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SOCIETATEA ROMÂNA A
CERCETĂTORILOR
ÎN STRATEGII JUDICIARE 1
CENTRUL DE CERCETĂRI PENTRU
INVESTIGATII CRIMINALE APLICATE

România / Râmnicu Sărat,
str. N.Bălcescu nr. 2 B
0723435605 e-mail:
probafavorabila_z@ yahoo.com
zamfirescu_49@yahoo.com
probafavorabila.webgarden.ro

NR. 00 / .2017
RAPORT DE CERCETARE
CERCETĂTOR - Conf.univ.dr. Neculai Spirea Zamfirescu, atestat de Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor,
Diplomelor şi Certificatelor Universitare, prin Ordinul M.E.C.T. 4693 / 2008. Capacitatea de a desfăşura
activităţi de cercetare-dezvoltare a fost evaluată de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiintifică şi
atestată prin Decizia 9757 / 2009
SOLICITANT – Tima Anisoara
OBIECTUL CERCETĂRII: Interpretarea fenomenologică a urmelor in cauza privind moartea suspecta a
victimei Tima Alexandru
DOCUMENTE PUSE LA DISPOZIŢIE:
- Raport medico legal de necropsie2
- Concluzii medico legale3
- Fotografii extrajudiciare4
OPERATIUNI INVESTIGATIVE:
Reconstructia traseului parcurs de victima, stabilirea locurilor si mediilor cu potential infractional ( investigatii)
Vizualizarea palierelor si a luminatorului blocului
Societate cu personalitate de drept natural, funcţionând ca instituţie ştiintifică de formare, specializare, perfecţionare şi
recomandare a cercetătorilor în strategii judiciare.
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MOMENTELE EVENIMENTULUI:
MOMENTUL 1 Preliminar actiunilor ce au avut ca efect precipitarea, respectiv contactul victima
agresor
MOMENTUL 2 Agresorul prindere manerul rucsacului, tragere din punct fix, cu rotire dreapta

Victima
Pozitionare cu spatele la agresor
stabilitate relativa
(actiune spontana din miscare / pasi inapoi)

Agresor
Pozitionare cu fata la victima,
stabilitate controlata
(actiune premeditata din punct fix)

MOMENTUL 3 / Victima opune rezistenta prin rotirea corpului spre dreapta / intervine asocierea fortelor cu
consecinta amplificariui fortei imprimata de agresor

Zonă textila rezistenta

Rupere forţe asociate Rupere forţă victimă
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Caracteristici, descrierea produsului - Gembird NCC-7
Producator: Gembird / Model: NCC-7
Sursa / www.magazinultau.ro/Rucsac_Gembird_NCC7_17
Descriere
Rucsac Notebook 17". Dispune de compartimente pentru notebook, documente.
Buzunare aditionale pentru articole de business si calatorie.
Suport instrumente de scris, suport carti de vizita, buzunar accesorii.
Compartiment captusit dedicat notebook
Maner rezistent
Suprafata din spate ergonomica pentru un transport confortabil
Inchidere prin intermediul fermoarelor duble
Bretele de umar ergonimice
Material: Nylon
Compartimente:
1 compartiment
2 buzunare frontale si 2 buzunare laterale
Dimensiuni(mm): 395 x 270 x 45 / Greutate(Kg): 1.1
MOMENTUL 4 / Agresorul elibereaza manerul rucsacului determinand miscarea corpului victimei spre
luminator5.

Centripét, -Ă, - Care tinde să se apropie de centru; centripetal. ◊ Forță centripetă = forță egală și opusă celei
centrifuge, care menține un corp rotitor pe traiectoria circulară / Centrifúg, -ă, Care tinde să se depărteze de centru;
centrifugal. ◊ Forță centrifugă = forță care acționează asupra unui corp aflat în mișcare de rotație, tinzând să-l depărteze
de axa de rotație. Propúlsie , forță exercitată asupra unui obiect etc. pentru a-i provoca mișcarea de înaintare . N.N. In
cazul de fata, forta eliberata, care a provocat miscarea corpului victimei spre luminator.
5
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MOMENTUL 5, Încercarea victimei de a stopa precipitarea / producerea plagilor corespondente.

Piciorul stang
Plagi create urmare a extensia piciorului
stang, cu lovirea de canatul vertical stang
inferior al ferestrei luminoarului

Mana dreapta
Plagi creeate in incercarea victimei
de a se prinde de canatul orizontal
al ferestrei luminoarului

MOMENTUL 6 / Producerea plagilor cauzatede incercarea victimei de a amortiza impactul / priza
mainilor la sol

Mana stanga

Mana dreapta

MOMENTUL 7 / Producerea politraumatismului specific caderii de la mare inaltime in pozitie semisezanda, respectiv fracturi de: humerus stang; bazin; stern; coaste hemitoracice stang; scapula
stanga
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CONCLUZII
Interpretarea fenomenologica a urmelor examinate in directa corelatie cu topografia locului evenimentului, a
scos in evidenta urmatoarele: Forta bratului drept al agresorului, manifestata prin tragere si rotire din puct fix,
spre dreapta inapoi, alaturi de forta orientata spre dreapta a corpului victinei (aflat in instabilitate) determina o
forta centripeta stopata si inlocuita de o forta centrifuga in momentul eliberarii mânerului rucsacului de catre
agresor, cu consecinta provocaii unei mişcari de înaintare a corpului victimei spre ferestra luminatorului,
lovirea de zidul canatului orizontal al ferestrei, urmata de dezechiliprare si precipitare
Concluzia medico legala6 prin continutul, liera si spiritul expresiei „a priorii” indica cunoasaterea care nu se
bazata pe experienta, ci pe ratiune pura, independenta de raporturile cu exteriorul. Concluzia medico legala
este confirmata „a fortiori” (cu atat mai mult) de finalitatea concluzionala a datelor anchetei .
Avind in vedere interpretarea fenomenologica a urmelor si concluzia medico legala, excludem ipoteza
gestului suicidar.

Conf.univ.dr. N. Zamfirescu

6
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MODELUL IPOTETICO DEDUCTIV
MOMENTUL

TIMPUL
Cu o zi înainte sau
chiar în dimineaţa

ACȚIUNEA
Victima primeşte un obiect de valoare, pentru al valorifica prin
sistemul amenet… Alege agenția X din B-dul Ion Mihalache

2

Dimineața zilei
comiterii faptei
08:00

3

08:30

4

09:00 – 10:00

Având asupra sa obiectul de valoare [aur, obiect de arte,tablou de
colecţie,ceas de lux, etc] intră în agenția de amanet din B-dul Ion
Mihalache pentru a efectua operaţiunea de creditare tip amanet. Nu
efectuează tranzacţia întrucat nu i se oferă suma dorită, părăseşte
agenţia
Este urmărit de autori ( bijnițarii din zonele caselor de amanet ) până
la agenția de amanet din Sos. Nicolae Titulescu,unde ca şi anterior,
nu primește suma dorită, deci nu efectuează tranzacţia
Iese din agentie având asupra sa obiectul de valoare, – autorul /
autorii îi oferă suma dorită, aceptă şi îi urmează în câmpul
infracțional “ pentru a primi contravaloarea obiectului de valoare “

1

Concluzii privind dinamica acțiunii criminale - Cauza Tima
Interpretarea fenomenologica a urmelor examinate în directa
corelaţie cu topografia locului evenimentului, a scos în evidenţa
următoarele: Forţa braţului drept al agresorului, manifestată prin
tragere şi rotire din punct fix, spre dreapta înapoi, alături de forţa
orientată spre dreapta a corpului victimei (aflat în instabilitate)
determina o forţă centripetă stopată şi înlocuită de o forţă centrifugă
în momentul eliberării mânerului rucsacului de către agresor, cu
consecinţa provocării unei mişcări de înaintare a corpului victimei
spre ferestra luminatorului, lovirea de zidul canatului orizontal al
ferestrei, urmată de dezechiliprare şi precipitare.
Concluzia medico legala prin conţinutul, liera şi spiritul expresiei „a
priorii” indică cunoaşaterea care nu este bazată pe experienţă, ci pe
raţiune pură, independentă de raporturile cu exteriorul. Concluzia
medico legala este confirmată „a fortiori” (cu atât mai mult) de
finalitatea concluzională a datelor anchetei . 7
Având în vedere interpretarea fenomenologica a urmelor
concluzia medico legala, excludem ipoteza gestului suicidar.

7
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PROFILUL FAPTUITORILOR - Trinomul individualităţii ipotetice
Individualitatea biocriminalistică (fizică). – dedusă din interpretarea urmelor şi din consemnările din
materialul testimonial şi investigativ.
Semnalmente dinamice

Semnalmente statice

Semne particulare

Vestimentaţie
Specifică mediului bijnitarilor

Individualitatea modului de operare – dedusă din conţinutul modelului ipotetico-deductiv.
ITER CRIMINIS
- unde
vezi iter criminis

Modus Operandi
- în ce mod
vezi modelul ipotetico deductiv

Punctum saliens
- în ce scop
DEPOSEDARE DE VALORI

Individualitatea psihocriminalistică - dedusă din ansamblul operaţiunilor şi transpusă în repere
identificatoare. În fapt, este vorba de a răspunde la întrebarea „Cine este autorul?”
Repere psihologice
*Tip de personalitate
COLERIC
*Tip comportamental
*Tip afectiv
*Tip temperamental
*QI
*Caracteristici identificatoare
*Sexualitate
ACTIV

Repere sociologice
*nivel studii
- GHIMAZIALE, neterminate
*profesie
- NEÎNCADRAT
*sistem socio-relaţional
- MEDIUL BIJNIȚARILOR
*poziţionare în spaţiu social
- CUNOSCUT

Repere psihiatrice
Elemente definitorii ale
personalităţii
Vezi C.Gorgos8.

C.Gorgos, Vademecum în Psihiatrie, Ed. Medicala București – 1985 și Dicționar Enciclopedic de Psihihiatrie, Ed.
Medicala București 1989

8

