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Capitolul I 
Cercetarea la fața locului 

 

 

1. No iune, caractere, sarcini 

1.1. Noţiune 

Cercetarea la fa a locului este o activitate procedural  desf şurat  de organele 
judiciare cu respectarea regulilor elaborate de tehnica şi tactica criminalistic . 

Scopul principal al acestei activit i este descoperirea, fixarea şi ridicarea urmelor 
create de f ptuitor, a mijloacelor şi instrumentelor folosite, precum şi clarificarea împre-
jur rilor în care s-a s vârşit o infrac iune ori s-a produs un eveniment cu implica ii de 
natur  judiciar . Locul s vârşirii infrac iunii reprezint  sursa cea mai important  de 
ob inere a unor informa ii obiective despre fapt , f ptuitor şi împrejur rile în care acesta 
a ac ionat şi de aceea cercetarea la fa a locului contribuie în mod hot râtor la aflarea 
adev rului. 

Cercetarea la fa a locului asigur  percep ia nemijlocit  a ambian ei locului comiterii 
infrac iunii, chiar dac  s vârşirea acesteia nu a fost înso it  de producerea unor 
modific ri materiale, sau deşi înso it  de asemenea transform ri, acestea au f cut obiectul 
unor constat ri nemijlocite în faza de început a procesului penal (faza de urm rire)1. Ea 
ofer  organului de urm rire penal  sau instan ei de judecat  (atunci când aceasta din 
urm  se deplaseaz  la locul s vârşirii infrac iunii) posibilitatea de a-şi forma o imagine 
exact  despre particularit ile acestui loc şi împrejur rile în care s-a produs fapta sau 
evenimentul. 

Deşi Codul de procedur  penal  nu enumer  cazurile în care se efectueaz  cercetarea 
la fa a locului, aceast  activitate este obligatorie ori de câte ori modul de operare folosit 
la s vârşirea infrac iunii este de natur  s  conduc  la apari ia unor urme sau mijloace 
materiale de prob . Aşa cum se arat  în literatura de specialitate, probele eviden iate cu 
acest prilej sunt prin natura lor, entit i extra-procesuale, îns  prin reglementarea lor în 
cadrul procesului penal, dobândesc caracterul de categorii juridico-penale2. 

Textul de lege prevede c  cercetarea la fa a locului se efectueaz  atunci când este 
necesar s  se fac  constat ri cu privire la situa ia locului s vârşirii infrac iunii, s  se 
descopere şi s  se fixeze urmele infrac iunii, s  se stabileasc  pozi ia şi starea mijloacelor 
materiale de prob  şi împrejur rile în care infrac iunea a fost s vârşit 3. 

Cercetarea la fa a locului se efectueaz  atât în cursul urm ririi penale, cât şi în faza 
de judecat . În faza de urm rire penal , se dispune prin rezolu ie motivat . În faza de 
judecat , cercetarea se dispune prin încheiere, dup  începerea cercet rii judec toreşti4 şi 
poate fi efectuat  atât de instan a de fond, cât şi de instan a care rejudec  cauza dup  
casare.  

                                                 
1 A. Ciopraga, I. Iacobu , Criminalistica, Ed. Chemarea, Iaşi 1997, p. 238. 
2 V. Dongoroz şi colaboratorii, Explicaţii teoretice ale codului de procedură penală român, Partea 

generală, vol. I, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 1975, p. 293. 
3 Art. 129 C. pr. pen.  
4 Em. Stancu, Tratat de criminalistică, ed. a V-a rev zut  şi ad ugit , Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 

2010, p. 358. 
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Aşadar, cercetarea la fa a locului poate avea un caracter ini ial atunci când se 
efectueaz  imediat dup  s vârşirea infrac iunii, sau unul complementar, când are loc în 
cursul judec ii. Dac  se efectueaz  în cursul judec ii, obiectivul prioritar al cercet rii 
este acela de a permite instan ei de judecat  s  perceap  în mod nemijlocit împrejur rile 
în care a ac ionat f ptuitorul, şi particularit ile topografice ale locului în care s-a s vârşit 
infrac iunea. În acest caz este pu in probabil  descoperirea unor probe relevante pentru 
aflarea adev rului, deoarece locul faptei sufer  modific ri ca urmare a scurgerii timpului 
ori a ac iunilor inten ionate întreprinse de persoanele interesate, iar urmele se pot degrada 
datorit  caracterului lor perisabil. 

Deşi din redactarea textului de lege care reglementeaz  aceast  activitate s-ar putea 
în elege c  ea trebuie desf şurat  doar în cazul în care s-a s vârşit o infrac iune – ceea ce 
implicit presupune începerea urm ririi penale – cercetarea la fa a locului se impune a fi 
efectuat  şi în calitate de act premerg tor, deoarece un num r însemnat de fapte sau 
evenimente aduse la cunoştin a organelor judiciare, nu cad sub inciden a legii penale. Or, 
pentru a constata existen a unor astfel de situa ii, datele din cuprinsul actului de sesizare 
sunt de cele mai multe ori insuficiente, fiind necesar s  se efectueze o serie de acte 
premerg toare, printre care cercetarea la fa a locului este extrem de edificatoare, dac  se 
are în vedere c  urmele şi mijloacele materiale de prob  descoperite cu acest prilej sunt 
hot râtoare pentru elucidarea împrejur rilor în care s-au produs.  

Avem în vederea aici cercetarea la fa a locului care se efectueaz  în catastrofe, in-
cendii produse din cauze naturale, sinucideri, v t m ri ale integrit ii corporale provocate 
prin autolezare, mor i suspecte ori a c ror cauz  este necunoscut , dispari ii de la 
domiciliu etc. 

Desf şurând activit ile de investigare criminalistic  a locului în care s-au produs 
astfel de evenimente, organul de urm rire penal  are posibilitatea s  stabileasc  dac  
exist  vreuna din situa iile prev zute de lege, care împiedic  începerea urm ririi penale.  

Actele încheiate cu acest prilej vor fi înaintate procurorului cu propunere de 
neîncepere a urm ririi penale1. La fel de necesar  este aceast  activitate şi atunci când 
trebuie s  se stabileasc  identitatea victimelor în caz de cutremure majore, inunda ii, 
catastrofe aeriene, maritime etc. 

Necesitatea efectu rii cercet rii la fa a locului în cazul producerii unor evenimente 
sau fapte care nu constituie infrac iuni, este subliniat  şi de faptul c  ea elucideaz  o serie 
de împrejur ri care intereseaz  nu numai dreptul penal, ci şi alte ramuri ale dreptului, în 
special dreptul civil. Astfel, prin cercetarea la fa a locului se stabilesc inclusiv cauzele 
care au generat evenimentul, întinderea pagubelor materiale rezultate etc., aspecte care 
intereseaz  îndeosebi în materia asigur rii de bunuri mobile şi imobile.  

De altfel, îns şi denumirea dat  de art. 129 C. pr. pen., respectiv de „cercetare la fa a 
locului”, denot  c  legiuitorul a avut în vedere posibilitatea efectu rii ei şi în alte situa ii 
decât în cazul s vârşirii de infrac iuni.  

De aici decurge şi diferen a dintre sintagma destul de restrictiv  de „loc al s vârşirii 
infrac iunii” consacrat  de textul articolului pentru a sublinia obligativitatea acestei 
activit i în cazul s vârşirii de infrac iuni, şi cea de „fa a locului”, folosit  pentru a 
denumi aceast  activitate procedural  şi a desemna c  ea se impune a fi efectuat  inclusiv 
pentru a constata inexisten a faptelor penale şi a elucida împrejur rile în care au avut loc.  
                                                 

1 Art. 228 pct. (4) C. pr. pen. 
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Afirma ia este sus inut  şi de reglement rile Codului de procedur  civil  care arat  
c  în cazul în care instan a va socoti de trebuin , va putea hot rî ca în întregul ei sau 
numai unul din magistra i s  mearg  la fa a locului spre a se l muri asupra unor 
împrejur ri de fapt1. În asemenea situa ii, cercetarea la fa a locului se va face cu citarea 
p r ilor2.  

Cercetarea la fa a locului se efectueaz  în prezen a martorilor asisten i, exceptând 
cazurile în care aceasta nu este posibil. Despre motivele care au împiedicat prezen a 
martorilor asisten i la cercetare, se va face men iune în procesul-verbal încheiat de 
organul judiciar. 

Ra iunea pentru care legiuitorul a considerat necesar s  asigure prezen a martorilor 
asisten i este dat  de faptul c , semn turile pe care aceştia le depun pe procesul-verbal 
care consemneaz  rezultatele acestei activit i, precum şi pe ambalajele în care sunt 
introduse urmele şi mijloacele materiale de prob  ridicate cu acest prilej, constituie o 
modalitate auxiliar  de certificare a constat rilor f cute de organul judiciar, ceea ce 
reduce considerabil posibilit ile de substituire a probelor descoperite. 

Dac  organul de urm rire penal  consider  necesar, cercetarea se efectueaz  în 
prezen a p r ilor. Neprezentarea p r ilor legal înştiin ate, nu împiedic  efectuarea 
cercet rii. În situa ia în care învinuitul este re inut sau arestat şi nu poate fi adus la 
cercetare, i se aduce la cunoştin  c  are dreptul s  fie reprezentat, iar dac  solicit  
aceasta, se iau m suri s  i se asigure reprezentarea. În acest fel, învinuitul/inculpatul îşi 
poate exercita dreptul la ap rare pe tot parcursul urm ririi penale. 

Dac  cercetarea la fa a locului se efectueaz  de instan a de judecat , aceasta are loc 
cu citarea p r ilor şi în prezen a procurorului, când participarea acestuia la judecat  este 
obligatorie. 

Ori de câte ori este necesar, organul judiciar care efectueaz  cercetarea la fa a 
locului poate interzice persoanelor care se afl  sau vin în perimetrul examinat, s  
comunice între ele sau cu alte persoane, ori s  plece înainte de terminarea cercet rii. 

În ceea ce priveşte întinderea perimetrului care trebuie investigat din punct de 
vedere criminalistic, trebuie ar tat c  indiferent de terminologia folosit  – „fa a locului”, 
„locul faptei”, „locul s vârşirii infrac iunii” – criteriile de delimitare a acestuia sunt 
întotdeauna aceleaşi. Dimensiunile acestui perimetru variaz  de la caz la caz, în raport cu 
natura faptei sau evenimentului şi urm rile care s-au produs, particularit ile topografice 
ale locului în care s-a derulat, mijloacele folosite la s vârşirea infrac iunii etc.  

În delimitarea acestui perimetru se au în vedere atât suprafa a de teren pe vertical , 
orizontal  şi în adâncime, înc perea (înc perile), întinderea de ap  la suprafa  şi în 
adâncime în care sunt prezente urme şi mijloace materiale de prob  aflate în leg tur  
cauzal  direct  cu fapta ilicit  sau evenimentul cercetat, cât şi alte locuri în care pot fi 
descoperite urm rile acestora. 

Dup  cum rezult  din dispozi iile legii3, în cazul s vârşirii de infrac iuni, cercetarea 
la fa a locului se efectueaz  în: 

– locul unde s-a desf şurat activitatea infrac ional  în totul sau în parte şi 
– locul unde s-au produs rezultatele acesteia. 

                                                 
1 Art. 215 C. pr. civ., actualizat la data de 11 octombrie 2011. 
2 Idem, art. 216. 
3 Cod procedur  penal , art. 30 alin. ultim. 
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Aşadar, sintagma „fa a locului” include în aceste cazuri nu numai locul în care s-a 
desf şurat episodul principal al faptei ilicite, ci şi zonele aflate în imediata lui vecin tate, 
ori alte locuri din care pot fi ob inute date referitoare la preg tirea, derularea şi urm rile 
infrac iunii.  

Se au în vedere inclusiv c ile de acces şi de retragere a autorului din câmpul 
infrac ional1, ori locurile în care au fost ascunse (depozitate) obiectele, valorile produs al 
infrac iunii.  

De exemplu, în infrac iunile de omor, prin loc al faptei se în elege2: locul (locurile) 
în care a fost descoperit cadavrul sau fragmente din acesta; locul în care a fost suprimat  
via a victimei ori cel în care a intervenit decesul, precum şi locul în care cadavrul a fost 
dezmembrat, dac  acestea nu coincid; locurile în care autorul a depozitat, abandonat ori 
ascuns instrumentele sau orice alte mijloace folosite la agresarea victimei ori la 
îndep rtarea urmelor biologice, îmbr c mintea, înc l mintea pe care o purta şi cu care 
sau pe care s-au imprimat diverse urme, îndeosebi urme materie (sânge, fire de p r 
apar inând victimei, fire şi fibre textile provenite din îmbr c mintea acesteia etc.); 
mijlocul de transport folosit pentru a sc pa de cadavru sau de fragmentele de cadavru; 
locurile în care se afl  bunurile, valorile sustrase de la victim  etc. 

Competente s  efectueze cercetarea la fa a locului sunt organele de urm rire penal  
pe a c rei raz  administrativ teritorial  s-a s vârşit infrac iunea ori s-a produs 
evenimentul. În faza de urm rire penal , în raport cu competen a material , ea se 
efectueaz  fie de organele de cercetare penal  ale poli iei, fie de procuror pentru 
infrac iunile care potrivit legii îi revin în competen a obligatorie de cercetare. 

Având în vedere marea diversitate a urmelor care pot fi descoperite, în echipa care 
efectueaz  cercetarea vor fi coopta i de la caz la caz, exper i, specialişti şi tehnicieni din 
diverse domenii de activitate. „O pondere însemnat  o de in specialiştii criminalişti, 
medicii legişti, precum şi tehnicienii conductori ai câinelui de urm rire”3. 

Cercetarea la fa a locului poate fi definit  ca fiind o activitate procedural  

efectuat  dup  criterii tehnico - tactice criminalistice, care are ca obiect perceperea 

nemijlocit  a locului în care s-a s vârşit o infrac iune ori s-a produs un eveniment 

cu implica ii juridice, eviden ierea împrejur rilor în care s-au produs, descoperirea, 

fixarea, conservarea, ridicarea şi interpretarea urmelor şi mijloacelor materiale de 

prob , precizarea st rii şi pozi iei acestora, în vederea stabilirii naturii faptei ori 

evenimentului, identific rii persoanelor şi obiectelor care au creat urmele şi 
administr rii probelor în procesul judiciar. 

 

1.2. Caracterele cercetării la faţa locului 

a) Cercetarea la fa a locului are un caracter obligatoriu. Ea se efectueaz  în toate 
situa iile în care ac iunile întreprinse de f ptuitor au determinat apari ia unor modific ri 
materiale în locul în care s-a derulat activitatea ilicit  ori s-au produs urm rile acesteia. 

                                                 
1 Em. Stancu, op. cit., p. 357-358; V. Bercheşan, Cercetarea penală – Îndrumar complet de cercetare 

penală, Ed. Icar, Bucureşti 2001, p. 251 şi urm. 
2 C-tin Aioni oaie şi colaboratorii, Tratat de tactică criminalistică, Ed. Carpa i, Craiova, 1992, p. 27 şi 

urm. 
3 L. Coman, M. Constantinescu, Efectuarea cercetării la faţa locului, în „Tratat practic de 

criminalistic ”, vol. I, Ed. Ministerului de Interne, Bucureşti 1976, p. 421. 
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Dup  cum se arat  în literatura juridic  de specialitate, este de neconceput instrumentarea 
unor infrac iuni cum sunt omorul, furturile în dauna avutului public şi privat, accidentele 
de munc , de circula ie etc., f r  efectuarea cercet rii la fa a locului.  

Obligativitatea efectu rii acestei activit i este dat  de faptul c  locul s vârşirii 
infrac iunii con ine cele mai fidele informa ii despre fapt  şi f ptuitor. Prin cercetarea 
criminalistic  de laborator a urmelor şi obiectelor corp delict descoperite în acest loc se 
ob in probe imediate (nemijlocite, primare) cu un suport ştiin ific de necontestat, care 
servesc la dovedirea existen ei sau inexisten ei infrac iunii, la identificarea autorilor, a 
instrumentelor şi mijloacelor folosite, precum şi la dovedirea vinov iei sau nevinov iei 
persoanelor fa  de care s-a început urm rirea penal .  

Prin desf şurarea altor activit i de urm rire penal , cum ar fi de exemplu ascultarea 
martorilor oculari, persoanelor v t mate, învinuitului/inculpatului, efectuarea reconsti-
tuirilor, confrunt rilor etc. se ob in date mai mult sau mai pu in obiective despre fapt  şi 
f ptuitor, a c ror valoare probatorie este pus  deseori sub semnul îndoielii. Informa iile 
furnizate de perceperea nemijlocit  a locului s vârşirii infrac iunii constituie punctul de 
plecare în verificarea şi aprecierea for ei probante a datelor ob inute prin desf şurarea 
activit ilor de urm rire penal  mai sus-amintite.  

Pe de alt  parte, fiind prezent în locul faptei, organul de urm rire penal  are 
posibilitatea s  ob in  de la victim  şi martorii oculari, informa ii „calde” despre ac iunea 
ilicit  şi autorul ei, şi s  verifice condi iile în care aceştia au perceput faptele şi 
împrejur rile pe care le relateaz .  

Aceste date, coroborate cu cele ob inute prin interpretarea urmelor la fa a locului, 
servesc la elaborarea celor mai realiste versiuni cu privire la fapt  şi f ptuitor. Alteori, 
devine posibil  chiar re inerea f ptuitorului, situa ie specific  de obicei infrac iunilor 
flagrante.  

Analizat  din aceast  perspectiv , cercetarea la fa a locului are un caracter 
obligatoriu numai pentru organul de urm rire penal  competent s  instrumenteze cauza, 
în timp ce pentru instan a de judecat  are un caracter facultativ.  

b) Cercetarea la fa a locului este o activitate ini ial  şi urgent . Atunci când se 
impune a fi efectuat , ea reprezint  prima activitate care se desf şoar  în cadrul urm ririi 
penale, constituind punctul de plecare în efectuarea investiga iilor şi condi ionând 
direc iile ulterioare ale anchetei.  

Cercetarea la fa a locului este o activitate urgent , deoarece odat  cu scurgerea 
timpului, locul faptei poate suferi modific ri, iar urmele şi mijloacele materiale de prob  
se pot altera sau disp rea, ceea ce ar reduce considerabil şansele descoperirii infrac iunii 
şi autorului ei.  

Studiile statistice demonstreaz  c  atunci când cercetarea se efectueaz  într-un timp 
scurt (10-15 minute), sunt mai mari şansele de descoperire şi examinare a tuturor urmelor 
infrac iunii, întrucât posibilit ile de dispari ie, distrugere sau modificare sunt minime1. 
Cu cât timpul scurs de la s vârşirea infrac iunii pân  la efectuarea cercet rii este mai 
mare, cu atât şansele de descoperire a infrac iunii şi f ptuitorului sunt mai reduse. 

În principiu, cercetarea se efectueaz  imediat dup  s vârşirea infrac iunii, odat  cu 
sesizarea organului judiciar, dar sunt şi situa ii în care se face mult mai târziu.  

                                                 
1 L. Coman, M. Constantinescu, op. cit., p. 424.  
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Astfel de situa ii apar atunci când fapta a fost descoperit  cu întârziere, sau când deşi 
descoperit , nu s-a putut stabili de la început locul în care s-a desf şurat episodul 
principal al infrac iunii (de exemplu nu s-a cunoscut locul în care a fost omorât  
victima).  

În aceste cazuri, echipa care efectueaz  cercetarea trebuie s  stabileasc  modific rile 
ap rute ulterior în locul comiterii infrac iunii, şi s  interpreteze şi aprecieze urmele care 
mai pot fi descoperite, prin prisma acestor modific ri.  

c) Cercetarea la fa a locului este, în principiu, o activitate care nu se poate 

repeta. Dac  cercetarea a fost defectuos efectuat , sau dac  rezultatele acesteia nu au 
fost fixate corespunz tor, ancheta va fi canalizat  pe o pist  greşit , cu consecin e dintre 
cele mai grave pentru aflarea adev rului.  

Repetarea cercet rii nu se mai poate face în condi iile ini iale şi nu mai poate 
conduce la rezultatele scontate, întrucât locul faptei sufer  modific ri inclusiv ca urmare 
a ac iunilor întreprinse în prima etap  de echipa de cercetare.  

Mai mult decât atât, în condi iile în care locul faptei nu a fost sigilat, sau nu au fost 
luate m suri adecvate pentru paza şi conservarea aspectului s u ini ial, valoarea 
probatorie a eventualelor urme şi mijloace materiale de prob  care ar putea fi descoperite 
la repetarea cercet rii, va fi îndoielnic , existând întotdeauna suspiciuni cu privire la 
provenien a lor. 

În literatura de specialitate1 se discut  de posibilitatea repet rii – în mod excep ional 
– a acestei activit i, în urm toarele situa ii: 

– când cercetarea ini ial  s-a efectuat în condi ii meteorologice şi de lumin  
improprii şi 

– când perimetrul investigat din punct de vedere criminalistic nu a fost corect 
delimitat, fiind sc pate din vedere suprafe e de teren, înc peri, c i de acces sau de 
p r sire a locului faptei etc. în care puteau fi descoperite urme şi mijloace materiale de 
prob . 

Consider m c  în primul caz nu este vorba de o repetare a cercet rii la fa a locului, 
ci de o întrerupere şi continuare a ei deîndat  ce condi iile atmosferice sau de vizibilitate 
devin prielnice. Pe perioada de timp în care cercetarea este întrerupt , se impun m suri 
adecvate de paz  şi conservare corespunz toare a locului faptei. 

Nici în cel de al doilea caz nu se poate vorbi de repetarea cercet rii (deoarece ea nu 
se efectueaz  în locurile investigate deja din punct de vedere criminalistic), ci de 
extinderea ei în înc perile sau suprafe ele de teren ori de ap  în care au fost descoperite 
ulterior urm rile activit ii ilicite.  

Astfel de situa ii se pot întâlni în infrac iunile de omor urmate de segmentarea 
victimei şi abandonarea fragmentelor de cadavru în diferite locuri, în infrac iunile de furt 
şi tâlh rie în care bunurile produs al activit ii ilicite au fost pierdute, abandonate sau 
depozitate în mai multe locuri etc. 

Indiferent dac  cercetarea urmeaz  s  fie continuat  sau extins , este esen ial ca ea 
s  fie f cut  de aceeaşi echip  de cercetare, deoarece se asigur  în acest fel „continuitatea 
între activit ile anterioare şi cele ulterioare, precum şi viziunea unitar  asupra lor”2. 

                                                 
1 A se vedea Colectiv, Tratat de tactică criminalistică, op. cit., p. 30. 
2 L. Coman, M. Constantinescu, op. cit., p. 431. 
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d) Cercetarea la fa a locului are un caracter organizat. Aceast  activitate se 
desf şoar  dup  anumite reguli tehnico-tactice criminalistice, care asigur  investigarea 
sistematic , minu ioas  şi complet  a locului faptei, descoperirea tuturor urmelor 
infrac iunii, a obiectelor corp delict, precum şi elucidarea împrejur rilor în care s-a 
produs faptul ilicit. 

Cercetarea la fa a locului nu se reduce doar la activit ile de ordin criminalistic care 
se desf şoar  cu acest prilej.  

Concomitent cu acestea, o parte din membri echipei de cercetare efectueaz  
investiga ii pentru identificarea şi ascultarea imediat  a martorilor oculari, p r ii v t mate 
şi f ptuitorului, pentru stabilirea situa iei de fapt existente în locul cercetat înainte de 
s vârşirea infrac iunii şi descoperirea locurilor în care au fost ascunse bunurile, valorile 
produs al activit ii ilicite etc.  

O alt  parte din membri echipei continu  scotocirea suprafe elor de teren aflate în 
vecin tatea locurilor care au fost deja cercetate din punct de vedere criminalistic, pentru a 
descoperi şi alte urme ale activit ii ilicite. Se asigur  în acest fel, descoperirea, ridicarea 
şi fixarea tuturor elementelor de fapt care pot prezenta interes pentru cauz .  

Datele astfel ob inute, coroborate cu constat rile f cute de specialiştii criminalişti, 
servesc la elaborarea şi verificarea operativ  a versiunilor cu privire la fapt  şi f ptuitor, 
metodele şi mijloacele folosite etc.  

De aceea repartizarea sarcinilor care revin fiec rui membru al echipei de cercetare 
trebuie f cut  imediat dup  ajungerea la fa a locului, astfel ca fiecare participant s  ştie 
ce are de f cut şi s  treac  imediat la îndeplinirea lor1. 

Pentru a asigura caracterul organizat al activit i de cercetare este necesar s  se 
respecte urm toarele reguli: 

– cercetarea la faţa locului nu trebuie limitată în timp şi spaţiu. Neîndeplinirea 
acestei cerin e se repercuteaz  negativ asupra calit ii şi obiectivit ii rezultatelor, 
deoarece exist  pericolul ca cercetarea s  nu se extind  asupra tuturor locurilor în care 
sunt prezente urmele activit ii infrac ionale, s  scape din vedere st ri de fapt şi 
împrejur ri care pot fi determinante în aflarea adev rului, ori s  conduc  la formularea 
unor constat ri eronate.  

În acelaşi timp îns , cercetarea trebuie s  aib  deopotriv  un caracter dinamic şi 
operativ pentru a evita consumarea inutil  a timpului cu aspecte f r  relevan  pentru 
cauz . Aceasta presupune o bun  conlucrare şi un schimb permanent de informa ii între 
membrii echipei de cercetare. 

– în efectuarea cercetării la faţa locului trebuie eliminate ideile preconcepute cu 
privire la faptă, făptuitor, metodele şi mijloacele folosite de acesta, ori cu privire la 
utilitatea urmelor descoperite şi valoarea lor identificatoare. Se impune ca cercetarea la 
fa a locului s  fie efectuat  sistematic, cu minu iozitate şi în mod complet, iar st rile de 
fapt şi împrejur rile descoperite cu acest prilej, s  fie analizate în interdependen a dintre 
ele.  

Numai în acest fel pot fi descifrate modul de operare folosit la s vârşirea infrac iunii, 
activit ile desf şurate de f ptuitor(i), m surile luate pentru acoperirea activit ii 
infrac ionale etc. Din locul s vârşirii infrac iunii trebuie ridicate toate urmele care pot 
avea leg tur  cu cauza, chiar şi atunci când înc  din faza de debut a cercet rii, sunt 
                                                 

1 Idem, op. cit., p. 422.  
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descoperite urme care ar putea fi considerate suficiente pentru identificarea f ptuitorului 
şi probarea vinov iei sale.  

Sentimentul prematur de satisfac ie, se poate transforma cel mai adesea într-un 
iminent risc al pierderii ireparabile a altor categorii de urme care pot atesta de exemplu 
existen a mai multor participan i la s vârşirea infrac iunii.  

În timpul cercet rii trebuie acordat  aceeaşi importan  descoperirii şi fix rii 
corespunz toare a st rilor de fapt şi împrejur rilor negative, care pot demonstra existen a 
simul rilor.  

– metodele concrete de cercetare se stabilesc în funcţie de natura şi urmările faptei, 
particularităţile locului de cercetat, modurile de operare folosite de făptuitor(i), şi 
dispunerea urmelor şi mijloacelor materiale de probă. 

În cercetarea la fa a locului se folosesc metode obiective, subiective sau combinate.  
Metoda obiectiv  presupune sectorizarea locului faptei şi cercetarea sistematic  a 

fiec rei por iuni de teren (sau înc pere). Ea asigur  descoperirea tuturor categoriilor de 
urme şi mijloace materiale de prob . 

Metoda subiectiv  const  în efectuarea cercet rii în raport cu iter criminis, adic  în 
raport cu traseul parcurs de f ptuitor1 şi activit ile desf şurate de acesta în locul faptei.  

Metoda, deşi permite interpretarea logic  a constat rilor f cute de echipa de 
cercetare, nu asigur  totuşi cercetarea sistematic  şi complet  a locului faptei, existând 
pericolul ca o parte din urme sau mijloace materiale de prob  s  nu fie descoperite. 

Metoda combinat  foloseşte elemente specifice atât metodei obiective, cât şi celei 
subiective, „trecându-se de la una la alta, în raport cu particularit ile cauzei şi diferitele 
momente ale cercet rii”2. 

Când cercetarea se efectueaz  într-un teren deschis, ea poate debuta „de la centru 
spre exterior sau invers, desf şurându-se prin apropierea treptat  de locul unde s-a 
consumat episodul principal al faptei sau unde s-a produs rezultatul activit ii ilicite”3. 

Dac  locul faptei se situeaz  într-o înc pere, cercetarea se desf şoar  de regul  de la 
exterior spre interior, acordându-se aten ia cuvenit  locurilor prin care f ptuitorul putea 
s  p trund  ori s -l p r seasc .  

În interior, cercetarea se efectueaz  de-a lungul pere ilor, în principiu în sensul 
acelor de ceasornic. În cazul în care suprafa a de cercetat este de dimensiuni mari, se 
procedeaz  la sectorizarea ei. 

– notarea constatărilor de ordin criminalistic şi a datelor desprinse cu ocazia 
investigaţiilor, în vederea consemnării lor ulterioare în procesul-verbal de cercetare la 
faţa locului. Aceast  regul  asigur  fixarea corespunz toare în procesul-verbal a 
aspectelor referitoare la natura, starea, dispunerea, particularit ile urmelor şi mijloacelor 
materiale de prob , a locurilor în care au fost descoperite etc. În acest sens pot fi folosite 
şi înregistr rile magnetice; 

– studierea reacţiilor pe care le are făptuitorul prezent la faţa locului. În func ie de 
comportamentul f ptuitorului fa  de constat rile f cute de echipa de cercetare, pot fi 
ob inute informa ii cu privire la urmele şi obiectele care prezint  interes pentru cauz . Se 

                                                 
1 Pentru a ajunge în locul faptei şi a se deplasa în acest loc, precum şi pentru a-l p r si. 
2 C. Aioni oaie, Tactica cercetării la faţa locului, în „Curs de tactic  criminalistic ”, vol. I, Academia 

de Poli ie „Al. I. Cuza”, p. 17. 
3 Idem, p. 14. 


