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The article approaches the forensic interpretation (analysis) of evidence discovered within a crime
scene, as well as the errors that may occur in this specific activity. Forensic interpretation is an activity
that has been developed in order to explain the logic and order of the actions carried out by a person
involved in committing a crime. The interpretation is conducted in order to establish the correlation
between the perpetrator and the end result. This action is one that should not be taken lightly,
because it offers important information to law enforcers, and also to establish what sort of specific
actions were carried out at the scene of the crime, its status, the order in which they were conducted,
the objects used, the time span from the actual incipient act of the crime, its investigation all the way
through the identification of the perpetrator. One should take into account the fact that there still are
a number of errors that may influence the interpretation process, such the non-scientific fundament
of the demonstration, the lack of experience of the personnel who is conducting the interpretation,
the wrongful usage of the technical equipment, etc. All these errors must be taken into account by
the managers in order to identify possible vulnerabilities and eliminate them.
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Articolul abordează interpretarea criminalistică a urmelor identificate cu ocazia cercetării la fața
locului, precum și erorile care pot apărea în desfășurarea acestei activități. Interpretarea criminalistică
este o activitate prin care se încearcă explicarea succesiunilor acțiunilor desfășurate la fața locului
de persoanele implicate în comiterea faptei. Interpretarea este desfășurată pentru a stabili corelația
dintre acțiunea întreprinsă de făptuitor și rezultatul final. Această activitate este una care nu trebuie
neglijată pentru că oferă informații importante anchetatorilor, precum stabilirea acțiunilor desfășurate
de făptuitor la locul faptei, starea acestuia, succesiunea acțiunilor, obiectele utilizate pentru comiterea
faptei, timpul scurs de la comiterea faptei până la cercetarea acesteia, identificarea făptuitorului.
Trebuie luat în considerare totuși că există o serie de erori care pot influența activitatea de
interpretare, precum nefundamentarea științifică a demonstrației, lipsa de experiență a personalului
de execuție, utilizarea aparaturii din dotare în mod eronat, etc. Toate aceste erori trebuie luate în
considerare de manageri pentru a identifica eventualele vulnerabilități și a le elimina.
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