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Specificities of bloodstains in case of crime scene investigation/ Elemente
de specificitate în cazul căutării urmelor de sânge la fața locului
Petre Valentin BĂDIȚA1

Keywords:

Following every violent crime, according to the Romanian laws and regulations, crime scene
investigation is a must. During the evaluation of the crime scene, some conclusions can be obtained
related to different factual realities encountered within the scene where – partially or in full – the
cirminal activity has been developed.
The article presents certain particularities that can be encountered within the crime scene
investigation, when police officers – lead by the prossecutor – encounter bloodstains. The research
methods for this material are based on case study method and secundary analisys, together with
document study. The article is important for multiple categories of readers, especially students from
law faculties and Romanian Plice Academy, but also for profesionals from police and Public MInistry.
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Cuvinte cheie:

Urmare a infracțiunilor săvârșite cu violență, în conformitate cu prevederile legislației din România,
cercetarea la fața locului este obligatorie. În timpul evaluării locului faptei, pot fi trase diferite categorii
de concluzii legate de realitățile faptice descoperite în zona în care s-a desfășurat în tot sau în parte
activitatea infracțională.
Articolul prezintă anumite particularități ce pot fi întâlnite în cadrul cercetării la fața locului, atunci când
autoritățile judiciare trebuie să investigheze incidente produse cu violență și din care au rezultat urme
de sânge. Metodele de cercetare penru acest material s-au bazat pe studiul de caz și analiza
secundară, alături de studiul documentar. Articolul prezintă importanță pentru multiple categorii de
personal, plecând de la studenții facultăților de drept și Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza,
dar și pentru lucrătorii operative de la nivelul Poliției Române și a celor din Ministerul Public.
Cercetare la fața locului, urme de sânge, investigare, procuror, interpretare
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