
Lista întrebărilor soluționate în cadrul examinărilor Traseologice 
 

Examinarea urmelor de încălțăminte și ale mijloacelor de transport 

- Urmele prezentate la examinare sunt urme de încălțăminte, urmele benzii de rulare a  

mijloacelor de transport, sau alte urme? 

-Care este tipul, modelul, marca încălțămintei, tipul mijlocului de transport care a creat 

urma? 

-Care sunt dimensiunile și mărimea încălțămintei sau a roților(anvelopei) mijlocului de 

transport?  

- Care este mecanismul de creare al urmelor? 

-Urmele prezentate la examinare au fost create de obiectele prezentate ca mostre de 

comparație(încălțăminte, anvelope, șenile, roți) ? 

 

Examinarea urmelor instrumentelor și a dispozitivelor de spargere 

-Obiectul prezentat la examinare prezintă careva urme ale unor instrumente/dispozitive 

de spargere? 

-Care este mecanismul de formare a urmei/urmelor? 

-Care este tipul instrumentului ce a creat urma/urmele? 

-De la ce tip de instrumente provin fragmentele depistate la fața locului? – în cazul 

depistării acestora la fața locului. 

-Deteriorările de pe instrumentul prezentat la examinare sunt rezultatul utilizării sale la 

fața locului ori au fost produse ulterior? 

-Urma prezentată la examinare a fost creată cu instrumentul/dispozitivul pus la 

dispoziție? 

-Urmele prezentate la examinare sau cîte din ele au fost create cu unul și același 

instrument/dispozitiv? 

 

Examinarea lacătelor și a mecanismelor cilindrice de blocare (yale) 

-Este oare în stare de funcţionare mecanismul cilindric (lacătul)  prezentat la examinare, 

dacă nu care sunt defectele acestuia? 

-Sunt careva urme de intervenție a unui obiect străin pe suprafețele exterioare și interioare 

a mecanismului cilindric (lacătului) prezentat, dacă da, cu ce fel de obiect(e) au fost create? 

- A fost deblocat mecanismul cilindric, prezentat la examinare, cu cheile prezentate, 

potrivite, false (dublicate) sau cu alte obiecte? 

- În ce poziție s-a aflat lacătul (încuiat sau descuiat) în timpul deschideri forțate a 

acestuia? 

- Care din cheile prezentate se potriveste pentru deschiderea lacătului (deblocarea 

mecanismului cilindric prezentat)? 

- Pe suprafața cheilor sunt prezente careva urme ce denotă faptul ca de pe acestea sau 

creat chei false (dublicat)? 

- Urmele de forțare de pe suprafețele lacătului au fost create cu obiectul prezentat la 

examinare?  

- Fragmentul de lacăt prezentat a constituit un tot întreg cu lacătul ridicat de la …? 

 

Examinarea mecanismelor mecanice de evidență a sigiliilor și urmelor create de 

utilaje industriale 

Întrebări ce se referă la mecanismele mecanice de evidență:  

- Este afectată integritatea corpului mecanismului mecanic de evidență?  



- Sunt prezente obiecte/dispozitive străine în mecanismele mecanice de evidență sau în 

obiectele pe care sunt fixate? 

 - Sunt prezente urme mecanice de intervenție pe corp, pe detaliile și suprafețele 

interioare ale mecanismului mecanic de evidență?  

-Urmele mecanice de intervenție au fost create cu obiectul prezentat la examinare?  

 Întrebări ce se referă la sigilii:  

-Este afectată integritatea sigiliului?  

-Modul în care a fost aplicat sigiliul permite înlăturarea cu ulterioara sa instalare, fără 

afectarea integrității lui?  

-Impresiunea de pe sigiliu a fost lăsată de cleștele pentru sigilare prezentat la examinare?  

-Impresiunea de pe sigiliu a fost lăsată de același clește cu care au fost presate sigiliile 

prezentate la examinare ca modele de comparație?  

-Sigiliul prezintă urme de dublă/multiplă presare/sigilare?  

Întrebări ce se referă la urmele create de utilaje industriale:  

- Care este modul de confecționare și destinația obiectului prezentat la examinare?  

- Obiectul prezentat a fost confecționat de utilajul industrial prezentat la examinare?  

-Obiectul prezentat a fost confecționat de același utilaj industrial cu care au fost 

confecționate obietele prezentate la examinare ca modele de comparație?  

Stabilirea întregului după părțile componente 

-Fragmentele prezentate la examinare au constituit anterior un tot întreg, dacă da, care 

este tipul obiectului unitar?  

- Care a fost mecanismul de desprindere a părții (lor) din întreg  

 

Examinarea urmelor create de părțile corpului uman (urme de dinți, buze, urechi, 

nas) 

Întrebări ce se referă la urmele de dinți: 

-Urmele de pe obiectele prezentate sau leziunile de pe corp au fost create în rezultatul 

acțiunii dinților? 

-Urmele de dinți prezentate spre examinare sunt de natură umană sau animală? 

-Urmele de dinți în litigiu și modelele de comparație prezentate spre examinare au fost 

create de una și aceeași persoană?  

Întrebări ce se referă la urmele de buze 

-Urmele de buze prezentate spre examinare sunt de natură umană sau animală? 

-Urmele de buze în litigiu și modelele de comparație prezentate spre examinare au fost 

create de una și aceeași persoană? 

Întrebări ce se referă la urmele create de urechi și alte zone faciale ale corpului uman: 

-Urmele în litigiu și modelele de comparație prezentate spre examinare au fost create de 

una și aceeași persoană? 

Examinarea urmelor create de îmbrăcăminte și a deteriorărilor de pe acestea 

-Urmele prezentate la examinare sunt valabile pentru identificarea obiectului creator? 

-Care este apartenența de grup a urmelor prezentate?  

-Urmele prezentate la examinare au fost create de obiectul (articolul vestimentar) in 

litigiu?  

-Care este mecanismul de creare a urmelor prezentate? 

-Cu ce obiecte sunt create deteriorările de pe articole vestimentare, țesături? 

-Deteriorările de pe articole vestimentare sunt create de obiecte in litigiu sau ca rezultat al 

acțiuni fizice de rupere în timpul unor altercații. 


