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Actualitatea temei. Practi-
ca de expertiză judiciară 

denotă un grad sporit al număru-
lui de expertize judiciare tehnice a 
documentelor și a materialelor do-
cumentelor și a scrisului, care au 
drept scop soluționarea mai multor 
întrebări apărute în cadrul cauzelor 
civile și penale. După caz, ordona-
torii expertizelor solicită experților 
soluționarea întrebărilor privind 
determinarea tipului de mijloace și 
materiale utilizate pentru produce-
rea documentelor, executarea tex-
telor de tipar și manuscrise, semnă-
turilor, stabilirea sursei comune de 
proveniență a materialelor de scris, 
hârtiei și altor materiale, stabilirea 
apartenenței părților unui document, 
identificarea mijloacelor tehnice, a 
instrumentelor de scris utilizate, sta-
bilirea modului și vechimii produ-
cerii documentului sau de executare 
a textelor de tipar, manuscrise, sem-
năturilor, impresiunilor ștampilelor 
în documente, stabilirea faptului și 
a modului de efectuare a modifică-
rilor în document, relevarea și resta-
bilirea înregistrărilor curățate, slab 
vizibile și invizibile, restabilirea 
conținutului inițial al documentelor 
care au suferit modificări, stabilirea 

faptului și a modului de acțiune asu-
pra documentului cu reagenți coro-
zivi etc.

Soluționarea întrebărilor men-
ționate este posibilă prin interme-
diul determinării diverselor caracte-
ristici ale materialelor documentelor 
și a scrisului cu aplicarea metodelor 
adecvate de examinare ce permite 
identificarea sau diferențierea aces-
tora.

Obiective. Aplicarea metodelor 
nedistructive de examinare pentru 
determinarea caracteristicilor mate-
rialelor documentelor și a scrisului, 
în special a hârtiei, elementelor tex-
telor de tipar și manuscrise, semnă-
turilor și impresiunilor ștampilelor.

Aplicarea comparatorului video 
spectral pentru examinarea, identi-
ficarea și diferențierea materialelor 
documentelor și a scrisului.

Metode de cercetare. În prezent 
pentru întocmirea documentelor, 
executarea textelor de tipar și ma-
nuscrise, semnăturilor, impresiuni-
lor ștampilelor sunt aplicate diferi-
te mijloace și materiale, în special 
hârtia, instrumentele de scris cu bilă 
cu pastă sau gel, unele instrumen-
te de scris cu cerneluri, ștampilele 
cu vopsele (cerneluri), printerele și 

copiatoarele cu tonere (pulberi elec-
trografice) și printerele cu jet etc. 
Mijloacele și materialele date sunt 
produse de un spectru larg de produ-
cători și sunt diverse după clasă, tip, 
marcă, uzina-producătoare, precum 
și după caracteristicile acestora, în 
special compoziția materialelor do-
cumentelor și a scrisului și modul de 
executare a documentelor, a textelor 
de tipar, manuscrise, semnăturilor și 
impresiunilor ștampilelor. Anume 
diversitatea materialelor documen-
telor și a scrisului și caracteristicilor 
acestora, precum și a mijloacelo ru-
tilizate creează condițiile favorabile 
pentru identificarea sau diferențierea 
acestora, ceea ce, în consecință, ofe-
ră posibilitatea soluționării, după 
caz, a diverselor sarcini menționate 
mai sus.

Pentru efectuarea cercetări-
lor materialelor documentelor și a 
scrisului și determinarea caracte-
risticilor acestora sunt aplicate atât 
metode nedistructive, cât și cele di-
structive. Totodată,este necesar de 
ținut cont că în majoritatea cazurilor 
pentru examinarea documentelor nu 
pot fi aplicate metode distructive de 
examinare din motivul, în primul 
rând,că nu este acordul ordonatoru-
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lui expertizei de a aplica asemenea 
metode, dar și din motivul că în mai 
multe cazuri nu este rațional de a le 
aplica pentru a nu produce careva 
modificări irecuperabile în docu-
mente și cu scopul de a oferi posi-
bilitatea efectuării, la necesitate,a 
unor expertize repetate pe aceleași 
obiecte.

În cazul examinării hârtiei pentru 
identificarea sau diferențierea mai 
multor probe ar putea fi suficiente 
determinarea cu metode nedistruc-
tive a unor din următoarele carac-
teristici: dimensiunile filelor, masa 
1 m2, grosimea, densitatea, culoa-
rea, nuanța, albeața, transparența, 
limpezimea, caracterul suprafeței 
părții de față și de plasă (bilateralis-
mul), netezimea, caracterul hârtiei 
la lumina de trecere (nebulozita-
tea), direcția de orientare a fibrelor, 
prezența/lipsa filigranului, filamen-
tului, microfibrelor și altor semne de 
protecție,numărul de straturi, gradul 
de impuritate.În acest scop hârtia 
este examinată vizual în razele de 
lumină vizibilă și cu ajutorul micro-
scopului, iar măsurările dimensiuni-
lor, masei sunt efectuate cu mijloa-
cele respective de măsurare. 

Determinarea altor caracteris-
tici ale hârtiei, cum ar fi compoziția 
fibrelor, gradul de măcinare al 
componenților fibroși, gradul de 
înălbire a celulozei, tipul de înălbi-
tor, proprietățile mecanice, cenușa 
și compoziția elementelor, tipul și 
gradul de încleiere se efectuează, 
de regulă,cu aplicarea metedelor 
distructive de examinare, care este 
efectuată doar la necesitate și cu 
respectarea, după caz, a cerințelor 
expuse mai sus.

În cazul examinării materialelor 
de scris, pentru determinarea meto-
dei de executare a elementelor texte-
lor de tipar, tipului instrumentelor de 
scris utilizate, stabilirea caracteristi-
cilor părții de lucru a instrumentelor 
de scris reflectate în traseele execu-
tate de acestea, determinarea unor 
caracteristici ale coloranților ele-
mentelor textului de tipar, traseelor 
textelor manuscrise, semnăturilor, 
impresiunilor ștampilelor este sufi-
cientă aplicarea metodelor de exami-
nare vizuală, microscopică, determi-
narea dimensiunilor respective. Tra-

seele textelor de tipar, manuscrise, 
semnăturilor, elementelor impresiu-
nilor ștampilelor sunt caracterizate 
și diferențiate după dimensiunile tra-
seelor, particularităţile părţii de lucru 
ale instrumentelor de scris reflectate 
în trasee (urme de adâncime, goluri/
striații în trasee, scurgeri/întinderi de 
colorant), culoarea, nuanța, aspectul 
exterior și intensitatea colorantului, 
caracterul plasării colorantului pe 
suprafața hârtiei.

Este de menționat că în mai multe 
cazuri determinarea caracteristicilor 
mai sus enumerate cu metodele ne-
distructive enumerate nu sunt sufi-
ciente pentru soluționarea întrebări-
lor de identificare sau diferențiere a 
obiectelor. Mai mult, în unele cazuri 
ar putea fi neobiectiv apreciate vi-
zual coincidența/necoincidențaunor 
caracteristici, de exemplu, culoarea 
și nuanța materialelor, documente-
lor și a scrisului în razele de lumină 
a microscopului, care poate fi diferit 
apreciată în dependență de intensi-
tatea și unghiul de reflectare a flu-
xului de lumină. De aceea, în scopul 
identificării, diferențierii obiectelor 
caracteristicile materialelor docu-
mentelor și a scrisului relevate cu 
metodele nedistructive menționate 
urmează a fi completate cu caracte-
risticile determinate cu alte metode, 
mijloace.

Practica de expertiză judici-
ară a arătat că materialele docu-
mentelor și a scrisului pot fi iden-
tificate, diferențiate suplimentar 
după prezența/lipsa luminescenței/
fluorescenței în radiațiile ultraviole-
te și infraroșii, culoarea și intensita-
tea luminescenței/fluorescenței, ca-
racterul luminescenței/fluorescenței 
la diferite lungimi de undă, carac-
teristicile materialelor reflectate în 
spectrele de absorbție/reflecție în 
razele de lumină vizibile, spectrele 
de fluorescență în radiațiile ultravi-
olete și infraroșii. 

Pentru efectuarea cercetărilor 
materialelor documentelor și a scri-
sului și determinarea acestor carac-
teristici în cadrul expertizelor judici-
are efectuate un rol deosebit se atri-
buie comparatorului video spectral 
VSC 5000, care este în dotarea Cen-
trului Național de Expertize judicia-
re. Cu ajutorul acestuia hârtia, texte-

le de tipar, textele manuscrise, sem-
năturile, impresiunile ștampilelor pe 
diverse documente sunt examinate 
în radiațiile ultraviolete și infraroșii 
de diferită lungime de undă, sunt 
obținute spectrele respective de 
absorbție ale coloranților, spectrele 
de fluorescență în radiațiile ultra-
violete și infraroșii. Este foarte im-
portant că măsurările respective pot 
fi efectuate pe sectoare foarte mici, 
ceea ce crează posibilitatea de a 
soluționa mai multe sarcini din cele 
menționate.

Este bine cunoscut că deosebi-
rile în unele caracteristici ale ma-
terialelor documentelor și a scri-
sului, de exemplu, a luminescenței 
hârtiei sau coloranților traseelor în 
radiațiile ultaviolete sau infraroșii, 
stau la baza stabilirii modificărilor, 
completărilor în textele manuscrise, 
a consecutivității executării textelor 
manuscrise/semnăturilor cu instru-
mente de scris cu bilă cu pastă, a 
prezenței pe documente a urme-
lor de corodare chimică, relevării 
conținutului inițial al textelor ma-
nuscrise, semnăturilor etc.

Pentru soluționarea unor între-
bări sunt importante determinarea 
cu ajutorul comparatorului video-
spectral a caracteristicilor necesare 
pentru identificarea, diferențierea 
materialelor documentelor și a scri-
sului. 

În practica de expertiză ju-
diciară, pentru identificarea sau 
diferențierea coloranților traseelor 
textelor de tipar, textelor manus-
crise, semnăturilor, impresiunilor 
ștampilelor cu ajutorul comparato-
rului video spectral suplimentar au 
fost determinate coincidențele sau 
deosebirile coloranților traseelor 
după (vezi exemplele 1-6):

lipsa sau prezența și carac-- 
terul fluorescenței coloranților în 
radiațiile infraroșii la diferite lun-
gimi de undă; 

spectrele de absorbție/reflecție - 
în razele vizibile (forma curbelor de 
absorbție/reflecție, poziția fâșiilor și 
intensitatea lor relativă);

spectrele de fluorescență în - 
radiațiile infraroșii (forma curbelor 
de fluorescență, poziția fâșiilor și 
intensitatea lor).

Pentru identificarea sau 
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de absorbție ale coloranților, spectrele de fluorescență în radiațiile ultraviolete și 
infraroșii. Este foarte important că măsurările respective pot fi efectuate pe sectoare 
foarte mici, ceea ce crează posibilitatea de a soluționa mai multe sarcini din cele 
menționate. 
Este bine cunoscut că deosebirile în unele caracteristici ale materialelor documentelor și 
a scrisului, de exemplu, a luminescenței hârtiei sau coloranților traseelor în radiațiile 
ultaviolete sau infraroșii, stau la baza stabilirii modificărilor, completărilor în textele 
manuscrise, a consecutivității executării textelor manuscrise/semnăturilor cu instrumente 
de scris cu bilă cu pastă, a prezenței pe documente a urmelor de corodare chimică, 
relevării conținutului inițial al textelor manuscrise, semnăturilor etc. 
Pentru soluționarea unor întrebări sunt importante determinarea cu ajutorul 
comparatorului videospectral a caracteristicilor necesare pentru identificarea, 
diferențierea materialelor documentelor și a scrisului.  
În practica de expertiză judiciară, pentru identificarea sau diferențierea coloranților 
traseelor textelor de tipar, textelor manuscrise, semnăturilor, impresiunilor ștampilelor 
cu ajutorul comparatorului videospectralsuplimentar au fost determinatecoincidențele 
sau deosebirile coloranților traseelor după (vezi exemplele 1-6): 

- lipsa sau prezența și caracterul fluorescenței coloranților în radiațiile infraroșii la 
diferite lungimi de undă;   

- spectrele de absorbție/reflecție în razele vizibile (forma curbelor de 
absorbție/reflecție, poziția fâșiilor și intensitatea lor relativă); 

- spectrele de fluorescență în radiațiile infraroșii (forma curbelor de fluorescență, 
poziția fâșiilor și intensitatea lor). 

Exemplul 1. 

 a  b  c 
Aspectul unor sectoare ale textului manuscris executat cu instrumente de scris cu bilă cu pastă neagră al unei 
recipise în litigiu în radiațiile infraroșii (a-c). 

d e  f 
Aspectul unor sectoare ale textului manuscris și semnăturilor executate cu 
instrumente de scris cu bilă cu pastă neagră (imaginea d și imaginea e, 
partea superioară) și cu toner de culoare neagră (imaginea e, semnătura de 
jos) al unui contract în litigiu în radiațiile infraroșii. 

Aspectul unor sectoare ale textului 
manuscris al recipisei (partea 
stânga) și  contractului  în litigiu 
(partea dreapta) în radiațiile 
infraroșii. 

Exemplul 2. 

a b 

c 
d 

Spectrele de absorbție în razele de lumină vizibile al coloranților traseelor textelor manuscrise, semnăturilor pe 
diverse documente executate cu instrumente de scris cu bilă cu pastă violetă (a-d). 
 
Exemplul 3. 

 
Exemplul 4. 

  
Spectrele de absorbție în razele vizibile ale 
coloranților elementelor textului manuscrise executat 
cu instrument de scris cu bilă cu pastă de culoare 
violet-albastră. 

Spectrele de absorbție în razele vizibile ale coloranților 
impresiunilor ștampilelor pe diverse documente în litigiu 
și pentru comparație. 
 

 
 
 
Exemplul 5. 

 

Spectrele de absorbție/reflecție ale coloranților pe un 
contract înlitigiu: 
a – spectre de absorbție, texte de tipar, toner negru; 
b – spectre de reflecție, texte de tipar, toner negru; 
c – spectru de absorbție, text manuscrise executat cu 
instrument de scris cu bilă cu gel (cerneală), culoare 
neagră; 
d – spectre de absorbție, texte manuscrise executate cu 
instrumente de scris cu bilă cu pastă neagră cu nuanță 
violetă. 

 
 
 

a 

c 

d 
b 
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diferențierea hârtiei documentelor cu ajutorul comparatorului videospectral au fost determinate coincidențele 
sau deosebirile după (vezi exemplele 7-8):

lipsa sau prezența fluorescenței în radiațiile ultraviolete, culoarea, nuanța și intensitatea acesteia; - 
spectrele de absorbție în razele vizibile (forma curbelor de absorbție, poziția fâșiilor și intensitatea lor re-- 

lativă);
spectrele de fluorescență în radiațiile ultraviolete (forma curbelor de fluorescență, poziția fâșiilor și inten-- 

sitatea lor, inclusiv relativă);

Exemplul 2. 

a b 

c 
d 

Spectrele de absorbție în razele de lumină vizibile al coloranților traseelor textelor manuscrise, semnăturilor pe 
diverse documente executate cu instrumente de scris cu bilă cu pastă violetă (a-d). 
 
Exemplul 3. 

 
Exemplul 4. 

  
Spectrele de absorbție în razele vizibile ale 
coloranților elementelor textului manuscrise executat 
cu instrument de scris cu bilă cu pastă de culoare 
violet-albastră. 

Spectrele de absorbție în razele vizibile ale coloranților 
impresiunilor ștampilelor pe diverse documente în litigiu 
și pentru comparație. 
 

 
 
 
Exemplul 5. 

 

Spectrele de absorbție/reflecție ale coloranților pe un 
contract înlitigiu: 
a – spectre de absorbție, texte de tipar, toner negru; 
b – spectre de reflecție, texte de tipar, toner negru; 
c – spectru de absorbție, text manuscrise executat cu 
instrument de scris cu bilă cu gel (cerneală), culoare 
neagră; 
d – spectre de absorbție, texte manuscrise executate cu 
instrumente de scris cu bilă cu pastă neagră cu nuanță 
violetă. 

 
 
 

a 

c 

d 
b 

Exemplul 6. 

  
Spectrele de absorbție în razele vizibile ale 
coloranților textelor manuscrise pe diferite sectoare 
ale unor documente în litigiu executate cu instrumente 
de scris cu bilă cu pastă neagră. 

Spectrele de fluorescență în infraroșu ale coloranților 
textelor manuscrise executate cu pastă neagră ale unor 
sectoare (1, 2) pe documentele în litigiu. 

  
Pentru identificarea sau diferențierea hârtiei documentelor cu ajutorul comparatorului 
videospectral au fost determinate coincidențele sau deosebirile după (vezi exemplele 7-
8): 

- lipsa sau prezența fluorescenței în radiațiile ultraviolete, culoarea, nuanța și 
intensitatea acesteia;   

- spectrele de absorbție în razele vizibile (forma curbelor de absorbție, poziția fâșiilor 
și intensitatea lor relativă); 

- spectrele de fluorescență în radiațiile ultraviolete (forma curbelor de fluorescență, 
poziția fâșiilor și intensitatea lor, inclusiv relativă); 
Exemplul 7.  

  
Aspectul unor sectoare ale filelor de hârtie 
albă a 2 contracte în litigiu în radiațiile 
ultraviolete (UV 365 nm). 

Spectrele de fluorescență în radiațiile ultra violete a hârtiei 
filelor contractelor în litigiu (curbele de culoare roșie și verde). 

Exemplul 8.  

 
 

Aspectul unor sectoare ale filelor de hârtie 
albă a  2 recipise în litigiu în radiațiile 
ultraviolete, UV-365 nm. 

Spectrele de fluorescenţă în radiațiile ultraviolet ale filelor de 
hârtie a celor2 recipise în litigiu. 

1 

2 3 4 
1 

2 
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Aceste și alte exemple denotă 
despre faptul că caracteristicile de-
terminate cu ajutorul comparatoru-
lui videospectral au o importanță 
deosebită pentru identificarea, 
diferențierea materialelor docu-
mentelor și a scrisului. 

Este necesar de constatat că în 
cadrul diverselor expertize judici-
are caracteristicile de identificare, 
diferențiere a materialelor docu-
mentelor și a scrisului stabilite cu 
metodele nedistructive de exami-
nare, în specialcele determinate cu 
aplicarea comparatorului video-
spectral VSC 5000, au fost utile și 
suficiente pentru soluționarea mul-
tiplelor sarcini menționate mai sus 
de examinare a documentelor.

Concluzii:
Materialele documentelor și 1. 

a scrisului sunt diverse după ca-
racteristicile acestora. Diversitatea 

acestora crează condiții favorabile 
pentru identificarea, diferențierea 
acestora.

Cu metodele nedistructive 2. 
de examinare, inclusiv cu ajutorul 
comparatorului videospectral, pot 
fi determinate un spectru larg de 
caracteristici necesare pentru iden-
tificarea, diferențierea materialelor 
documentelor și a scrisului.

Caracteristicile de identifica-3. 
re, diferențiere a materialelor docu-
mentelor și a scrisului determinate 
cu ajutorul comparatorului vide-
ospectral în totalitate cu cele de-
terminate cu alte metode au stat la 
baza soluționării diverselor sarcini 
de examinare a documentelor.
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Exemplul 6. 

  
Spectrele de absorbție în razele vizibile ale 
coloranților textelor manuscrise pe diferite sectoare 
ale unor documente în litigiu executate cu instrumente 
de scris cu bilă cu pastă neagră. 

Spectrele de fluorescență în infraroșu ale coloranților 
textelor manuscrise executate cu pastă neagră ale unor 
sectoare (1, 2) pe documentele în litigiu. 

  
Pentru identificarea sau diferențierea hârtiei documentelor cu ajutorul comparatorului 
videospectral au fost determinate coincidențele sau deosebirile după (vezi exemplele 7-
8): 

- lipsa sau prezența fluorescenței în radiațiile ultraviolete, culoarea, nuanța și 
intensitatea acesteia;   

- spectrele de absorbție în razele vizibile (forma curbelor de absorbție, poziția fâșiilor 
și intensitatea lor relativă); 

- spectrele de fluorescență în radiațiile ultraviolete (forma curbelor de fluorescență, 
poziția fâșiilor și intensitatea lor, inclusiv relativă); 
Exemplul 7.  

  
Aspectul unor sectoare ale filelor de hârtie 
albă a 2 contracte în litigiu în radiațiile 
ultraviolete (UV 365 nm). 

Spectrele de fluorescență în radiațiile ultra violete a hârtiei 
filelor contractelor în litigiu (curbele de culoare roșie și verde). 

Exemplul 8.  

 
 

Aspectul unor sectoare ale filelor de hârtie 
albă a  2 recipise în litigiu în radiațiile 
ultraviolete, UV-365 nm. 

Spectrele de fluorescenţă în radiațiile ultraviolet ale filelor de 
hârtie a celor2 recipise în litigiu. 
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