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Proiect 

 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 

 

H O T Ă R Î R E   Nr._____ 

 

din ____   ___________   2016 

 

 

pentru aprobarea tarifelor la serviciile de expertiză judiciară și extrajudiciară 
 

 În temeiul art.75 alin.(2) al Legii nr.68 din 14 aprilie 2016 cu privire la 

expertiza judiciară şi statutul expertului judiciar (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2016, nr.157-162, art.316), Guvernul  

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se aprobă: 

1) Tarifele la serviciile de expertiză judiciară, prestate de Centrul Naţional de 

Expertiză Judiciare, Ministerul Afacerilor Interne şi Centrul Naţional Anticorupţie, 

conform anexei nr.1; 

2) Tarifele la serviciile de expertiză judiciară, prestate de instituţiile publice 

de expertiză judiciară din subordinea Ministerului Sănătăţii, conform anexei nr.2; 

3) Metodologia de determinare a tarifelor la serviciile prestate de instituţiile 

publice de expertiză judiciară, conform anexei nr.3; 

4) Tarifele la alte servicii, prestate de instituţiile publice de expertiză judiciară, 

conform anexei nr.4; 

2. Serviciilor de expertiză extrajudiciară li se aplică tarifele pentru 

serviciile de expertiză judiciară. 

3. Se abrogă unele Hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.5. 

 

 

 

 

PRIM-MINISTRU 

                          

Contrasemnează:  

 

Ministrul Justiţiei      

Ministrul Afacerilor Interne 

Ministrul Finanțelor         

Ministrul Sănătăţii 
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Anexa nr.1  

la Hotărârea Guvernului  

                                                                                                   nr…. din ……..….2016 

 

Tarifele la serviciile de expertiză judiciară, prestate de Centrul Naţional de 

Expertiză Judiciare, Ministerul Afacerilor Interne şi Centrul Naţional Anticorupţie 

Genul 

expertizei 

judiciare 

Specialitatea 

(tipul) expertizei 

judiciare 

Cost 

oră 

(lei) 

Timpul efectuării unei 

expertize, în funcție de 

complexitatea acesteia 

(numărul de ore) 

Tarifele la serviciile 

de expertiză 

judiciară 

(lei) 

simplă medie complicată simplă medie 

Com

plica

tă 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Expertiza 

dactiloscopică 

1.01. Examinarea 

urmelor   digitale, 

palmare şi 

plantare 

70 24 36 60 1680 2520 4200 

1.02. Examinarea 

crestoscopică 

(edjescopia) 

70 24 36 60 1680 2520 4200 

1.03. Examinarea 

poroscopică 
70 24 36 60 1680 2520 4200 

2. Expertiza 

traseologică 

2.01. Examinarea 

urmelor-forme 

create de om ( cu 

excepţia urmelor 

de mâini şi 

plantei piciorului) 

şi animale şi cu 

diferite obiecte 

ale lumii 

materiale 

(obiecte, părţi de 

obiecte, 

mecanisme, 

scule, unităţi de 

transport, etc) şi 

urmelor-materii. 

70 30 60 180 2100 4200 
1260

0 

3. Expertiza 

armelor albe 

3.01. Examinarea 

armelor albe 
70 24 60 180 1680 4200 

1260

0 

4. Expertiza 

grafoscopică 

4.01. Examinarea 

scrisului de mâină 

şi a semnăturilor 

70 26 45 180 1820 3150 
1260

0 

5. Expertiza de 

autor 

5.01. Expertiza de 

determinare a 

autorului de text 

70 26 45 180 1820 3150 
1260

0 



3 

 

6. Expertiza 

tehnică a 

documentelor 

6.01. Expertiza 

tehnică a 

documentelor 

70 30 60 180 2100 4200 
1260

0 

7. Expertiza de 

portret 

7.01. 

 Expertiza de 

portret 

70 45 90 180 3150 6300 
1260

0 

8. Expertiza 

balistică 

8.01. Examinarea 

armelor de foc şi 

muniţiilor 

70 30 60 180 2100 4200 
1260

0 

9. Expertiza 

fono- şi 

videogramelor 

9. 01. 

Identificarea 

vorbitorului după 

eşantioanele vocii 

şi vorbirii 

70 30 90 180 2100 6300 
1260

0 

9.02. Examinarea 

tehnică a fono- şi 

videogramei 

70 30 90 180 2100 6300 
1260

0 

10. Expertiza 

tehnico-

explozivă 

10.01. 

Determinarea 

legităţilor 

producerii 

exploziilor şi 

examinarea 

dispozitivelor 

explozive. 

70 45 90 180 3150 6300 
1260

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.01.Examinarea 

substanţelor 

narcotice 

(drogurilor), 

psihotrope şi 

precursorilor lor 

70 24 40 90 1680 2800 6300 

11.01.01 

Examinarea 

substanțelor 

narcotice 

(drogurilor) și 

psihotrope de 

origine vegetală 

70 24 40 90 1680 2800 6300 

11.01.02 

Examinarea 

subststanțelor 

narcotice 

(drogurilor) 

psihotrope de 

origine sintetică, 

a formelor 

medicamentoase 

și a produselor 

farmaceutice 

70 24 40 90 1680 2800 6300 
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11. Expertiza 

materialelor şi 

substanţelor 

11.02. 

Examinarea 

substanțelor de 

marcare a 

obiectelor aflate 

sub control 

special 

70 30 60 120 2100 4200 8400 

11.03. 

Examinarea 

produselor 

petroliere și a 

lubrifianților 

70 30 60 90 2100 4200 6300 

11.04. 

Examinarea 

metalelor, 

aliajelor și a 

articolelor 

fabricate din ele  

70 36 60 120 2520 4200 8400 

11.05. 

Examinarea 

lacurilor, 

vopselelor și 

acoperirilor de 

vopsea 

70 30 60 180 2100 4200 
1260

0 

11.06. 

Examinarea 

fibrelor şi 

materialelor 

fibroase și 

produselor lor de 

ardere 

70 36 60 120 2520 4200 8400 

11.07. 

Examinarea 

sticlei, ceramicii 

şi articolelor 

fabricate din ele 

70 26 45 90 1820 3150 6300 

11.08. 

Examinarea 

materialelor 

polimerice şi a 

cauciucurilor 

70 26 45 90 1820 3150 6300 

11.09. 

Examinarea 

criminalistică a 

lichidelor ce 

conţin alcool 

70 24 40 90 1680 2800 6300 

11.09.01 70 24 40 90 1680 2800 6300 
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Examinarea 

băuturilor 

alcoolice tari 

11.09.02 

Examinarea 

băuturilor slab-

alcoolice și a 

altor lichide ce 

conțin alcool 

70 24 40 90 1680 2800 6300 

11.10. 

Examinarea 

materialelor 

documentelor şi a 

scrisului 

70 30 60 120 2100 4200 8400 

11.11. 

Examinarea 

urmelor 

secundare ale 

tragerii și a 

produselor 

împușcăturii 

70 24 40 90 1680 2800 6300 

11.12. 

Examinarea 

substanţelor 

explozive, a 

produselor și 

urmelor de 

explozii 

70 24 40 90 1680 2800 6300 

11.13. 

Examinarea 

substanţelor de 

provenienţă a 

solului 

70 30 60 120 2100 4200 8400 

11.14. 

Examinarea 

inscripțiilor de 

marcare, a 

urmelor de 

ștanțare și 

refacerea 

inscripțiilor pe 

obiecte 

70 24 60 180 1680 4200 
1260

0 

 

11.15 

Examinarea 

substanțelor 

necunoscute 

70 24 60 180 1680 4200 
1260

0 

12. Expertiza 

biologică 

12.01. Expertiza 

obiectelor de 

provenienţă 

70 30 60 90 2100 4200 6300 
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animală 

(zoologică) 

12.02. Expertiza 

obiectelor de 

provenienţă 

vegetală 

(botanică) 

70 30 60 90 2100 4200 6300 

13. Expertiza 

economico-

financiară 

13.01. Expertiza 

contabilă 
70 60 180 360 4200 12600 

2520

0 

13.02. Expertiza 

economică 
70 60 180 360 4200 12600 

2520

0 

13.03. Expertiza 

inginero-

economică 

70 60 180 360 4200 12600 
2520

0 

 

14. Expertiza 

merceologică 

14.01. Produselor 

industriei uşoare 

de larg consum 

70 24 45 90 1680 3150 6300 

14.02. Produselor 

alimentare 
70 24 45 90 1680 3150 6300 

14.03. Expertiza 

auto 

merceologică 

70 20 30 60 1400 2100 4200 

14.04. Expertiza 

merceologică a 

utilajului 

industrial 

70 40 90 180 2800 6300 
1260

0 

15. Expertiza în 

domeniul 

construcţiilor 

15.01. Evaluarea 

bunurilor imobile 

şi utilajului 

tehnologic 

70 40 90 180 2800 6300 
1260

0 

15.02. 

Partajarea/modul 

de folosinţă a 

bunurilor imobile 

70 40 90 180 2800 6300 
1260

0 

15.03. Cercetarea 

obiectelor 

imobiliare, 

materialelor de 

construcţii, 

construcţiilor şi 

altor documente 

70 40 90 180 2800 6300 
1260

0 

16. Expertiza 

auto-tehnică 

16.01. Expertiza 

circumstanţelor 

accidentului 

rutier 

70 16 30 90 1120 2100 6300 

16.02. 

Examinarea stării 

tehnice a 

mijloacelor de 

70 36 60 180 2520 4200 
1260

0 
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transport şi 

pieselor lor 

16.03. Expertiza 

traseologică în 

transportul rutier 

70 45 90 180 3150 6300 
1260

0 

17. Expertiza 

aparatelor şi 

instalaţiilor 

17.01.Examinarea 

aparatelor şi 

instalaţiilor 

mecanice şi cu 

gaze 

70 26 45 90 1820 3150 6300 

17.02.Examinarea 

aparatelor şi 

instalaţiilor 

electrice 

70 26 45 90 1820 3150 6300 

18. Expertiza 

tehnico-

incendiară 

18.01. 

Examinarea 

focarului 

incendiului şi 

căilor de 

răspîndire a 

procesului de 

ardere al 

incendiului 

70 45 90 180 3150 6300 
1260

0 

18.02. 

Examinarea 

instalaţiilor 

electrice în scopul 

determinării 

implicării lor în 

formarea sursei 

de aprindere al 

procesului de 

ardere al 

incendiului 

70 45 90 180 3150 6300 
1260

0 

18.03. 

Examinarea 

instalaţiilor 

mecanice şi a 

instalaţiilor cu 

acţiune de foc în 

scopul 

determinării 

implicării lor în 

formarea sursei 

de aprindere al 

procesului de 

ardere al 

incendiului 

70 45 90 180 3150 6300 
1260

0 
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18.04. 

Examinarea 

aprinderii şi 

autoaprinderii (şi 

altor procese 

fizico-chimice 

speciale) a 

substanţelor şi 

materialelor în 

scopul 

determinării 

implicării lor în 

formarea sursei 

de aprindere al 

procesului de 

ardere al 

incendiului 

70 45 90 180 3150 6300 
1260

0 

19. Expertiza 

mijloacelor şi 

tehnologiilor 

informaţionale 

19.01.Examinarea 

tehnicii de calcul 

și sistemelor 

informatice 

70 26 45 90 1820 3150 6300 

19.02. 

Examinarea 

informațiilor 

stocate pe 

purtători de 

informații 

70 26 45 90 1820 3150 6300 

19.03 

Examinarea 

produselor 

software 

70 26 45 90 1820 3150 6300 

20. 

Expertiza 

dispozitivelor 

radioelectronice 

20.01 

Expertiza 

dispozitivelor 

radioelectronice 

70 26 45 90 1820 3150 6300 

21. Expertiza 

tehnicii de 

securitate în 

muncă 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.01. 

Examinarea 

circumstanţelor 

accidentului de 

muncă, a 

documentaţiei ce 

reflectă 

organizarea şi 

efectuarea de 

lucrări 

70 26 45 90 1820 3150 6300 

21.02. 

Examinarea 

mecanismelor, 

utilajelor, 

70 26 45 90 1820 3150 6300 
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uneltelor şi 

mijloacelor de 

protecţie 

22. Expertiza 

psihologică 

22.01.Expertiza 

psihologică în 

procesul civil 

70 72 104 160 5040 7280 
1120

0 

22.02. Expertiza 

psihologică în 

procesul penal 

70 64 80 112 4480 5600 7840 
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Anexa nr.2  

la Hotărârea Guvernului  

                                                                                                   nr…. din ……..….2016 

Tarifele la serviciile de expertiză judiciară, prestate de instituţiile publice de 

expertiză judiciară din subordinea Ministerului Sănătăţii 

Genul 

expertizei 

judiciare 

Specialitatea expertizei 

judiciare  

Tipul 

expertizei 

judiciare 

Timpul 

necesar 

(numărul 

de ore) 

Cost 

oră 

(lei) 

Unitat

e de 

măsur

ă 

Tarif 

(lei) 

23. 

Expertiza 

medico-

legală a 

cadavrelor,  

părţilor de 

cadavre 

umane 

23.01 Expertiza 

cadavrelor şi părţilor de 

cadavre umane 

 

23.01.01 

Examinarea 

cadavrului în 

caz de moarte 

neviolentă 

10 128 1 

cadavr

u 

1280 

23.01.02 

Examinarea 

cadavrului în 

caz de moarte 

violentă, moarte 

maternă, 

cadavru 

neidentificat, 

exhumat, 

scheletat, în 

putrefacţie 

avansată, făt/ 

nou-născut, 

părţi de 

cadavru, 

reexaminarea 

cadavrului   

16 128 1 

cadavr

u 

2048 

24. 

Expertiza 

medico-

legală a 

persoanelor 

24.01 Expertiza 

persoanelor 

24.01.01 

Examinarea 

persoanei şi 

constatarea 

leziunilor 

traumatice 

1 128 1 

persoa

nă 

128 

24.01.02 

Examinarea 

persoanei 

pentru 

constatarea 

stărilor şi 

violenţei 

sexuale 

2,5 128 1 

persoa

nă 

320 
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25. 

Expertiza 

medico-

legală în 

baza 

documentel

or medicale 

25.01 Expertiza în baza 

documentelor, în limita 

competenţei specialităţii 

de expertiză medico-

legală a cadavrelor, 

persoanelor şi obiectelor 

biologice de origine 

umană 

25.01.01 

Expertiza 

persoanelor/ 

cadavrelor,  

părţilor de 

cadavre umane  

2,5 128 1 

exami

nare 

320 

25.01.02 

Expertiza 

medico-legală a 

obiectelor 

biologice de 

origine umană 

şi a corpurilor 

delicte 

1,5 140 1 

exami

nare 

210 

25.01.03 

Fotografierea în 

cercetările 

medico-legale 

0,75 128 2 

pagini 

96 

25.01.04 

Experiza 

medico-legală 

în comisie: 

 

25.01.04.1 

Experiza 

medico-legală 

primară/repetat

ă 

60 128 1 

experti

ză 

7680 

25.01.04.2 

Experiza 

medico-legală 

suplimentară/co

mplexă  

40 128 1 

experti

ză 

5120 

25.02 Expertiza calităţii asistenţei medicale 70 128 1 

experti

ză 

8960 

26. 

Expertiza 

medico-

legală a 

obiectelor 

biologice de 

origine 

umană şi a 

corpurilor 

delicte 

26.01 Expertiza biologică 26.01.01 

Determinarea 

apartenenţei de 

grup a sângelui 

lichid: 

 

26.01.01.1 în 

sistemul AB0 

1,5 140 1 

m/ob. 

210 

26.01.01.2 

determinarea 

Resus-

factorului 

(antigenul D) 

0,5 140 1 

m/ob. 

70 
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26.01.01.3 în 

sistemul P 

0,75 140 1 

m/ob. 

105 

26.01.01.4 în 

sistemul MN 

1,0 140 1 

m/ob. 

140 

26.01.02 

Excludera 

paternităţii 

(filiaţiei) 

5 140 1 

persoa

nă 

700 

26.01.03 

Determinarea 

prezenţei 

sângelui în pete 

2 140 1 

m/ob. 

280 

26.01.04 

Depistarea 

spermatozoizilo

r 

3 140 1 

m/ob. 

420 

26.01.05 

Determinarea 

prezenţei 

secreţiilor 

(sudorii, urinei, 

salivei) 

2 140 1 

m/ob. 

280 

26.01.06 

Determinarea 

apartenenţei de 

specie a 

materialului 

biologic 

2,5 140 1 

m/ob. 

350 

26.01.07 

Determinarea 

apartenenţei de 

grupă a 

(sângelui, 

secreţiilor 

biologice, 

părului) 

3 140 1 

m/ob. 

420 

26.01.08 

Determinarea 

apartenenţei de 

grupă a 

ţesuturilor 

umane (oase, 

dinţi, unghii, 

7 140 1 

m/ob. 

980 
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muşchi, blocuri 

histologice) 

26.01.09 

Cercetarea 

morfologică a 

părului 

4 140 1 

m/ob. 

560 

26.01.10 

Determinarea 

prezenţei 

celulelor 

epiteliului 

(vaginal, bucal, 

rectal, cutanat) 

4 140 1 

m/ob. 

560 

26.01.11 

Determinarea 

apartenenţei de 

sex şi regională 

4 140 1 

m/ob. 

560 

26.02 Expertiza 

toxicologică 

26.02.01 

Determinarea 

concentraţiei de 

alcool etilic şi 

prezenţei 

surogatelor 

(metoda gaz-

cromatografică)

: 

 

26.02.01.1 în 

sânge/urină 

1,5 140 1 

probă 

210 

26.02.01.2 în 

alte medii 

biologice 

3 140 1 

probă 

420 

26.02.02 

Determinarea 

calitativă şi 

cantitativă a 

carboxihemoglo

binei/ 

carboximioglob

inei/ 

methemoglobin

ei  

6 140 1 

probă 

840 

26.02.03 

Screening 
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pentru prezenţa 

drogurilor/ 

medicamentelor 

cu efecte 

similare prin 

metoda: 

26.02.03.1 kit 

immunoassay 

2 140 1 

probă 

280 

26.02.03.2 

cromatografie 

în strat subţire 

14 140 1 

probă 

1960 

26.02.03.3 

HPLC 

16 140 1 

probă 

2240 

26.02.03.4 GC-

MS 

18 140 1 

probă 

2520 

26.02.04 

Determinarea 

prezenţei 

drogurilor şi 

medicamentelor 

cu efecte 

similare 

(canabinoide şi 

metaboliţi, 

cocaină, 

heroină, 

opiacee, 

clonidină, 

derivaţi de 

amfetamină, de 

fenotiazină, de 

benzodiazepină, 

a acidului 

barbituric ş.a.): 

 

26.02.04.1 kit 

immunoassay 

2 140 1 

probă / 

1 

substa

nţă 

280 

26.02.04.2 

cromatografie 

în strat subţire 

8 140 1 

probă / 

1120 
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1 

substa

nţă 

26.02.04.3 

HPLC 

10 140 1 

probă / 

1 

substa

nţă 

1400 

26.02.04.4 GC-

MS 

11 140 1 

probă / 

1 

substa

nţă 

1540 

26.02.05 

Screening al 

elementelor 

chimice 

(metoda 

spectrometrie 

de emisie 

atomică) 

9 140 1 

probă 

1260 

26.02.06 

Determinarea 

cantitativă a 

toxicelor 

metalice prin 

metoda:  

 

26.02.06.1 

spectrometrie 

cu absorbţie 

atomică 

7 140 1 

probă/ 

1 

metal 

980 

26.02.06.2 

titrimetrică 

14 140 1 

probă/ 

1 

metal 

1960 

26.02.07 

Determinarea 

substanţelor 

corosive 

12 140 1 

probă 

1680 

26.02.08 

Determinarea 

toxicelor 

volatile 

6 140 1 

probă 

840 
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separabile prin 

distilare simplă 

sau antrenare cu 

vapori de apă 

26.02.09 

Determinarea 

prezenţei 

nitriţilor/ 

nitraţilor 

6 140 1 

probă 

840 

26.02.10 

Determinarea 

prezenţei 

pesticidelor 

organofosforat, 

organoclorurat, 

carbamice, 

peritroizilor 

sintetici şi altele 

14 140 1 

probă / 

1 grup 

de 

toxice 

1960 

26.02.11 

Determinarea 

cantitativă a 

pesticidelor 

organofosforate  

16 140 1 

probă 

2240 

26.03 Expertiza histologică 1,0 140 1 

fragme

nt 

140 

26.04 Expertiza medico-

criminalistică 

26.04.01 

Identificarea 

obiectului 

vulnerant în 

baza leziunilor 

corporale şi 

deteriorărilor pe 

obiectele 

vestimentare  

28 - 30 128 1 

cerceta

re 

3840 

26.04.02 

Determinarea 

mecanismului 

formării 

leziunilor pe 

corpul uman, 

deteriorărilor şi 

urmelor pe 
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obiecte 

vestimentare: 

26.04.02.1 

obiecte 

contondente, 

ascuţite şi armă 

de foc 

26 - 28 128 1 

cerceta

re 

3584 

26.04.02.2 

traumatisme de 

transport 

30 - 32 128 1 

cerceta

re 

4096 

26.04.03 

Cercetarea 

medico-

criminalistică a 

osemintelor 

38 - 40 128 1 

cerceta

re 

5120 

26.04.04 

Determinarea 

mecanismului 

formării 

urmelor de 

sânge 

14 - 16 128 1 

cerceta

re 

2048 

26.04.05 

Aprecierea 

vârstei 

persoanei 

4 – 6 128 1 

persoa

nă 

768 

26.04.06 

Determinarea 

particularităţilor 

morfologice ale 

leziunilor 

ţesuturilor 

corpului uman 

4 – 6 128 1 

cerceta

re 

768 

26.04.07 

Identificarea 

persoanei după 

amprentele 

dentare lăsate 

pe corpul uman 

14 - 16 128 1 

cerceta

re 

2048 

27. Expertiza 

psihiatrico-

legală 

27.01. Expertiza psihiatrico 

legală în condiţii de 

ambulator/staţionar 

27.01.01. 

Expertiza 

psihiatrico-legală 

în condiţii de 

ambulator  

11 98 

1 

experti

ză 

1078 
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27.01.02. 

Expertiza 

psihiatrico-legală 

în condiţii de 

staţionar 

37 98 

1 

experti

ză 

3626 

27.02. Expertiza psihiatrico-

legală în baza documentelor 

 

27.02.01. 

Expertiza 

psihiatrico-legală 

în baza 

documentelor (cu 

excepţia cauzelor 

patrimoniale) 

8 98 

1 

experti

ză 

784 

27.02.02. 

Expertiza 

psihiatrico-legală 

în baza 

documentelor în 

cauze 

patrimoniale 

25 98 

1 

experti

ză 

2450 

28. Expertiza 

psihiatrico-

psihologică 

28.01. Expertiza psihiatrico-

psihologică legală în 

condiţii de 

ambulator/staţionar 

28.01.01. 

Expertiza 

psihiatrico-

psihologică 

legală în condiţii 

de ambulator 

19 98 

1 

experti

ză 

1862 

  28.01.02. 

Expertiza 

psihiatrico-

psihologică 

legală în condiţii 

de staţionar 

50 98 

1 

experti

ză 

4900 

29. Expertiza 

clinico-

psihologică 

29.01.Expertiza clinico-psihologică în condiţii 

de ambulator  21 98 

1 

experti

ză 

2058 

29.02. Expertiza clinico-psihologică în baza 

documentelor  8 98 

1 

experti

ză 

784 

30. Expertiza 

psihiatrico-

narcologică 

30.01. Expertiza psihiatrico- 

narcologică în condiţii de 

ambulator/staţionar 

30.01.01. 

Expertiza 

psihiatrico- 

narcologică în 

condiţii de 

ambulator 

19 98 

1 

experti

ză 

1862 

30.01.02. 

Expertiza 

psihiatrico- 

narcologică în 

condiţii de 

staţionar 

50 98 

1 

experti

ză 

4900 
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Anexa nr.3  

la Hotărârea Guvernului  

                                                                                                   nr…. din ……..….2016 

 

Metodologia de determinare a tarifelor la serviciile prestate de instituţiile publice 

de expertiză judiciară 

 

 

I. Dispoziţii generale 
1. Metodologia de determinare a costului tarifelor la serviciile prestate de instituţiile 

publice de expertiză judiciară (în continuare – Metodologie) are ca scop stabilirea unor 

principii unice de calculare a tarifelor la serviciile prestate de instituţiile publice de 

expertiză judiciară. 

 

2. Metodologia stabileşte: 

     1) componenţa cheltuielilor incluse în costul tarifelor la serviciile prestate de 

instituţiile publice de expertiză judiciară;  

     2) modul de calculare a tarifelor; 

 

3. Determinarea tarifelor se desfăşoară în baza principiilor legalităţii, independenţei, 

obiectivităţii şi plenitudinii calculelor efectuate.  

 

4. Tarifele la serviciile de expertiză judiciară se stabilesc în funcție de complexitate. 

Conform complexității, expertizele se împart în trei categorii: 

1) simplă - expertiza efectuată asupra obiectelor prin  metode simple de 

investigații, de obicei  nu necesită un volum mare de lucrări și poate fi finalizată conform 

normativelor din coloana 4 a tabelului, din anexa nr.1; 

2) medie - expertiza în cadrul căreia, în funcţie de numărul de obiecte, de 

complexitatea metodelor  și mijlocelelor tehnico-ştiinţifice  aplicate, sânt necesare 

investigații cu durată conform normativelor din coloana 5 a tabelului, din anexa nr.1; 

3) complicată - expertiza efectuată prin metode complicate de investigație, cu 

aplicarea mijloacelor tehnice speciale complicate și cu un volum mare de lucru și necesită o 

durată lungă de investigaţii conform normativelor din coloana 6 a tabelului, din anexa nr.1; 

 

   

II. Cheltuielile incluse în costul tarifelor 

 

5. Costul tarifelor la serviciile prestate de instituţiile publice de expertiză judiciară 

cuprinde cheltuielile directe, indirecte şi uzura mijloacelor fixe.  

 

6. Structura cheltuielilor directe incluse în costul tarifelor cuprinde:  

1) retribuirea muncii; 

2) contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii calculate de angajator; 

3) primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculate de angajator; 

4) costul reactivelor şi materialelor, folosite nemijlocit la efectuarea expertizelor 

judiciare; 

 

7. Cheltuielile privind retribuirea muncii reprezintă salariul calculat experţilor 

judiciari implicate direct în procesul de efectuare a expertizelor judiciare. 
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8. Cuantumurile contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi  primele de 

asigurare obligatorie de asistenţă medicală se stabilesc prin legile anuale ale bugetului 

asigurărilor sociale de stat şi fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală.  

9. Costul reactivelor şi materialelor folosite nemijlocit la efectuarea expertizelor 

judiciare constituie cheltuielile de achiziționare a acestora. 
10. Cheltuielile indirecte reprezintă cheltuielile generale şi administrative, precum 

şi alte cheltuielile operaţionale efectiv suportate pentru întreţinerea activităţii subdiviziunii 

de expertiză judiciară ale instituţiilor publice, cu excepţia cheltuielilor pentru investiţii 

capitale.  

11. Uzura mijloacelor fixe reprezintă deteriorarea unei piese sau a unui sistem tehnic 

datorită unei întrebuințări îndelungate directe în procesul de efectuare a expertizelor 

judiciare.  

      

III. Modul de calculare a tarifelor la serviciile prestate de instituţiile publice de 

expertiză judiciară 

 

12. Tarifele se stabilesc în temeiul rezultatelor unei analize a cheltuielilor suportate 

de instituţiile publice de expertiză judiciară pe parcursul perioadelor anterioare. 

 

13. Tarifele se stabilesc utilizând norma de timp pentru efectuarea fiecărei expertize 

în parte. 

 

14. Tarifele la serviciile de expertiză judiciară efectuate se determină conform 

formulei: 

 

T = Coră/expert x Nh 

în care: 

T– tariful; 

Coră/expert – costul unei ore a expertului judiciar; 

Nh –  timp pentru acordarea serviciului. 

 

 

15. Costul unei ore a expertului judiciar se determină conform formulei: 

 

Coră/expert = Cdirecte + Cindirecte + Umf 

în care: 

Cdirecte – cheltuielile directe; 

Cindirecte – cheltuielile indirecte; 

Umf – uzura mijloacelor fixe: 

             Umf = MF x % de amortizare/V ore;  

             MF – mijlocele fixe; 

                V ore - volumul orelor lucrate efective de experţi.  

  

16. Cheltuielile directe (Cdirecte) incluse în costul tarifului se determină conform 

formulei: 

 

Cdirecte = (Cmuncă + Suma. a.s + Suma. a.m. + Cmateriale)/Fond. t. a.o 

 

în care: 
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Cmuncă  – costul cheltuielilor directe legate de retribuirea muncii experţilor judiciari 

implicate direct în procesul de efectuare a expertizelor judiciare: 

Suma. a.s – suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate de 

angajator;  

Suma. a.m. – suma primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculate, de 

angajator;  

Cmateriale – costul reactivelor şi materialelor, folosite nemijlocit la efectuarea 

expertizelor judiciare. 

Fond. t. a. o. – Fondul de timp anual de ore lucrătoare (Fond.t.a.o.) se determină reieşind din 

numărul experţilor judiciari conform schemei de încadrare, zilele calendaristice lucrătoare 

pe an şi numărul de ore lucrătoare pe zi conform legislaţiei; 

 

 

17. Cheltuielile indirecte (Cindirecte) incluse în costul tarifului se determină conform 

formulei: 

 

                       Cindirecte = (Suma.c.t. - Cdirecte )/Fond. t. a.o. 

 

în care: 

Suma.c.t.  – cheltuielile totale pe instituţia publică(subdiviziunea); 

Cdirecte  – cheltuielile directe; 

Fond. t. a. o. – fondul de timp anual de ore lucrătoare (Fond.t.a.o.) se determină reieşind din 

numărul experţilor judiciari conform schemei de încadrare, zilele calendaristice lucrătoare 

pe an şi numărul de ore lucrătoare pe zi conform legislaţiei; 

 

 

 

18. Tarifele pentru alte servicii prestate de instituţiile publice de expertiză judiciară 

se determină după formulele pentru stabilirea tarifelor la serviciile de expertiză judiciară. 

19. Pentru serviciile prestate în afara programului de lucru şi în zilele nelucrătoare, 

tariful se dublează. 

20. La decizia conducătorului instituţiei publice de expertiză judiciară pentru 

serviciile prestate în regim de urgență, tariful se dublează. 

21. În  cazurile  în care  durata expertizei  judiciare  depăşeşte normativul maxim  

indicat în anexa nr. 1 şi 2  şi expertiza este complicată, se aplică preţuri contractuale, 

calculate conform numărului de ore real cheltuit pentru efectuarea expertizei. 

22. Pentru retragerea materialelor (ordonanţei, încheierii sau cererii) de la expertiză, 

solicitantului i se reține 15% din suma tarifului contractat, ce reprezintă compensarea orelor 

lucrătoare a expertului pentru studierea şi examinarea prealabilă a materialelor, solicitarea 

materialelor suplimentare. 

23. La remiterea materialului fără executare, în cazul restituirii materialelor din vina 

solicitantului, acestuia i se reține 15% din suma tarifului contractat, ce reprezintă 

compensarea orelor lucrătoare a expertului pentru studierea şi examinarea prealabilă a 

materialelor.  

24. Ca excepţie, la cererea persoanei fizice, care are o situaţie materială precară, este 

o persoană cu dizabilităţi sau este beneficiar de pensie pentru limită de vîrstă, prin decizia 

conducătorului instituţiei publice de expertiză judiciară, tariful poate fi redus cu pînă la 

50%. 
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25. Tarifele la servicii se vor actualiza în cazul scumpirii cu mai mult de 10% a 

componentelor din cadrul cheltuielilor incluse în tarif.  
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Anexa nr.4  

la Hotărârea Guvernului  

                                                                                                   nr…. din ……..….2016 

 

Tarifele la alte servicii, prestate de instituţiile publice de expertiză judiciară 

  

Denumirea serviciului 

Unitatea 

de măsură 

Tariful 

(lei) 

1 Participarea expertului judiciar la acţiuni procesuale, inclusiv 

în ședințele de judecată 
1 oră 50 

2 Instruirea pentru calificarea de expert judiciar 1 oră 50 

3 Consultaţia expertului 1 oră 50 

4 Spitalizarea persoanei în staţionar de psihiatrie pentru 

efectuarea expertizei psihiatrice (fără costul alimentaţiei, 

medicamentelor şi investigaţiilor paraclinice) 

1 zi/pat 322 

5 Îmbălsămarea cadavrului 1 cadavru 450 

6 Restaurarea anatomică a cadavrului 1 cadavru 256 

7 Cosmetizarea şi igienizarea cadavrului 1 cadavru 192 

8 Păstrarea cadavrului în camera frigorifică, după efectuarea 

expertizei 
1 cadavru/ 

1 oră 
18 

9 Păstrarea corpurilor delicte şi a obiectelor examinate după 

finisarea expertizei 
1 zi 30 

10 Eliberarea copiilor rapoartelor  1 pagină 5 

11 Eliberarea duplicatelor certificatelor medicale constatatoare 

ale decesului 
1 duplicat 100 

12 Lucrări de xerocopiere A4, A5 1 pagină 1 

13 Deplasarea expertului cu transportul instituției la locul solicitat  

1 km 

 

 

2,75 

lei 

 

Plata expertului pentru  deplasarea tur-retur la locul solicitat  
1 oră 70 lei 
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Anexa nr.5  

la Hotărârea Guvernului  

                                                                                                   nr…. din ……..….2016 

LISTA 

Hotărîrilor Guvernului care se abrogă 

 

1. Hotărîrea Guvernului nr. 1052  din  12 septembrie 2006  cu privire la Centrul 

Naţional de Expertize Judiciare din subordinea Ministerul Justiţiei, (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.150-152, art.1139), cu modificările 

ulterioare. 

2. Anexa nr. 3, capitolul B, secțiunea XXI. Expertiza medico-legală din Hotărîrea 

Guvernului nr. 1020 din  29 decembrie 2011 cu privire la tarifele pentru serviciile 

medico-sanitare, (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.7-12, art. 25). 

3. Nomenclatorul şi tarifele la serviciile prestate contra plată de către Centrul tehnico-

criminalistic şi expertize judiciare al Inspectoratului General al Poliţiei, aprobate 

prin Hotărîrea Guvernului nr. 896  din  27 octombrie 2014 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2014,  nr.325-332, art. 963). 
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