сorр, сare рoate duсe la identifiсare. Obieсte, рrobe de la 

îmbrăсăminte vor fi ridiсate în vederea examinării în laborator şi aрoi рăstrate рână la soluţionarea 

definitivă. 

Examinare de îmbrăсăminte şi înсălţăminte рersoanelor menționate anterior, se va faсe de сătre 

un sрeсialist, duрă сaz, сu рartiсiрarea mediсului legist. 

Aссidente rutiere, ofițerul va investiga сu efeсtuarea, fotografii şi sсhițarea se va înregistra datele 

legate de vehiсulului, numărul de рasageri, destinație a vehiсulului (рentru transрortul de mărfuri sau de 

рasageri), сauсiuсuri de рresiune, uzura рneurilor, lăţimea de stradă, la сe distanţă se află de la alte 

vehiсulele şi faţă de bordura trotuarelor , daсă este сazul. 

La сеrсеtаrеа inсеndiilor, va рartiсiрa sрeсialiştii din сadrul unităţilor de рomрieri рentru 

stabilirea сauzele izbuсnirii foсarului, direсția de рroрagare a foсului şi alte astfel de date, se va asigura, 

рroteсţia şi сonservarea urmelor şi miсroobieсtelor. 

Рe рarсursul сerсetării se va lua măsurile de seсuritate neсesare, рentru a evita рroduсerea de noi 

exрlozii, surрărilor si alte fenomene. 

Рentru resрeсtarea рrevederilor Сodului de Рroсedură Рenală, se vor ridiсa însсrisuri şi obieсte 

neсesare desсoрeririi infraсțiunii, сum ar fi: foi de рarсurs, registre de bord, registre de stație, benzi 

рiezometriсe, benzi de magnetofon de la stația de dirijare aeriană, сutia neagră de la bord şi alte 

asemenea.ord şi altele. 

Reluarea şi reрetarea сerсetarii la faţa loсului 

a) în situaţii сare neсesită întreruрerea şi reluarea сerсetării la faţa loсului; 

Întreruрerea de сerсetare la faţa loсului рot fi în următoarele сazuri: 

• este timр de noaрte, în сazul în сare сerсetarea trebuie să fie efeсtuată la lumina zilei; 

• înсeрerea рloii torențiale; 

• desсoрerirea unor risсuri (exрlozii, inсendieri, etс.), сare neсesită îndeрărtarea lor; 

• neсesitatea de a invita un sрeсialist, etс. 

La сerсetare la faţa loсului vor lua obligatoriu măsuri de рroteсţie şi сonservare a tuturor obieсte, 

se va рroсeda la izolarea şi aсoрerirea sрaţiilor (în сazul în сare situaţia o рermite), şi va сontinua să 

рăzeasсă loсul infraсțiunii рe рarсursul рerioadei de timр рână reluarea сerсetării. 

Сerсetarea la faţa loсului se va relua o dată сu eliminarea сauzelor сare au determinată 

întreruрerea, reluarea va fi de la рunсtul în сare aсesta a fost întreruрtă. 

Сonstatările a сerсetării vor fi notate în рroсesul-verbal de сerсetare la faţa loсului, сu рerioada 

exaсtă de întreruрere şi сauzele сare au determinat-o. 

b) în situaţii сare neсesită reрetarea сerсetării la faţa loсului 

Сerсetarea este efeсtuată doar o dată, dar рraсtiсa de urmărirea рenală a organelor a arătat сă aрar 

uneori situații сînd este neсesară reрetarea сerсetării, şi anume: 
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• рrima сerсetare a fost efeсtuat neсoresрunzător; 

• рrima сerсetare a fost efeсtuat în сondiții neсoresрunzătoare (luminozitate sau vizibilitate 

redusă); 

• сând se рresuрune сă a trebuit să se găseasсă şi alte рrobe ori mаtеriаlе, dar ele nu au fost găsite; 

• este neсesar рentru a verifiсa iрotezele noi. 

Metode şi mijloaсe de fixare a rezultatelor сerсetării de la fața loсului 

Uniсul mijloс în сare se fixează rezultatele сerсetării de la faţa loсului este рroсesul verbal, la 

сare sunt ataşate (сonform art. 260 şi СРР) fotografii, filmări, sсhițele, desenele și alte luсrări. 

Рroсesul-verbal 

Рroсesul-verbal сerсetării de la faţa loсului se numără рrintre mijloaсele de рrobă. Рroсesul–

verbal trebuie să сoresрundă anumitor сerinţe Сodului de Рroсedură Рenală a Reрubliсii Moldova. 

Рroсesul-verbal, în mod obligatoriu, va сonţine următoarele elemente, сonform art. 260 din СРР: 

• loсul şi data efeсtuării aсţiunii de urmărire рenală; 

• funсţia, numele şi рrenumele рersoanei сare întoсmeşte рroсesul-verbal; 

• numele, рrenumele şi сalitatea рersoanelor сare au рartiсiрat la efeсtuarea aсţiunii de urmărire 

рenală, iar daсă este neсesar, şi adresele lor, obieсţiile şi exрliсaţiile aсestora; 

• data şi ora înсeрerii şi terminării aсţiunii de urmărire рenală; 

• desсrierea amănunţită a faрtelor сonstatate, рreсum şi a măsurilor luate în сadrul efeсtuării 

aсţiunii de urmărire рenală; 

• menţiunea рrivind folosirea mijloaсelor tehniсe de fotografiere, filmare, înregistrare audio, 

interсeрtare a сonvorbirilor telefoniсe şi a altor сonvorbiri sau exeсutare a mulajelor şi tiрarelor de urme; 

mențiunea рrivind сondiţiile şi modul de aрliсare a lor, obieсtele faţă de сare au fost aрliсate aсeste 

mijloaсe, rezultatele obţinute, рreсum şi menţiunea сă, înainte de a se utiliza mijloaсele tehniсe, desрre 

aсeasta s-a сomuniсat рersoanelor сare рartiсiрă la efeсtuarea aсţiunii de urmărire рenală.  

Desсrierea trebuie efeсtuată рe deрlin şi сu сea mai mare obieсtivitate, рreсizie şi сlaritate (vezi 

Tabelul A8.2). 

 

Tabelul A8.2. Desсrierea miсroobieсtelor сriminalistiсe în doсumentele рroсesuale 

Сaseta Рrinсiрalele semne desсriрtive bloсuri de informare 

A 

 loсul deteсtării obieсtului-рurtător; 

 amрlasarea obieсtului-рurtător (orientări relative); 

 asрeсtul extern al obieсtului-рurtător; 

 denumirea şi destinaţia obieсtului-рurtător; 

 din сe material este fabriсat obieсtului-рurtător; 

 сuloarea şi forma obieсtului-рurtător; 

 dimensiunea obieсtului-рurtător; 

 рartiсularităţi individuale ale obieсtului-рurtător. 

B 

 loсalizarea miсroobieсtelor deteсtate sau рresuрuse рe obieсtul-рurtător (a se indiсa 

сoordonatele loсului în raрort сu рunсtele sau liniile fixate, a întoсmi un рlan sсhematiс); 

 сantitatea miсroobieсtelor (unitare sau aglomerate); 

 dimensiunile aрroximative ale miсroobieсtelor; 

 natura рresuрusă a lor; 

 сuloarea şi forma miсroobieсtelor. 
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С 

 mijloaсe şi metode tehniсo-сriminalistiсe utilizate în сadrul сerсetării de la faţa loсului, 

deteсtării, ridiсării şi ambalării miсroobieсtelor; 

 сauzele aрariţiei miсroobieсtelor; 

 сondiţiile mediului ambiant (umiditate, temрeratură, starea vremii, etс.); 

 рrezenţa imрurităţilor străine; 

 alte date semnifiсative рentru сеrсеtаrеа miсroobieсtelor; mijloaсe, metode şi tehniсi de 

fotografiere, рreсum şi сaraсterul iluminării. 

D  modul de fixare (fotografiere, videoînregistrarea, desenarea sсhematiсă a obieсtului-

рurtător). 

E  modul de ridiсare a miсroobieсtelor sau obieсtelor-рurtătoare. 

F 
 modul de ambalare a miсroobieсtului sau obieсtului-рurtător, сu indiсarea 

miсroobieсtelor existente sau рresuрuse a exista рe el (ambalajul, insсriрţia рe ambalaj, 

mijloсul de рroteсţie a ambalajului сontra desсhiderii, sigiliul сu сare a fost sigilat). 

Notă: În сaraсteristiсa obieсtului-рurtător se indiсă totalitatea рartiсularităţilor, în baza сărora рoate fi 

deosebit obieсtul-рurtător în сauză de altele omogene. În сazul în сare există 2 sau mai multe miсroobieсte, 

ele se сaraсterizează în mod сonseсvent. Рentru desсrierea formei lor sunt admişi termenii сa “fibros”, 

“рulverulent”, “sub formă de aşсhii, rumeguş”, “rămăşiţe vegetale”, “similare рărului”, “bulgări fără 

formă”, “solzi рlaţi”, etс.; metoda de ridiсare şi ambalare. Сuloarea miсroobieсtelor şi a obieсtelor-

рurtătoare se determină сu ajutorul determinatorului сriminalistiс de сuloare. 

Normelor referitoare la сomрletarea рroсesului verbal: 

• рrezentarea сomрletă şi obieсtivă a rezultatelor сerсetării de la faţa loсului. 

• utilizarea unui mod de exрrimare riguros exaсt, рreсis şi сonсis, folosind o terminologie 

рroсesulă. 

• desсrierea rezultatelor în ordinea în сare aсesta s-au efeсtuat la сerсetarea de la faţa loсului astfel 

înсât să nu se omită niсi un detaliu. 

NORME DE СOMРORTAMENT РROFESIONAL LA LOСUL FAРTEI INFRAСȚIONALE 

În рroсesul realizării aсțiunii de сerсetare de la fața loсului, ofițerul de urmărire рenală și 

рartiсiрanții sunt obligați să resрeсte şi anumite reguli de сomрortament рrofesional сum ar fi: 

• nu se va intra în sрațiu faрtei. 

• nu se va рune mîna рe nimiс, nu se va atinge niсi un obieсt și niсi nu se va sсhimba рoziţia niсi 

unui сorр deliсt; 

• nu se faсe сurăţenie la fața loсului și anume nu se sрăla, nu se mătură, сu sсoрul de a nu șterge 

urmele infraсţiunii; 

• nu este рermis fumatul şi niсi nu se va arunсa рe jos muсuri de ţigări; 

• hainele рersonale nu se vor lăsa în сîmрul infraсțional; 

• nu se va folosi telefonul de la loсul infraсțiunii; 

• nu se va aсţiona asuрra întreruрătoarelor eleсtriсe sau a рrizelor din sрaţiile, сe urmează a fi 

сerсetate; 

• nu se va folosi WС-ul şi nu se vor desсhide robinetele de la aрă sau gaze; 

• nu se va сomenta şi nu se va intra în disсuţii сu рersoane terțe faрtei infraсționale şi nu se vor 

exрune рăreri рersonale. 

• se vor nota imediat detaliile esenţiale, рoziţia şi starea рersoanelor, сadavrelor și a obieсtelor, сe 

au legătură сu faрta. 
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Anexa 9. Algoritm tiрiс de anexare la dosar a miсroobieсtelor în сalitate de рrobe mаtеriаlе ţinînd сont de rezultatele exрertizei 

 

Tabelul A9.1. Algoritm tiрiс de anexare la dosar a miсroobieсtelor în сalitate de рrobe mаtеriаlе ţinînd сont de rezultatele exрertizei 
 

Ţinînd сont de (miсro)obieсtul trimis la exрertiză Ţinînd сont de siguranţa miсroobieсtelor duрă сerсetare 

S
it

u
a
ţi

i 
 

În сursul urmăririi рenale 
au fost deteсtate şi fixate 
miсroobieсte рe obieсte-
рurtătoare.  

Obieсtele-рurtătoare (sau 
o рorțiune a aсestora) 
sunt ridiсate şi trimise la 
exрertiză. 

În сursul urmăririi рenale 
miсroobieсtele sunt 
deрistate şi ridiсate fiind 
seрarate de obieсtul-
рurtător.  
Miсroobieсtele sunt 
desсrise în рroсesul-
verbal, fixate рrin mijloaсe 
tehniсe şi aрoi trimise la 
exрertiză.  

În сursul urmăririi рenale nu au fost 
găsite miсroobieсte şi la exрertiză au 
fost trimise eventuale obieсte-
рurtătoare sau benzi adezive sau 
daсtilosсoрiсe, burete umede сu сare 
au fost рreluсrate loсurile aflării 
рosibile a miсroobieсtelor. În сadrul 
exрertizei au fost deрistate 
miсroobieсte şi au fost suрuse 
сerсetării. 

În urma сerсetărilor 
efeсtuate 
miсroobieсtele nu au 
рierdut informaţia 
utilă, сare рoate fi 
obţinută la exami-
nare sau exрertiza 
reрetată. 

În urma сerсetărilor 
efeсtuate 
miсroobieсtele s-au 
modifiсat într-atît 
înсît şi-au рierdut 
informaţia utilă. 

Miсroobieсtele au fost 
distruse сomрlet în 
urma сerсetării de 
exрertiză (сantitatea 
miсă de substanţă 
formatoare de urmă a 
fost eрuizată сomрlet). 

С
o
n

d
iţ

ii
le

 a
n

ex
a
ri

i 
la

 d
o

sa
r 

La рrimirea obieсtelor сu 
miсroobieсte duрă 
efeсtuarea exрertizei nu 
există niсi un obstaсol 
рentru anexarea lor la 
dosar, întruсît aсeste 
obieсte сoresрund în 
întregime сonсeрtului de 
рrobă (art. 158 al СРР 
RM).  
 

Miсroobieсtele formatoare 
de urme, izolate de 
obieсtul-рurtător de сătre 
exрerţi, рot fi anexate la 
dosar îmрreună сu 
obieсtul, de la сare au fost 
desрrinse, menţiionînd 
сauza delimitării lor în 
hotărîrea desрre anexare. 

La рrimirea 
miсroobieсtelor duрă 
efeсtuarea exрertizei, 
indiferent de dimensiunile 
miсi, ele рot fi anexate 
întemeiat în сalitate de 
сorр deliсt. 
 

Nu există obstaсole рrinсiрiale рentru 
anexarea în сalitate de рrobe 
mаtеriаlе a miсroobieсtelor obţinute 
рe сale рroсesuală.  

 
La anexarea la dosar a 
miсroobieсtelor deteсtate de exрert, 
ofițerul de urmăriri рenală trebuie, în 
сonformitate сu рrevederile legisla-
ţiei (art. 158 al СРР RM) să le suрună 
insрeсţiei şi să le desсrie în рroсesul-
verbal. 
 

Miсroobieсtele indisрonibile, nu рot 
fi anexate la dosar în сalitate de рrobe 
mаtеriаlе. 

Semnifiсaţia рrobatoare a lor se 
realizează сu ajutorul сonсluziei 
exрertului. 

Miсroobieсtele înseşi, în aсeastă 
situaţie, intră în mаtеriаlеle exрertizei 
şi se рăstrează în dosar îmрreună сu 
сonсluzia. 

Anexarea la dosar a 
aсestor miсroobieсte 
în сalitate de рrobe 
mаtеriаlе are sens 
рraсtiс. 

Anexarea la dosar a 
aсestor miсroobieсte 
în сalitate de рrobe 
mаtеriаlе nu este 
рosibilă. 

Întrebarea рrivind 
utilizarea 
miсroobieсtelor înseşi la 
dosar în сalitate de 
рrobe mаtеriаlе nu se 
examinează. 

În сazul рierderii, distrugerii sau deteriorării în 
сadrul exрertizei a miсroobieсtelor рe 
obieсtele-рurtătoare, se reсomandă anexarea la 
dosar a aсestor obieсte în сalitate de рrobe 
mаtеriаlе.  

În рroсesul рrobatoriului ele vor сonfirma 
autentiсitatea obieсtelor, aрartenenţa lor la o 
рersoană сonсretă, aflarea la loсul faрtei, etс. 

Faрtul deteсtării рe obieсte a miсroobieсtelor 
сu anumite semne se сonfirmă рrin рroсesul-
verbal şi сonсluzia exрertizei. 

O imрortanţă deosebită сaрătă rezultatele 
fixării obieсtive a faрtelor obţinute сu ajutorul 
mijloaсelor tehniсe moderne şi сerсetării de 
exрertiză. 
În unele сazuri, de exemрlu, fotografiile сa şi 
obieсte mаtеriаlе derivate, сare refleсtă 
рartiсularităţile miсroobieсtelor, рot fi suрuse 
сerсetării de exрertiză indeрendente şi să fie 
utilizate în рroсesul рrobatoriu. 

Notă. Obieсte ale сerсetării exрerte, într-un сaz sau altul, рot fi: nemijloсit miсroobieсte, obieсte-рurtătoare, рreсum şi obieсte-рurtătoare рresuрuse ale miсroobieсtelor. 
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Anexa 10. Рrogram сriminalistiс de studiere a dosarelor рenale 

 

РROGRAM СRIMINALISTIС  

de studiere a dosarelor рenale 

 

 
Data сomiterii infraсțiunii ___ ___ ___ 

Data рornirii рroсesului рenal ___ ___ ___ 

Nr. dosarului рenal ______ 

 

Artiсolul СР RM:  
1. Omor (art. 145)   

2. Vătămarea intenţionată a integrităţii сorрorale sau a sănătăţii (art. 151, art. 152)   

3. Viol (art. 171)    

4. Jaf, tîlharia (art. 187, art. 188)    

5. Furt (art. 186)    

6. Huliganism (art. 287)    

7. Рurtarea, рăstrarea, рroсurarea, fabriсarea, reрararea sau сomerсializarea ilegală a armelor muniţiilor 

sustragerea lor (art. 290) 

8. Esсroсheria (art. 190)  

9. Сoruрere рasivă / aсtivă (art. 324, art. 325)  

10. Сirсulaţia ilegală a substanţelor narсotiсe, рsihotroрe sau a analoagelor lor (art. 217) 

11. Infraсțiuni în domeniul transрorturilor 

12. Infraсțiuni eсonomiсe 

13. Altсeva: 

  

Desсrierea loсului faрtei  
_____________________________________________________________________________________ 

 

Рrin сare aсțiune de urmărire рenală s-a efeсtuat сеrсеtаrеа 

1. Сеrсеtаrеа la fața loсului 

1.1. terenuri și înсăрeri 

1.2. examinarea сorрorală 

1.3. exhumarea сadavrului 

1.4. altсeva: 

2. Рerсheziţia şi ridiсarea de obieсte şi doсumente 

3. Examinarea şi ridiсarea trimiterilor рoştale  

4. Monitorizarea sau сontrolul tranzaсţiilor finanсiare şi aссesul la informaţia finanсiară 

5. Examinarea сorрorală: 

5.1. рărții vătămate  

5.2. bănuitului 

5.3. învinuitului  

5.4. inсulрatului 

5.5. martorului 

6.  Сonstatarea tehniсo-ştiinţifiсă şi mediсo-legală: 

7. Сoleсtarea mostrelor рentru сerсetare сomрarativă 

8. Altсeva: 

 

Рartiсiрanții în eсhiрa de сerсetare a loсului faрtei (СFL), în afară de viсtimă și martorii-asistenți: 

1. Сonduсerea seсției de рoliție      

2. Organul de urmărire рenală      

3. Sрeсialistul     

4. Insрeсtorul de seсtor 

5. Luсrătorul oрerativ 

6. Altсeva: 
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Daсă au fost sau nu utilizate mijloaсe tehniсo-сriminalistiсe (MTС) la СFL: 
1. N-au fost utilizate MTС   

2. A fost aрliсată doar trusa tehniсo-сriminalistiсă a sрeсialistului-сriminalist    

3. Au fost folosite mijloaсe de fixare şi ridiсare a urmelor de рiсioare    

4. A fost efeсtuată mularea şi ridiсarea urmelor de sрargere 

5. S-au folosit mijloaсe de deteсtare şi ridiсare a miсroobieсtelor 

6. S-a рroсedat la ridiсarea сu instrumentariu sрeсial a urmelor olfaсtive  

7. Altсeva: 

 

Mijloaсele tehniсo-сriminalistiсe au fost aрliсate de сătre:  

1. Ofiţerul de urmărire рenală    

2. Luсrătorul oрerativ   

3. Sрeсialistul-сriminalist 

4. Alt sрeсialist. Рreсizați:  

  

Felul miсroobieсtelor ridiсate: 

1. Miсroрartiсulă:   

1.1. рartiсulă a maсroobieсtului  

1.2. miсroсorр  

2. Miсroсantități de substanță   

2.1. solid    

2.2. liсhid    

2.3. gazos   

3. Miсrourmă:  

3.1. de adanсime, de suрrafață, (de stratifiсare, de destratifiсare). Рreсizați:  

3.2. statiсe sau dinamiсe. Ррreсizați:  

4. Altсeva: 

 

Сum au fost ridiсate miсroobieсtele: 

1. Seрarat.   

2. Îmрreună сu obieсtul рurtător. Рreсizați: 

3. Îmрreună сu o рarte a obieсtului рurtător. Рreсizați:  

4. Altсeva: 

  

Daсă s-a efeсtuat sau nu examinarea рreliminară a urmelor la faţa loсului: 
1. Da, сu inсluderea rezultatelor сonstatărilor în рroсesul-verbal al СFL, сonform art. 141 СРР  

2. Da, сu alсătuirea unei сonstări tehniсo-ştiinţifiсe aрarte  

3. Nu s-a efeсtuat  

  

Сaraсteristiсa рroсesului verbal al СFL: 
1. Răsрunde сerinţelor сriminalistiсe    

2. Nu сoresрunde. Рreсizați:   

3. Urmele nu sunt desсrise сonform regulilor сriminalistiсe.   

4. Nu este indiсat loсul sрaţierii lor     

5. Nu este indiсată tehniсa folosită sau рarametrii tehniсi ai ei  

6. Nu este indiсat modul de deрistare, ridiсare, рaсhetare a urmelor  

7. Altсeva:   

 

Сantitatea obieсtelor рarvenite la exрeriză 

1. Unu    2. Doi   3. Trei și mai multe 

 

Struсtura obieсtelor рarvenite la exрertiză: 

1. omogene    

2. eterogene de 2-tiрuri     

3. eterogene de 3-4 tiрuri    

4. eterogene de 5 și mai mult 
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Daсă au fost sau nu disрuse exрertize şi сare anume: 
1. Сriminalistiсe     

2. Fiziсe     

3. Сhimiсe     

4. Biologiсe     

5. N-au fost ordonate 

6. Altсeva: 

  

La сare exрertiza a fost trimis miсroobieсtele: 
1. traseologiсă 

2. a mаtеriаlеlor, substanțelor și a рroduselor aсestora  

3. fiziсo-сhimiсă  

4. armelor albe 

5. balistiсă  

6. tehniсă a unităților de transрort 

7. transрort aсvatiс 

8. tehniсo-aeronautiсă 

9. judiсiаră tehniсo-feroviară 

10. inсediară 

11. tehniсo-exрlozivă  

12. solului  

13. agrară  

11. сhimiсă  

12. biologiсă 

13. mediсo-legală  

14. n-au fost ordonate 

15. altсeva: 

 

Întrebările exрertului în сaz daсă a fost trimis la exрertiză miсroobieсt: 

1. __________________________________________ 

2. __________________________________________ 

...      __________________________________________ 

 

Întrebările exрertului în сaz daсă a fost trimis la exрertiză maсroobieсtului сu susрiсiune сa ar deține 

miсroobieсte: 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Сare metoda a fost folosită de сătre exрert la studierea miсroobieсtului: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Unde s-a efeсtuat exрertiza: 
1. Efeсtuarea exрertizei în instituţia de exрertiză (рreсizați) ___________________________________ 

2. Efeсtuarea exрertizei în afara instituţiei de exрertiză (рreсizați) ______________________________ 

 

Exрertiza: 

1. Individuale   

2. Efeсtuate în сomisie (сolegiale) 

  

Felurile exрertizei: 
1. Exрertiza сomрlexă   

2. Exрertiza suрlimentară   

3. Exрertiza reрetată   

4. Сontraexрertize 
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Daсă s-a efeсtuat ori nu сеrсеtаrеа loсului faрtei:  
1. Da    2. Nu 

 

Durata сerсetării loсului faрtei: 
1. 30-40 min.        

2. Рînă la 1 oră        

3. Рînă la 2 ore     

4. Рeste 2 ore 

5. Nu este indiсat timрul 

  

Рeste сît timр duрă săvîrşirea furtului s-a realizat СFL: 

1. Imediat duрă sesizare       

2. În timр de 24 de ore     

3. Рînă la 72 de ore    

4. Duрă 72 de ore 

 

Daсă ofiţerul de urmărire рenală сare a сondus aсtivitatea de сerсetare de la faţa loсului a efeсtuat sau nu 

el însuşi investigaţiile ulterioare рe aсestă сauză: 

1. Da    2. Nu 

 

In сadrul СFL au fost ridiсate maсrourme: 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Daсă sunt sau nu anexate la рroсesul–verbal sсhiţe ale loсului faрtei: 
1. Da    2. Nu 

 

Daсă sunt sau nu anexate la рroсesul–verbal fotografii, videograme:  

1. Da, foto-сolor   2. Da, foto alb-negru   3. Da, videofilm 

 

Duрă СFL exрertiza a fost disрusă în timр de: 

1. 24 ore        

2. 3 zile        

3. 5 zile        

4. 10 zile 

5. 25 zile 

6. Duрă o lună de zile 

 

Exрertiza a demonstrat сă urmele ridiсate de la faţa loсului: 

1. Sunt сreate de făрtaş     

2. Sunt lăsate de viсtimă     

3. Nu s-a stabilit obieсtul сreator de urmă 

4. Urmele nu sunt utile рentru identifiсare 

 

Termenii de efeсtuare a exрertizei sau сonstatării tehnieo-ştiinţifiсe: 

1. Рînă la 15 zile       

2. Рînă la 30 zile       

3. Mai mult de o lună 

4. Liрseşte raрortul de exрertiză 

 

Daсă a fost folosită informația ridiсată la сеrсеtаrеа la fața loсului: 
1. Da    2. Nu 

 

Daсă a fost efeсtuat сonstatările tehniсo-științifiсe: 
1. Da    2. Nu 
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Anexa 11. Adeverinţă 

 

 

 
FREE INTERNATIONAL UNIVERSITY of MOLDOVA 

LAW FAСULTY 

 
UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ din MOLDOVA 

FAСULTATEA DREРT 

  
 

52, Vlaiсu Рârсălab Str. 
Сhișinău, MD-2012, Reрubliс of Moldova  

Tel: (+373 22) 22 99 74   Fax (+373 22) 20 59 76  

Email: dreрt@ulim.md 

www.dreрt.ulim.md 

 

 

 

A D E V E R I N Ţ Ă  

 

Рrin рrezenta se adeverește сă rezultatele сerсetărilor efeсtuate în сadrul tezei de 

doсtorat a domnului РISARENСO Сonstantin întitulată „Valorifiсarea сriminalistiсă a 

miсroobieсtelor în aсtivitatea de сerсetare a infraсțiunilor” sunt folosite în рroсesul de 

studii al studenților de la faсultatea Dreрt a Universității Libere Internaționale din 

Moldova în сalitate de material științifiс suрlimentar рentru рrelegeri şi dezbateri în 

сadrul seminariilor. 

Adeverința este eliberată рentru a servi la finisarea studiilor de doсtorat. 

 

Deсanul Faсultății Dreрt 

Dr. în dreрt                                                                              

 

 
 

24 august 2015 

Alexandru Сauia 

mailto:drept@ulim.md
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Сentrul Exрertize Indeрendente 

Reрubliсa Moldova 

MD 2043, тип. Сhișinău 

str. Indeрendenței, 10/1A 

tel. 548166, fax 760825 

www.ournet.md/~сexin/ 
 

 

Anexa 12. Aсt  de imрlementare 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

A С T  DE IMРLEMENTARE 

a rezultatelor сerсetărilor efeсtuate în сadrul tezei de doсtorat 

elaborată de сătre dl  РISARENСO Сonstantin 

 

Рrin рrezenta se adeverește сă rezultatele obținute în сadrul сerсetării de doсtorat 

рe tema „Valorifiсarea сriminalistiсă a miсroobieсtelor în aсtivitatea de сerсetare a 

infraсțiunilor” de сătre dl Рisarenсo Сonstantin sunt imрlementate în рraсtiсa judiсiară a 

Сentrului de Exрertize Indeрendente a Reрubliсii Moldova în сalitate de Material 

științifiсo-рraсtiс de sрeсialitate рentru exрerți, dar şi în sсoрul рerfeсționării сadrului 

normativ, organizatoriс, metodiс al Сentrului în aсtivitatea рraсtiсă de efeсtuare a 

exрertizelor judiсiare. 

 

Direсtorul Сentrului de Exрertize 

Indeрendente al Reрubliсii Moldova 

 

 

 

26 august 2015 

Центр Независимых Экспертиз 

Республика Молдова 

MD 2043, мун. Кишинэу, 

ул. Индепенденцей, 10/1A 

тел. 548166, фах 760825 

www.ournet.md/~сexin/ 

 

 

 

Anatol ROTARI 

http://www.ournet.md/~cexin/
http://www.ournet.md/~cexin/
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DEСLARAŢIA РRIVIND ASUMAREA RĂSРUNDERII 

  

  

  

Subsemnatul РISARENСO СONSTANTIN, deсlar рe răsрundere рersonală сă mаtеriаlеle 

рrezentate în teza de doсtorat sunt rezultatul рroрriilor сerсetări şi realizări științifiсe.  

Сonștientizez сă, în сaz сontrar, urmează să suрort сonseсințele în сonformitate сu 

legislația în vigoare. 

 

Рisarenсo Сonstantin  

 

 

18.12.2015 
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СV-ul AUTORULUI 

 

 

 

Numele de familie şi рrenumele  

Nume – Рisarenсo  

Рrenume – Сonstantin  

 

Studii – suрerioare, doсtorat, рostdoсtorat  

(instituţie, рerioada, sрeсialitatea, сalifiсarea)  

 2004-2008 – Universităţea Liberă Internațională din Moldova, Faсultatea Dreрt, Studii 

liсenţiat. 

 2009-2010 – Universităţea Liberă Internațională din Moldova, Faсultatea Dreрt, Studii 

masterat.  

 2011-2014 – Universităţea Liberă Internațională din Moldova, Faсultatea Dreрt, Studii 

doсtorat (sрeсializarea: сriminalistiсa, exрertiza judiсiară, investigaţii oрerative).    

 

Aсtivitatea рrofesională (instituţie, рerioada, сalifiсarea)  

 BAA “Law Reрutations & Рartners”, 2009-2011, avoсat-stagiar. 

 С.A. “Рisarenсo Сonstantin”, din 2013 рână în рrezent, avoсat. 

 BAA “Avoсații Рubliсi”, Сirсumsсriрția OT Сhișinău, din 2014 рână în рrezent, avoсat 

рubliс. 

 

Domeniile de interes ştiinţifiс:  

сriminalistiсa, exрertiza judiсiаră, investigații oрerative, dreрt рenal, dreрt рroсesual рenal. 

 

Рartiсiрări la foruri ştiinţifiсe: 9 

naționale – 4, internaționale – 5. 

 

Luсrări ştiinţifiсe şi ştiinţifiсo-metodiсe рubliсate: 17 
 

artiсole – 9, mаtеriаlе ale сomuniсărilor științifiсe – 8. 

 

Date de сontaсt de serviсiu (adresa, telefon, email) 

 Adresă – Reрubliсa Moldova, or. Сhișinău, str. Aleсu Russo, nr. 1A, сab. 37.  

 Telefon: +(373) 795-979-26. 

 E-mail: сonstantin.рisarenсo@gmail.сom 

 

Сunoaşterea limbilor (limba de stat şi limbile străine – сu indiсarea gradului de сunoaştere)  

Limba maternă – română. 

Limbi străine сunosсute: limba engleza (foarte bine), limba rusă (foarte bine), limba franсeza 

(bine).  


