
Emilian Alexandru BULEA 

80 

Dacă locul accidentului este întins pe o zonă mare, 
aceasta va fi sectorizată şi se va stabili ordinea în care se va 
face cercetarea.108   

După stabilirea şi fixarea căilor de acces, în interiorul 
perimetrului de cercetat va pătrunde şeful echipei, însoţit, în 
primul rând, de specialistul criminalist, inspectorul ITM, dar 
şi de alţi specialişti, – medici legişti, tehnicieni, etc. – în 

                                                 
108 În raport cu elementele menţionate, cercetarea poate începe de la centru 
spre periferie sau invers, desfăşurându-se prin apropierea treptată de locul 
unde s-a consumat episodul principal al accidentului sau unde s-a produs 
decesul victimei.  
Dacă cercetarea la faţa locului se efectuează în cazul unor fapte cu morţi 
violente (explozii şi incendii, accidente de circulaţie cu victime), când urmele 
sunt concentrate într-un singur loc, este indicat ca aceasta să aibă punctul de 
plecare în centru şi apoi să se extindă spre periferie. Atunci când se impune 
stabilirea căilor de acces, căutarea cadavrului, cercetarea trebuie să se 
deruleze de la periferie spre centru, în spirală. 
În încăperile mari – hale, hangare, depozite, etc. – se recomandă ca 
cercetarea să se facă pe fâşii dreptunghiulare, eventualele marcaje vizibile ce 
delimitează căile de acces, ori locurile de muncă, putând servi pentru 
sectorizarea porţiunilor de cercetat. O metodă recomandată pentru 
încăperile mari şi înguste este aceea ca cercetarea să se facă pe întregul front 
al acestora – limitată de pereţii laterali, pornind din punctul de acces şi 
înaintând progresiv, spre cealaltă extremitate. Regula generală, în cazul 
încăperilor relativ mici, este ca cercetarea să se efectueze de-a lungul 
pereţilor, de preferinţă în sensul acelor de ceasornic.  
Când cercetarea la faţa locului se face în teren deschis, ea poate fi efectuată: 
- din centrul locului faptei spre periferie, lărgindu-se din ce în ce mai mult 
zona examinată, în spirală. Desfăşurarea cercetării în spirală, se impune, mai 
ales în cazurile în care nu se poate delimita de la început suprafaţa terenului 
ce urmează a fi examinat; 
- pe sectoare dreptunghiulare, în situaţia în care terenul, deşi întins, are 
puncte de reper ce pot uşura delimitarea acestuia.  
A se vedea, Ion Mircea, op cit., p.235; Gheorghe Popa, op. cit., p.48-49; Barry 
A.J. Fischer, Techniques of crime scene investigation, 7th edition, CRC Press LLC, 
New York, 2005, pp.95-96. 
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funcţie de caracteristicile evenimentului produs.109 O dată cu 
intrarea în perimetrul de cercetare a evenimentului, pentru a 
se putea evalua situaţia corespunzător, este necesar să se 
noteze ora pătrunderii, starea instalaţiilor, aparatelor, a uşilor, 
ferestrelor, a sistemelor de închidere cu care sunt prevăzute 
acestea, starea sistemelor de iluminare, de aprovizionare cu 
energie electrică, gaze naturale şi apă, de condiţionare şi 
filtrare a aerului, vizibilitate, situaţia atmosferică, mirosurile 
persistente, starea căilor de acces, amplasarea diferitelor 
obiecte, starea şi poziţia victimelor, a cadavrului, etc.110 

Cercetarea locului accidentului trebuie realizată 
riguros şi organizat, pornind de la primul obiect sau prima 
urmă găsită la locul accidentului, verificându-se cu atenţie 
starea iniţială, poziţia instalaţiilor, utilajelor, maşinilor şi a 
altor locuri unde este posibilă găsirea unor urme. 

Investigarea se va realiza într-un singur sens, până la 
epuizarea zonei unde se găsesc urme sau probe materiale ale 
evenimentului. 

În situaţia în care, nu este posibilă identificarea 
victimei, cu ajutorul colegilor accidentatului, superiorilor 
acestuia sau reprezentanţilor angajatorului, trebuie să se aibă 
în vedere semnele particulare individuale, inclusiv lucrările 
dentare, intervenţiile chirurgicale sau chiar amprenta genetică 
(de ex. în cazurile catastrofelor şi accidentelor colective) .111 

                                                 
109 Echipa de cercetare la faţa locului va pătrunde la locul faptei numai după 
ce personalul specializat (pompieri, personal de la companiile de distribuţie 
a gazului, electricităţii, etc) au îndepărtat sursa de pericol. Se vor căuta 
eventualele emanaţii de gaze ori alte substanţe nocive, vând ca scop 
identificarea sursei şi luarea măsurilor pentru stoparea emisiilor. Accesul se 
va face ori de câte ori este necesar, cu folosirea costumelor de protecţie de 
unică folosinţă pentru prevenirea contaminării, conform Manualului de bune 
practici privind procedura cercetării la faţa locului, Capitolul 3 secţiunea 1, p.151. 
110 Gabriel Ion Olteanu, Marin Ruiu, op cit., p.42. 
111 Gheorghe Popa, op.cit., p.49. 

Extras din volumul: Bulea, E. (2017). Cercetarea la fata locului in cazul accidentelor de munca urmate
de moartea victimei. Iasi, Romania: Lumen.



Emilian Alexandru BULEA 

82 

Cu ajutorul planurilor de urgenţă, se poate realiza o utilizare 
raţională a mijloacelor umane şi materiale şi se pot evita 
astfel, interferenţele conflictuale între reprezentanţii 
diverselor organisme abilitate să intervină. 

Până la sosirea echipei de cercetare pot fi înregistrate 
cazuri, când se alterează locul faptei, se înlătură instrumente, 
echipamente, se modifică poziţia cadavrului etc. În aceste 
situaţii este contraindicată, practica reconstituirii imediate a 
stării de fapt, după declaraţiile martorilor oculari, în sensul că 
se repun în poziţia iniţială, deoarece în felul acesta se încalcă 
principiului unei cercetări obiective. Schimbările ce au loc, 
vor fi consemnate în procesul-verbal de cercetare la faţa 
locului.112 

În faza statică a cercetării, pe parcursul identificării 
urmelor, se procedează la interpretarea modului de formare a 
lor, în vederea stabilirii eventualelor corelaţii cu alte urme, 
care trebuie să existe şi de aceea trebuie să fie căutate mai 
atent sau prin procedee speciale de iluminare ori relevare. 

Măsurarea distanţelor obiectelor din câmpul 
evenimentului şi a urmelor lăsate sunt activităţi necesare 
pentru fixarea poziţiei lor exacte şi se face prin raportarea la 
cel puţin două puncte fixe ale locului cercetat. Măsurarea se 
va face în metri sau chiar centimetri, cu ajutorul ruletei 
gradate, acordându-se, atenţie deosebită în stabilirea exactă a 
distanţelor dintre obiecte şi urme, operaţie de care depinde în 
multe cazuri stabilirea împrejurărilor în care s-a produs 
accidentul, modul de operare al lucrătorului, etc. 

Toate aceste demersuri sunt necesare pentru a se 
putea stabili itinerariul parcurs de către accidentat, pentru a se 
determina spaţiul parcurs de victimă, modul de producere al 
accidentului, corelat cu rezultatul acestuia. 

                                                 
112 Emilian Stancu, op.cit., p.658. 
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Starea obiectelor de la locul accidentului va fi 
analizată, fotografiindu-se, filmându-se şi notându-se forma 
lor, caracteristicile utilajelor, instalaţiilor, poziţia acestora, 
modul de cuplare în funcţiune şi de decuplare, modificările în 
starea de funcţionare. Deşi nu există o regulă, cu privire la 
numărul de fotografii, acestea vor fi realizate, astfel încât să se 
surprindă toate detaliile sesizate şi notate, fiind indicat să se 
imortalizeze chiar mai mult decât e necesar, decât să se omită 
ceva. 

În această fază, organul judiciar nu schimbă nimic din 
aspectul iniţial al locului faptei, se deplasează dus-întors pe o 
singură direcţie din perimetrul locului faptei. 113  În situaţia 
când urmele pot să dispară sau să fie distruse parţial ori să se 
modifice, echipa de cercetare va întreprinde o activitate de 
întrepătrundere a activităţilor în faza statică cu cele din faza 
dinamică. 

Se vor nota aspectele generale descoperite, forma şi 
poziţia obiectelor întâlnite în cursul cercetării. Echipa de 
cercetare poate proceda în această fază la întocmirea schiţei 
locului accidentului.114 În cazul unor evenimente complexe, 
cum ar fi exploziile şi incendiile, se va marca pe planuri şi 
schiţe, inclusiv poziţia martorilor, se vor întocmi grafice de 
timp, în care sunt reprezentate în ordine cronologică, 
evenimentele legate de iniţierea, dezvoltarea şi extinderea 
incendiului. 

Fixarea poziţiilor victimei accidentului se va realiza 
prin fotografiere, filmare, etichetare şi numerotare. Trebuie să 
se întocmească cât mai rapid o schiţă cu victima, fragmentele 

                                                 
113 Este interzis a se folosi obiectele de la locul faptei. La faţa locului nu se 
fumează, nu se bea, nu se mănâncă, nu se curăţă hainele. A se vedea, Janet 
Reno, Daniel Marcus, Laurie Robinson, Noël Brennan, Jeremy Travis, 
op.cit., p.16. 
114 Gabriel Ion Olteanu, Marin Ruiu, op cit., p.44. 
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umane, obiectele, hainele şi încălţămintea, pentru a putea fi 
poziţionate în funcţie de anumite repere fixe şi cu 
interdependenţă intre ele. Fixarea prin procesul verbal nu este 
suficientă din cauza numărului foarte mare de urme ce rămân 
în astfel de situaţii pe zone extinse.115 

Toate aceste procedee de fixare sunt indispensabile în 
activitatea de cercetare la faţa locului şi este indicată corelarea 
acestora, deoarece nici unul nu-l poate înlocui pe altul, 
mijloacele folosite completându-se reciproc şi creând o 
imagine cât mai obiectivă a locului faptei. 

Schiţa se va realiza pe sectoare, dacă suprafaţa 
cercetată este de dimensiuni considerabile sau în situaţia în 
care urmele au densitate crescută de identificare şi amplasare 
în teren. 

În procesul verbal se vor consemna condiţiile meteo, 
starea terenului, a clădirii sau halei în care s-a produs 
evenimentul, mijloace de probă şi urmele descoperite la faţa 
locului. 

În faza statică a cercetării la faţa locului se realizează 
perceperea generală a locului accidentului, se evidenţiază şi se 
consemnează particularităţilor sale, se caută şi se fixează în 
general urmele, astfel încât să se sublinieze corelaţiile dintre 
acestea şi succesiunea lor. Activităţile din această fază 
prefigurează posibilitatea trecerii la faza dinamică a cercetării 
locului evenimentului. 

                                                 
115 Ion Mircea, op. cit., p.236-237; Constantin Drăghici, Adrian Iacob, op.cit., 
p.174. 
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2.2.5. Faza dinamică a cercetării accidentelor de muncă 
mortale 

Faza dinamică este „cea mai complexă şi laborioasă 
etapă a cercetării la faţa locului” 116 , deoarece presupune 
participarea întregii echipe de investigare la efectuarea 
cercetărilor şi utilizarea mijloacelor tehnico-ştiinţifice 
criminalistice aflate la dispoziţia sa.  

În această etapă se realizează examinarea amănunţită a 
corpului victimei, a fiecărui obiect presupus că păstrează 
urme sau care a avut implicaţii în geneza accidentului, fiind 
permisă atingerea sau schimbarea poziţiei acestora. 

Vor fi cercetate suprafeţele presupuse că păstrează 
urmele evenimentului, urme digitale ale victimei. Cadavrul va 
fi examinat în prezenţa medicului legist, descriindu-se urmele 
constatate pe îmbrăcăminte şi pe corp, apoi va fi transportat 
la serviciul medico-legal pentru autopsie. Se vor descrie toate 
urmele de violenţă şi starea generală a cadavrului, în cazurile 
cu arsuri grave, distrugeri de ţesuturi sau de organe etc., în 
practica organelor de urmărire penală întâlnindu-se situaţii în 
care cadavrul a fost în întregime descompus de temperaturi 
înalte (combinate siderurgice) sau parţial ca urmare a 
accidentelor ce se produc în industria de armament şi 
petrochimic (incendii, explozii). 

Se va acorda o atenţie sporit, descoperirii, relevării, 
fixării şi ridicării urmelor accidentului, potrivit tipului şi 
naturii acestuia (urme de contact, urmele lăsate de mijloacele 
de transport, de instrumente şi echipamente, urme biologice, 
microurme etc.), în această categorie intrând şi mijloacele 
materiale de probă.117 

                                                 
116 Gabriel Ion Olteanu, Marin Ruiu, op cit., p.44. 
117 Gheorghe Popa, op. cit, p.49. Urmele latente (papilare) se pun în evidenţă 
prin iluminarea cu Polilight-ul, se relevă cu substanţe pulverulente sau 
reactivi şi se ridică cu pelicule (folio) adezive. Pentru urmele de adâncime se 
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Obiectele purtătoare de urme, dacă sunt uşor 
transportabile, vor fi ridicate pentru cercetări în condiţii de 
laborator. În această categorie de obiecte vor fi incluse şi 
documentele scrise privind desfăşurarea fluxului tehnologic, 
ordinele interne privind stabilirea răspunderilor în legătură cu 
securitatea muncii, fisele individuale de instruire în securitatea 
muncii etc., ca vor putea fi utilizate la stabilirea persoanelor 
suspecte de producerea accidentului. 

Se impune respectarea obligatorie a regulilor tehnice 
criminalistice de protejare corespunzătoare a acestora, de 
etichetare şi de sigilare a coletelor.   

Încă de la începutul cercetării, echipa va trebui să 
desemneze un loc, care va deveni spaţiu destinat depozitării, 
obiectelor ce nu trebuie să stea răspândite la locul 
accidentului. O zonă de lucru este necesară pentru 
completarea etichetelor, tratarea unor obiecte, pentru 
prelevarea amprentelor, etc. Plicurile, recipientele şi pachetele 
vor fi sigilate şi vor purta etichete identificatoare, cuprinzând 
conţinutul, ordinea şi natura prelevării, numele şi semnătura 
celui care a făcut prelevarea.118 Locul de depozitare va trebui 
amplasat, cât mai departe de centrul locului accidentului şi 
trebuie să fie marcat vizibil.119 

Ambalarea se va face separat, pentru a preveni 
contaminarea. Hainele ude sau însângerate vor fi uscate dacă 
este posibil, înainte de a fi  ambalate, numai în hârtie, care 
permite probei să respire. Se va evita ambalarea lor în saci de 

                                                                                                 
execută mulaje. Cadavrul poate fi mişcat, întors şi examinat în detaliu, 
pentru evidenţierea şi fixarea leziunilor, putându-se preleva probele 
materiale aderente pe corpul victimei şi pe îmbrăcăminte. 
118 John Horswell and others, The practice of crime scene investigation, CRC Press 
LLC, New York, 2004, p.40. 
119 Gheorghe Popa, op.cit., p.48. 
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plastic, deoarece poate fi stimulat procesul de descompunere 
şi putrefacţie. 

Odată cu executarea fotografiilor şi înregistrărilor 
video de detaliu, a măsurătorilor fotografice bidimensionale, 
se finalizează schiţa locului faptei şi se începe redactarea 
procesului-verbal.120 

Totodată se vor realiza investigaţii pentru obţinerea 
de date cât mai complete, referitoare la victimă (preocupări, 
colegi de serviciu, prieteni, rude), la locul în care s-a petrecut 
accidentul şi s-a descoperit cadavrul, etc, „organul judiciar 
evitând să comenteze pe marginea aspectelor cunoscute”.121 

Pe tot parcursul cercetării o atenţie specială trebuie 
acordată informaţiilor privind stadiul anchetei, furnizate 
presei. Aşa cum recomandă inclusiv literatura străină122, presa 
trebuie să fie lăsată suficient de aproape pentru a percepe şi obţine 
imagini pentru informarea publicului, dar în acelaşi timp, trebuie 
menţinută suficient de departe de câmpul anchetei, astfel încât să nu 
interfereze cu activitatea organelor de cercetare, de regulă 
urmând a fi poziţionată la nivelul primului inel de protecţie 
generală. 

Tot în această etapă, se notează primele declaraţii ale 
martorilor şi victimei (dacă este cazul). Declaraţiile vor fi 
luate şi consemnate cât mai obiectiv, fără aprecieri din partea 
organului judiciar, fără influenţarea persoanelor ascultate şi cu 
respectarea regulilor tactice ale ascultării în faza de anchetă. 
Se recomandă înregistrarea declaraţiilor cu mijloace audio sau 

                                                 
120 Emilian Stancu, op.cit. p.370 
121 Lazăr Cârjan, Mihai Chiper, op.cit., p.286.  
122 A se vedea, lucrarea Crime scene investigation. A guide for Law Enforcement, 
apărută în anul 2000, sub egida National Institute of Justice, prin grija 
procurorilor şi asistenţilor Janet Reno, Daniel Marcus, Laurie Robinson, 
Noël Brennan, Jeremy Travis, pp.15-16; Greg Dagnan, în articol Increasing 
Crime Scene Integrity by Creating Multiple Security Levels, postat la adresa 
http://www.crime-scene-investigator.net/MultilevelContainment.html  
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audiovideo verificându-se calitatea tehnică a acestora, pentru 
o eventuală reluare a lor, dacă nu sunt reuşite.123 

În această fază, se va realiza şi clarificarea 
împrejurărilor negative determinate de discrepanţele majore 
dintre situaţia de fapt şi evenimentul prezumat a fi produs, de 
absenţa unor urme sau obiecte care în mod firesc, ar fi trebuit 
să se regăsească la locul faptei. Acest demers presupune 
examinarea amănunţită a fiecărei sector de teren, a fiecărui 
obiect, chiar dacă, aparent, nu există o legătură între acestea şi 
accidentul investigat. Procesându-se atent, complet şi riguros 
câmpul faptei se va putea explica de ce lipsesc unele urme 
care ar fi trebuit să existe, în timp ce alte urme sau obiecte prezente 
în sectoarele investigate nu îşi găsesc o justificare clară şi imediată.124 

Aşa cum reţine doctrina de specialitate, în unele 
cazuri, împrejurările negative pot evidenţia intenţia autorilor 
unor fapte penale de a masca caracterul actelor lor, 
disimulându-le în accidente cu intenţia clară de a scăpa şi a 
deruta cercetările.125 

Cercetarea trebuie realizată în condiţii bune de luminozitate 
(pe cât posibil în lumină naturală), nefiind recomandat a se efectua 
noaptea sau la lumină artificială126 oricât de bune şi performante 

                                                 
123 Gheorghe Popa, op.cit., p.51. 
124 Gabriel Ion Olteanu, Marin Ruiu, op cit., p.47. 
125 Ion Mircea, op.cit., p.237; Aurel Ciopraga, op. cit., p.71. Astfel, cu prilejul 
cercetării la faţa locului, cadavrul unei persoane a fost găsit pe calea ferată, 
prezentând multiple traumatisme, inclusiv secţionarea unei părţi a capului. 
Pe baza interpretării datelor obţinute iniţial, s-a conchis că moartea s-a 
datorat unui accident. Ulterior, au fost obţinute noi date, cadavrul a fost 
deshumat şi supus unei noi expertize medico-legale stabilindu-se că moartea 
a fost cauzată de o lovitură de topor aplicată în cap. Prima versiune a fost 
formulată eronat şi din cauza faptului că, în momentul cercetării locului 
faptei, s-a trecut cu vederea absenţa urmelor de sânge specifice unui ase-
menea accident. 
126 Barry A.J. Fischer, op.cit., p.97. 
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ar fi mijloacele de iluminat, deoarece nu se poate percepe o 
imagine de ansamblu corectă asupra câmpului supus anchetei. 
În aceste situaţii, precum şi în condiţiile în care echipa sau 
membrii acesteia sunt supuşi unor pericole, descoperite ori 
produse ulterior începerii cercetării (incendii, alunecări de 
teren, fenomene meteo periculoase), cercetarea la faţa locului 
poate fi oprită şi reluată imediat ce condiţiile o permit. 

Pe timpul perioadei de întrerupere, locul 
evenimentului va fi păzit potrivit dispoziţiilor date de şeful 
echipei de cercetare, care va consemna perioadele de 
întrerupere, cu ora şi data respectivă, precum şi cu cea a 
reluării activităţii. Totodată acesta va menţiona în procesul-
verbal de cercetare stadiul cercetării la momentul întreruperii, 
luând toate măsurile necesare protejării şi conservării urmelor 
încă nefixate. 127  La reluarea cercetării va participa aceeaşi 
echipă de cercetare la faţa locului, pentru a se asigura 
continuitate de acţiune şi respectarea planului de cercetare 
stabilit. 

Aşa cum arătam anterior, refacerea cercetării este o 
măsură excepţională, care se dispune doar în cazuri bine 
determinate legate de o cercetare primară defectuoasă care nu 
şi-a atins scopul, condiţii atmosferice neprielnice, precum şi 
în cazul în care se impune extinderea zonei de explorat, 
pentru verificarea unor versiuni noi, etc. 

Toate aceste aspecte, converg către ideea că este 
extrem de important ca activitatea la faţa locului şi în special 
cea din faza dinamică, să nu  fie întreruptă decât în cazuri 
extreme, să fie bine dimensionată, ea neputând să fie 
declarată finalizată, de către şeful echipei, decât după ce toate 
probele au fost colectate şi s-a făcut verificarea că ele sprijină 

                                                 
127 Nicolae Văduva, Criminalistica – curs universitar de tactică şi metodică, Editura 
Universitaria, Craiova, 2004, p.27. 

Extras din volumul: Bulea, E. (2017). Cercetarea la fata locului in cazul accidentelor de munca urmate
de moartea victimei. Iasi, Romania: Lumen.
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ipoteza succesiunii evenimentelor şi s-a încheiat procesul-
verbal de cercetare la faţa locului.  

2.3. Personalul specializat prezent la locul cercetării 
accidentului de muncă urmat de moartea victimei 

Conform celor menţionate mai sus, rezultă că la locul 
de producere a accidentului de muncă mortal, se deplasează 
de obicei o echipă complexă, formată din procuror, 
reprezentantul ITM (inspectorul de muncă), organe de 
cercetare penală (poliţie), specialişti în cercetarea şi 
procesarea locului evenimentului – criminalişti, medici legişti 
şi după specificul cazului, ingineri, tehnicieni, servicii 
SMURD, pompieri, pirotehnişti, etc. 

Dintre aceştia, poliţiştii şi anchetatorii mai tineri nu au 
aptitudinile şi experienţa potrivită investigării complete a 
accidentului de muncă, în special atunci când evenimentul 
este unul cu consecinţe deosebite, impunând prezenţa unui 
personal calificat – specializat în domenii precum exploziile, 
incendiile (pirotehnişti, pompieri). 

Rolul specialistului sau tehnicianului în cadrul 
cercetării la faţa locului şi condiţiile participării lui sunt 
reglementate de art. 172 alin. 9 C. proc. pen128, iar cercetarea 
la faţa locului acoperă ambele ipoteze prevăzute în cuprinsul 
acestui alineat al articolului indicat. Specialistul solicitat 
pentru realizarea unei astfel de constatări face parte, în 
general, din aceeaşi instituţie cu organul judiciar, dar aceasta 
nu este o condiţie obligatorie. 

                                                 
128 Conform art.172 alin.9 din Codul de procedură penală, …(9) Când există 
pericol de dispariţie a unor mijloace de probă sau de schimbare a unor situaţii de fapt ori 
este necesară lămurirea urgentă a unor fapte sau împrejurări ale cauzei, organul de 
urmărire penală poate dispune prin ordonanţă efectuarea unei constatări… 

Extras din volumul: Bulea, E. (2017). Cercetarea la fata locului in cazul accidentelor de munca urmate
de moartea victimei. Iasi, Romania: Lumen.


