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Abstract (en): Direct knowledge of the crime scene offers the possibility of a fairer interpretation of traces
discovered during the research through integration into the overall picture of the crime scene, providing a
faithful representation of the circumstances that gave them birth. A primary gathering evidence, necessary
in developing as fair versions as possible, helps represent a clear mechanism in committing the crime and
the succession in which the various actions of the offender were committed.
When conducting research on the spot, within the first investigation and verification, any negative
circumstances need to be established, the practice demonstrating that in some cases some people framed
their crimes for different reasons.
If, from the on-site investigations, the suspect or suspects are deducted to know about the individual injured,
his house or car (depending on the case), investigations will be directed towards establishing the circle of
relations of the victim and the other members of his family. Their behavior in society also needs to be
established, because the injured person enters into various dangerous combinations with suspects, and they,
taking advantage of the naivety of the victim, go straight to the act or "tip" the other " professionals "in the
matter of judicial crime.
Whereas, in major cities, the research team are confronted with multiple events, following the investigation
on the spot, for further investigations, only the officer from the Criminal Investigation will remain on spot.
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Abstract (ro): Cunoaşterea nemijlocită a locului săvârşirii faptei oferă posibilitatea unei interpretări mai
juste a urmelor descoperite în cursul cercetărilor, prin încadrarea lor în tabloul de ansamblu al locului faptei,
asigurând o reprezentare fidelă a împrejurărilor care le-au dat naştere. Culegerea unui material probator
primar, necesar elaborării cât mai juste a versiunilor, ajută la reprezentarea cât mai clară a mecanismului
săvârşirii infracţiunii respective şi a succesiunii în care s-au desfăşurat diferitele acţiuni ale infractorului.
Cu ocazia efectuării cercetării la faţa locului, a primelor investigaţii şi verificării vor trebuii stabilite şi
eventualele împrejurări negative, practica demonstrând că, în unele situaţii unele persoane înscenează
comiterea infracţiunilor din diverse motive.
Dacă, din cercetarea la faţa locului, se deduce că suspectul sau suspecţii cunoşteau date despre persoana
vătămată, locuinţa acestuia sau autovehicul (depinde de caz) investigaţiile vor fi orientate în direcţia
stabilirii cercului de relaţii ale victimei şi ai celorlalţi membri ai familiei sale. De asemenea, se va căuta să
se stabilească şi comportamentul acestora în societate, întrucât persoana vătămată întră în diverse
combinaţii, periculoase, cu persoane suspecte, iar aceştia , profitând de naivitatea victimei, trec direct la
comiterea faptei sau „vând pontul” la alţi „profesionişti” în materia infracţionalităţii judiciare.
Întrucât, în marile oraşe, echipa de cercetare se confruntă cu multiple evenimente, după efectuarea cercetării
la faţa locului, pentru continuarea investigaţiilor va rămâne în teren numai ofiţerul de la Investigaţii
Criminale.
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