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Aprobat
la Consiliul M etodico-Ştiinţific 

prin Proces-verbal nr. 17 <

Subiectele pentru specialitatea: 11.10. “Examinarea material
documentelor şi a scrisului”

1. Identificarea criminalistică;
1.1. Noţiunea şi rolul identificării criminalistice în probaţiunea judiciară
1.2. Genurile şi etapele identificării criminalistice
1.3. Elementele identificării criminalistice
1.4. Aprecierea şi utilizarea raportului de expertiză judiciară şi extrajudiciară

2. Noţiuni generale şi genurile expertizei judiciare;
2.1. Noţiune de expertiză judiciară în cauzele penale şi civile.
2.2. Noţiune de obiect, subiect şi metodica expertizei judiciare.
2.3. Rolul expertizei judiciare în demonstrarea împrejurărilor cauzelor, cercetării cauzelor şi 

condiţiilor ce au dus la săvârşirea, comiterea infracţiunii. Locul expertizei judiciare în 
sistemul mijloacelor de demonstrare.

2.4. Genurile expertizelor judiciare: criminalistice tradiţionale şi criminalistice a substanţelor, 
materialelor, articolelor ş. a..

2.5. Actele normative şi interne CNEJ.
3. Temeiul şi ordinea de numire a expertizei judiciare. Baza legislativă;

3.1. Legislaţia din domeniul expertizei judiciare.
3.2. Ordonanţa organului de cercetare, anchetatorului, procurorului, precum şi încheierea 

instanţei de judecată de dispunere a efectuării expertizei judiciare
3.3. Conţinutul ordonanţei (încheierii) de dispunere a efectuării expertizei.
3.4. Cererea persoanelor fizice şi juridice de solicitare a efectuării expertizei judiciare şi 

extrajudiciare a materialelor documentelor şi scrisului
3.5. Drepturile şi obligaţiile expertului judiciar. Competenţa expertului judiciar.
3.6. Termenele de executare a expertizelor judiciare a materialelor documentelor şi scrisului

4. Obiectul, scopul şi sarcinile expertizei judiciare a materialelor documentelor şi a scrisului;
5. Examinarea judiciară a materialelor documentelor şi a scrisului

5.1. întrebările, care pot fi soluţionate în cadrul expertizei judiciare a materialelor documentelor 
şi scrisului

5.2. Clasificarea materialelor documentelor şi scrisului
6. Examinarea judiciară a materialelor documentelor (hârtie şi carton);

6.1. Caracteristica materiei prime utilizate în procesul de fabricaţie a hârtiei şi cartonului
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6.2. Metode de expertiză judiciară a hârtiei, apartenenţa de grup, prezenţa sau absenţa 
elementelor de protecţie

6.3. Metode folosite la cercetarea hârtiei şi cartonului: 
fizice:

- determinarea grosimii, densităţii;
- determinarea proprietăţilor structuro-mecanice;
- cercetarea proprietăţilor optice;
- determinarea componenţei fibrelor hârtiei;
- determinarea fărâmiţării fibrelor hârtiei.

Fizico-chimice:
- determinarea tipului încleierii hârtiei;
- determinarea tipului de înălbitor a gârtiei;
- determinarea componenţei elementare.

7. Examinarea judiciară a materialelor scrisului;
7.1. Caracteristica generală a materialelor scrisului
7.2. Metodele utilizate la cercetarea matrialelor scrisului:
7.3. Examinarea conţinutului instrumentelor scripturale:

- cercetarea coloranţilor pentru pixuri cu bilă;
- cercetarea cernelurilor;
- cercetarea vopselelor de arte;
- cercetarea minelor creioanelor.

7.4. Examinarea materialelor scripturale destinate obţinerii impresiunilor:
- cercetarea vopselelor pentru ştampile;
- cercetarea coloranţilor pentru maşini de scris;
- cercetarea hârtiri indigo;
- cercetarea vopselelor tipografice.

7.5. Examinarea materialelor scripturale destinate obţinerii imaginii prin metode de 
multiplicare-copiere:

- cercetarea tonerelor termo- şi electrografice;
- cercetarea cernelei pentru imprimante jet-color.

8. Examinarea judiciară a cleiului;
8.1. Clasificarea şi caracteristica tipurilor de clei:
8.2. Metode de expertiză judiciară a cleiului:

9. Examinarea judiciară a materialelor de copertare;
10. Examinarea judiciară a substanţelor corosive.
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