
Servicii contra plată prevăzute în Hotărîrea de Guvern nr. 896 din 27.10.2014

                                             Șefului Direcției Expertiză a Documentelor
a Departamentului Poliției de Frontieră al MAI

CE R E R E

Eu subsemnatul, ____________________________________________________
(nume, prenume, patronimic)

Cetățean al _____________________născut la____________________________
(statul)                                                                             (data, luna, anul)

Domiciliat în _______________________________________________________
                                                                               (localitatea, strada)
Posesor al actului de identitate_______________________ tel:________________
                                                                               (seria, numărul)                                                (fix sau mobil)
solicit efectuarea examinării criminalistice în domeniul stabilirii autenticității
documentelor: (   pașaport,     viză,    permis de ședere,    document de călătorie
    acte de stare civilă,      buletin de identitate,     permis de conducere,
   certificat de înmatriculare,      bancnote,     hîrtii de valoare,     procură,
    facturi fiscale,     timbre de acciz,     diplome și altele_____________________,
                                                                                                                                              (indicați tipul actului)
, cu soluționarea următoarelor întrebări:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Data_______ora_______                               Semnătura______________

*La cerere se anexează obligatoriu: Copia actului de identitate, procurii sau mandatului
(după caz) și a bonului de plată.

(Pe revers sunt indicate toate întrebările ce pot fi soluționate la examinarea documentelor)
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La examinarea privind stabilirea autenticității sau falsului în documente:
1. Formularul (-ele) documentului (-lor) (seria, numărul actului, posesorul) este (sunt)
confecţionat (-e) după modelul tip la întreprinderea poligrafică specializată în confecţionarea
blanchetelor de documente?
2. Dacă nu atunci, care este metoda de falsificare?

3. Formularul (-ele) documentului (-lor) (seria, numărul actului, posesorul) conține modificări
a conţintului iniţial în înscrisuri, recuzite, paginile de vize sau pagina cu date personale?

4. Dacă da, atunci care este procedeul de alterare şi care a fost conţinutul iniţial al datelor
înlăturate?

La examinarea elementelor de protecție folosite în documente:
5. Formularul (-ele) documentului (-lor) (seria, numărul actului, posesorul) conține elemente
de protecție. Dacă, da care sunt ele?
6. Elementele de protecţie de pe formularul (-ele) documentului (-lor) (seria, numărul actului,
posesorul) este (sunt) identice cu elementele de protecţie ale formularul (-ele) documentului (-
lor) (seria, numărul actului, posesorul)?

La examinarea textelor executate cu mașina de dactilografiat:
7. Care este apartenenţa generică a scrisului dactilografiat?

8. Textul dactilografiat din documentul (- e) (seria, numărul actului, posesorul) au fost tipărite
de maşina de dactilografiat (marca, modelul) a cărei mostre de scris au fost prezentate sau de
altă maşină de dactilografiat?

La examinarea impresiunilor de ștampilă:
9. Impresiunea (-le) de ştampilă (denumirea impresiunii) din documentul (-le) (seria, numărul
actului, posesorul) a(u) fost aplicată(e) de ștampilă cu clișeu sau prin altă metodă?
10. Impresiunile de ştampilă (denumirea impresiunilor) din documentul (-le) (seria, numărul
actului, posesorul) au fost aplicate de una și aceeași ștampilă (denumirea ștampilei) sau de
ștampile diferite?
11. Impresiunea (-le) de ştampilă (denumirea impresiunii) din documentul (-le) (seria, numărul
actului, posesorul) a(u) fost aplicată(e) de ștampila (denumirea ștampilei) modelele căreia au fost
prezentate pentru comparație?
12. Care este consecutivitatea aplicării impresiuni (-lor) de ştampilă din documentul (seria,
numărul actului, posesorul) în raport cu executarea înscrisului (-lor), semnăturii (-lor) sau
rubricilor imprimate?

13. Care este metoda de confecţionare a clişeelor ştampilelor (denumirea ștampilei)?

La examinarea bancnotelor și hîrtiilor de valoare:
14. Bancnota  (-le)  (tip  bancnotă,  nominalul,  seria  și  numărul)  este  (sunt)  confecţionat(e)  la
întreprinderea pentru confecţionarea banilor?

15. Hîrtia (-le) de valoare (tip hîrtie de valoare, seria și numărul) este (sunt) confecţionat(e) la
întreprinderea pentru confecţionarea hîrtiilor de valoare?

16. Dacă nu, prin ce metodă au fost confecţionate?
17. Care sunt semnele de falsificare?

18. Sunt oare pe suprafaţa bancnotei (-lor) careva semne de marcare specială, dacă da, atunci ce
fel şi care sunt inscripţiile (în cazul mitelor) ?


