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Introducere. Etapa actuală 
de dezvoltare a practicii pri-

vind cercetarea accidentelor rutie-
re se caracterizează prin utilizarea 
pe larg a realizărilor ştiinţei şi teh-
nicii prin intermediul atragerii atât 
a specialiştilor la efectuarea acţi-
unilor de urmărire penală, cât şi 
efectuarea expertizelor judiciare, 
dar totodată şi prin micşorarea co-
respunzătoare a aportului personal 
al ofiţerului de urmărire penală în 
acest proces.

Metode aplicate şi materiale 
utilizate. Studiul realizat se ba-
zează pe materialul doctrinar te-
oretic al savanţilor autohtoni, ro-
mâni, ruşi şi nemijlocit pe practica 
judiciară din R. Moldova. Pentru 
obţinerea rezultatelor scontate ne-
am focusat preponderent pe meto-
de clasice de cercetare ştiinţifică: 
analiza comparativă, logică, de-
ducţie, inducţie şi evident neigno-
rând metoda analizei de conţinut.

Rezultate obţinute şi discuţii. 
Golubenco Gh. şi Colodrovschi 
V.[2, p.44] consideră asistenţa 
tehnico-criminalistică drept o ac-
tivitate într-un sistem funcţional-
organizatoric, compus din cel pu-
ţin două niveluri: primul, superior, 
având funcţia de creare a condi-
ţiilor de menţinere permanentă a 
capacităţii organelor de drept de a 

soluţiona sarcini tehnico-crimina-
listice concrete ce apar în activita-
tea de urmărire penală; al doilea, 
cel inferior, tehnologic de realiza-
re în fapt a acestor potenţialităţi 
de către subiecţii activităţilor cri-
minalistice.

Totodată Golubenco Gh.[1, 
p.105] menţionează că dezvolta-
rea tehnologiilor informaţionale 
resimţite în ultima vreme, mai cu 
seamă progresele mari au condus 
la o internaţionalizare a tuturor 
aspectelor sociale şi, implicit, a 
fenomenului criminalităţii. Poliţia 
ţărilor occidentale se înzestrează 
cu cele mai noi metode şi mijloa-
ce tehnice, care asigură o reacţie 
rapidă la săvârşirea faptelor pena-
le, controlul informaţional asupra 
acestora.

După cum susţin Cernâşev V., 
Sâsoev Ă., Seleznev A., Terehov 
A.[16, p.5] unul dintre nivele de 
clasificare a tehnicii criminalistice 
este după subiecţii care o folosesc, 
printre ei se regăseşte desigur şi 
ofiţerul de urmărire penală.

Astfel, în urma intervievării 
acestor ofiţeri de urmărire penală, 
s-a constatat că acumulează cunoş-
tinţele speciale necesare, în mare 
parte, prin împrumutarea experien-
ţei de la colegii mai experimentaţi. 
O astfel de experienţă procesuală, 

care se bazează în mare parte pe 
cunoştinţele acumulate zilnic, 
aptitudini şi deprinderi, necesare 
pentru satisfacerea cerinţelor pri-
vind calitatea cercetării cauzelor 
pe accidente rutiere pe „alocuri”, 
nu tot timpul asigură complet, 
multilateral şi obiectiv investiga-
rea circumstanţelor accidentelor 
rutiere. Numai recomandările me-
todice fundamentate ştiinţific, ela-
borate de către specialişti de înaltă 
calificare şi având în vedere noile 
realizări tehnico-ştiinţifice şi ex-
perienţa procesuală, pot condiţio-
na cercetarea calitativă a cauzelor 
penale.

În prezent, la nivel european, 
au fost create şi dezvoltate multe 
programe de simulare a mişcării 
mijloacelor de transport folosite la 
investigarea şi reconstrucţia eve-
nimentelor rutiere. Aceste progra-
me sunt mereu îmbunătăţite pen-
tru a putea reproduce în mod cât 
mai corect rezultatele obţinute în 
urma experimentelor reale efectu-
ate în laboratoarele de cercetare şi 
analiză. Unul dintre aceste progra-
me folosit în analiza şi reconstruc-
ţia evenimentelor rutiere este PC 
Crash, program elaborat şi dezvol-
tat de compania DSD – Linz (Dr. 
Steffan Datentechnick) în Austria 
şi care este recunoscut şi validat la 
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nivel european şi internaţional. PC 
Crash conţine diverse modele de 
calcul, inclusiv modele energeti-
ce ale impactului, modele cinetice 
pentru simularea în mod realist a 
traiectoriilor şi modele cinematice 
pentru studii timp-distanţă. Pentru 
o versatilitate ridicată, rezultatele 
obţinute cu ajutorul PC Crash pot 
fi vizualizate la scară, în plan şi 
în proiecţie verticală, în perspec-
tiva 3D, dar pot fi vizualizate şi 
sub formă tabelară şi grafică [11]. 
Bazându-se pe o multitudine de 
experimente, analize şi studii teh-
nice pentru validare, PC Crash a 
fost acceptat ca program de recon-
strucţie a accidentelor rutiere la 
nivel european.

Folosind programul de recon-
strucţie a evenimentelor rutiere PC 
Crash, utilizatorul poate denatura 
rezultatele simulării efectuate da-
torită numărului mare de parametri 
ce sunt luaţi în considerare. Simu-
larea computerizată dovedeşte fap-
tul că rezultatele acesteia depind 
într-o mare măsură de parametrii 
introduşi. În cazul considerat, apre-
cierea necorespunzătoare a secţiu-
nii transversale a drumului şi/sau 
a înălţimii centrului de greutate al 
mijlocului de transport duce în mod 
implicit la obţinerea unor rezultate 
total diferite, ceea ce implică o de-
terminare corectă şi explicită atât a 
caracteristicilor drumului cât şi al 
mijlocului de transport. Pentru a 
asigura corectitudinea rezultatelor 
obţinute trebuie ca datele de intra-
re să fie măsurate, evaluate şi ac-
ceptate cu mare atenţie pentru a se 
evita alterarea generală a simulării 
mai ales în cazul în care se efec-
tuează probarea dinamicii declara-
te de conducătorii mijloacelor de 
transport sau de martorii din diver-
se speţe [14].

Alte programe de modelare a 
accidentelor rutiere folosite sunt: 

„VCRASH3” [12]; „HVE” - (Hu-
man, Vehicle and Environment) 
[6]; „EDCRASH” – (Engineering 
Dynamics Corporation Recon-
struction of Accident Speeds on 
the Highway) [7].

Apropiat gamei de programe 
PC Crash este utilizarea programu-
lui (software) de convertire a ima-
ginilor fotografice model PC Rect 
[3]. Programul permite utilizato-
rului de a rectifica fotografii ale 
unor suprafeţe care sunt aproape 
de a fi plane, cum ar fi suprafeţele 
carosabilului la scene de accident. 
Fotografii şi clipuri video oblice la 
o suprafaţă sunt transformate într-
o proiecţie în plan ca o hartă. Tot-
odată în cadrul acestui software nu 
numai că transformăm fotografiile 
într-un plan-schiţă, dar şi avem 
posibilitate să executăm diverse 
feluri de schiţe.

Eurotax Repair Estimate G2G 
[4] este o aplicaţie grafică prin 
intermediul căreia se pot estima 
rapid costurile de reparaţie pen-
tru cele mai complexe avarii ale 
unui mijloc de transport. Interfaţa 
grafică şi algoritmul logic asigură 
întocmirea unui deviz estimativ 
după doar câteva click-uri. Dintre 
cele mai importante beneficii ale 
acestei aplicaţii sunt:

interfaţa grafică pentru cal-• 
cularea unei daune;

explicaţii privind cele mai • 
importante detalii tehnice;

clasificarea daunelor pe gru-• 
puri;

conţine piese de schimb, pre-• 
ţuri şi timpi normaţi pentru autotu-
risme şi autovehicule comerciale;

conţine preţuri pentru piese • 
de schimb, timpi normaţi pentru 
manopera şi costuri de vopsire;

în deviz sunt detaliate toate • 
costurile asociate;

poate fi folosită atât online, • 
cât şi offline;

aplicaţia poate fi utilizată • 
atât pe PC, cât şi pe tabletă;

aplicaţia este disponibilă în • 
17 ţări din Europa;

inferfaţa pentru date în for-• 
mat XML compatibilă cu sisteme-
le de operare Microsoft.

Beneficiile acestei aplicaţii se 
relevă printr-o procedură de lucru 
simplă necesitând o pregătire mi-
nimă a utilizatorului, întocmirea 
unui deviz de cheltuieli rapid, re-
perele şi preţurile sunt actualizate 
permanent, poate fi folosită atât la 
birou, cât şi în afara lui. 

Aceste aplicaţii descrise mai sus 
evident că pot face parte din arse-
nalul tehnicii pe care o deţin exper-
ţii judiciari din domeniile tehnicii 
auto, merceologiei auto etc.

Pentru ofiţerii de urmărire pe-
nală actualmente este prezentă 
aplicaţia Eurotax LDE care a fost 
concepută special pentru utili-
zatorii mai puţin familiarizaţi cu 
etapele unei reparaţii. Prin inter-
mediul acestei aplicaţii intuitive, 
oricine poate estima rapid costu-
rile alocate remedierii unei daune. 
Eurotax Light Damage Estimator 
este o aplicaţie de tip Web Service 
dotată cu interfaţă grafică, o solu-
ţie tehnică care implică mai puţine 
resurse şi oferă un grad ridicat de 
posibilităţi de configurare [8].

Sistemul de vizualizare şi 
de reconstrucţie tridemensional 
QuickMap 3D oferă ofiţerilor de 
urmărire penală flexibilitatea ne-
cesară pentru colectarea datelor 
din teren şi fixarea tridimensio-
nală a scenei accidentului. Este 
un program simplu, dar puternic, 
care se integrează cu uşurinţă cu 
dispozitive laser LTI şi accesorii 
de cartografiere. Acest program a 
fost conceput special pentru a fi 
uşor de operat la locul faptei bazat 
pe platforma Android [10]. Acest 
sistem este compus din: 
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Dispozitiv laser de măsurare • 
a distanţei şi înălţimii.

Codificator unghiular.• 
Palmtop cu sistem Android.• 
Program sistem Quick Map • 

3d.
Trepied.• 
Valiză hard case şi cabluri de • 

comunicare.
Lanternă tactică.• 

Un alt sistem de vizualizare 
şi de reconstrucţie tridimensional 
elaborat de o companie germană 
este tehnologia „Spheron”. Dispo-
zitivul Spheron Cam VR înregis-
trează imagini digitale tridimensi-
onale de la locul faptei în unghi de 
3600, pe plan orizontal şi 1800 pe 
plan vertical şi oferă o luminozita-
te medie a 26 de diagrame/frame. 
În acest fel se obţine o atenuare 
a luminozităţii obiectelor şi spa-
ţiilor puternic iluminate odată cu 
amplificarea celor slab iluminate. 
Această tehnologie este înzestrată 
cu o cameră având o rezoluţie de 
50 megapixeli, mai bine zis, este 
un dispozitiv hibrid între o cameră 
video şi un aparat de fotografiat. 
Acesta este compus dintr-un sis-
tem optic şi echipamente electro-
nice, ce facilitează operarea şi, în 
final, obţinerea unei imagini sferi-
ce de cea mai bună calitate. Prac-
tic, folosind acest dispozitiv sun-
tem transpuşi în câmpul infracţiu-
nii şi ni se oferă o perspectivă tri-
dimensională a locului faptei. Prin 
intermediul programelor software 
există posibilitatea efectuării de 
măsurători imersive (tridimensi-
onale) pe imaginea sferică rezul-
tată. Imaginile sferice, ce au fost 
realizate, sunt stocate şi protejate 
împotriva oricăror genuri de mo-
dificări, prin utilizarea unei sem-
nături digitale unice. Dispozitivul, 
ce realizează scanarea, este însoţit 
de o serie de programe informati-
ce, ce permit vizualizarea, prelu-

crarea şi exploatarea informaţiilor. 
În afară de acestea, sistemul este 
prevăzut cu programe informatice 
de management al documentelor 
prin intermediul cărora toate in-
formaţiile obţinute cu ocazia in-
vestigaţiilor pot fi organizate într-
un mod intuitiv. Prin vizualizarea 
întregului câmp al infracţiunii, 
sunt ficate toate obiectele prezen-
te, fapt ce permite observarea unor 
detalii, altfel greu de vizualizat şi 
facilitând o vizualizare cât mai re-
alistă a câmpului infracţiunii, chiar 
dacă iniţial unele dintre ele părea 
că nu au legătură cu cauza, pot fi 
valorificate ulterior, stabilindu-se 
dimensiunile, plasamentul faţă de 
alte mijloace de probă, care ulteri-
or permiţând grupului operativ de 
urmărire penală să analizeze toate 
aspectele legate de comiterea fap-
tei şi formularea cât mai obiectivă 
a ipotezelor de urmat în stabilirea 
adevărului [15, p.68-78; 13, p.17-
18; 5; 9]. 

Ţîru G., Păcurar I., Cânpean 
Al., Mureşan Al., Iovu Rus S., Co-
prean C.[15, p.68-78] prin studii 
de caz motivează utilizarea acestei 
tehnologii ca una de o importanţă 
majoră la investigarea accidente-
lor rutiere, mai ales în cazurile cu 
porţiuni întinse, cu străzi înguste, 
cu pante longitudinale foarte mari, 
intersecţii înguste fără vizibilitate 
şi curbe cu raze mici.

Ofiţerii de urmărire penală ne-
mijlocit la locul faptei pot folosi 
diverse mijloace tehnice de mă-
surare inclusiv electronice având 
posibilitatea să măsoare dimensi-
unile dintre obiecte şi să aprecieze 
vizibilitatea dintre acestea luând 
în consideraţie situaţia creată.

O altă categorie de programe 
permit a crea şi a completa baze-
le de date ce ţin de mijloacele de 
transport, de intersecţii şi sectoare 
de drum, ceea ce reduce esenţial 

timpul pentru perfectarea actelor 
procesuale ce ţin de fixarea locului 
accidentelor rutiere.

Concluzii. Luând în conside-
raţie cele expuse mai sus, consi-
derăm că automatizarea activităţii 
de investigare a cauzelor penale 
trebuie să se limiteze la folosirea 
programelor specializate de că-
tre ofiţerul de urmărire penală la 
dispunerea efectuării expertizelor 
judiciare şi întocmirea actelor pro-
cesuale. Ceea ce ţine de efectuarea 
examinării prealabile a obiectelor 
şi documentelor, acestea trebuie să 
fie efectuată doar de către specia-
lişti în domeniul respectiv. Acest 
concept reiese nu doar din sensul 
legii procesual-penale, dar şi din 
asigurarea obiectivităţii investi-
gărilor efectuate, or, în cazul efec-
tuării acestora nemijlocit de către 
ofiţerul de urmărire penală, aceas-
ta îi oferă posibilitatea de a corec-
ta baza de date iniţiale în depen-
denţă de rezultate dorite. În acest 
mod, există premise reale pentru 
a introduce astfel de programe în 
practica de urmărire penală, astfel 
va fi ridicată eficacitatea cunoştin-
ţelor speciale utilizate în procesul 
instrumentării cauzelor penale, or, 
va permite ofiţerilor de urmărire 
penală, având la dispoziţie astfel 
de programe, într-un timp foarte 
scurt să obţină informaţia necesa-
ră şi să desfăşoare acţiuni de ur-
mărire penală.

Referinţe bibliografice

Golubenco Gh. Criminalistică: 1. 
obiect, sistem, istorie. Univ. Liberă 
Int. din Moldova. Chişinău: Tipogra-
fia Centrală, 2008.p. 105 (216 pagini)

Golubenco Gh., Colodorovschi 2. 
V. Asistenţa tehnico-criminalistică a 
descoperirii infracţiunilor, studiu şti-
inţifico-practic Chişinău 2010, p. 44. 
(236 pagini)



54 MARTIE 2017

http://pc-rect.software.infor-3. 
mer.com/ (vizitat 17.09.2016)

http://schwacke.ru/ere.ht4. m (vi-
zitat 17.09.2016)

https://www.spheron.com/me-5. 
dia/news-press-releases/detail/sphe-
ron-equips-uk-university-with-its-la-
test-3d-crime-scene-technology.html 
(vizitat 21.09.2016);

h t t p : / / w w w. e d c c o r p . c o m /6. 
pdfs/HVEbrochure.pdf (vizitat 
17.09.2016)

h t t p : / / w w w. e d c c o r p . c o m /7. 
products/edcrash3.html (vizitat 
17.09.2016)

http://www.eurotax.ro/produ-8. 
se-and-servicii/estimarea-costurilor-
de-reparatie-pentru-un-autovehicul/
eurotax-light-damage-estimator/ (vi-
zitat 18.09.2016)

http://www.infoaries.ro/sphe-9. 
ronul-si-tehnica-criminalistica-de-

ultima-generatie-prezentate-la-cluj/ 
(vizitat 21.09.2016)

http://www.lasertech.com/10. 
QuickMap-3D-Specifications.aspx 
(vizitat 18.09.2016)

http://www.pc-crash.com11. / 
(vizitat 17.09.2016)

http://www.vcrash3.com/12. 
page.php?lang=6&id=1 (vizitat 
17.09.2016)

Serviciul criminalistic 13. 
B.I.T.S.L.F. Investigarea tehnico-şti-
inţifică a locului faptei. În: Revista 
Aniversară „Poliţia Ieşeană”. Pu-
blicaţie editată cu sprijinul Gaze-
tei Poliţia Ieşeană. Iaşi 25.03.2014. 
p. 17-18. http://www.snppc.ro/
doc/REVISTA%2025%20MAR-
TIE%202014%20FINAL.pdf (vizitat 
20.09.2016) (28 pagini); 

Stoian Cristian-Ion, Andrei 14. 
Cosmin-Nicolae, Simularea compu-

terizată a procesului răsturnării unui 
autovehicul folosind programul PC 
Crash, RRIA – Vol.21 – Nr. 3 – 2011

Ţîru G. ş.a. Utilizarea teh-15. 
nologiei „Spheron” la investigarea şi 
prevenirea accidentelor de circulaţie 
pe tronsonul de drum „Dealul Felea-
cului” şi „Calea Turzii”. În: Investiga-
rea criminalistică a infracţiunilor cu 
violenţă. Simpozionul Internaţional 
organizat de către Asociaţia Crimina-
liştilor din România şi Inspectoratul 
General al Poliţiei Române. Bucureşti 
2009. p. 77-78. (343 pagini); 

Чернышов В., и.д. Технико 16. 
– криминалистическое обеспечение 
следствия. Тамбов: Издательство 
ТГТУ, 2005. p. 5. (48 pagini)

Contact: Academia „Stefan cel 
Mare”, sef catedra

Tel.079222217, E-mail: lilianlu-
chin@jmail.com

Culegere şi paginare computerizată. Bun de tipar 02.03.2017. Formatul 60x84-1/8. Tipar ofset. 
Coli tipar conv. 11,75. Imprimat la „Tipocart Print” SRL, mun. Chişinău.


