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Ce faptă s-a comis

TÂLHĂRIE - avand ca urmare maretea victimei

Când a fost săvârşită fapta

Noaptea de 10 -11.08.2011

Unde s-a comis fapta

Com. Margineni jud. Bacau ( rural - casa de vacanta )
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NOTA PRIVIND COM. MĂRGINENI
BACAU - ROMÂNIA 2
Mărgineni (în trecut, Mărgineni-Munteni,) este o comună în judeţul Bacău, Moldova, România, formată din
satele Baraţi, Luncani, Mărgineni (reşedinţa), Pădureni, Podiş, Poiana, Trebeş şi Valea Budului.
REPERE GEOGRAFICE - Coordonate: 46°35′19″N 26°48′23″E46°35′19″N 26°48′23″E –
Altitudine 194 m.d.m.
Comuna se află în nordul judeţului, la nord-vest de municipiul Bacău, pe malurile râului Trebiş (un afluent al
Bistriţei). Este străbătută de şoseaua naţională DN2G, care leagă Bacăul de Moineşti. La Mărgineni, acest
drum se intersectează cu şoseaua judeţeană DJ119B, care o leagă spre nord de Hemeiuş (unde se termină în
DN15) şi spre sud de Măgura (unde se intersectează cu DN11), Luizi-Călugăra şi Sărata.
REPERE GEOGRAFICE DEMOGRAFICE
Populaţie (2011) 7993 locuitori Conform recensământului efectuat în 2011 populaţia comunei Mărgineni se
ridică la 7.993 de locuitori, în scădere faţă de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră
8.132 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (92,21%). Pentru 7,54% din populaţie nu este cunoscută
apartenenţa etnică. Din punct de vedere confesional majoritatea locuitorilor sunt romano-catolici (47,67%),
urmaţi de ortodocşi (43,89%). Pentru 7,58% din populaţie nu este cunoscută apartenenţa confesională.
ORIENTARE PRIVIND DIRECTIILE DE DEPLASARE IN SPATIUL GEOGRAFIC 3
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ROMANIA JUD. BACAU
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JUD ETUL BACAU Com. MARGINENI

A se vedea reteaua de drumuri comunale si forestiere, obiectivele economice, structura angajatilor…………

MOD DE OPERARE SIMILAR – în noaptea de 2 /3. 08.2011 localitatea Crihan,

.......................................................................................................................................................................4
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)

N.N. - In cuprinsul ordonantei se face referire la un precedent criminal (fapta cu mod de operare asemanator

REFLECTIVITATEA URMELOR DE EXAMINARE CRIMINALISTICĂ
URME

REFLECTIVITATE

Urme ce indică iter criminis

Autorii au venit dinspre zona împădurită, aspect ce
sugerează faptul că zona le este cunoscută.

Urme dinamice formate pe suprafata peretului

Rezultatul devierii de catre autori a atacului victimei
cu levierul gasit in dormitor. 5

Urma de încălţăminte reper A

Valori care o situează sub numărul 43 şi peste
numărul 41

Urma de încălţăminte reper B

Valori care o situează sub numărul 44 şi peste
numărul 42
Având în vedere faptul că peste cele două urme,
reper A si reper B nu au fost suprapuse şi alte urme
se poate infera fără putere de tăgadă faptul că la
comiterea omorului au participat doar două persoane.
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Cărarea de urme din locuinta

Dintre elementele caracteristice ale cărării de urme,
lungimea pasului ( 96 – 94 cm. ) este singura
caracteristică ce poate fi valorificata prin identificare
comparativa, urmă - model de comparative.

Urme papilare illustrate în foto 76 – 82

Exploatare sistem AFIS si excludere cerc suspecti.

REFLECTIVITATEA URMELOR DE EXAMINARE MEDICO LEGALĂ
1.
anatomie patologică în asfixii
2.

3.

4.

5. pe coapsa dreaptă 1/3 medie esterna echimoza violacee albastruie de 8/10 cm / gamba dreaptă 1/3
inferioară extern 2 benzi echimotice, pe genunchiul stâng excoriaţie şi echimoză , urme de noroi la nivelul
degetelor picior drept si genunchi drept

CONCLUZIE Leziunile victimei NU au fost creeate în scopul vătămarii corporale. Aceste leziuni sunt
corespondente strict acţiunii de imobilizare. În consecinţă autorii nu fac parte din categoria celor care urmăresc
lezarea intergrităţii corporale sau suprimarea veţii victimei.6
De remarcat este faptul ca deşi actul de acuzare face referire la acţiuni infracţionale asemănătoare nu sunt aduse în
lumină elemente concrete ale modurilor de operare practicate de suspecţi.
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REFLECTIVITATE PROCES VERBAL CAMERE LUAT VEDERI 7
CAMERA 1

Amplasata in partea de Nord – dintre poarta mare de acces si casa

18:29

Damian Valeriu ajunge la casa de vacanta cu autoturismul

18:30

Parcheaza autoturismul in garaj

18:32

Intra in casa

02:46

03:17

Ajunge la casa de vacanta sotia victimei, respectiv Damian Valeria – parcheaza
autoturismul in garaj
Clipeste senzorul luninos al sistemului de de automatizare al portii – Damian Valeria
declara ca momentul este imediat ulterior sesizarii la 112.
La locuinta victimei soseste ambulanta

CAMERA 2

Amplasata in partea de Vest – dintre poarta mica de acces si casa

00:13

In curtea imobilului, in zona din fata verandei, ( usii de acces ) isi fac aparitia siluetele a
doua persoane de sex masculuin ( mascate )

CAMERA 3

Amplasata in partea de Sud – dintre casa si lanul de porumb ( nu este dotata cu sistem de
inregistrare pe timp de noapte )

CAMERA 4

Amplasata in partea de Est – dintre casa si gospodaria anexa ( padure )

18:29

Damian Valeriu ajunge la casa de vacanta cu autoturismul pe care-l parcheaza in garaj

18:59

Damian V. iese din locuinta avand in mana o galeata, merge in zona gospodariei anexe

19:03

Damian Valeriu se reintoarce in locuinta

03:06

TIMPUL CRITIC - 00:00 - 02:00 - ora 00:13 - corespunde cu momentul trecerii la act. Actiunea criminala se
finalizeaza in jurul orei 02:00
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A se vedea Anexa

SINTEZA SEMNALMENTE
Autor 1
SEMNALMENTE
STATICE
Vârstă:
Înălţime:
Corpolenţă: Atletica
Ten:
Contu faţă:
Nas:
Ochi:
Sprâncene:
Buze:.
Păr:.

SEMNALMENTE
DINAMICE

SEMNE
PARTICULARE

VESTIMENTAŢIE
Hanorac cu gluga.
- Poartă pe cap - gluga.
Fata acoperita cu ciorap
dama

Formula dactiloscopică – a se vedea urmele papilare ramase in evidenta
Profil genetic – a se vedea Raport Expertiza 2896693 / 26.07.2013 - proba notata PRB000116 si proba
notata PRB000117
Autor 2
SEMNALMENTE
STATICE
Vârstă:
Înălţime: peste medie
Corpolenţă: astenica
Ten:
Contu faţă:
Nas:
Ochi:
Sprâncene:
Buze:.
Păr:.

SEMNALMENTE
DINAMICE

SEMNE
PARTICULARE

VESTIMENTAŢIE
Fata acoperita cu ciorap
dama

Formula dactiloscopică - a se vedea urmele papilare ramase in evidenta
Profil genetic – a se vedea Raport Expertiza 2896693 / 26.07.2013 - proba notata PRB000116 si proba
notata PRB000117
Individualitatea psihocriminalistica - Autorii cunosc faptul ca locuinta are sistem de supraveghere video
REPERE SOCIOLOGICE

REPERE PSIHOLOGICE

- Îl găsim în compania oamenilor de
curte, zilieri.
- Fara calificare profesională
- Cunoaşte topografia localităţii şi a
locuintelor din zona
- Nivel studii – elementare
- Mobil geografic – arie comunala
- Are antecedente contravenţionale si
penale

- Tip comportamental – brutal,
se protejează de percepţia
socială. Incearca sa-si ascunda
emotiile.
- Tip afectiv – instabil – oscilaţii
afective
- Tip temperamental – excitabil,
impulsiv - coleric
- Nivel de inteligenţă – mediu

REPERE PSIHIATRICE
- Afectiv euforic - vezi
C.Gorgos – „Vademecum în
psihiatrie”, p.230-231

RECONSTRUCTIA SCENEI CRIMEI
MOMENT
1
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

ACŢIUNE
Autorii au venit dinspre zona împădurită, aspect ce
sugerează faptul că zona le este cunoscută.

MOTIVAŢIA INTERPRETĂRII

Punct comun al celor trei carari
de urme din lanul de porumb
( dispuse in evantai )
Prealabilă supraveghere a casei de vacanta şi Urmele de incaltaminte
vecinătăţilor din lanul de porumb şi verificarea suprapuse de langa gard
pozitiei victimei în casă
Pătrunde în curtea casei de vacanta prin Urmele de sol de pe gard
excaladarea gardului. Se produce zgomot, sezizat
de victima.
Autorii sunt întampinati de victima in pragul Urmele create prin lovire,
usii, aceasta foloseste un levier in scop de alunecare pe perete si levirerul
atac / aparare. Atacul victimei este deviat de autori, pozitionat in plansa foto.
astfel ca levierul folosit de victim creeaza urmele de
scrijilire de pe perete.
Victima este imobilizata si trasa in mijlocul primei A se vedea raportul privind
incaperi ( hol de zi ) unde prin flexarea capului spre intrepretarea urmelor precizate in
înapoi si lovire în coapsa dreaptă autorii reusesc sa actul medico -legal
îngenuncheze victima si sa-i aplice benzi adezive
imobilizatoare. Victima astfel imobilizata este
asezata in fotoliu.
Autorii cauta valori in locuinta consumand Urmele pozitionale - schimbarea
concomitent bauturi alcoolice aici gasite.
poziţiei iniţiale a obiectelor şi
lucrurilor din incaperile locuintei
Autorii remarca faptul ca victima nu mai respira, o Urmle dinamice, formate în
transporta in dormitor ( prin tarare ), desfac benzile procesul de alunecare şi frecare
adezive de la nivelul casilor respiratorii si incearca dispuse pe pardoseala incaprerii
resuscitarea victimei
si obiectele cazute. Urmele de pe
vestimentatia sumara a victimei
Constata decesul victimei si parasesc locul faptei

RAPORT SINTEZA FAPTA
Răspunsul la cele şapte înrebări fundamentale8
ÎNTREBARE
Ce faptă s-a comis

Omor

RĂSPUNS

Când a fost săvârşită fapta

Ziua ( 29 septembrie 2009 )

Unde s-a comis fapta

Mediul – rural urban casa de vacanta

Cine sunt autorii faptei

tineri [cunosc zona ]

Cum, în ce mod s-a săvârşit Vezi particularitățile modului de operare
fapta
Cu ajutorul cui a fost Grup criminal
săvârşită fapta
În ce scop a fost săvârşită
fapta

Procurare bunuri de valore prin înşalaciune, tâlhărie.....

Particularităţile modului de operare
TIPUL PARTICULARITĂȚII
Împrejurările comiterii
Clasificarea Victimei

PARTICULARITĂȚILE PUNCTUALE

Unelte, scule, aparatură şi diverse
Substanţe

- victima „ocaziei bune”, infractorul oferă un preț bun
pentru un obiect de valoare.
- Forța fizică
-

Procedee prealabile comiterii infracţiunii

- Autorii supraveghează intrearea în casele de

amanet
- Se informează ( sau sunt informaţi ) cu privire la
tranzacţiile solicitate însă nefinalizate
- Urmăresc victima, relaționează cu aceasta şi propun
o tranzacție tentantă privind obiectul oferit spre
amanetare
Modul de pătrundere la locul faptei sau de a intra
în contact cu victima
Procedee în timpul comiterii infracţiunii
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- Abordare directă

Procedee după comiterea infracţiunii

- Conduc victima „ la persoana care va da banii „
- Acționează pentru deposedarea victimei de obiectul
de valoare
- Urmăresc desfășurarea C.L.F. din rândul curioșilor

Urme lăsate la locul faptei

- Urme ideale

În cazul când sunt cunoscute fapte cu mod de operare asemănător se aplica metoda de identificare comparativă

