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abstract

Determining the length of documents is a frequently asked task in judicial expertise. Solving this problem is not 
a simple one, therefore, the experience of judicial expertise is very important,  accumulated for an effective later activity 
in this area.

In this work some possibilities for determining the length of documents are shown by means of examples from the 
practice of technical expertise of documents, document materials and writing, grafoscopic.
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rezumat

Determinarea vechimii documentelor este o sarcină frecvent solicitată în cadrul expertizelor judiciare. 
Soluţionarea acestei probleme nu este una simplă şi, de aceea, este foarte importantă experienţa de expertiză judiciară 
acumulată pentru o activitate ulterioară eficientă în acest domeniu. 

În prezenta comunicare sunt arătate unele posibilităţi de determinare a vechimii documentelor prin intermediul 
exemplelor din practica de expertiză judiciară tehnică a documentelor, a materialelor documentelor şi a scrisului, 
grafoscopică.

Cuvinte-cheie: determinarea vechimii documentelor, practica de expertiză judiciară. 
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I. ACTUALITATEA TEMEI
Practica de expertiză judiciară denotă un grad sporit al numărului de expertize judiciare tehnice a 

documentelor, grafoscopice, a materialelor documentelor şi a scrisului în cadrul examinării diverselor documente 
pe cauzele civile, dar şi penale. Una din întrebări, soluţionarea căreia este frecvent solicitată experţilor este 
determinarea vechimii documentelor sau a unor părţi ale acestora. Ordonatorii expertizelor formulează această 
sarcină în mod diferit, referindu-se la vechimea documentelor, rechizitelor, trasăturilor, textelor, înscrisurilor 
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în documente etc. şi corespunderea datei reale cu cea indicată în documente. În unele cazuri este solicitată 
determinarea datei absolute a unui act, iar în alte cazuri este suficientă stabilirea neconcordanţei datei producerii 
actului cu cea indicată în acesta pentru a atrage nulitatea înscrisului. 

Sarcina de determinare a vechimii documentelor, în special a celei absolute, este una relativ dificilă. 
Există totuşi cazuri când aceasta a fost realizată. Soluţionarea întrebării date este posibilă în cadrul unui sau 
mai multor genuri de expertiză judiciară prin intermediul determinării diverselor caracteristici, care rezultă din 
cazuri concrete, de aceea, în scopul facilitării soluţionării întrebării date este util de a analiza şi a ţine cont de 
experienţa de expertiză judiciară în acest domeniu.

II. OBIECTIVE
Analiza practicii de expertiză judiciară acumulată la soluţionarea sarcinilor de determinare a vechimii 

documentelor prin intermediul examinării tehnice a documentelor, grafoscopice, a materialelor documentelor 
şi a scrisului.

III. METODE DE CERCETARE
Societatea de astăzi la general şi fiecare persoană în parte în particular este strâns legată de necesitatea 

perfectării şi utilizării a unui spectru larg de documente (acte), care reprezintă obiecte materiale ce conţin 
informaţie în formă fixată şi destinată special pentru transmiterea ei în timp şi spaţiu sau orice înscris tipărit, 
dactilografiat, manuscris, desenat, imprimat în diverse moduri prin intermediul căruia se atestă o stare, identitate, 
profesie sau o valoare. Totodată, este bine cunoscut fenomenul falsificării sau contrafacerii documentelor, cu 
care se confruntă mai multe persoane şi care presupune pornirea unor procese judiciare, în cadrul cărora sunt 
soluţionate diverse întrebări pe marginea documentelor în litigiu prezentate, inclusiv ce ţin de determinarea 
vechimii acestora.

Este necesar de accentuat că vechimea documentelor poate fi: relativă sau absolută1. 
Vechimea absolută reprezintă timpul sau perioada de timp când a fost produs/executat documentul sau 

fragmentul respectiv al documentului, exprimat în unităţi concrete de timp (ore, zile, săptămâni, luni, ani).
Vechimea relativă reprezintă modalitatea de exprimare a altor perioade de timp a producerii documentului 

sau părţilor lui când rezultatul obţinut nu se exprimă în unităţi concrete de timp, dar în unităţi relative de 
măsură, cum ar fi stabilirea ordinii cronologice (consecutivităţii) de executare a rechizitelor sau fragmentelor 
în document, adică care din acestea sunt executate mai devreme (primul, mai întâi) şi care mai târziu (al 
doilea, al treilea), stabilirea faptului executării în acelaşi moment, în aceeaşi sau diferite perioade de timp, fără 
determinarea timpului absolut de executare etc.

Soluţionarea sarcinii privind determinarea vechimii executării rechizitelor în documente permite de a 
stabili în cadrul proceselor judiciare circumstanţele şi diversele aspecte pe marginea documentelor în litigiu, 
inclusiv a faptului falsificării/contrafacerii documentelor şi altor circumstanţe.

În mai multe cazuri stabilirea vechimii actului sau a înscrisurilor în acestea este practic imposibilă 
din motivul că laboratoarele de expertiză judiciară nu sunt dotate cu mostre de materale ale documentelor 
şi a scrisului din diferite perioade de timp şi de la o totalitate de producători a acestora, precum şi lipsesc 
bazele de date privind caracteristicile materialelor documentelor şi a scrisului de la diferiţi producători şi pe 
diferite perioade de timp. Un alt motiv ar fi lipsa unor metodici aprobate de stabilire a vechimii absolute prin 
intermediul examinării materialelor documentelor şi a scrisului. 

În pofida acestui fapt, vechimea executării documentelor totuşi poate fi determinată pe diferite căi, 
procedându-se la un gen sau la mai multe genuri de expertiză judiciară, în dependenţă de cazul concret studiat. 
Sarcina de determinare a vechimii executării documentelor poate fi soluţionată separat în cadrul expertizelor 
tehnice a documentelor1, grafoscopice, a materialelor documentelor şi a scrisului2 şi/sau, după caz – în cadrul 

1 V.E. Leapicev, M.O. Kozlov, V.V. Serioghin ș.a., Tehnico-kriminalisticheskaia expertiza dokumentov: Uchebnik, MVD Rossii, 
Volgograd, 2005, p. 246.

2 E. Obreja, O. Cataraga, N. Melnicenco, Metodică tip de efectuare a expertizei judiciare: „examinarea materialelor documentelor 
şi a scrisului”, CNEJ MJ, Chișinău, 2018, p. 31 și p. 71; N.A. Soklakova, V.N. Hrustaliov, Kriminalisticheskoe issledovanie materialov 
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unor expertize complexe. 
În practica de expertiză judiciară vechimea relativă a fost stabilită prin:
- determinarea consecutivităţii executării în documente a textului imprimat şi a textului manuscris/

semnăturii, cu sau fără prezenţa punctelor comune de intersecţie a trăsăturilor;
- determinarea consecutivităţii executării în documente a textului manuscris şi a semnăturii în cazul în 

care sunt prezente puncte de intersecţie comune;
- determinarea consecutivităţii executării în documente a textului imprimat şi impresiunii ştampilei în 

cazul prezenţei sectoarelor de intersecţie;
- determinarea executării a două documente în aceeaşi sau în perioade diferite de timp;
determinarea consecutivităţii executării a două documente.
Exemplul 1. Expertizării a fost supusă o recipisă prin care se atestă primirea unui împrumut în mărime 

de 175000 euro. Textul recipisei a fost imprimat la imprimantă laser (metoda electrofotografică) cu toner 
negru, iar semnătura şi numele manuscris al persoanei care a împrumutat – au fost executate cu stilou cu bilă 
şi pastă. Textul imprimat nu se intersectează cu textul manuscris şi nici cu semnătura. 

Concluzia făcută: pe fila recipisei iniţial a fost executat textul manuscris şi semnătura cu stilou cu bilă 
şi pastă de culoare violetă, ulterior fiind imprimat textul de tipar al recipisei prin metoda electrofotografică. 
Consecutivitatea a fost determinată prin metoda Toropov, stabilindu-se prezenţa pe spaţiul trăsăturilor textului 
manuscris şi a semnăturii a microgranulelor de toner negru, forma acestor granule fiind nemodificată, fără 
urme de pastă pe suprafaţa lor, respectiv s-a constatat lipsa de granule de toner deformate (turtite) şi/sau cu 
urme de pastă pe suprafaţa acestora. 

 
Figura (a)

 
Figura (b)

 
Figura (c)

Un sector de trăsătură cu pastă a textului manuscris, pe spaţiul căreia se află o microgranulă de toner negru (indicată cu 
săgeată roşie); imagini la microscop, grosisment: fig. a - 100x; fig. b - 500x; fig. c - 1000x.

Exemplul 2. Examinării a fost supus un act privind lista deservirilor tehnice efectuate, executat pe 4 file 
de hârtie albă format A4 cu text-tabel imprimat prin metoda electrofotografică (imprimantă, xerox) cu toner 
negru, pe filele căreia sunt prezente câte o semnătură, toate executate cu stilou cu bilă şi pastă violetă. Pe unele 
file trăsăturile semnăturii se intersectează cu textul de tipar, iar pe altele acestea nu se intersectează.  

Concluzia: iniţial pe filele de hârtie ale actului a fost imprimat textul-tabel prin metoda electrofotografică, 
ulterior au fost executate semnăturile cu stilou cu bilă şi pastă violetă. Consecutivitatea a fost determinată 
urmând metoda Toropov, examinând punctele de intersecţie a textului imprimat cu semnătura, respectiv, a 
trăsăturilor semnăturii cu textul-tabel imprimat. 

dokumentov, Piter, 2005, p. 11 și p. 90; V.S. Mitrichev, V.N. Hrustaliov, Osnovi kriminalisticheskogo issledovania materialov, veshchestv 
i izdeliy iz nih, Sankt-Peterburg, 2003, p. 297.
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Un sector de intersecţie al textului-tabel cu 
trăsăturile semnăturii; imagini la microscop, 16-
32x.

Microgranule de toner turtite cu urme de pastă pe 
suprafață (indicate cu săgeți); imagini la microscop, 
750-1000x.

În punctele de intersecţie pe suprafaţa tonerului traseelor de tipar s-a stabilit prezenţa urmelor de 
adâncime, a deformărilor specifice a stratului de toner şi prezenţa urmelor de pastă. 

Pe spaţiul trăsăturilor semnăturii, care nu se intersectează cu elementele textului imprimat, au fost 
depistate o mulţime de microgranule de toner negru deformate (turtite) pe care sunt prezente urme de pastă.

Exemplul 33. Expertizei judiciare a fost supusă o ,,Listă de plată” prin care se atestă primirea sumei în 
mărime de 770000 lei. Lista de plată reprezintă o blanchetă din hârtie albă pe care este imprimat prin metoda 
tiparului ofset un text-tabel de culoare neagră, iar tabelul este completat cu text manuscris (numele persoanei, 
suma de bani primită şi semnătura – toate executate cu instrumente de scris cu bilă şi pastă violetă). Trăsăturile 
textului manuscris cifric (suma primită) şi trăsăturile semnăturii se intersectează parţial. 

Concluzia formulată: în actul „Lista de plată …” iniţial a fost executat textul manuscris cu numele persoanei 
şi suma primită, iar ulterior în rubrica ,,Semnătura pentu primire” a fost executată semnătura. Consecutivitatea a 
fost determinată examinând punctele de intersecţie: caracterul urmelor de adâncime în aceste puncte, caracterul 
plasării relative a pastelor violete pe suprafaţa hârtiei, caracterul fluorescenţei pastelor, direcţia şi caracterul 
striaţiilor pe suprafaţa stratificărilor de pastă. 

În punctele de intersecţie a fost stabilită continuitatea fluorescenţei trăsăturii semnăturii cu concomitenta 
întrerupere a continuităţii fluorescenţei trăsăturii textului manuscris cifric; continuitatea striaţiilor trăsăturii 
semnăturii şi întreruperea continuităţii striaţiilor trăsăturii textului manuscris cifric. 

 
Figura (a)

 
Figura (b)

Aspectul punctului de intersecție (indicat cu săgeată roşie) 
a elementelor textului manuscris cifric şi a semnăturii la 
lumina vizibilă (fig. a) şi în radiațiile infraroşii (fig. b).

Striaţii pe suprafața stratificărilor de pastă în 
punctul de intersecţie; imagini la microscop la 
puterea de mărire 750-1000x.

Exemplul 4. Expertizei a fost supus un contract privind împrumutul a 130000 euro, executat pe o filă 
de hârtie albă format A4, în care textul a fost imprimat la imprimantă laser cu toner de culoare neagră, iar 
semnătura şi impresiunea ştampilei persoanei responsabile – cu instrument de scris cu bilă şi pastă violetă, 
respectiv cu cerneală violetă. 

3 Anatolie Zaborot, Efim Obreja, Particularităţile cercetării traseelor cu sectoare limitate de intersecţie executate cu instrumente 
scripturale cu bilă cu pastă, Materialele Conferinţei știinţifico-practice internaţionale „Argumentarea ştiinţifică a rapoartelor de 
expertiză judiciară”, Legea și viaţa, Chișinău, 2018, p. 98.
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Concluzie: consecutivitatea executării textului imprimat, a semnăturii şi a impresiunii de ştampilă a fost 
următoarea: 1 – iniţial pe fila de hârtie a fost realizat la imprimantă textul de tipar al contractului cu toner 
de culoare neagră; 2 – după executarea textului de tipar a fost creată impresiunea prin aplicarea ştampilei cu 
cerneală de culoare violetă; 3 – ulterior a fost executată semnătura cu stilou cu bilă şi pastă de culoare violetă. 
Concluzia a fost formulată în baza caracteristicilor de repartizare reciprocă a coloranţilor şi a trăsăturilor 
textului de tipar, a impresiunii ştampilei şi a semnăturii.

Un sector de intersecţie a elementelor textului de 
tipar cu impresiunea de ştampilă; imagini la 
microscop, 16-100x.  

Aspectul unui element al textului de tipar în punctul de 
intersecţie cu impresiunea de ştampilă, până la şi după 
înlăturarea unui fragment al elementului textului de tipar 
(indicat cu săgeată roşie); imagini la microscop, 32x.

Urmele de cerneală a impresiunii ştampilei 
pe suprafața tonerului a textului de tipar; imagini 
la microscop, 1000x.

Aspectul unor sectoare de intersecţie a trăsăturilor 
semnăturii  cu elementele impresiunii ştampilei; 
imagini la microscop, 32-200x.

Exemplul 5. Expertizei au fost supuse două contracte de împrumut din 07.11.2007 şi din 23.06.2008, 
ambele semnate de 2 persoane privind împrumutul a 13000 şi, respectiv, 7000 dolari SUA. Concluzie: 
contractele de împrumut au fost executate în aceeaşi perioadă de timp, dar nu cu o diferenţă de timp de peste 
7 luni cum reiese din textele contractelor. 

Concluzia se bazează pe următoarele argumente: ambele contracte au fost executate prin metoda 
electrofotografică cu folosirea tehnicii de imprimare laser printer cu toner negru, folosind acelaşi utilaj, iar 
procesul de imprimare al textelor pe filele ambelor contracte a fost consecutiv neîntrerupt (printr-o singură 
procedură continuă), precum şi în baza caracteristicilor textelor de tipar, instrumentelor de scris cu bilă cu pastă 
reflectate în traseele semnăturilor şi al coloranţilor acestora, caracteristicilor hârtiei contractelor.

Vechimea absolută a documentelor a fost stabilită în cazurile examinării:
- documentelor pe care sunt prezente texte de tipar, semnătura executată cu instrument de scris cu bilă 

cu pastă şi impresiunea de ştampilă;
- documentelor în care data executării a fost modificată cu înlăturarea textului manuscris iniţial;
- documentelor pe care este prezentă semnătura copiată de pe alt document;
rămăşiţelor arse ale unor bancnote ale Băncii Naţionale a Moldovei.
Exemplul 1. Examinării a fost supus un Acord suplimentar la contractul de cumpărare-vânzare din 

22.07.2009, semnat de compania de construcţii şi persoana fizică. Concluzia: Acordul suplimentar la contractul 
de cumpărare-vânzare a fost executat probabil în perioada indicată în conţinutul acestuia (iulie 2009). 

Concluzia a fost formulată în baza caracteristicilor colorantului impresiunii ştampilei, a textului imprimat, 
a urmelor specifice ale utilajului de imprimare şi a caracteristicilor hârtiei în raport cu caracteristicile respective 
ale impresiunii ştampilei, ale textului imprimat, ale hârtiei şi ale utilajului de imprimare pe documente similare 
(contracte încheitate în diferite perioade de timp între compania de construcţii şi alte persoane fizice) prezentate 
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în calitate de modele. 
Exemplul 2. Expertizei judiciare a fost supusă o Recipisă privind împrumutul a 10000 dolari SUA. 

Concluzie: conţinutul iniţial al Recipisei a fost modificat parţial; data întocmirii recipisei a fost supusă corodării 
chimice şi intervenţiei mecanice cu înlăturarea părţii vizibile a textului manuscris iniţial; recipisa în litigiu a fost 
întocmită la data de 14.07.2003. Concluzia privind data întomirii recipisei se bazează pe rezultatele relevării 
textului manuscris iniţial şi identificării autorului textului manuscris înlăturat. 

Aspectul sectorului Recipisei cu textul manuscris privind data întocmirii accesteia, vedere în raze IR (partea stânga) 
şi textul manuscris inițial cu data întocmirii recipisei evidențiată cu colorant albastru pe imaginea în raze IR (partea 
dreapta).

Exemplul 3. Exemplul 3 se referă la stabilirea vechimii documentului prin metoda cunoscută generic 
sub numele de metoda de constatare a anacronismelor4 – metodă care se referă la cazurile când informaţia 
expusă în document nu corespunde realităţii obiective de stare a lucrurilor la data la care se pretinde că e datat 
documentul în cauză. Spre examinare în anul 2018 a fost prezentată o recipisă de împrumut a unei sume de 
bani în mărime de 63 mii lei moldoveneşti, recipisa fiind datată cu luna iulie a anului 2011. Una din persoanele 
a cărei semnătură se regăseşte în recipisă declară că astfel de recipisă nu a fost scrisă şi semnată la acea dată. În 
cadrul examinărilor sa constatat că semnătura în litigiu poartă urme de realizare prin procedeul de copiere în 
lumină transmisă. 

Concluzia: recipisa nu putea fi mai veche decât data de 29 februarie 2016, deoarece în materialele cauzei 
a fost identificat documentul purtător de semnătură a persoanei în cauză (un proces-verbal), care era datat 
de către o instanţă de judecată cu 29.02.2016, document de pe care s-a şi realizat (ulterior sau la acea dată) 
transferul semnăturii în recipisa examinată prin procedeul specificat mai sus.

Semnătura din recipisă Semnătura din procesul-verbal datat cu 29.02.2016

 
Vedere în lumină transmisă a ambelor semnături Datarea procesului-verbal

Exemplul 4. Expertizei judiciare au fost supuse rămăşiţele arse ale unor obiecte din hârtie, ridicate de la 
faţa locului de pe mâinile şi hainele suspectului pe faptul primirii unei mite în bancnote ale BNM. Concluzia: 
în rămăşiţele ridicate de la faţa locului, pe mâinile şi hainele suspectului au fost identificate fragmente arse, 
carbonizate, parţial scrumite ale unor bancnote de 500 lei, anul de fabricare 1992, 200 lei, anul de fabricare 
2013 şi 2007, 100 lei anul de fabricare de până la 2015 şi a unor bancnote cu anul de producere 2015. Anul 
producerii bancnotelor a fost stabilit după unele caracteristici ale hârtiei (culoare, grosime, caracterul suprafeţelor 

4 D. Sandu, Falsul în acte, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1977, p. 186.
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fragmentelor, tipul reliefului), prezenţa, conţinutul, forma, dimensiunile, culoarea şi nuanţa imaginilor, plasarea 
reciprocă, tipul şi calitatea tiparului, prezenţa semnelor de protecţie (microfibre colorate, luminescente, imagini 
luminescente, microtexte, filigran), precum şi după compoziţia calitativă şi semi-cantitativă a microelementelor 
hârtiei. 

Aspectul unor fragmente ale rămăşiţelor bancnotelor arse, ridicate de la faţa locului, de pe mâinile şi hainele suspectului.

Nu în ultimul rând, vechimea documentului poate fi stabilită prin examinări grafoscopice5, iar cazul 
descris mai jos se referă la gradul de evoluţie a semnăturii în timp. Se ştie, că procesul de formare a semnăturii 
este complex şi de durată, începe cu perioada de învăţare a scrierii la şcoală şi continuă pe o perioadă destul de 
îndelungată după absolvirea şcolii. Definitivarea procesului şi stabilizarea abilităţilor de a semna variază de la 
o persoană la alta în dependenţă de capacităţile acesteia şi a altor circumstanţe.

Cu toate că în diferite etape de formare şi de dezvoltare, în construcţia semnăturii au loc modificări, 
stabilitatea relativă a indicilor de execuţie (şi totalitatea lor individuală) permite identificarea persoanei care a 
semnat. Totodată, schimbările semnificative în construcţia semnăturii, legate de diferitele perioade de evoluţie 
în timp a semnăturii, prezintă acel raţionament prin intermediul căruia pot fi determinate intervalele de timp 
(mai mult sau mai puţin precise) când a fost executată semnătura într-un anumit document. Bineînţeles, că la 
dispoziţia expertului urmează a fi pus un set corespunzător de modele de comparaţie.

Exemplul 5. Expertizei judiciare a fost supusă o notă informativă datată cu luna aprilie anul 2011. 
Circumstanţele cauzei presupuneau o datare falsă a actului dat, iar persoana a cărei semnătură figura în act 
era pusă în situaţia de a semna zilnic. În calitate de modele pentru comparaţie au fost prezentate semnături 

5 A. Frăţilă, Gh. Pășescu, Expertiza criminalistică a semnăturii, Ed. Naţional, 1997, p. 19 și p. 28.
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executate de persoana respectivă, care se conţineau într-un set de documente, datarea cărora acoperea un 
interval de timp de 12 ani: 2007-2019. Concluzie: nota infoprmativă a fost semnată nu mai devreme decât 
anul 2018.

Evoluția semnăturii persoanei în timp

  
Semnătură executată în martie 
2009

 
Semnătură executată în 
noiembrie 2011

   
Semnătură executată în februarie 
2015

 
Semnătură executată în iulie 
2016

Semnătură executată în ianuarie 
2018

Semnătură executată în aprilie 
2019

IV. CONCLUZII
1. În cadrul expertizelor judiciare tehnice a documentelor, grafoscopice, a materialelor documentelor şi a 

scrisului a fost determinată vechimea relativă şi, după caz, absolută a executării documentelor.
2. Experienţa obţinută privind modul şi caracteristicile stabilite pentru determinarea vechimii 

documentelor poate fi cu succes aplicată în activitatea de expertiză judiciară în domeniu.
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