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Abstract (en): Disaster victim identification (D.V.I.) is a subject that received very poor attention in
Romania, until the last few years. Although certain activities of identifying disaster victims took place
before and had a very good outcome, it is more obvious that a standard procedure that shows integrated
ways to deal with this kind of events is needed. This kind of procedure should comply with the
international standards and should impose strict rules to be followed and mutual actions throughout the
whole identification process. This article aims to establish general guide lines in dealing with this kind of
unfortunate events, from a forensic point of view. The general approach of this article is focused on the
specific activities that should be undertaken in the process of investigating a body or a body part,
discovered during the Crime Scene Investigation in case of disasters. Moreover, one of the basic demands
for a valid certain identification is filling in, as accurate and as complete as possible, the ante-mortem
(AM) and post-mortem (PM) forms, so the reconciliation part can be successful. The final step in
identifying a body of a disaster victim is based on the quality of the field investigation, as well as on how
thoroughly the ante mortem forensic investigation was performed, both playing a key role in the
identification process.
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Abstract (ro): Identificarea victimelor dezastrelor reprezintă un subiect care în România nu a primit o
atenție deosebită până în ultimii ani. Deși activitatea de identificare a acestor victime a avut loc și s-a
înfăptuit cu succes de fiecare dată, este tot mai evidentă necesitatea unei proceduri cadru de acțiune în
astfel de situații, care să respecte normele internaționale în domeniu și care să impună rigurozitate și
omogenitate pe întreg parcursul procesului de identificare a victimelor. Prezentul articol își propune să
traseze liniile generale de abordare din punct de vedere criminalistic a unei astfel de activități, accentul
punându-se mai ales pe acțiunile specifice care trebuie întreprinse în faza de investigare a cadavrelor sau
a părților de cadavre descoperite cu ocazia cercetării la fața locului, în cazul unui astfel de eveniment. În
aceeași măsură, completarea cât mai exactă și cât mai completă a formularelor tip ante-mortem și postmortem, reprezintă una dintre cerințele de bază pentru o identificare certă în urma procesului comparativ.
Etapa finală a unei astfel de identificări se bazează atât pe o cercetare calitativă a locului evenimentului,
cât și pe modul de realizare a activităților criminalistice desfășurate în faza de cercetare și investigare
ante-mortem, ambele procese fiind de o importanță majoră în activitatea de identificare.
Cuvinte-cheie: dezastru, identificare, ante-mortem(AM), post-mortem(PM), identificare în urma
comparației.

