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ing area of various geographical 
origins.

In some cases, using NIRS, it is 
possible to obtain unique informa-
tion that cannot be obtained using 
other methods. However, one must 
bear in mind that a key requirement 
for the correct interpretation of the 
findings is the adequate prelimi-
nary processing of spectrometric 
data in combination with the sta-
tistical methods of a multifactorial 
analysis (factor and cluster analy-
sis, identity verification, etc.).
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Actualitatea temei. În ulti-
ma perioadă de timp, la dis-

punerea expertizelor care urmează 
a fi efectuate în laboratorul EjIT al 
CNEj Mj RM, tot mai frecvent se 
pun spre soluționare întrebări care 
depășesc limitele obiectivelor ge-
nurilor de expertiză efectuate în la-
boratorul EjIT. Soluționarea unora 
dintre ele necesită examinarea unor 
tehnologii, mijloace de producere, 
articole, materiale și substanțe noi, 
care impun elaborarea unor metode 

și metodici noi de examinare. 
În lucrarea de față este prezen-

tată o comunicare referitoare la 
obiectul și obiectivele expertizei 
judiciare inginero – tehnologice în 
cadrul căreia pot fi soluționate în-
trebările ce se referă la examinarea 
proceselor tehnologice. 

 Constatări:  O trăsătură prin-
cipală a epocii contemporane este 
dezvoltarea vertiginoasă a științei 
și tehnicii, care provoacă transfor-
mări radicale în majoritatea sfere-
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lor de activitate a oamenilor, influ-
enţând puternic asupra vieţii socie-
tăţii.    

Progresul ştiinţei şi tehnicii şi 
extinderea relaţiilor umane poten-
ţial generatoare de litigii a dus la 
necesitatea extinderii genurilor de 
expertiză, inclusiv și a expertizelor 
judiciare inginero – tehnice. 

Expertizele judiciare inginero 
- tehnice, pe bună dreptate, şi-au 
stabilit locul în arsenalul mijloa-
celor de probă și odată cu evoluţia 
progresului tehnico-ştiinţific, rolul 
acesteia va creşte în permanenţă.

La momentul actual, în labora-
torul de Expertize judiciare Ingine-
ro – Tehnice al Centrului Național 
de Expertize judiciare de pe lângă 
Ministerul justiției, se sefectuează 
următoarele genuri de expertiză 
judiciară inginero – tehnică: Ex-
pertiza Judiciară a Instalațiilor 
Electrice, Expertiza Judiciară a 
Instalațiicu Mecanice și cu Gaze, 
Expertize Judiciare Tehnico – In-
cendiare, Expertiza Judiciară a 
Tehnicii de Calcul, Expertiza Teh-
nicii Securității în Muncă. 

Metodele ştiinţifice şi-au im-
pus rolul în stabilirea adevărului 
pentru activităţile procesuale şi de 
expertiză. Nu se mai poate concepe 
posibilitatea alcătuirii unui dosar 
judiciar fără a efectua expertize ju-
diciare, inclusiv și expertize judici-
are inginero – tehnice.  

Activitatea de efectuare a exper-
tizelor judiciare inginero – tehnice 
reprezintă o activitate de cercetare 
științifică efectuată cu aplicarea de 
cunoștințe speciale în domeniul 
ingineriei, expertizei judiciare și 
criminalisticii pentru formularea 
unor concluzii cu privire la anumi-
te fapte, circumstanțe, obiecte ma-
teriale, fenomene și procese ș.a. ce 
pot servi drept probe într-un proces 
judiciar.    

Ingineria este o activitate rigu-
roasă de conceptualizare și de rea-
lizare a lucrărilor de construcție de 
ansambluri structurale, mecanice, 
chimice, electrice, electromeca-
nice, electronice ș.a., activitatea 

executându-se potrivit unei rigori 
științifice. Principiile pe care se 
sprijină ingineria și metodologia sa 
sunt cu deosebire logice. 

Progresul ştiinţei contemporane 
determină şi evoluţia metodelor de 
cercetare şi investigare, precum şi 
a metodelor de soluţionare a pro-
blematicilor expertizelor judiciare 
inginero - tehnice.   

Procesul complex de dez-
voltare accelerată și în strânsă 
interdependență a științei și tehnicii 
contemporane se transformă tot mai 
mult într-o forță de producție nemij-
locită, determinând revoluționarea 
forțelor de producție.

Printre descoperirele și reali-
zările însemnate, obținute în ulti-
ma perioadă, care au tangență cu 
evoluția forțelor de producție sunt: 
descoperirea și obținerea „Grafe-
nului” , imprimarea 3D, mecatro-
nica ș.a.

În anul 2010, la Universitatea 
din Manchester a fost descoperit și 
obținut cel mai subțire material în 
Univers, numit „Grafen”. O„foaie” 
de grafen are o grosime de doar un 
atom. Grafenul este un conductor 
electric mai bun decât cuprul, fiind 
totodată de 200 de ori mai puternic 
ca oțelul și având proprietăți optice 
unice. Grafenul este compus în to-
talitate din carbon, la fel ca diaman-
tele și cărbunele. Spre deosebire 
de diamante și cărbune, atomii de 
carbon ce formează grafenul sunt 
așezați în „fâșii ” bidimensionale, 
făcând acest material extraordinar 
de rezistent și totodată flexibil. De 
la identificarea grafenului şi până 
astăzi, oamenii de ştiinţă din dife-
rite domenii i-au găsit numeroase 
utilizări acestui material ce are po-
tenţialul să ne transforme viaţa în 
următoarele decenii. Unii dintre 
cercetatori considera ca grafenul ar 
fi cea mai importanta substanta cre-
ata de la inventarea primului mate-
rial plastic, acum mai bine de 100 
de ani. 

Imprimarea 3D este un proces 
de formare a unui obiect solid tri-
demensional de orice formă, reali-

zat printr-un proces aditiv, în cazul 
în care straturi succesive de mate-
rial sunt stabilite în diferite forme. 
Imprimanta 3D este, de asemenea, 
distinctă de tehnicile de prelucra-
re tradiționale, care se bazează în 
principal pe eliminarea materiale-
lor prin metode cum ar fi tăierea 
sau de foraj (procesele substracti-
ve).  

O imprimantă 3D este un tip de 
robot industrial, care este capabil 
să efectueze procesul de formare a 
unui obiect sub control computeri-
zat. Există mai multe tehnologii de 
imprimare:  

a) imprimare prin extindere 
(FDM);    

b) imprimare cu pulbere (SLS); 
c) steriolitografia (SLA). 
Cea mai comună metoda este 

FDM, care s-a impus ca rezultat al 
costurilor mici al imprimantelor/
consumabilelor. Aceasta metodă 
utilizează ca materie primă fila-
mentul de PLA/ABS.   

Modele tipărite 3D pot fi crea-
te cu ajutorul unui pachet de pro-
iectare asistat de calculator, prin 
intermediul unui scaner 3D sau 
printr-un software digital simplu și 
fotogrametric.  

Modelele tipărite cu ajutorul 
unui pachet de proiectare asistat 
de calculator (CAD) au ca rezul-
tat erori reduse și pot fi corectate 
înainte de imprimare. Procesul de 
modelare manuală de pregătire a 
datelor geometrice pentru grafica 
3D a computerului este similar cu 
artele plastice, cum ar fi sculptura. 
Scanarea este un proces de colec-
tare a datelor digitale cu privire la 
forma și aspectul unui obiect real, 
creând un model digital bazat pe 
acesta. Modelele CAD pot fi salva-
te în formatul de fișiere stereolito-
grafic (STL).  

Revoluția informatică (a doua 
revoluție industrială) a marcat sal-
tul de la societatea industrializată 
la societatea informațională, gene-
rând un val de înnoiri în tehnologie. 
japonezii au definit sensul acestor 
mișcări de înnoire, brevetând ter-
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menul de mecatronică. Termenul a 
fost utilizat pentru a descrie fuziu-
nea tehnologică: mecanica – elec-
tronica – informatică.

Mecatronica este rezultatul 
evoluției firești în dezvoltarea teh-
nologică. Tehnologia electronică a 
stimulat această evoluție. Dezvol-
tarea microelectronicii a permis 
integrarea electromecanică. Meca-
tronica este un domeniu transdis-
ciplinar al ingineriei, o combinaţie 
sinergetică între mecanica de pre-
cizie, sistemele electronice de co-
mandă şi control şi informatică, ce 
serveste proiectării, realizării, pu-
nerii în funcţiune şi exploatării de 
sisteme automate inteligente. 

Evoluția în dezvoltarea tehno-
logică determină extinderea genu-
rilor de expertiză judiciară ingine-
ro – tehnică şi elaborarea unor noi 
metode de soluţionare a problema-
ticilor expertizelor judiciare ingi-
nero - tehnice. 

În ultima perioadă de timp, la 
dispunerea expertizelor care ur-
mează a fi efectuate în laborato-
rul EjIT al CNEj Mj RM, tot mai 
frecvent, spre soluționare se pun 
întrebări care depășesc limitele 
obiectivelor genurilor de expertiză 
efectuate în laboratorul EjIT. 
Soluționarea unora dintre ele ne-
cesită examinarea unor tehnologii, 
mijloace de producere, articole, 
materiale și substanțe noi, care im-
pun elaborarea unor metode și me-
todici noi de examinare. 

La baza obiectivelor experti-
zei în cadrul căreiea urmează să 
fie soluționate întrebările de genul 
celor, menționate mai sus, trebuie 
să stea legitățile apariției și modi-
ficării semnelor care reflectă spe-
cificul tehnologic ca o totalitate de 
modalități și procedee de obținere, 
prelucrare a materialelor, semifa-
bricatelor, articolelor, și de aseme-
nea, a proceselor tehnologice refe-
ritoare la acțiunile de obținere, pre-
lucrare, asamblare și altor acțiuni, 
care alcătuiesc partea componentă 
a procesului tehnologic.  

Particularitățile obiectivelor 

expertizei nominalizate, numită 
„Expertiza judiciară Inginero – 
Tehnologică”, sunt determinate de 
caracterul complex care se bazează 
pe integrarea principiilor de bază 
ale criminalisticii și teoriilor proce-
selor tehnologice, transformate în 
scopul investigațiilor de expertiză. 

Dintre ele, mai semnificative în 
formarea bazei științifice ale exper-
tizei judiciare inginero - tehnologi-
ce (mai departe Expertiza IT) sunt 
teoriile criminalistice speciale, 
inclusiv teoriile referitoare la me-
canismul formării urmelor, sem-
ne, deprinderi, corelații de timp și 
spațiu ș.a.  

Tehnologiile sunt, de regulă, 
rezultatul activităților de cercetare-
dezvoltare care urmăresc să utilize-
ze în practică invențiile, inovațiile 
și în general descoperirile, pentru 
crearea de produse sau servicii. 
Tehnologiile reprezintă un ansam-
blu sistematizat de cunoștințe des-
pre activitățile umane, care fac uz 
de rezultate ale cercetării științifice, 
de experimentări, calcule și proiec-
te, precum și de unelte, mașini și 
aparate; în sens restrâns, tehnologia 
este ansamblul procedeelor (me-
tode, rețete, reguli) și mijloacelor 
materiale (unelte, mașini, aparate) 
utilizate în vederea desfășurării 
unei activități. 

Este de menționat că distincțiile 
dintre știință, tehnologie și ingi-
nerie nu sunt foarte clare.  
Ingineria este procesul orientat pe 
obiective de proiectare și execuție 
a sculelor și sistemelor, pentru a 
exploata fenomene naturale în sco-
puri practice, utile oamenilor, dese-
ori utilizând rezultate și tehnici din 
știință. Tehnologia nu se confundă 
însă cu știința. Cercetarea științifică 
urmărește achiziționarea sau con-
solidarea cunoștințelor generale 
sau specifice asupra lumii fizice, 
prin utilizarea unor tehnici formale, 
de exemplu a metodelor științifice, 
în timp ce aplicarea tehnologiilor 
urmărește producerea de bunuri în 
procese industriale. 

Tehnologia necesară unei între-

prinderi productive, pentru trans-
formarea input-urilor în output-uri 
comercializabile este un sistem 
alcătuit din următoarele patru com-
ponente tehnologice:  

1. Componența “produse fizi-
ce încorporate în obiecte”, care 
ajută la crearea unui produs sau 
pentru oferta unui serviciu; aceas-
tă componentă controlează toate 
operațiunile de transformare fizică.

2. Componența “abilități uma-
ne încorporate în persoane”, care 
califică capabilitățile tehnologice 
individuale, ca de exemplu abilități 
de proiectare, cunoștințe tehnice, 
expertiză, creativitate, experiență 
etc. Această componentă indică 
nivelul de competență al persoane-
lor.

3. Componența “cunoștințe co-
dificate, încorporate în înregistrări 
informaționale electronice”, de 
exemplu, parametri de proiectare, 
specificații, schițe și desene, manu-
ale de operare, de mentenanță și de 
service.   

4. Componența “competențe 
organizaționale” descrie 
capabilitățile organizației care de-
rivă din structura sa și procesele 
care determină modul cum operea-
ză organizația.   

De exemplu: metode și teh-
nici de organizare, legături inter-
ne și externe de cooperare, cadrul 
organizațional. Aceste competențe 
tehnologice organizaționale se ma-
nifestă prin rutinele și procesele 
organizaționale, adaptate pentru 
dezvoltarea și replicarea tehnolo-
giei. 

În general, tehnologiile indus-
triale aparțin uneia dintre urmă-
toarele cinci categorii sau pot fi o 
combinație a acestora:  

- tehnologii pentru producerea 
unor produse (deci productive) 
sub formă de unități discrete, de 
exemplu, mașini sau componente 
de mașini, dispozitive etc. precum 
și a unor produse nediscrete cu 
structură sau proprietăți aproxima-
tiv identice, măsurate în unități vo-
lumetrice : minereuri, sticlă plană, 
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ciment, sodă caustică, uleiuri vege-
tale, substanțe farmaceutice; 

- tehnologii care ameliorea-
ză proprietățile, caracteristicile 
sau calitatea produsului, pentru a 
crea avantaje relevante din punct 
de vedere comercial, de exemplu 
în privința costului, comodității, 
performanței sau siguranței; sa-
rea alimentară, încapsularea 
substanțelor farmaceutice etc.;  

- tehnologii care produc unul 
sau mai multe efecte speciale (tra-
tament fizico-chimic), de exemplu: 
anodizarea, galvanizarea, acoperiri 
metalice sau nemetalice ale metale-
lor, impermeabilizarea, ignifugarea 
și vopsirea țesăturilor, sterilizarea 
și pasteurizarea laptelui sau a altor 
produse alimentare procesate (în 
industria alimentară);

- tehnologii care modifică un 
proces de producție sau un sistem 
de fabricație, pentru a aduce unele 
avantaje sau impacte, de exemplu 
automatizarea, computerizarea sau 
robotizarea proceselor și operațiilor 
tehnologice, celule de fabricație 
etc.; 

- tehnologii pentru producerea 
de servicii tehnice, de exemplu 
tehnologii de proiectare a produse-
lor sau proceselor, de dezvoltare a 
unor software, tehnici de modelare 
și simulare a proceselor etc.

După obiectul tehnologiei se 
disting trei dimensiuni ale concep-
tului de tehnologie: 

a) tehnologia de produs (încor-
porată în produs);   

b) tehnologia de proces;  
c) tehnologia informației și 

comunicațiilor.  În cadrul tehnolo-
giei de produs sunt incluse urmă-
toarele componente:   

a) stabilirea specificațiilor pro-
dusului;   

b) concepția și proiectarea con-
structivă a produsului;   

c) ingineria aplicațiilor (proiec-
tarea la comanda clienților);  

d) ingineria service-ului (in-
stalarea produsului, mentenanța 
și reparațiile acestuia). Tehnolo-
gia de proces se referă la alegerea 

operațiilor și fazelor, mașinilor și 
dispozitivelor care creează și/sau 
furnizează bunuri sau servicii. 

Producerea bunurilor industria-
le implică elaborarea tehnologiei de 
fabricație care necesită: a) elabo-
rarea proceselor de fabricație; 

b) selectarea mașinilor și uti-
lajelor necesare în procesele de 
fabricație, organizarea posturilor 
de lucru pentru operațiile de fabri-
care, control, depozitare etc.; 

c) organizarea aprovizionării. 
Tehnologia informației și 

comunicațiilor se definește ca fi-
ind achiziția, stocarea, procesarea 
și comunicarea informației, utili-
zând o combinație de calculatoare 
și telecomunicații. Se bazează pe 
convergența procesării datelor cu 
tehnicile de telecomunicații, pro-
cesarea datelor asigurând capabili-
tatea pentru procesarea și stocarea 
informației, iar telecomunicațiile 
asigurând comunicarea acesteia. 

Obiectul expertizei IT re-
prezintă determinarea în baza 
cunoștințelor științifice speciale a 
circumstanțelor, la baza cărora stă 
legitatea apariției, manifestării, 
schimbării particularităților care 
reflectă specificul procesului teh-
nologic. 

Procesele tehnologice pot fi 
examinate în cadrul unei exper-
tize judiciare inginero – tehnice 
în scopul determinării stării de 
funcționare a mașinilor și dispo-
zitivelor, determinării respectă-
rii (nerespectării) tehnologiei de 
executare a articolelor, stabilirii 
cauzelor producerii avariilor la 
funcționarea mașinilor și dispo-
zitivelor, determinării respectării 
(nerespectării) a cerințelor tehnicii 
de securitate în muncă în produce-
rea industrială și agricolă. 

Obiectele expertizei judiciare 
inginero - tehnice în cadrul căreia 
se vor examina procesele tehnolo-
gice (expertiza judiciară inginero – 
tehnologică) pot fi grupate în două 
grupuri.

Primul grup de clasificare re-
flectă raportul obiectului cu faza 

(etapa) concretă al lanțului tehno-
logic. Grupul doi de clasificare re-
flectă semnele care indică legătura 
obiectului cu evenimentul cercetat. 

Metodicile expertizei judiciare 
inginero – tehnologice sunt la eta-
pa de elaborare. Metodicile ex-
pertizei IT trebuie să se bazeze pe 
principiile teoretice și metodice ale 
criminalisticii, expertizei judiciare 
și ingineriei.   

Obiectele și obiectivele exper-
tizei judiciare inginero – tehnice 
determină anumite metode de in-
vestigare corespunzătoare genului 
dat de expertiză judiciară. 

Metodica generală a expertizei 
IT reprezintă un sistem de principii, 
procedee și mijloace de soluționare 
a obiectivelor genului dat de exper-
tize judiciară inginero - tehnică. 

Metodele cu rol decisiv la 
soluționarea problemelor deter-
minării integrate ale expertizei IT 
reprezintă metode științifice de 
modelare (inclusiv și metoda de 
reconstruire), comparare, experi-
mentale și de calcul.  

Obiectivele expertizei IT derivă 
de la obiectul specific al expertizei 
nominalizate - circumstanțele cau-
zei la care se referă:   

1. Examinarea materialelor și 
produselor după prelucrarea prima-
ră a lor;   

2. Examinarea procesului teh-
nologic de executare a obiectelor 
(semifabricate, produse finisate, 
articole, construcții ș.a.); 

3. Examinări în scopul determi-
nării împrejurărilor de transportare, 
depozitare și păstrare a materiale-
lor, semifabricatelor și articolelor;

4. Examinări în scopul determi-
nării posibilităților de desfășurare a 
procesului de producere; 

5. Examinări în scopul de-
terminării legităților modifică-
rii însușirilor (proprietăților) 
funcționale sau a deteriorării arti-
colelor.    

Obiectele materiale care pot fi 
examinate în cadrul expertizei IT 
pot fi:   

1. Utilaje, aparate, mecanisme 



14 APRILIE 2019

aflate sau preconizate pentru a fi 
utilizate în procesul de producere 
sau uzuale;    

2. Elemente sau fragmente ale 
utilajelor, aparatelor, mecanisme-
lor aflate sau preconizate pentru a 
fi utilizate în procesul de produce-
re sau uzuale;  

3. Linii tehnologice;  
4. Articole industriale;  
5. Acte referitoare la utilajele, 

aparatele, mecanismele care ur-
mează a fi expertizate; 

6. Acte referitoare la 
circumstanțele producerii eveni-
mentului (avarie, accident de muncă 
ș.a.) în care a fost implicat utilajul 
(aparatul, mecanismului ș.a).  

Obiectivele de bază ale exper-
tizei IT sunt:   

1. Determinarea stării tehnice 
a utilajului, aparatelor și mecanis-
melor și utilitatea lor la efectuarea 
operațiunilor încadrate în schemă, 
determinarea cauzelor apariției 
defecțiunilor și deranjamentelor;

2. Examinarea procesului teh-
nologic de producere și determi-
narea abaterilor de la procesul 
tehnologic prevăzut;  

3. Determinarea raportului de 
cauzalitate dintre nerespectarea 
cerințelor procesului tehnologic 
de producție și funcționarea utila-
jului, aparatelor și mecanismelor 
în regim de avarie, producerea ac-
cidentelor de muncă ș.a. 

Întrebările, care urmează să fie 
soluționate în cadrul expertizei ju-
diciare IT, pot fi: 

1.Care este starea tehnică a 
utilajului (aparatul, mecanismului 
ș.a) prezentat spre examinare ? 

2. La starea tehnică actuală, 
utilajul (aparatul, mecanismul ș.a) 
poate fi utilizat după destinație ?

3. Poate oare fi utilizat utilajul 
(aparatul, mecanismul ș.a) la efec-
tuarea operațiunilor concrete și în 
condițiile concrete ?  

4. Au fost oare montate și ex-
ploatate elementele utilajului 
(aparatului, mecanismului ș.a) 
conform cerințelor înaintate de 
producător ? 

5. Care este cauza apariției 
defectelor și deranjamentelor uti-
lajului (aparatului, mecanismului 
ș.a) prezentat spre examinare ? 

6. Defectele și deranjamentele 
utilajului (aparatului, mecanismu-
lui ș.a), prezentat spre examinare, 
reprezintă o urmare a rebutului de 
fabrică sau o urmare a specificului 
exploatării ?  

7. Au fost sau nu respectate 
cerințele procesului tehnologic la 
efectuarea lucrărilor ? 

8. Corespunde sau nu cali-
ficarea lucrătorului specificului 
operațiunilor efectuate ? 

9. Există raport de cauzalitate 
între nerespectarea cerințelor regu-
lamentelor tehnice și funcționarea 
utilajului (aparatului, mecanismu-
lui ș.a) în regim de avarie ? 

Printre metodele de investiga-
re, care pot fi utilizate la efectua-
rea expertizelor judiciare inginero 
– tehnologice pot fi: metoda isto-
rică, metoda observaţiei şi experi-
mentului, metoda statistică.

Metoda istorică constă în re-
constituirea pe cale deductivă a 
parcursului unui produs industrial 
în timp şi spaţiu, cu modificările 
calitative negative care apar în 
acest timp. Reconstituirea par-
cursului produsului în timp şi în 
spaţiu permite cunoaşterea naturii 
şi intensităţii transformărilor sufe-
rite de produs industrial pe acest 
parcurs, transformări care pot in-
fluenţa negativ calitatea produsu-
lui.  

Metoda observaţiei şi experi-
mentului constituie sursa cunoaş-
terii ştiinţifice a calitătţii produse-
lor industriale. Observaţia se exe-
cută astfel încat să fie repetabilă şi 
să poată fi reconstituită teoretic. 
Experimentul trebuie să fie repro-
ductibil. Experimentul ştiinţific 
se deosebeşte de observaţie prin 
aceea că în cazul experimentului 
procesul studiat este provocat, în 
condiţii date, care trebuie să asi-
gure reproductibilitatea.
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