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Abstract (en): To become a forensic expert in any subject, it takes hard work, patience, desire and not the
least inclination for this area. This goal must be well prepared still in school, in our case the Police
Academy, which trains future forensic officers. Students which chose forensic area should be advised by
well trained teachers and their efforts should be channeled to the specialties of each student feel drawn. In
this process plays an important role both theoretical basis, where are formed the basic knowledge of this
formation, as well as practice, which polished and secure the information gathered, and, why not, enriches
and gives them a new perspective. The importance of training of examiners is an "Achilles' heel" in the
process of finding out the truth. The conclusions in the reports that concern forensic examination of
handwriting and/ or signature plays an important role during the trial, which analyzes all samples
investigated. Often the judges formulate conclusions based only on forensic reports conclusions in this field
of examination. Therefore, attention should be paid to train future experts in examining handwriting and
signature in order to avoid errors that can cause serious harm to both individuals, institutions, communities
or the state.
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Abstract (ro): Pentru a deveni un expert criminalist în orice specialitate, este nevoie de multă muncă,
răbdare, dorință și nu în ultimul rând înclinație pentru acest domeniu. Acest deziderat trebuie bine format
încă de pe băncile școlii, în cazul nostru ale Academiei de Poliție, care pregătește viitorii ofițeri criminaliști.
Studenții claselor de criminalistică trebuie îndrumați de persoane bine instruite iar eforturile lor trebuie
canalizate spre specializările de care fiecare student se simte atras. În acest proces, un rol important îl joacă
atât baza teoretică, în care sunt formate cunoștințele fundamentale, cât și practica, care șlefuiește și fixează
informațiile acumulate, și, de ce nu, le îmbogățește și le conferă o nouă perspectivă. Importanța pregătirii
examinatorilor este un „călcâi al lui Ahile” în cadrul procesului de aflare a adevărului. Concluziile
formulate în cadrul rapoartelor criminalistice ce au ca obiect examinarea scrisului de mână și/ sau a
semnături joacă un rol important în timpul judecății, care analizează toate probele anchetei. De multe ori
formularea deciziilor judecătorilor se bazează doar pe concluziile formulate în rapoartele criminalistice de
acest gen. De aceea trebuie acordată o mare atenție pregătirii viitorilor experți în domeniul examinării
scrisului de mână și al semnăturii, pentru a evita erorile ce pot cauza grave prejudicii atât unor persoane,
instituții, comunități sau chiar statului.
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