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faptelor. Acest lucru se va face prin lămurirea problemelor pe care le-au ridicat, folosind 

metodele de cercetare cele mai eficace, pentru descoperirea, ridicarea şi examinarea urmelor 

infracţiunii. 

O altă problemă ridicată de planificare este organizarea în timp a diferitelor activităţi. 

Astfel, dacă într-o cauză se ridică de la începutul cercetării necesitatea efectuării unei 

percheziţii, acesta va fi planificată să aibă loc înaintea ascultării martorilor sau a persoanelor 

suspecte pentru a nu-i alarma. 

La întocmirea fiecărui plan se va ţine seama de cele trei principii ale planificării: 

respectarea legalităţii, a individualităţii fiecărui plan, şi a caracterului dinamic al planificării. 

Planificarea cauzelor complexe nu se întocmeşte de la început în întregime, ci treptat, 

ea fiind completată pe parcurs cu probleme noi ce apar. La aceste planuri pot fi anexate 

diferite scheme, cum ar fi schema legăturilor infracţionale. 

 

5. TIPOLOGII ALE INFRACŢIUNII DE FURT ŞI ANUMITE 

PARTICULARITĂŢI ÎN CERCETAREA ACESTORA 

 

5.1. Furtul din locuinţe 

 

          Investigarea acestui tip de furt, ca una din formele infracţiunilor contra patrimoniului, 

prezintă o serie de particularităţi determinate îndeosebi de faptul că infractorul poate fi 

necunoscut atât persoanei prejudiciate, cât şi martorilor, iar în majoritatea cazurilor nu se 

cunosc nici semnalmentele după care făptuitorul ar putea fi descoperit. Cercetarea acestei 

fapte ilicite, presupune stabilirea şi rezolvarea următoarelor probleme: 

   de la cine, când şi unde s-a produs furtul; 

   modul cum s-a pătruns în locuinţă, prin ce metode şi mijloace s-a comis furtul; 

   ce bunuri s-au furat şi prin ce se caracterizează; 

   identificarea persoanei infractorului şi a eventualilor complici; 

   dacă se cunosc persoane care puteau să furnizeze datele necesare infractorului în 

legătură cu existenţa bunurilor furate, valoarea lor şi locul unde erau depozitate; 

   unde au fost transportate bunurile furate; 

Prima măsură pe care trebuie să o ia organul de urmărire penală, imediat după 

înregistrarea plângerii este să se deplaseze în mod operativ la locul faptei. 

Înainte să înceapă investigarea locului faptei, echipa operativă trebuie să verifice 

întreaga clădire pentru a se asigura că infractorul nu se ascunde prin împrejurimi. Acest lucru   

se realizează cu maximă prudenţă, ca şi cum infractorul chiar s-ar afla încă acolo1. 

La cercetarea locului faptei este de dorit să participe şi persoana vătămată, avându-se în 

vedere că aceasta poate arăta ce modificări au intervenit în aspectul locului faptei după 

constatarea furtului şi poate da o serie de explicaţii în diferite probleme, care vor contribui 

substanţial la elaborarea versiunilor corespunzătoare. În acest sens, persoana

                                            
1 Ch.R. Swanson, N.C. Chamelin, L. Territo, Criminal Investigation, ed. a VIII-a, Ed. McGraw-Hill,       

 2002, p. 467.  
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vătămată poate explica, de pildă, dacă la locul faptei există obiecte care nu îi aparţin şi care, după 

toate probabilităţile au fost lăsate sau pierdute de infractor1. 

În cursul cercetării locului faptei, trebuie avute în vedere următoarele aspecte: 

   căile de acces ale făptuitorului, precum şi căile urmate de acesta la părăsirea locuinţei; 

   numărul persoanelor care au participat la săvârşirea furtului; 

   existenţa anumitor indicii cu privire la anumite deprinderi profesionale ale infractorilor; 

   timpul cât infractorii s-au aflat în locuinţă; 

   existenţa indiciilor care să ducă la ideea că infractorii au cunoscut amplasarea locuinţei 

şi a obiectelor din aceasta. 

La toate aceste întrebări, de multe ori se pot obţine răspunsuri destul de precise, însă totul 

depinde de minuţiozitatea cu care se efectuează cercetarea. Indiferent de mijloacele fo losite de 

făptuitori, cercetarea la faţa locului trebuie efectuată cu respectarea metodelor de tactică 

criminalistică adaptate locului unde s-a săvârşit infracţiunea2. 

O bună cercetare a locului faptei poate permite descoperirea indiciilor care să releve modul 

de operare folosit de infractori. În acest sens trebuie menţionat faptul că principala preocupare a 

autorilor este aceea de a nu fi observaţi sau surprinşi în momentul comiterii faptei.  

Astfel, infractorii procedează la o anumită pregătire a furtului, având în vedere cunoaşterea 

locului unde intenţionează să opereze, a numărului de persoane care locuiesc şi a programului lor 

de activitate, a obiceiurilor casei, în general. 

Ca urmare, anchetatorul trebuie să stabilească rapid dacă autorul cunoştea aranjamentul din 

casă sau a acţionat ghidat de anumiţi indicatori, a presupus aceste aspecte sau pur şi simplu nu a 

avut nicio informaţie în acest sens3. 

Din locuinţele aflate în imobile mari, cu mai multe apartamente, furturile se comit de 

obicei ziua, între orele 08-13, când locatarii sunt la lucru. Timpul de noapte este preferat când 

locuinţa se află într-un loc mai izolat, departe de zonele populate ale localităţilor4. 

În cazul furtului din apartamentele situate în blocuri, care în prezent deţine o pondere 

însemnată dacă luăm în considerare faptul că blocurile predomină la oraş, infractorii îşi îndreaptă 

atenţia spre apartamentele locuite de un număr mic de persoane, uşor de stabilit pe baza listelor 

de plată a întreţinerii afişate la intrarea în blocuri, precum şi după posibilităţile materiale ale 

locatarilor, potrivit meseriei sau profesiei exercitate. 

Totodată, de multe ori plăcuţele de pe uşi, cu indicarea profesiei (medic, avocat, patron de 

firmă, etc.), sau însuşi aspectul intrării, servesc ca prime surse de informaţii despre poziţia şi 

situaţia persoanelor care ocupă o locuinţă. 

După studierea terenului, infractorul verifică dacă este cineva în casă, sunând la uşa 

apartamentului şi, dacă nu-i răspunde nimeni, va pătrunde în locuinţă folosindu-se de chei 

potrivite sau de instrumente de spargere. Bineînţeles că infractorul este pregătit şi pentru 

eventualitatea în care i se răspunde apelând la o legendă de dinainte stabilită. 

                                            
1 S.A. Golunski, Criminalistica. Ed. Ştiinţifică. Bucureşti, 1961, p. 466-467. 
2 A. Ciopraga. I. Iacobuţă. op. cit., p. 399 
3 J. Adam, J. Collyer Adam, op. cit., p. 265. 
4 I. Mircea. Criminalistică, Ed. Fundaţiei Chemarea, Iaşi, 1994, p. 319. 
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În literatura de specialitate, îndeosebi în cea occidentală, furturile săvârşite prin 

pătrunderea în locuinţe, în acest mod, de regulă fără violenţă sunt denumite convenţional „furturi 

de bună-ziua”. 

În practică, se întâlnesc cazuri în care, pentru a vedea dacă este cineva acasă, infractorii 

recurg la spargerea unui geam cu piatra, iar dacă nimeni nu reacţionează, pătrund în locuinţa 

vizată. 

Există şi cazuri când victima e urmărită de un complice pentru a da alarma, dacă aceasta se 

reîntoarce acasă. S-a ajuns până acolo încât acest complice ţine legătura cu cei care operează prin 

telefoane mobile, iar uneori, se folosesc în acest scop chiar de taximetre. 

Alt mod de operare folosit la săvârşirea acestui gen de infracţiune este şi escaladarea 

zidurilor şi intrarea pe fereastră, mai ales în locuinţele de la parter sau a celor care nu sunt situate 

în blocuri, cum ar fi vilele sau casele izolate. Pe lângă forţarea uşilor sau ferestrelor se mai 

practică şi intrarea prin pod sau pivniţă, chiar prin spargerea zidurilor şi plafoanelor, operaţii 

folosite în special în cazul locuinţelor izolate, ori în condiţii ce facilitează un asemenea procedeu 

(de exemplu existenţa unui zgomot mare de fond, în lipsa  vecinilor)1. 

În practica organelor de urmărire penală sunt cunoscute cazuri în care infractorii urcă pe 

acoperişul blocului, folosesc obiecte din dotarea alpiniştilor şi coboară până la geamul deschis 

prin care pătrund în interior. Cu valizele încărcate cu obiecte sustrase părăsesc apartamentul, fără 

a fi observaţi sau luaţi în seamă de locatari care îi consideră ca pe cei mai paşnici musafiri aflaţi 

în vizită la rude sau prieteni2. 

Uneori furturile din locuinţe se execută fără pătrunderea infractorului în clădire, sustrăgând 

obiectele prin aruncarea pe fereastra deschisă a unei mici sfere de plumb având fixate trei undiţe 

de ştiucă şi scoaterea pe fereastră a obiectelor agăţate3. 

Atunci când avem de a face cu un infractor profesionist, de reţinut că, odată ce acesta a 

descoperit punctul slab al obiectivului şi s-a hotărât să-l atace, va trece la acţiune şi nu va renunţa 

până nu duce la bun sfârşit munca începută. În caz că este forţat de împrejurări să plece, va 

abandona, dar nu va încerca niciodată să pătrundă prin alt loc. Numai hoţii neexperimentaţi, aşa 

numiţii „cârpacivor” face o astfel de muncă suplimentară. 

Un lucru curios e că în anumite cazuri, hoţii se folosesc pentru a pătrunde în locuinţa vizată 

de instrumente găsite la faţa locului; la o primă vedere ar părea că este vorba de nişte amatori, 

dar aceasta nu este o regulă, profesioniştii evită să se deplaseze pe distanţe lungi având asupra lor 

obiecte grele care i-ar putea încurca sau ar putea să trezească suspiciuni, ba mai mult, să le 

îngreuneze retragerea. Totodată, aceşti infractori evită să ţină acasă sau asupra lor instrumente a 

căror utilitate nu o pot explica şi care ar da de bănuit. 

O altă particularitate care ne indică dacă avem de a face cu un profesionist este modul în 

care acesta îşi acoperă retragerea: „Este mai uşor să pătrunzi decât să ieşi”, spun toţi hoţii. Ca 

regulă, în acest sens, infractorul experimentat nu se va baza în totalitate pe locul pe unde a 

pătruns, va avea grijă să-şi rezerve o uşă, un geam sau o altă ieşire  în

                                            
1 Em. Stancu. op. cit., p. 622 şi urm. 
2 A. Ciopraga. I. lacobuţă. op. cit., p. 398-399. 
3 C. Suciu, op. cit., p. 649. 
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cazul în care ar fi descoperit. Totodată va asigura fiecare intrare în încăperea unde operează, 

astfel încât să nu fie surprins de proprietar1. 

De asemenea, cercetarea locului faptei poate permite şi descoperirea unor indicii, cu  

privire la utilizarea unor procedee speciale de spargere cu prilejul săvârşirii furtului sau pentru a-

şi ascunde urmele (lipirea prealabilă a sticlei pentru a o sparge fără zgomot). 

În ultimii ani, pentru deschiderea broaştelor tip yală, infractorii au confecţionat un 

dispozitiv gen cheie denumit „pontoarcă”, formată dintr-o cheie tip yală obişnuită, căreia i s-a 

polizat profilul şi i s-a subţiat grosimea lerei. La aceasta se adaugă, în momentul folosirii, una 

sau mai multe lame subţiri, de oţel, confecţionate de obicei din arcurile panglică ale 

ceasornicelor vechi. Aceste lame sunt prevăzute cu zimţi pe o latură, de diverse dimensiuni şi 

înălţimi, care prin încercări repetate se plasează pe verturi şi acţionează asupra lor la rotire, 

mizându-se, de regulă pe experienţa deschiderii, prin simţirea întâmpinării rezistenţei la plasarea 

pe partea activă a vertului şi ascultarea zgomotului produs. 

Asemenea yale se pot deschide fără zgomot şi prin injectarea în canalul cheii a unei 

substanţe inflamabile care, prin aprindere decăleşte arcurile şi verturile şi, forţarea cu o  

cheie mincinoasă de acelaşi tip, este mult mai lesnicioasă. 

În situaţia în care grupul constituit nu include hoţi cu experienţă dovedită „se închiriază” 

un „şplingar” pentru deschiderea încuietorilor. El este dispus să lucreze cu oricine plăteşte şi în 

funcţie de valoarea potului îşi negociază comisionul. Acest profesionist vine la „obiectiv” 

întotdeauna numai cu o geantă mică sau borsetă. De regulă, trusa acestor spărgători include: 

butuci falşi, „oarbă” şi „ruptor”. Ruptorul care este universal, presează partea exterioară a 

încuietorii în momentul în care aceasta poate fi apucată. O simplă rotire este suficientă pentru ca 

butucul să se rupă de la mijloc, unde, de regulă, se află orificiul de fixare al acestuia în broască. 

Prima parte este înlăturată după care, în canal este introdus un butuc fals cu mâner, care 

acţionează ca o cheie. 

După ce îşi face treaba, şplingarul „acoperă locul” înlocuind butucul rupt, aplică şildul 

pentru a nu se observa uşor forţarea încuietorii şi dispare din zonă. 

Datorită faptului că şplingarii îşi primesc partea prin intermediari şi, în condiţiile în care 

zăbovesc la locul faptei foarte puţin timp, nu transportă bunuri furate şi oricând pot scăpa de 

geanta sau borseta în care ţin sculele, aceştia sunt foarte greu de prins, iar activitatea lor foarte 

greu de dovedit. 

La locul faptei, mai prezintă importanţă şi aşa-numitele „împrejurări controversate”, adică 

existenţa unor indicii care să ducă la ideea simulării furtului. Printre asemenea indicii se numără 

diferitele împrejurări negative ca, de pildă, lipsa urmelor de picioare la locul unde trebuia să se 

afle lucrul furat, în ipoteza în care, într-adevăr infractorii au pătruns în încăpere, distrugerea 

intenţionată a unor lucruri de mică valoare, lipsa urmelor de spargere la locurile de păstrare a 

bunurilor, semnele că spargerea nu s-a făcut din exteriorul încăperii, de unde puteau să o 

săvârşească infractorii, ci din interior. 

Paralel cu cercetarea locului faptei sau imediat după aceasta, se ascultă victima, martorii şi 

persoanele bănuite de săvârşirea infracţiunii de furt. 

În cursul ascultării, victimei i se cere să precizeze: 

  ce bunuri s-au furat, cu descrierea amănunţită, în parte, a fiecăruia; 

  unde erau păstrate şi cine cunoştea acest loc; 

                                            
1 J. Adam, J. Collyer Adam, op. cit., p. 266-268. 
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  dacă victimei i s-au mai sustras şi în trecut bunuri şi cine a fost persoana bănuită; 

  dacă în apartamentul ocupat de victimă s-au efectuat diferite lucrări de reparaţii (canal, 

electricitate, tâmplărie etc.) şi cine a făcut aceste lucrări; 

  dacă victima furtului a intenţionat să vândă anumite obiecte sau să cumpere, având suma 

de bani necesară şi care au fost persoanele ce au vizitat-o în acest scop1. 

Ca martori, sunt ascultaţi vecinii, rudele şi prietenii victimei, precum şi persoanele care au 

văzut bunuri asemănătoare cu cele furate la persoanele suspecte, în timpul transportului sau al 

vânzării lor pe piaţă, pe străzi ori la magazinele de consignaţie. 

Martorii sunt invitaţi să descrie obiectele sau dacă au văzut la victimă în vizită persoane 

necunoscute, când anume şi cu ce ocazie, cum au aflat despre săvârşirea furtului, ce cunosc în 

legătură cu prietenii şi cu rudele victimei, cum a reacţionat aceasta când a aflat de furt, când şi ce 

bunuri i s-au furat, cine mai are cunoştinţă despre această faptă. 

Rudelor, li se cere să precizeze când au aflat despre comiterea furtului, cu ce ocazie, ce 

bunuri au fost furate, când şi-a procurat victima bunurile respective etc. 

Persoanele suspecte sunt întrebate dacă cunosc sau nu persoana vătămată, de când şi în ce 

raporturi se află cu ea, dacă au fost la ea în vizită, când şi cu ce ocazie, dacă ştiu despre furtul 

comis şi ce anume obiecte au fost furate, unde se aflau în timpul respectiv şi cu cine anume. 

Când aceste persoane pretind că s-au aflat, în timpul săvârşirii infracțiunii, în altă localitate, li se 

solicită să prezinte detaliat unde anume au fost, cu cine s-au întâlnit, ce au discutat – elemente 

necesare pentru verificarea, dacă va fi cazul, alibiurilor. 

În fine, persoanele care arată că au văzut la suspecţi anumite bunuri asemănătoare cu cele 

furate, sunt rugate să precizeze caracteristicile lor generale, eventualele particularităţi, când şi 

unde le-au văzut, dacă erau sau nu împreună cu alte obiecte, cine le-a mai văzut, domiciliul şi 

locul de muncă ale persoanei bănuite, iar când nu este cunoscută, semnalmentele exterioare 

pentru a putea fi urmărită. 

Percheziţiile se fac când organul de urmărire penală are suficiente date în legătură cu 

persoana infractorului şi cu bunurile furate. Dacă este cazul, percheziţii se mai fac la rudele şi la 

prietenii infractorului, precum şi la locul lui de muncă. În funcţie de persoana infractorului, de 

natura şi cantitatea bunurilor furate, când sunt vizate mai multe locuri, percheziţiile se fac 

concomitent ori succesiv, după cum cere situaţia concretă2. Uneori, se mai poate recurge şi la 

percheziţii repetate în aceleaşi locuri mai ales, în situaţiile de nereuşită a primei percheziţii, 

având în vedere că persoana percheziţionată se întâmplă să aducă obiectele căutate şi să le 

ascundă în locurile deja percheziţionate. 

 

5.2. FURTUL DE ŞI DIN AUTOVEHICULE 

 

 Numărul furturilor de autoturisme este în continuă creştere în toate ţările lumii. În 

România acţionează de la simplii hoţi până la bande specializate ce cooperează pe plan 

internaţional. De aceea, şi organele de poliţie îşi extind colaborarea cu poliţiile din ţările vecine 

sau cu alte state din Uniunea Europeană ori din afara acesteia3. 

                                            
1 C. Suciu, op. cit., p. 649. 
2 I. Mircea, op. cit., p. 320-321. 
3 A. Ciopraga, I. Iacobuță, op. cit., p. 400. 


