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Anexa nr.I   
la proiectul Măsuri de reformare a 

 Centrului Naţional de Expertize Judiciare 
 

PLANUL DE ACŢIUNI  
de reformare a Centrului Naţional de Expertize judiciare pe anii 2016 – 2019 

 
Abrevieri: 
CMŞ-consiliul metodico-ştiinţific 
CNEJ – Centrul Naţional de Expertize Judiciare 
LAP – Laboratorul de analiză şi planificare 
MJ – Ministerul Justiţiei  
MF – Ministerul Finanţelor 
MAI- Ministerul Afacerilor Interne 
INJ – Institutul Naţional al Justiţiei 
ENFSI - Reţeaua Europeană a Institutelor de Ştiinţe Legale - European Network of Forensic Science Institutes 
RSM/RSMC - Responsabilul de sistemul de management  
LMŞ –Laborator metodico-ştiinţific 
CPC - Cod de Procedură Civilă 
CPP – Cod de procedură Penală 
LEJCEF – Laboratorul de expertize judiciare contabile, economice şi financiar-bancare 
CML – Centrul de Medicină Legală 
PNUD – Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare 
MOLDAC – Centrul Naţional de Acreditare din Republca Moldova 
HG – Hotărâre de Guvern 
CTCEJ MAI – Centrul tehnico/criminalistic de expertize judiciare a Ministerului Afacerilor Interne 
 
Nr. 
d/o Obiectivul Acţiuni preconizate pentru 

realizarea obiectivului 
Termenul de 

realizare Executorii Rezultate scontate 
(Indicator de impact) Finanţare 

1 2 3 4 5 6  

I 

Recăpătarea de 
către CNEJ a 
statutului de 
instituţie ştiinţifică 
(nu ţine de 

1.1 Întocmirea notei de argumentare 
privind necesitatea conferirii CNEJ a 
unui astfel de statut (anexa nr.1) 

17.10.2016 Şeful LAP Argumentarea necesităţii 
creării laboratorului 
metodico-ştiinţific, care se 
va ocupa de elaborarea, 
validarea şi prezentarea spre 

Nu necesită 
buget 
suplimentar, 
asigurată din 
salariul de 
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Nr. 
d/o Obiectivul Acţiuni preconizate pentru 

realizarea obiectivului 
Termenul de 

realizare Executorii Rezultate scontate 
(Indicator de impact) Finanţare 

1 2 3 4 5 6  
denumire, ci doar 
de competenţe) 

aprobare a metodicilor, cât şi 
de analiză a practicii de 
expertiză din ţară în scopul 
perfecţionării expertizei 
judiciare 

funcţie  
1.2 Înaintarea propunerilor de 
modificare la actualul proiect de 
Regulament cu privire la CNEJ  

21.10.2016 
În vigoare din 
10.12.2016 

Director 
CNEJ 

Şeful LAP 

Nu necesită 
buget 
suplimentar, 
asigurată din 
salariul de 
funcţie 

1.3 Includerea în schema de încadrare 
CNEJ a unui nou laborator – 
Laboratorul metodico-ştiinţific (5 
persoane, anexa nr. 2)  

Proiect 
24.10.2016 
Spre aprobare 
20.01.2017 

MJ, MF 
Resurse 

umane CNEJ, 
(Cernei) 

Posibilitatea realizării 
sarcinii de elaborare a 
metodelor de expertiză 
pentru toate specialităţile - 
cerinţe pentru autorizarea 
laboratoarelor ( art. 14, 
alin.)1), art. 36 alin.(2), art. 
67,71,73,85, L68/16 , 
elaborării planurilor 
calitative de instruire a 
experţilor ( art.40,41 - 
L68/16) asigurării unui 
control ştiinţific asupra 
activităţii de expertiză 
(art.65 alin (3) L68/16),  

Nu necesită 
buget 
suplimentar, 
conform statelor 
de personal 

1.3.1. Elaborarea criteriilor de angajare 
a personajului LMŞ; 

 
15.01.2017 

Resurse 
umane CNEJ, 

(Cernei) 
1.3.2. Elaborarea metodologiei de 
calcul a costurilor metodicilor; 

Către 
10.12.2016 

MJ, LEJCEF 
(Gurin) 

1.3.3.Elaborarea regulamentului de 
activitate LMŞ 

Către 
01.02.2017 

LAP 

1.3.4.Elaborarea fişelor de post ale 
angajaţilor LMŞ 

Către  
10.12.2016 

Resurse 
umane CNEJ, 

(Cernei) 

II 
 

Optimizarea 
termenelor de 
efectuare a 
expertizelor 
judiciare 
 

2.1. Înaintarea propunerilor de 
modificare a cadrului legal ce ţine de 
citarea experţilor în şedinţele de 
judecată modificarea prevederilor CPC 
(art. 150), CPP (art.145 alin.1) 

partial în 2016 
 
partial în 2017 

MJ 
CNEJ 

Lichidarea factorului de 
exploatare inutilă a timpului 
de muncă a expertului 
judiciar, concentrarea 
muncii expertului pe 
procesele de efectuare a 
expertizelor, ridicarea 
calităţii expertizelor 

Nu necesită 
buget 
suplimentar, 
asigurată din 
salariul de 
funcţie şi din 
contul 
grupurilor de 
lucru organizate 
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Nr. 
d/o Obiectivul Acţiuni preconizate pentru 

realizarea obiectivului 
Termenul de 

realizare Executorii Rezultate scontate 
(Indicator de impact) Finanţare 

1 2 3 4 5 6  
2.2 Suplinirea funcţiilor vacante de 
experţi judiciari. Pe parcursul 
Moratoriului stabilit prin Hotărîrea 
Guvernului nr.953 din 08.08.2016 
persoanele vor fi angajate cu 
menţinerea nr. de posturi ocupate la 
momentul instituirii Moratoriului : 
– 15 vacante; 
- 4 - temporar vacante; 
La 26.10.16 sunt suplinite: 
- 15 vacante; 
- 5 - temporar vacante; 
Din contul funcţiilor devenite vacante 
în perioada moratoriului am suplinit 
funcţiile: 
- 2 – auxiliare 
- 2 experţi 

După expirarea 
moratoriului 
funcţiile vacante 
vor fi suplinite 
la maxim. 
28.02.2016 

Conducerea 
CNEJ 

 
Şeful LAP 
Inspector 

cadre 

Reducerea termenului de 
efectuare a expertizelor prin 
scăderea sarcinii de muncă 
ce va reveni unui expert, 
ridicarea calităţii 
expertizelor 

Salariul achitat 
în limita 
mijloacelor 
alocate. Nu 
necesită 
mijloace 
financiare 
suplimentare 

2.3 Mărirea numărului de exper i (10 
unită i din cele 20 actuale, care sunt 
din mijloacele acumulate pentru 
servicii de expertiză) conform noului 
Regulament cu privire la Centrul 
Na ional  de Expertize Judiciare.  

După expirarea 
moratoriului 
funcţiile vacante 
vor fi suplinite 
la maxim. 
28.02.2016 

Conducerea 
CNEJ 

 
Şeful LAP 
Inspector 

cadre 

Posibilitatea creării LMŞ, 
care va asigura suportul 
metodico-ştiinţific expertizei 
judiciare ( asigurarea 
formării experţilor, 
elaborarea şi aprobarea 
metodelor de expertiză, 
analiza practicii, etc.) 

Salariul achitat 
în limita 
mijloacelor 
alocate. Nu 
necesită 
mijloace 
financiare 
suplimentare 
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Nr. 
d/o Obiectivul Acţiuni preconizate pentru 

realizarea obiectivului 
Termenul de 

realizare Executorii Rezultate scontate 
(Indicator de impact) Finanţare 

1 2 3 4 5 6  
2.4. Dotarea CNEJ cu echipamente şi 
softuri performante conform anexei 
nr.3 la prezentul plan 

2017-2018 
 

MJ 
CNEJ 

 

Reducerea esenţială a 
termenului unor genuri de 
expertize judiciare şi 
corespunzător a termenului 
general de examinare a 
cauzelor 

an. 2017 
(3.794.300 lei); 
an. 2018  
(5.168.260 lei) 
an. 2019 
(2.447.880 lei) 
 

2.4 Formarea profesională continuă a 
ordonatorilor expertizelor la cursul 
„Aspecte practice la dispunerea 
expertizelor judiciare” (judecătorii, 
procurorii, alte profesii conexe) la INJ 
сu antrenarea în predare a experţilor 
practicieni sau organizarea meselor 
rotunde 
 
2.4.1. Elaborarea curriculei 
 
2.4.2. Înaintarea către INJ a ofertei de 
formare profesională a ordonatorilor 
expertizelor  
 
2.4.3. Propunerea formatorilor INJ 

Primul trimestru 
2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primul trimestru 
2017 
 
Primul trimestru 
2017 
 
 
Primul trimestru 
2017 

MJ 
CNEJ 
INJ 

 
 
 
 
 
 
 

LMŞ 
 
 

LMŞ 
 
 
 

LMŞ 

Reducerea termenilor de 
examinare a dosarelor civile 
şi penale prin excluderea 
situaţiilor de remitere a 
materialelor dosarelor 
îndreptate spre efectuarea 
expertizelor pe motivul 
nerespectării procedurilor 
prestabilite, ridicarea 
calităţii expertizelor 
judiciare ca rezultat al 
prezentării calitative a 
probelor şi mostrelor la 
examinare 

Nu necesită, 
formarea se va 
realiza din 
contul 
ordonatorilor 
 
 
 
 
 
Nu necesita 
mijloace 
financiare 
suplimentare. 
Salariul achitat 
în limita 
mijloacelor 
alocate.  
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Nr. 
d/o Obiectivul Acţiuni preconizate pentru 

realizarea obiectivului 
Termenul de 

realizare Executorii Rezultate scontate 
(Indicator de impact) Finanţare 

1 2 3 4 5 6  

III 

Înaintarea 
propunerilor de 
operare a unor 
modificări în cadrul 
legal ce ţine de 
accederea în 
profesia de expert 
judiar  

3.1 Includerea modificărilor în 
Regulamentul cu privire la Comisia de 
calificare şi evaluare a experţilor 
judiciari 

În termen de 3 
luni după 
modificarea 
Legii cu privire 
la expertiza 
judiciară şi 
statutul 
expertului 
judiciar 

MJ, 
Conducerea 

CNEJ 

Pregătirea calitativă a 
cadrelor de expert judiciar în 
conformitate cu etapele 
ştiinţifice de formare 
profesională a expertului 
judiciar. 

Nu necesită 
buget 
suplimentar, 
conform statelor 
de personal. 

3.2 Organizarea examenelor de 
calificare separat de cele de admitere în 
profesie 

2018 MJ, 
Conducerea 

CNEJ 
LAP 
LMŞ 

 Nu necesită 
buget 
suplimentar, 
conform statelor 
de personal. 

IV 
 

Elaborarea şi 
aprobarea 
metodelor de 
cercetare pe toate 
genurile de 
expertiză 

4.1 Instruirea experţilor în vederea 
elaborării metodelor şi procedurilor de 
efectuare a expertizelor, elaborarea 
curriculei, cât şi în domeniul de 
recenzare a rapoartelor de expertiză.  

Aprilie 2017 Conducerea 
CNEJ 
LMŞ 

Asigurarea CNEJ cu 
personal calificat în 
domeniul de elaborare a 
metodelor ştiinţifice, precum 
şi a procedurilor de 
efectuare a expertizelor 
judiciare 

Nu necesită 
buget 
suplimentar, 
conform statelor 
de personal. 
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Nr. 
d/o Obiectivul Acţiuni preconizate pentru 

realizarea obiectivului 
Termenul de 

realizare Executorii Rezultate scontate 
(Indicator de impact) Finanţare 

1 2 3 4 5 6  
4.2 Elaborarea proiectelor metodelor de 
cercetare la cele mai solicitate genuri 
/specialităţi de expertiză, conform 
Nomenclatorului:  

- I.1 –I.10; 
 

- II.11-II-11.11, 11.15-11.17; 
 

- IV.13.01-13.03. 14.01-14-03, 15.01-
15.03 ; 
 
- V.16.01-16.03: V.17.01-20.01 

 
- VI-VIII 

 
 
 
 
octombrie 2016 
– iulie 2017 
 
aprilie 2017-
decembrie2017 
 
iunie2017-
aprilie2018 
 
septembrie2017-
iunie2018 
 
ianuarie 2017-
iunie 2019 

LMŞ 
Şefii de 

laborator 
CNEJ, CML, 

MAI,  

Îndeplinirea prevederilor 
legii br.68/16 
art. 67,71,73,85 

Nu necesită 
buget 
suplimentar, 
conform statelor 
de personal. 

4.3 Elaborarea proiectelor metodelor de 
cercetare la genuri /specialităţi de 
expertiză, mi rar solicitate conform 
Nomenclatorului:  
III.12, II.18 

ianuarie 2017-
uinie 2019 

LMŞ 
Şefii de 

laborator 
CNEJ, MAI,  

 Nu necesită 
buget 
suplimentar, 
conform statelor 
de personal, 

4.4 Organizarea şedinţelor Consiliului 
metodico-ştiinţific pentru examinarea, 
aprobarea şi validarea metodelor 
elaborate.  

Permanent pe 
măsura 
parvenirii 
metodelor, 
finalizarea 
procesului 
trimestrul III 
2019 

Conducerea 
CNEJ, CML, 

MAI 

Îndeplinirea prevederilor 
legii br.68/16 
art. 67,71,73,85 

Nu necesită 
buget 
suplimentar, 
conform statelor 
de personal. 

  4.5 Lansarea paginii web a  CNEJ Decembrie 2016 Vicedirectorul Comunicarea efecientă cu Nu necesită 
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Nr. 
d/o Obiectivul Acţiuni preconizate pentru 

realizarea obiectivului 
Termenul de 

realizare Executorii Rezultate scontate 
(Indicator de impact) Finanţare 

1 2 3 4 5 6  
CNEJ, LAP instituţiile de expertiză 

judiciară pe segmentul 
coordonării practicii de 
expertiză judiciară  

buget 
suplimentar, 
conform statelor 
de personal, 
/ pagina e gratis/ 

4.6 Editarea studiilor şi realizărilor 
obţinute în domeniul expertizei 
judiciare, precum şi a  practicii 
generalizate pe pagina web a CNEJ  
 

O dată la 3 luni Vicedirectorul 
CNEJ, LAP 

Acces la cele mai moderne 
realizări şi implementări de 
metode, proceduri de lucru 
cu corpurile delicte, din 
paractica din ţară, cât şi de 
peste hotare, anunţuri, 
rezultatele exeminărilor 
inter-laboratoare, altor 
activităţi etc.  

Nu necesită 
buget 
suplimentar, 
conform statelor 
de personal, 
/ pagina e gratis/ 

4.7 Organizarea şi participarea la 
conferinţe ştiinţifice, ateliere de lucru, 
mase rotunde, etc. 

Nu mai puţin de 
o dată pe an 

Vicedirectorul 
CNEJ, LAP 

Împărtăşirea cu partica 
înaintată de efectuare a 
expertizelor, abordarea 
problemelor de diferit gen 
din activitatea de expertiză 

Nu necesită 
buget 
suplimentar, 
conform statelor 
de personal, 
unele cheltuieli 
legate de 
organizare, în 
dependenţă de 
caz, pot fi 
utilizate din 
taxele de 
participare 

4.8 Aderarea în calitate de membru la 
ENFSI 

12.10.16 (e-
mail) 

Director 
CNEJ 

Îndeplinirea cerinţelor 
ISO17025 

Posibilitatea de a fi la curent 

Adresarea este 
gratis 
Costul vizitei va 
fi comunicat pe 
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Nr. 
d/o Obiectivul Acţiuni preconizate pentru 

realizarea obiectivului 
Termenul de 

realizare Executorii Rezultate scontate 
(Indicator de impact) Finanţare 

1 2 3 4 5 6  
şi a utiliza cele mai moderne 
metode de analiză în 
specialităţile de expertiză 
criminalistică 

e-mail 
Taxa pentru 
mebru la ENFSI 
(va fi stabilită 
după I vizită) 

V 
 

Implementarea 
sistemului de 
management 
adecvat activităţii 
CNEJ (ISO 17:025; 
ISO 17:020) 
 

5.1 Elaborarea întregului set de politici 
privind sistemul de calitate 

Procesul de 
elaborare merge 
paralel cu 
implementarea 
 
2016 – 2017  
  

Responsabilul 
de sistemul de 
management, 
Conducerea 
CNEJ, LAP, 

LMS, 
MJ 

Ridicarea calităţii 
expertizelor, cât şi 
asigurarea unui management 
efectiv în cadrul CNEJ 

Îndeplinirea prevederilor 
legii br.68/16 
art. 67,71,73,85 

Recunoaşterea expertizelor 
pe plan internaţional 

Nu necesită 
buget 
suplimentar, 
conform statelor 
de personal, 
Finanţarea 
instruirilor , 
cheltuielele 
legate de 
schimbul de 
experienţă între 
laboratoare, etc. 
au fost suportate 
şi se suportă de 
PNUD – 50mii 
dolari SUA 

5.2 Implementarea sistemului de 
management al calităţii  

5.3 Aplicarea la MOLDAC a cererii de 
solicitare a acreditării pentru metoda de 
efectuare a expertizei scrisului şi 
semnăturii 

Primul trimestru 
2017 

Conducerea 
CNEJ, 

RSMC, şefii 
de laborator 

 60 mii lei MD 
PNUD oferă 
finanţare 

5.4 Obţinerea  acreditării la expertiza 
scrisului şi semnăturii 

2019 ( conform 
legii cu privire 
la acreditare) 

CNEJ, RSMC 
MOLDAC 

 

5.5 Menţinerea anuală a acreditării şi 
extinderea pentru alte metode. 
5.5.1 Instruirea angajaţilor la 

2020 -2023 
 

CNEJ, RSMC 
MOLDAC 

 Mijloace 
planificate în 
buget, legate de 
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Nr. 
d/o Obiectivul Acţiuni preconizate pentru 

realizarea obiectivului 
Termenul de 

realizare Executorii Rezultate scontate 
(Indicator de impact) Finanţare 

1 2 3 4 5 6  
organisme de acreditare; 
5.5.2 Îmbunătăţirea sistemului de 
management al calităţii implementate; 
5.5.3 Participarea la comparări inter-
laboratoare şi PT teste 

evaluarea anuală 
(cca10mii lei); 
 
Mijloace 
planificate în 
buget, legate de 
evaluarea 
anuală, din cele 
acumulate 
pentru serviciile 
contra plată 

VI 
 

Redresarea 
condiţiilor de 
activitate a 
laboratoarelor  şi 
angajaţilor CNEJ  
 

6.1. Alocarea unei clădiri pentru 
activitate CNEJ/ clarificarea statutului 
sediilor actuale ale CNEJ şi efectuarea 
expertizei tehnice 
6.2. Înaintarea cererii privind emiterea 
certificatului de urbanism pentru 
proiectare (pentru lucrările ulterioare) 

Noiembrie 
2016- februarie 

2017 

 
Martie-mai 

2017 

Şef LEJCEF  
Vicedirector 

CNEJ 

Dotarea instituţiei cu sediu 
care ar corespunde cerinţelor 
de echipare cu laboratoare, 
care ar avea suficient spaţiu 
pentru organizarea arhivei, 
pentru organizarea 
camerelor de păstrare a 
corpurilor delicate, precum 
şi pentru organizarea 
adecvată şi conform 
cerinţelor a spatiului de 
lucru a expertului judiciar. 

Din mijloace 
obţinute în urma 
activităţii de 
perfectare a 
documentelor şi 
în urma încasării 
taxelor pentru 
serviciile de 
expertiză 
 

6.3. Înaintarea cererii privind 
întocmirea documentaţiei de proiect la 
efectuarea lucrărilor de reconstrucţie, 
reparaţie a bunului imobil CNEJ 

După finisarea 
expertizei 

tehnice (2017) 
 

MJ, 
Vicedirector 

CNEJ, 
contabilitatea 

CNEJ 

Nu necesită 
buget 
suplimentar 

6.4. Identificarea dontatorilor pentru 
înfătuirea reparaţiilor 
6.5. Petrecerea achiziţiei publice întru 
identificarea antreprenorului care va 
executa reparaţia 

2017 
 

Responsabilul 
de 

organizarea 

 Nu necesită 
buget 
suplimentar, 
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Nr. 
d/o Obiectivul Acţiuni preconizate pentru 

realizarea obiectivului 
Termenul de 

realizare Executorii Rezultate scontate 
(Indicator de impact) Finanţare 

1 2 3 4 5 6  
6.6. Depunerea cererii la Primărie 
pentru autorizarea lucrărilor de 
reparaţie 

procedurilor 
de achiziţii 

MJ 
CNEJ 

 

conform statelor 
de personal 

6.7. Începerea lucrărilor de reparaţie 
De la donatori 

6.8. Predarea din gestiune a clădirii 
amplasate pe str. B. Bodoni,6 

După finisarea 
reparaţiilor 

Nu necesită 
cheltuieli 

VII 
Optimizarea 
cheltuielilor de 
întreţinere a CNEJ  

7.1. Predarea sediilor existente 
neexploatate:  
1. str. Munceşti, 271 (circa 71 mii lei în 
anul 2015 pe servicii de încălzire),  
2. str. Maria Cebotari, 3 A 

1. Decembrie 
2016 

 
2. Decembrie 

2017 
 

Conducerea 
CNEJ, LAP 

Redirecţionarea cheltuielilor 
alocate pentru întreţinerea 
spaţiilor neutilizate în 
scopuri utile instituţiei de 
expertiză.  

Nu necesită 
buget 
suplimentar, se 
vor obţine 
economii 

VIII 
 

Elaborarea politicii 
de cadre  

8.1 Elaborarea cerinţelor şi  
reformularea criteriilor clare pentru 
ocuparea funcţiilor de expert 

Ianuarie 2017 Inspector 
resurse umane 

Ridicarea prestigiului 
statutului de expert judiciar, 
prestigiului instituţiei de 
expertiză, precum şi a 
CNEJ. 

Nu necesită 
buget 
suplimentar, 
conform statelor 
de personal 

8.2 Elaborarea şi aprobarea fişelor de 
post ale angajaţilor 

Octombrie 2016 Director 
CNEJ, Şef 
laborator, 
RSMC, 

Responsabil 
cadre 

Stabilirea clară a atribuţiilor 
şi responsabilităţilor 
angajaţilor, cu scopul unei 
bune organizări a activităţii 

Nu necesită 
buget 
suplimentar, 
conform statelor 
de personal, 

8.3 Elaborarea şi aprobarea 
regulamentului privind modul de 
stabilire şi achitare a colaboratorilor 
CNEJ a sporurilor, premiilor şi altor 
drepturi băneşti 

Dispoziţia din 
octombrie 2016 

 
Noiembrie –
decembrie  

Director 
CNEJ, Şef 
laborator, 
RSMC, 

Inspector 
resurse 
umane, 

Motivarea angajaţilor în 
scopul ridicării 
productivităţii muncii 
 

Nu necesită 
buget 
suplimentar, 
conform statelor 
de personal, 
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Nr. 
d/o Obiectivul Acţiuni preconizate pentru 

realizarea obiectivului 
Termenul de 

realizare Executorii Rezultate scontate 
(Indicator de impact) Finanţare 

1 2 3 4 5 6  
Conducerea 

CNEJ 
8.4 Aprobarea normativelor de muncă a 
experţilor judiciari de către Ministrul 
Justiţiei (anexa nr.5) şi aducerea 
denumirilor specialităţilor de expertiză 
în corespundere cu Nomenclatorul 
expertizelor judiciare, care urmează să 
fi aprobat prin Ordinul Ministrului 
Justiţiei 

Primul trimestru 
2017 

Conducerea 
CNEJ, 

MJ 
 

Crearea competitivităţii în 
ridicarea nivelului de 
profesionalism, precum şi 
excluderea situaţiilor de 
acuzare a experţilor în 
tergiversarea termenelor de 
efectuare a expertizelor, dar 
şi ridicarea calităţii 
produsului 

Nu necesită 
buget 
suplimentar, 
conform statelor 
de personal 

8.5. Mărirea salariilor personalului 
CNEJ  

Către 10.12.16 
(proiectul HG 
pentru mărirea 

salariilor 
înaintat spre 
promovare la 

MJ) 

Conducerea 
CNEJ 

MJ 

Posibilitatea atragerii şi 
menţinerii în funcţiile de 
experţi judiciari a unor 
persoane cu calificări înalte 
şi cu o vastă experienţă 
profesională în specialităţile 
expertuale 

Nu necesită 
buget 
suplimentar, 
conform statelor 
de personal, 
 

8.6. Instruirea iniţială/ secundă a 
experţilor conform anexei nr. 4 la 
prezentul plan   

2017-2019  Conducerea 
CNEJ 

Asigurarea CNEJ-ului cu 
experţi judiciari formaţi 
adecvat 

1.170.000 lei  
parţial din buget, 
parţial de la 
sponsori 
 

  8.7 Stabilirea necesităţilor de formare 
continuă a experţilor CNEJ 

Permanent  Şefii 
laborator, 

RSMC 
 

Menţinerea nivelului 
profesional al experţilor 
judiciari  

Nu necesită 
alocarea 
finanţelor 
suplimentare, 
conform statelor 
de personal 

8.8 Instruirea iniţială primară şi 
continuă a experţilor CNEJ 

Permanent  CNEJ  
LAP 
LMŞ 

Menţinerea nivelului 
profesional al experţilor 
judiciari  

Nu necesită 
alocarea 
finanţelor 
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Nr. 
d/o Obiectivul Acţiuni preconizate pentru 

realizarea obiectivului 
Termenul de 

realizare Executorii Rezultate scontate 
(Indicator de impact) Finanţare 

1 2 3 4 5 6  
 Realizarea prevedrilor legii 

nr.68/16, art.54, alin(1) 
suplimentare, 
conform statelor 
de personal 

IX Majorarea tarifelor 
pentru serviciile de 
expertiză 

9.1 Tarifele urmează a fi aprobate prin 
Hotărîreade Guvern pentru aprobarea 
costurilor expertizelor judiciare şi 
extrajudiciuare. Proiectul de Guvern la 
data de 20.11.2016 a fost transmis 
CNA pentru efectuarea expertizei 
anticorupţiei. 

19.12.16 CNEJ, CML, 
MAI 
MJ 

Investirea mijloacelor 
financiare acumulate în 
urma încasării tarifelor 
pentru serviciile prestate în 
dotarea laboratoarelor cu 
echipamente specializate, în 
formarea iniţială şi continuă 
a experţilor judiciari, în 
schimbul de experienţă cu 
experţii altor state.  

Nu necesită 
alocarea 
finanţelor 
suplimentare, 
conform statelor 
de personal 
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Anexa nr.1 la proiectul planului de reformare CNEJ 2016-2019 
 
 

 Tabel cu motive de modificare a statutului CNEJ în instituţie de cercetare ştiinţifică în domeniul expertizei judiciare  
 

n/o Motiv Descrierea impactului în condiţiile 
statutului actual al CNEJ 

Rezultat scontat în cazul Instituirii unei instituiţi ştiinţifice 
naţionale de expertiză judiciară 

1 Legea impune 
Potrivit prevederilor art.2,8 a Legii nr. 
68/2016), precum şi prevederilor art. 5 
Legii nr.1086/2000 – expertiza judiciară 
este definită ca o activitate ştiinţifico-
practică” în cadrul căreia expertul aplică 
realizările moderne ale ştiinţei şi 
tehnicii şi metodele adecvate cercetării în 
privinţa  lucrurilor, substanţelor, urmelor, 
documentelor, faptelor, fenomenelor, 
circumstanţelor, corpului şi psihicului 
uman, care sînt examinate în vederea 
descoperirii adevărului 
 

Necorespunderea activităţii  
prevederilor legii cu privire la 
expertiza judiciară 
Activitatea la ziua de azi nu 
corespunde definiţiei şi scopului, cât 
şi nu se respectă principiul 
obiectivităţii şi plenitudinii 
cercetărilor, or o cercetare cu 
aplicarea realizărilor ştiinţei poate fi 
făcută doar de un cercetător – om de 
ştiinţă 

Vor fi îndeplinite cerinţele legii cu privire la expertiză 
judiciară (art.1 (1), art.5 (1086), art.2, art5.8 (68/2016) 

- se omite impactul 

- concluziile au nivel înalt de credibilitate 

2 Legea impune 
 
Potrivit art. 65 alin.(3) a Legii nr. 
68/2016) şi art.12 alin.(3) (1086) – CNEJ 
instituţie coordonatoare… 

Nu se îndeplineşte prevederea legii 
cu privire la expertiza judiciară 
- imposibil de realizat fără statut de 
instituţie de cercetare, or numai prin 
metode ştiinţifice de cercetare pot fi 
făcute careva constatări argumentate 
şi concluzii pentru aplicare, etc. 
(exemplul expertizei) 

Vor fi îndeplinite cerinţele art.65 alin. (3) a Legii cu 
privire la expertiză judiciară nr. 68/2016 şi art.12 alin.(3) 
a Legii nr.1086/2000. 

- se omite impactul; 
- posibilitatea unei coordonări sistemice a activităţii de 

expertiză în ţară 

3 Istorice 
Statutul iniţial al CNEJ începând cu 
formarea instituţiei şi până în 2006: era de 

Nu sunt îndeplinite cerinţele  HG 
1052/2006 
Nu corespunde activităţii desfăşurate, 

Vor fi îndeplinite cerinţele  HG 1052/2006 
- va putea fi exercitată activitatea de coordonare 

(analiză, dirijare metodică, suport metodic, control 
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instituţie de cercetare ştiinţifică, acesta 
fiindu-i conferit prin ordinul Ministerului 
Justiţiei al RSSM nr. 34 din 28.09.1979 
Ulterior statutul a fost menţinut prin 
Hotărîrea Guvernului nr.512 din 
21.06.2001 (ordinul nr.14 din 24.09.2001), 
prin Hotărîrea Guvernului nr.1147 din 
22.09.2003 (ordinul nr.64 din 01.10.2003). 
Cu atît mai mult, că şi subdiviziunile  
respective ale MAI – erau secţii sau 
laboratoare tehnico-ştiinţifice. Începînd cu 
2006 prin adoptarea unui nou Regulament 
cu privire la CNEJ, acesta a fost lipsit de 
statutul de instituţie de cercetare 
ştiinţifică, rîmînînd doar ca instituţie de 
expertiză judiciară. 

nu activează Consiliul metodico-
ştiinţific, nu se coordonează 
actvitatea de expertiză în ţară, etc. 

metodic, înaintare de acţiuni corective, îmbunătăţire, 
instruire, etc.) 

4 Legea impune 
Potrivit art. 22 alin.(1) a Legii 
nr.1086/2000, … caracterul fundamental 
al metodelor de cercetare folosite la 
efectuarea expertizei” sau art. 2 
(L68/2016) „… cercetări metodice”  

Nu sunt îndeplinite cerinţele  legii 
cu privire la expertiza judiciară 
Nu poate fi dovedit caracterul 
fundamental al metodelor de 
cercetare folosite la cercetare, dacă 
acestea nu sunt utilizate de oameni de 
ştiinţă sau cel puţin aprobate de 
aceştia în scopul aplicării lor de către 
către experţii judiciari.  

Vor fi îndeplinite cerinţele cerinţele legii cu privire la 
expertiza judiciară (art. 2 (L68/2016) 

- se omite impactul, 

- pot fi elaborate proceduri de adaptare a metodelor 
ştiinţific fundamentate de cercetare, aprobarea şi 
validarea lor, pe care le vor utiliza în practică experţii 
individuali, alte instituţii de expertiză, care nu au 
posibilitate de a face acest lucru; 

5 Legea impune autorizarea 
laboratorului , care la rândul său 
prevede implementarea unui sistem de 
management – /din condiţiile pentru 
autorizare/ 
Art. 36 (2) lit. a)-c) (68/2016) – 
necesitatea de autorizare a laboratoarelor 
Necesitatea acreditării metodelor folosite  
pentru efectuarea expertizelor, în 
contextul reformei sistemului de justiţie în 

Absennţa unui sistem de 
management, a unor metode 
aprobate, a unui corp de experţi 
instruit efectiv va duce la 
imposibilitatea autorizării 
laboratoarelor, fapt ce va avea ca 
impact: 
Nerecunoaşterea rapoartelor de 
expertiză efectuate în RM pe plan 
internaţional; 

Posibilitatea autorizării laboratoarelor şi suplimentar: 
1) asigurarea independenţei instituţiei faţă de presiuni şi 
influenţe necorespunzătoare, atât interne, cât şi externe; 
2) sporirea capacităţilor de efectuare a expertizelor în toate 
domeniile; 
3) reabilitarea domeniilor de expertiză deţinute anterior; 
4) asigurarea unei transparenţe în activitate; 
5) cheltuieli minime pentru rezultate înalte; 
6) sporirea calităţii expertizelor; 
7) reducerea termenilor de efectuare a expertizelor, etc.  
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RM, fiind atrase anumite resurse 
financiare (ambasada SUA şi PNUD); 

Pierderea proceselor CEDO, cu 
decizii bazate inclusiv pe pe 
concluziile experţilor, 
 

- Implementarea Sistemului de managenent, (cel puţin 
acreditarea unei metode) duce la lichidarea cotei părţi din 
problemele actuale (cu excepţia salarizării insuficiente) 

6 Legea impune autorizarea  
Art. 36 (2) lit. a)-c) (68/2016) – 
necesitatea de autorizare a laboratoarelor 

Lipsa mecanismului şi a 
personalului ce se vor ocupa de  
implementarea sistemului de 
management va duce la 
imposibilitatea autorizării 
laboratoarelor şi aprobării 
metodelor, ce în consecinţă va duce 
la  
-  Invaliditatea rapoartelor de 

expertiză; 
- utilizarea „după bunul plac” a 

metodelor de examinare a obiectelor 
de expertizat, de către experţi, 
inclusiv de către particulari; 
- absenţa unei liste de „metode” 

recomandate experţilor judiciari 
pentru utilizare în activitate; 
- suspiciuni în fundamentalitatea 

metodelor utilizate, etc. 

Vor fi îndeplinite prevederile Art. 36 (2) lit. a)-c) (68/2016) 
Omite impactul, suplimentar: 
- oferă posibilitatea consolidării unei baze sistemice 

de cadre ştiinţifice în domeniile de expertiză judiciară, care 
pot asigura din punct de vedere ştiinţific activitatea de 
expertiză judiciară pe plan naţional, care la moment sunt lipsă 
în RM, dar care, în cazul propus, ar oferi metodologii şi 
proceduri calitative de investigare a probelor judiciare 
fundamentate ştiinţific, în contrapunere cu cele foarte fragile, 
elaborate de către experţii (cu deficienţe în instruire) din 
cadrul laboratoarelor. 
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7 Legea impune: 
Art.42 (4) lit.a) (68/2016) – formarea 
iniţială 

Imposibilitatea formării calitative a 
cadrului de experţi: 
INJ nu deţine formatori califica şi în 
domeniul dat, precum şi condiţiile de 
laborator pentru a forma cadrele din 
domeniul expertizei judiciare, având 
în vedere specificul activităţii de 
expertiză judiciară: 

1. obţinerea calităţii de cercetător; 
2. obţinerea calităţii de specialist; 
3. activitatea în calitate de 

specialist pentru acumularea 
experienţei; 

4. obţinerea calităţii de expert. în 
specialităţile necesare 

( detalii în nota 1) 

Vor fi respectate prevederile legale din domeniu: 
Art.42 (4) lit.a) a Legii nr.68/2016  
Omiterea impactului 
- posibilităţi de formare iniţială a candidaţilor şi a 

cadrelor de experţi în cele mai solicitate domenii de expertiză 
judiciară, în conformitate cu cerinţele expertologiei şi cu 
practica internaţională (Rusia, Ukraina, România, Olanda, 
Germania, etc.) 

 

8 Legea impune 
Art. 54 a Legii nr. 68/2016 – formare 
continuă 

Imposibilitatea formării continue 
cerute 
Cheltuieli nejustificate: INJ – oferă 
doar spaţiu – curricula a fost 
elaborată de CNEJ, formatorii – 
CNEJ, pentru ce se plăteşte?;  
Instituţiile de învăţământ din ţară nu 
pot asigura actest lucru: 
ACADEMIA Şt. cel Mare – nu 
acoperă toate domeniile - la moment 
doar trei – dactiloscopia, traseologia 
şi balistica, dar nivelul instruirilor 
este foarte jos, încât formatorul nu 
este practician şi şi-a pierdut 
deprinderile, nu cunoaşte metodele 
noi, având în vedre, că nu se 
efetueiază cercetări ştiinţificie în 
domeniile date, ci doar realizează 
prelegeri, în corespundere cu 

 Vor vi respectate prevederile  legale din domeniu: 
 
- omiterea impactului 
- acoperirea tuturor domeniilor de expertiză judiciară, fără 
cheltuieli nejusticificate; 
- posibilităţi de dezvoltare a specialităţilor de expertiză 
judiciară; 
- sporirea calităţii expertizelor şi a eficienţei serviciilor de 
expertiză, etc. 
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curricula elaborată tot de către 
CTCEJ MAI, etc. el poate oferi doar 
ceva informaţie teoretică; 

- USMF – nu are posibilitate să 
acopere toate domeniile (toxicologia, 
biologia, etc.) ; 

- Celelalte instituţii în general 
nu acoperă nici un domeniu al 
expertizelor judiciare. 

9 Legea impune 
Art. 55, 56 (68/2016) – evaluarea 
performanţelor 

Nu vor putea fi respectate 
prevederile legale 
Imposibilitatea sporirii calificării 
experţilor, pe motivul lipsei 
specialiştilor care ar putea recenza 
rapoartele de expertiză, să elaboreze 
și să verifice îndeplinirea planului de 
pregătire individuală, cît și calitatea 
activităţii experţilor 

Vor fi respectate prevederile legale din domeniu: 
Art. 55, 56 (68/2016) 
Consolidarea nucleului profesional în specialităţile de 
expertiză judiciară şi ridicarea calităţii expertizelor judiciare 
efectuate în ţară, prin introducerea a Laboratorului metodico-
ştiinţific 

10 Legea impune 
Capit.III- IV (68/2016) – admiterea în 
profesie, licenţierea, - concept greşit: 
Conform raţionamentului logic, după cum 
şi este în practica internaţioanlă:  
calificarea şi admiterea în profesie sunt 
procese separate şi autonome şi decurg cu 
luarea în calcul a specificului de activitate, 
a rolului expertizei în procesul judiciar 

Imposibilitatea efectuării 
expertizelor 
- blocarea în curând a activităţii 
de expertiză judiciară în republică; 
-  dispariţia fizică a majorităţii 
reprezentanţilor acestei profesii - 
Detalii nota 3 
- Aspect ruşinos pe plan  
internaţional-  Detalii nota 4 

Vor vi respectate prevederile  legale din domeniu: 
Capit.III- IV (68/2016) 
omiterea impactului; 
- crearea posibilităţilor de dezvoltare armonioasă a 

domeniului de expertiză judiciară în RM; 
- corespunderea proceselor de „calificare” şi „admitere 

în profesie” raţionamentului logic şi practicii internaţionale 
din domeniul respectiv, etc. 
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11 Efect economic - sporirea veniturilor  
 

Ca rezultat al vinderii produselor intelectuale (metodicilor, 
procedurilor, stagii, etc.) experţilor particulari din ţară, dar şi 
de peste hotare, formării iniţiale şi continue a persoanelor/ 
experţilor, care solicită admiterea în profesia de expert 
judiciar sau obţinerea unei noi calificări, etc. În acelaşi timp, 
fiind în ipostaza de instituţie ştiinţifică, va avea posibilităţile 
de dezvoltare în contextul lucrărilor de masterat şi doctorat a 
metodelor noi de expertizare, de validare a celor deja 
existente, etc; de facilitare a accesului la manualele de bune 
practici ale instituţiilor ştiinţifice de profil; de participăre la   
încercări inter-laboratoare / teste de competentă  (ILC/PT)  de 
nivel internaţional, etc; şi de colaborare internaţională cu 
instituiţi ştiinţifice în vederea dezvoltării performanţelor, etc. 

Veniturile din serviciile menţionate, la fel ca şi cele 
obţinute din activitatea nemijlocită de expertiză ar putea 
acoperi cheltuielile legate de logistică, procurarea 
echipamentului, dezvoltarea genurilor noi, sporirea salariilor, 
etc. 

12 Imaginea internaţională Nefavorabilă, necredibilitatea 
suportului inadecvat metodico-
ştiinţific al activităţii de expertiză din 
RM (metode ştiinţific argumentate, 
cadre calificate în corespundere cu 
standardele internaţionale, 
echipament conform, plasamentul 
CNEJ pe plan internaţional – în raport 
cu instituţii similare din alte ţări) 

Instituirea unei instituiţi ştiinţifice naţionale de 
expertiză judiciară reprezintă o practică internaţională de 
succes şi posibilitatea de colaborare cu alte instituţii 
internaţionale 

 

 
 
Nota nr.1  Expunerea etapelor concrete în formarea expertului, argumentate ştiinţific: 

5. obţinerea calităţii de cercetător; 
6. obţinerea calităţii de specialist; 
7. activitatea în calitate de specialist pentru acumularea experienţei; 
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8. obţinerea calităţii de expert. 
Toate etapele presupun studii şi evaluare, doar că studiile date se deosebesc de cele percepute obişnuit, pentru că în acest caz (de formare a 

specialistului şi expertului) persoanele se află în proces de transformare a cunoştinţelor lor de bază din domeniul respectiv al ştiinţei, tehnicii, artei, 
meşteşugăritului, culturii etc., cu excepţia cunoştinţelor juridice, în anumite niveluri de  „cunoştinţe speciale”.  

La prima etapă, de „cercetător” - persoana învaţă să utilizeze cunoştinţele sale pentru depistarea, fixarea, ridicarea şi examinarea urmelor şi 
mijloacelor materiale de probă, astfel transformându-le la nivel teoretic în „cunoştinţe speciale iniţiale”;  

La etapa a doua, de „specialist” - persoana aplică cunoştinţele sale pentru depistarea, fixarea, ridicarea şi examinarea urmelor şi mijloacelor 
materiale de probă, devenind deja posesor de cunoştinţe speciale; 

La etapa a treia, de „activitate în calitate de specialist” - persoana consolidează şi perfecţionează aplicarea cunoştinţelor sale speciale pentru 
depistarea, fixarea, ridicarea şi examinarea urmelor şi mijloacelor materiale de probă, devenind posesor competent de cunoştinţe speciale şi putând să 
formuleze opinii în baza examinărilor efectuate, acumulează experienţă în acest sens, adică se pregăteşte pentru etapa următoare de obţinere a calităţii 
de „expert” judiciar -  etapa a patra.  

Fireşte, că procesul de formare a expertului nu este unul uşor; de aici se impune şi raţionamentul că un expert nu poate apărea peste noapte, doar 
după un „stagiu încununat cu un examen de calificare, care oferă „admitere în profesie”, similar procesului de formare a altor specialităţi conexe 
justiţiei şi după cum, din păcate, este perceput actual de multă lume.  

Deosebirea este că în cazul experţilor sunt prezente diferite domenii de ştiinţă, formarea fiind nu o oarecare clarificare sau studiere mai 
aprofundată a unor ramuri de aplicare a dreptului, ci un proces autonom de studii suplimentare a celor deja deţinute; menţionez, că la domeniile 
diferite ale ştiinţelor naturale, sociale etc., cele ale ştiinţelor juridice nu se referă, că doar pentru ele se utilizează „cunoştinţele speciale”.  

Procesul de instruire a persoanelor pentru obţinerea calificării de expert în anumită specialitate de expertiză judiciară, în întreaga lume se face 
conform treptelor menţionate mai sus (celor patru) în baza unor programe metodice, aprobate în „şcolile” de expertiză judiciară. Referitor la cadrele 
de experţi de la noi din ţară, la moment folosim programele specialităţilor din Rusia, Belorusia, Ukraina, Kazahstan, România, având în vedere că 
acolo au rămas „şcolile” de formare a experţilor (la care m-am referit în articolul publicat).  

 
Nota 2: Fiecare etapă de formare include atât materie de teorie, cât şi de practică şi finalizează cu examen, la fel divizat în teorie şi practică. În 

urma examenului, persoanelor li se oferă certificate de calificare care confirmă că persoana deţine studii şi capacităţi de aplicare a cunoştinţelor 
speciale într-un anumit domeniu şi pentru anumite etape (de  ex., specialiştii pot să participe la depistare, fixare, ridicare şi investigare ştiinţifică a 
probelor până la etapa de formulare a concluziilor, iar expertul – la investigarea ştiinţifică a anumitor tipuri de urme, a mijloacelor materiale, a 
probelor şi formulează concluzii, esenţa cărora am indicat-o mai sus, nota 1).  

 
Nota 3: În ultimii 5-6 ani (mai mult din 2011), juriştii de diferite specialităţi susţin că activitatea de „expertiză judiciară” este tratată incorect; 

acesteia i se atribuie un sens eronat, simplist, echivalând-o cu alte conexe ale justiţiei, cum ar fi avocatura, notariatul,executarea judecătorească etc. 
Desigur, atâta timp cât aceste percepţii eronate nu influenţează asupra proceselor importante din societate, nu se întâmplă nimic şi pe nimeni nu 

pune în gardă; dar în cazul nostru, perceperea greşită de către factorii de decizie din cadrul MJ a noţiunilor respective are impact negativ asupra 
procesului de dezvoltare a domeniului expertizei judiciare în ţară, atât prin faptul atribuirii profesiei de expert judiciar a unui sens ce nu-i corespunde 
după însăşi natura de activitate, cât şi prin faptul abordării inadecvate a procedurii de admitere a persoanelor în această profesie. În cele din urmă, 
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acestea vor duce curând la blocarea activităţii de expertiză judiciară în republică şi la dispariţia fizică a majorităţii reprezentanţilor acestei profesii. 
Potrivit unei atare concepere a profesiei, la momentul actual, din tot spectrul de specialităţi de expertiză, viabile sunt doar domeniile de expertiză 
medico-legală, şi nu toate, ci doar cele ce au drept obiect de studiu cadavrele umane şi încă câteva specialităţi şi două specialităţi din domeniul 
expertizei criminalistice – dactiloscopia şi traseologia. Situaţia e motivată şi de faptul că doar acestea se studiază în cadrul instituţiilor de învăţământ: 
primele – la catedra de medicină legală din USMF şi ultimele – în cadrul unei catedre de la Academia Şt. cel Mare (care pentru formarea experţilor 
utilizează ca formatori experţi calificaţi de categorie superioară din cadrul subdiviziunilor de expertiză ale MAI, CNA sau foşti experţi judiciari în 
cadrul acestor sisteme). 

 
Nota 4: De ce s-a creat o astfel de situaţie în domeniul discutat? 
De notat, că o situaţie similară celei de la noi este prezentă atât în unele state ex-sovietice, cât şi în statele europene dezvoltate (Olanda, 

Germania, Franţa), doar că acolo nu se confundă specialitatea de „expert judiciar” cu altele care au tangenţă cu justiţia, iar calificarea şi admiterea în 
profesie sunt procese separate şi autonome şi decurg cu luarea în calcul a specificului de activitate, a rolului expertizei în procesul judiciar.  

Analize, constatări: În întreaga lume şi în special în Europa, chiar de la începutul dezvoltării expertizei judiciare ca ştiinţă care acordă suport în 
soluţionarea problemelor ce ţin de domeniul „cunoştinţelor speciale”, angajaţii care îndeplinesc atribuţiile de expert judiciar (se numesc diferit, de ex. 
în Franţa – „poliţia ştiinţifică” ) sunt formaţi în laboratoarele de cercetări ştiinţifice. În scopul instruirii persoanelor pentru exercitarea profesiei de 
expert judiciar doar în URSS erau „şcoli” specializate de formare, în sensul actual, a experţilor judiciari în sistemele MJ şi MAI, MS şi, respectiv, KGB 
şi FA. Aceste „şcoli” formau experţi şi pentru ţările lagărului socialist, inclusiv republicile din componenţa URSS. „Şcolile”, în sens ideologic, lucrau 
în cadrul instituţiilor superioare de învăţământ şi se deosebeau doar prin abordarea unor probleme practice în dependenţă de specificul de aplicare a 
„cunoştinţelor speciale” pentru fiecare din direcţiile de profil (pentru necesităţile OAI – pe primul plan erau expertizele din domeniul criminalisticii, a 
medicinii legale, a chimiei şi a fizicii judiciare, a biologiei judiciare, a auto-tehnicii; pentru MJ – expertizele economico-financiare, merceologice, din 
domeniul construcţiei, etc.; pentru KGB – cele mai sofisticate – cum ar fi expertiza fonoscopică, psihologică, odorologică, ADN etc.; pentru FA – 
balistica, bomb-tehnica, medicina legală etc.). Calificările în specialităţile de expertiză judiciară erau atribuite, după absolvirea fie a facultăţilor 
instituţiilor respective (în criminalistică şi medicină legală), fie a cursurilor de instruire specială, persoanelor selectate de către organele respective şi 
care dispuneau de studii superioare în domeniile de ştiinţe necesare: de ex., pentru calificarea de expert în domeniul materialelor şi substanţelor se 
admiteau doar persoanele cu studii superioare în chimie, care erau instruite (în sensul– stagiului de azi) în cadrul laboratoarelor de expertiză de profil 
şi susţineau examenul pentru obţinerea permisului de efectuare de sine stătător a expertizelor chimico-judiciare (de calificare, în sens actual). Examenul 
pentru fiecare specialitate de expertiză în parte se susţinea în faţa experţilor judiciari, a comisiilor de calificare corespunzătoare specialităţilor, formate 
în cadrul MAI, MJ sau KGB (FA). 

O astfel de abordare a problemei de formare a experţilor judiciari se menţine actualmente în ţările în care au rămas aceste „şcoli” ( Rusia, 
Ukraina, Belorusia, Kazahstan, Polonia etc.). Totodată, ea mereu a existat în Olanda, Franţa, Germania etc. Modalitatea dată de instruire şi calificare 
a experţilor judiciari este una corectă, demonstrată în timp şi rezultă din sensul pe care îl includ următorii termeni utilizaţi în procesul judiciar: 
„cunoştinţe speciale”, „specialist”, „expert”, („expert judiciar”) şi „expertiză judiciară”.   
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Anexa nr.2  la proiectul planului de reformare CNEJ 2016-2019 
 

Sarcinile LMŞ: 
1. Elaborarea proiectelor de metodici de efectuare a expertizelor, pe specialităţi şi propunerea pentru aprobare CMŞ; 
2. Organizarea validării şi/sau validarea metodelor elaborate: 
3. Elaborarea curiculei la toate specialităţile de expertiză, pentru formarea iniţială primară şi secundă; 
4. Instruirea experţilor în materie de elaborare a metodicilor şi de recenzare a rapoartelor de expertiză; 
5. Verificarea recenziilor, recenzarea/ sau organizarea recnzării Rapoartelor de expertiză ale experţilor pentru prezentarea la 

comisia de calificare şi evaluare a experţilor judiciari; 
6. Studierea practicii de expertiză judiciară şi implementarea în laboratoarele din cadrul CNEJ; 
7. Elaborarea recomandărilor metodice pentru aplicarea noilor realizări ale ştiinţei şi practicii în domeniile de specialitate ale 

expertizelor judiciare; 
8. Elaborarea testelor de evaluare pentru fiecare etapă de formare şi specialitate de expertiză a experţilor judiciari şi pentru 

comisia de evaluare şi calificare a experţilor judiciari a MJ; 
9. Elaborarea problemelor practice pentru desfăşurarea examenilor de calificare la fiecare specialitate de expertiză judiciară; 
10. Conlucrarea cu subdiviziunile metodice din alte instituţii de expertiză sau ştiinţifice din ţară şi de peste hotare în vederea 

elaborării testelor de evaluare la specialităţile de expertiză, neacoperite de CNEJ; 
11. Analiza practicii de expertiză judiciară din ţară şi elaborarea recomandărilor metodice pentru îmbunătăţirea activităţii de 

expertiză: 
12. Organizarea examinărilor intra şi inter-labortor; 
13. Acordarea ajutorului metodico-practic experţilor la efectuarea expertizelor, înţelegerea metodelor, aplicarea lor, etc.; 
14. Instruirea experţilor în cadrul formătrii continue; 
15. Efectuarea expertizelor complicate, participarea la efectuarea expertizelor în comisii 
16. Organizarea şedinţelor CMŞ; 
17. Înaintarea propunerelor de promovare sau retrogradare a experţilor judiciari, în baza analizei activităţii lor de expertiză, 

etc.; 
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Anexa Nr.3 la proiectul planului de reformare CNEJ 2016-2019 
 
 

Necesităţile CNEJ în dotarea cu utilaj specializat 
Coordonat la Consiliul Administrativ CNEJ 

Nr. 
d/o Denumirea Destinaţia Cost 

estimat 
Termen de achiziţie 

2017 2018 2019 
1. Defectoscop ultrasonor 

„UD -2-140” 
Examinarea obiectelor din beton armat, 
afectate de acţiunile termice ale incendiilor 

51700 lei  +  
2. Instalaţie pentru prepararea 

epruvetelor şlefuite  
Prepararea epruvetelor pentru examinări 
metalografice 

53400 lei +   
3. Reciever 

(SONY, PIONER sau 
TECHNICS)  

La transferul informaţiei de pe fonograme în 
PC 

10000 lei 
+   

4. Cameră video 
„SONY” (8mm) 

La transferul componentei audio de pe 
înregistrările Video  

10000 lei  +  
5. Cameră video 

„SONY” (mini DV) 
La transferul componentei audio de pe 
înregistrările Video  

10000lei  +  
6. Cameră video „SONY FDR-

AX33B” 
Pentru înregistrările necesare de efectuat în 
procesul expertizelor tehnico-incendiare. 

23 400 lei   +  
7. Sistem acustic „JAMO 50 -

100wt.” 
La reproducerea semnalelor sonore de pe 
fonograme  

7000 lei +   
8. Cameră foto digitală „CANON 

Power Shot GI Mark II” 
Pentru înregistrările necesare de efectuat în 
procesul expertizelor fonoscopice 

15000 lei +   
9. UPS pentru PC „IPPON Back 

Office 6000” 
Alimentarea provizorie a PC-urilor în caz de 
despariţie a curentului electric  

8 x 1100 lei +   
10. Imprimantă laser „CANON LBP 

3000”  
La întocmera rapoartelor de expertiză 
fonoscopice  

2500 lei  +  
11. Contract de mentenanţă a 

programei soft 
„EurotaxRepairEstimate”, (pt 
2017), aflate in laborator 

Efectuarea expertizelor merceologice auto  30000 lei 

+   
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12. Programa soft „ПС Идент, 
Справочник по идентификации 
автомобилей, ediţia nouă 

Efectuarea expertizelor merceologice auto 15000 lei 
+   

13. Condiţioner aer split Panasonic 
CSCULE 12 NKD 

Menţinerea temperaturii aerului în 
laboratoare 

2 x 18000 lei   + 
14. Cromatograf în gaze cu detector 

mass-selectiv cu kvadrupoli  
Cercetarea lichidelor ce conţin alcool, 
substanţelor necunoscute, substanţelor narcotice 
şi psihotrope  

3000000 lei 
+   

15. Spectrofotometru FT/IR Nicolet 
iS50 с НПВО  

Cercetarea lacurilor şi vopselilor, substanţelor 
necunoscute, cercetarea  polimerilor, gumei şi 
sol. 

3000000 lei 
 +  

16. UPS pentru cromatograf Asigurarea funcţionării utilejului în cazul 
lipsei curentului electric 

2 x 80000 lei +   
17. Frigider „Samsung” Asigurarea condiţiilor de păstrare a 

corpurilor delicte uşor alterabile. 
9000 lei  +  

18. Scaner CANON 9000F MK II Scanarea şi arhivarea documentelor CNEJ 15 x 6103 lei  +  
19. Printer color CANON LBP-

7100CN  A4 / LAN, USB 
Tipărirea şi arhivarea documentelor CNEJ 4573 lei  +  

20. Printer color „Epson L800” Tipărirea şi arhivarea documentelor CNEJ 3000 lei   + 
21. Computer „Acer” / HP Evidenta corespunzatoare a materialelior, 

acces la informatii,baza de date şi acte 
legislative  

2 x 6000 lei 
+   

22. MT cu echipament specializat de 
descarcerare Mercedes-Vito 

Efectuarea expertizelor tehnice auto  1540000 lei  +  
23. Decelometru cu imprimantă 

incorporată – VZM 300 
Efectuarea expertizelor tehnice auto  80122 lei   + 

24. Program de simulare a 
accidentelor rutiere (AR) «PC-
Crash» (versiunea 10.2) 

Efectuarea expertizelor tehnice auto  120000 lei 
  + 

25. Laptop (ce corespunde cerinţelor 
programului PC-Crash)  
Toshiba 14.0" Tecra Z40-A-041 
(Core 15-4300U 8Gb 

Efectuarea expertizelor tehnice auto  16000 lei 

  + 

26. Echipament de dejantat roţile MT 
TS-3022 

Efectuarea expertizelor tehnice auto 20000 lei   + 
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27. Microscop portabil „Bresser”60x-
100x 

Examinări treseologice, tehnice a 
documentelor în condiţii de teren 

2 x 800 lei   + 
28. Videoscop/boroscop cu cap 

flexibil GE 
Examinări număr identificare şi număr 
motor auto  

5000 lei   + 
29. Telemetru cu laser „Bosch” Măsurarea distanţelor pe teren la efectuarea 

expertizelor balistice 
3000 lei   + 

30. Aparat video spectral comparator, 
inclusiv stereo microscop SMZ 
1000Nikon cu camera 
V6/CAMFW „VSC 6000/HS” 

Examinarea documentelor în spectru variat 
de raze vizibile, UV, IR, etc. 

1672000 lei 

  + 

31. Climatizor, capacitate 35-40 m2 Menţinerea temperaturii aerului în 
laboratoare  

2 x 6000 lei   + 
32.  Climatizor, capacitate 30 m2 Menţinerea temperaturii aerului în 

laboratoare  
5000 lei   + 

33. Masa de lucru pentru lăcutăşerie Efectuarea expertizelor traseologice 7000 lei   + 
34. Maşină de găurit „Bosch” Efectuarea expertizelor traseologice  2000 lei   + 
35. Polizor unghiular „Bosch” Efectuarea expertizelor traseologice  1700 lei   + 
36. Căşti pentru tir „Peltor” Efectuarea expertizelor balistice 2 x 3000 lei   + 
37. Lanternă LED Nitecore P12  Examinări treseologice, thenice a 

documentelor, balistice, grafoscopice  
2 x 1400 lei   + 

38. Telemetre „Bosch” Efectuarea măsurărilor liniare cu precizie în 
cadrul expertizelor în construcţii 

5 x 5000 lei +   
39. Aparat fotografic DC Canon PS 

SX410 IS 
Efectuarea examinărilor în cadrul 
expertizelor în construcţii  

4 x 4370 lei   + 

40. Compiuter „Acer” / HP  Efectuarea expertizelor contabile 3 x 6000 lei +   
41. Actualizarea Programei Win 

Cmeta  
Întocmirea devizelor de cheltuieli  3 x 1200 lei  +  

42. Programa 1-C Prezentarea pentru cercetări a evidenţii 
contabile în format electronic  

3 x 6300 lei +   
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43. Calculator H1000 G3900  4GB  
500GB DVD-RW  Intel HD  

Întocmirea rapoartelor de expertiză şi a 
corespondenţei Colectarea informaţiei din 
actele normative şi a altor informaţii de 
ordin contabil şi economic prin sistemul 
Moldlex, Internet a informaţiei statistice de 
alt gen 

2 x 5690 lei 

+   

44.  Scanner CANON DR-C240  ADF 
/ Duplex 

Scanarea şi arhivarea documentelor, 
planşelor, schişelor inginereşti de format A3 
la efectuarea expertizelor în construcţii. 

12740 lei 
 +  

45.  Aparat de îndosariat cu inele din 
plastic 2088C(cod960957D) 

Menţinerea documentelor în arhivă conform 
cerinţelor ISO 

3200 lei  +  
46. Combinezon de lucru (marime 50, 

56) 
Examinări treseologice, balistice, 
grafoscopice. 

2 x 1500 lei   + 

47. Bocanci de protecţie, rezistenţi la 
apă 

Examinări treseologice, balistice, 
grafoscopice. 

2 x 1000 lei   + 
48. Pregătirea profesională a 

experţilor pentru efectuarea 
genurilor noi de expertize 

Expertiza judiciară inginero – economică – 3 
pers. 
Expertiza judiciară de evaluare a utilajului 
industrial – 1 pers. 
Expertiza pieselor vehiculelor – 1 pers. 
Expertize a materialelor şi substanţelor – 4 
pers. 

În total – 
930000 lei 

300000 300000 330000 

49. Materiale consumabile anuale  318000 106000 106000 106000 

 Total   11410440 3790480 5168258 2451702 
 
  
Suma totală estimată constituie aproximativ 11 410 440 lei. 
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Anexa nr.4 la planul de reformare CNEJ 2016-2019 
 

Necesităţi instruire a efectivului de experţi din cadrul CNEJ 

Coordonat la Consiliul Administrativ CNEJ 

                                                            

nr. 
d/o 

Domeniul  Motivare  Suma estimată Perioada instruirii 
2017 2018 2019 

1. Pregătirea profesională a 
experţilor pentru efectuarea 
genurilor noi de expertize 
(instruirea iniţială secundă) 

Instruirea,examinarea şi calificarea pentru 
efectuarea expertizelor inginero-economice 
la Institutul de cercetări ştiinţifice în 
domeniul expertizei judiciare din Kiev – 3 
persoane. 
 
Instruirea,examinarea şi calificarea pentru 
efectuarea expertizei de evaluare a utilajului 
industrial la Institutul de cercetări ştiinţifice 
în domeniul expertizei judiciare din Kiev – 1 
persoană. 
 
Instruirea,examinarea şi calificarea pentru 
efectuarea expertizei pieselor vehiculelor la 
Institutul de cercetări ştiinţifice în domeniul 
expertizei judiciare din Kiev – 1 persoană. 
 
Instruirea,examinarea şi calificarea pentru 
efectuarea expertizei lichidelor ce conţin 
alcool la Institutul de cercetări ştiinţifice în 
domeniul expertizei judiciare din Kiev – 1 
persoană. 
 
Instruirea,examinarea şi calificarea pentru 
efectuarea expertizei materialelor 
documentelor şi scrisului la Institutul de 

 
300000 lei 
 
 
 
 
 
100000 lei 
 
 
 
 
 
100000 lei 
 
 
 
 
100000 lei 
 
 
 
 
 
100000 lei 
 

 
100000 lei 
(5000 $ SUA 
pentru 1 
persoană) 
 
 
100000 lei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100000 lei 

 
100000 lei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
100000 lei  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100000 
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cercetări ştiinţifice în domeniul expertizei 
judiciare din Kiev–1 persoană. 
 
Instruirea,examinarea şi calificarea pentru 
efectuarea expertizei produselor petroliere şi 
a lubrifianţilor la Institutul de cercetări 
ştiinţifice în domeniul expertizei judiciare din 
Kiev–1 persoană. 
 
Instruirea,examinarea şi calificarea pentru 
efectuarea expertizei sticlei la Institutul de 
cercetări ştiinţifice în domeniul expertizei 
judiciare din Kiev–1 persoană. 

 
 
 
 
130000 lei 
 
 
 
 
 
100000 lei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
100000 lei 
 

 
 
 
 
130000 lei 
 
 
 
 
 
 

 Total  930000 lei 300000 lei 300000 lei 330000 lei 
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Anexa nr.5 la planul de reformare CNEJ 2016-2019 
 
Normativele lunare la efectuarea expertizelor şi constatărilor tehnico-ştiinţifice de către experţii CNEJ 
 

NORMELE MEDII LUNARE PROVIZORII  
Ia efectuarea expertizelor şi constatărilor tehnico-ştiinţiflce de către experţii Centrului Naţional de Expertize Judiciare 

 

Nr. Tipul expertizelor judiciare şi constatărilor tehnico-
ştiinţifice 

Norma medie lunară pentru un 
expert, în dependenţă de 

complexitatea lucrărilor (numărul 
expertizelor sau constatărilor) 

Timpul efectuării unei expertize sau 
constatări, în dependenţă de 

complexitatea acesteia (numărul de 
ore) 

simplă medie complicată simplă medie complicată 
1. Grafoscopică 7 4 1 26 45 180 
2. De stabilire a autorului înscrisului 7 4 1 26 45 180 
3. Tehnică a documentelor (actelor) 6 3 1 30 60 180 
4. Traseologică 7 4 2 26 45 90 
5. Dactiloscopică 10 5 3 18 36 60 
6. Balistică 6 3 1 30 60 180 
7. De portret 4 2 1 45 90 180 
8. Fibrelor, materialelor fibroase şi articolelor fabricate din ele 5 3 2 36 60 90 
9. Materialelor fibroase supuse distrugerii prin ardere 5 3 2 36 60 90 
10. Lacurilor şi vopselelor 6 3 1 30 60 180 
11. Produselor petroliere şi substanţelor lubrifiante 6 3 2 30 60 90 
12. Polimerilor şi maselor plastice 7 4 2 26 45 90 
13. Substanţelor narcotice, preparatelor medicamentoase cu efect 

puternic 10 6 3 18 30 60 

14. Lichidelor care conţin alcool 10 6 3 18 30 60 
15. Sticlei, ceramicii şi articolelor fabricate din ele 7 4 2 26 45 90 
16. Metalelor, aliajelor şi articolelor fabricate din acestea 5 3 2 36 60 90 
17. Solului 5 3 2 30 60 90 
18. Biologică a obiectelor vegetale şi animale 6 3 2 30 60 90 
19. Chimică 6 3 2 30 60 90 
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Notă: Normele au fost elaborate în conformitate cu normativele privind şarjă experţilor instituţiilor similare din alte state, aprobate prin 
ordinile MJ, respective ( ex, Cazahstan, Rusia, Ucraina). 
 

20. Circumstanţelor accidentelor rutiere 15 6 2 12 30 90 
21. Traseologică a vehiculelor 4 2 1 45 90 180 
22. Tehnică a pieselor vehiculelor 5 3 1 36 60 180 
23. Merceologică auto 20 12 6 9 15 30 
24. Instalaţiilor mecanice 7 4 2 26 45 90 
25. Instalaţiilor electrotehnice 7 4 2 26 45 90 
26. Instalaţiilor cu gaze 7 4 2 26 45 90 
27. Tehnice incendiare 4 2 1 45 90 180 
28. Exploziilor tehnologice 4 2 1 45 90 180 
29. Tehnicii de calcul 7 4 2 26 45 90 
30. Tehnicii securităţii muncii 7 4 2 26 45 90 
31. In constructii 4 2 1 36 60 180 

32. De evaluare şi partajare a bunurilor imobile, obiectelor de 
construcţii şi utilajului 4 2 1 36 60 180 

33. Contabilă 3 1 0,5 60 180 360 
34. Economică 3 1 0,5 60 180 360 
35. Financiar-bancară 3 1 0,5 60 180 360 
36. Merceologică (a produselor de larg consum şi alimentare) 8 4 2 22 45 90 

37. A dispozitivelor explozive, circumstanţelor şi a mecanismului 
exploziei 

4 2 1 45 90 180 


