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Abstract (en): This paper aims to provide an image of the falling from height in cases of suspicious deaths,
in such a manner, that it may spark the interest of some members from the next generation of inquisitive
forensic investigators, and maybe, inspire them in the colossal work required in the attempt of finding out
the truth behind the facts. As a result of seeing the big picture, the process of breaking down into categories
the occurrence of cases on suspicious deaths, regarding the falling from heights, besides reshaping, in small
steps the way it slowly evolves when facing high yearly occurrence rates in urban/metropolitan areas, the
concept and factual manner of handling it, may prove useful for setting up in the spotlight the blind spots
that may be overlooked by usual day to day procedure. Moreover, this research points out actual results of
some important data from the year 2015, regarding the subject of the paper, after the information was
analyzed in a systematic method, in order to obtain statistical feedback on how a portion of the suspicious
deaths look on paper, when speaking of how Bucharest administrates it. Finally, the research indicates a
case study on a particular suspicious death of the 2015, which turned out in reality to be a homicide,
remarking why all suspicious deaths should always be approached as possible homicides.
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Abstract (ro): Această lucrare urmărește să faciliteze o image privitoare la precipitarea în cazul morții
suspecte, în așa manieră încât ar putea să trezească interesul unor membri din viitoarea generație de
criminaliști intrigați de subiect, și poate, să îi inspire în munca colosală indispensabilă în a încerca aflarea
adevărului din spatele faptelor. Ca urmare a vizualizării a unei imagini de ansamblu, procesul separării pe
categorii a cazurilor privitoare la precipitarea în cazurile morților suspecte pe lângă reformarea, în mici
pași a metodei în care ușor evoluează, atunci când vizează un nivel ridicat a numărului de cazuri înregistrate
în zonele urbane/metropolitane, conceptul teoretic și maniera concretă de abordare, se poate dovedi utilă
în scopul scoaterii la iveală a punctelor oarbe ce pot fi neglijate prin procedura tipică de zi cu zi. Mai mult
decât atât, cercetarea din această lucrare reflectă rezultate ale unor date importante din anul 2015, privind
subiectul lucrării de față, după ce informația a fost analizată într-o metodă sistematică, pentru a se obține
un răspuns statistic referitor la cum un segment din morțile suspecte se înfățișează pe hârtie, atât cât ține de
maniera administrativă abordată de București. În cele din urmă, cercetarea indică elemente ale unui studiu
de caz particular, referitor la un incident semnalat inițial ca moarte suspectă în 2015, care s-a dovedit a fi
în realitate un omor, punctându-se astfel de ce toate morțile suspecte ar trebui întotdeauna să fie abordate
ca posibile situații de omor.
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