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Aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr. ____ din ________ 2016 

Nomenclatorul expertizelor judiciare 

 

Domeniul 

Genul 

expertizei 

judiciare 

Specialitatea 

expertizei 

judiciare 

 

Posibilităţile expertizei 

I.CRIMINALISTIC 

TRADIŢIONAL 

1. Expertiza 

dactiloscopică 

1.01. Examinarea 

amprentelor 

digitale, palmare şi 

plantare 

SCOP: Studierea urmelor de mâini şi de picior gol ale omului în scopul identificării 

persoanei şi mecanismului de creare a lor. 

PROBLEME REZOLVATE: 

- descoperirea, relevarea, fixarea şi ridicarea urmelor papilare vizibile şi latente de pe 

diferite obiecte;  

- determinarea provenienţei urmelor digitale, palmare şi plantare (de la ce mână provine, 

regiunea mânii sau a degetului care a format-o, din ce tip sau varietate de desen face 

parte, în ce mod s-a format, natura substanţei de pe crestele papilare în momentul 

contactului cu obiectul primitor de urmă, care este vechimea urmei şi dacă aceasta 

conţine suficiente elemente de identificare);  

-identificarea persoanei care a lăsat urmele papilare (în cauză) (-identificarea degetutui, 

palmei sau tălpii piciorului care le-a creat).  

 -identificarea persoanelor şi cadavrelor cu identitate necunoscută;  

-identificarea persoanelor care şi-au schimbat identitatea;  

- verificarea semnăturilor - amprente depuse de către persoanele analfabete; 

- etc. 

 

1.02. Examinarea 

crestoscopică 

(edjescopia) 

SCOP: Studierea configurației crestelor papilare în urme de mâini şi plante ale piciorului 

gol ale omului în scopul identificării persoanei. Se aplică în cazul urmelor nelocalizate 

cu un conținut redus de detalii papilare (mai mic de 7-12). 

PROBLEME REZOLVATE: Aceleași ca la 1.01 
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1.03. Examinarea 

poroscopică 

SCOP: Studierea configurației orificiilor porilor în urme de mâini şi plante ale piciorului 

gol ale omului în scopul identificării persoanei. Se aplică în cazul urmelor nelocalizate 

cu un conținut redus de creste papilare. 

PROBLEME REZOLVATE: Aceleași ca la 1.01 

 

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, părți de 

obiecte, 

mecanisme, scule, 

unități de 

transport, etc) şi 

urmelor-materii. 

SCOP: Examinarea urmelor create prin reproducerea construcției exterioare a corpurilor 

sau obiectelor (urmele formă) şi a urmelor-materii (cu excepția celor biologice) 

descoperite la faţa locului în cazul cercetării diferitelor infracțiuni în vederea identificării 

persoanelor sau obiectelor creatoare, explicării împrejurărilor legate de formarea 

acestora.  

PROBLEME REZOLVATE: 

a) compartimentul urmelor de dinți, buze, nas, urechi şi a altor părți ale corpului uman: 

 -determinarea naturii urmelor (umane sau animale); mecanismului de formare; vechimii 

urmei; vârstei, sexului şi tipului antropologic al individului; dacă urmele sunt valabile 

pentru identificare; 

 -identificarea persoanei care a creat urmele (în cauză). 

b) compartimentul urmelor de picioare (desculţ sau încălţat): 

-determinarea sexului, vârstei, taliei, greutăţii aproximative a persoanei, particularităţile 

anatomopatologice; mecanismul de formare şi vechimea urmelor, alte date rezultate din 

interpretarea elementelor cărării urmelor;  

-determinarea piciorului şi regiunii sale anatomice care a format urma plantei piciorului, 

precum şi prezenţa caracteristicilor de identificare;  

-determinarea tipului de încălţăminte care a format urma de încălţăminte, precum şi 

prezenţa diferitor particularităţi specifice (tăieturi, uzuri, etc) ce pot fi servi pentru -

identificarea încălţămintei creatoare de urmă; 

-identificarea încălţămintei sau persoanei care a creat urma în cazul când se pun la 

dispoziţie modele de comparaţie (impresiunile plantelor picioarelor sau încălţămintea 

suspectă). 

c) compartimentul urmelor mijloacelor de transport rutier: 

-determinarea mecanismului de formare a urmei şi părţii din automobil care a creat-o;  

-determinarea tipului, modelului şi culorii autovehiculului, vitezei şi direcţiei de 

deplasare; 
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-determinarea succesiunii de creare a urmelor; 

-determinarea dacă urmele au fost create de un autovehicul sau mai multe; 

 -stabilirea faptului dacă urmele conţin suficiente elemente de identificare; 

-identificarea mijlocului de transport (ansamblului sau subansamblului) ce a creat 

urmele, etc.  

d) compartimentul urmelor transportului cu tracţiune animală: 

-determinarea tipului vehiculului (căruţă, trăsură, sanie), animalului de tracţiune, 

direcţiei de deplasare, etc; 

 -identificarea căruţei, trăsurii sau saniei, care a creat urmele; 

-identificarea animalului de tracţiune după urmele create de copite şi potcoave. 

e) compartimentul urmelor de îmbrăcăminte: 

-determinarea tipului şi naturii materialului din care este confecţionată îmbrăcămintea, 

dacă acesta este specific unor uniforme, dacă conţine careva particularităţi capabile să 

individualizeze obiectul de îmbrăcăminte sau să restrângă sfera obiectelor cercetate;  

-identificarea obiectului creator de urme. 

f) compartimentul urmelor nodurilor şi legăturilor: 

-determinarea profesiei celui care le-a executat (pescar, marinar, ţesător, hamal etc); 

-stabilirea dacă este vorba de înscenare sau de săvîrşire a unei infracţiuni în cazul 

strangulărilor. 

g) compartimentul urmelor instrumentelor de spargere: 

-determinarea instrumentului ce a creat urma; 

-determinarea mecanismului de formare al urmei; 

-determinarea succesiunii de creare a urmelor; 

-determinarea dacă urmele au fost create cu acelaşi instrument; 

-determinarea dacă urmele au fost create cu instrumentul corp delict pus la dispoziţie; 

-determinarea dacă fragmentele descoperite la faţa locului au făcut corp comun cu 

instrumentul prezentat pentru examinare; 

-determinarea dacă instrumentul este fabricat în serie sau artizanal. 

h) compartimentul urmelor utilajelor industriale: 

-determinarea faptului dacă marfa (în cauză) a fost confecţionată la o anumită 

întreprindere de producţie (dacă articolul a fost confecţionat cu un anumit utilaj, sau prin 

utilizarea unor piese ale acestuia, cum ar fi: matrice, poansoane, etc); 
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-determinarea faptului dacă două sau mai multe obiecte de comerţ au aceiaşi sursă de 

provenienţă (dacă obiectul ridicat în locul A. şi cel ridicat de persoana bănuită B. au fost 

confecţionate cu acelaşi utilaj sau instrument). 

i) compartimentul încuietoarelor (lacătelor şi broaştelor): 

-determinarea stării tehnice a încuietoarei;  

-determinarea metodei de descuiere sau forţare a încuietoarei;  

-stabilirea faptului dacă încuietoarea la momentul forţării era descuiată sau încuiată;  

-determinarea dacă încuietoarea a fost descuiată cu cheia originală, ( sau)cu cheia 

duplicat,  (sau)cu cheie potrivită sau cu şperaclu;  

-determinarea dacă încuietoarea a fost descuiată sau forţată cu instrumentul corp delict 

pus la dispoziţie. 

j) compartimentul plombelor şi sigiliilor: 

-determinarea faptului forţării sigiliului sau plombei, a procedeului utilizat şi 

instrumentului folosit;  

-determinarea faptului înlocuirii sigiliului (plombei) original cu un altul; 

-determinarea faptului dacă sigiliul (plomba) a fost forţată cu instrumentul corp delict 

pus la dispoziţie. 

-identificarea poansonului utilizat la presarea sigiliului sau plombei. 

k) compartimentul reconstituirii întregului după părţile sale componente: 

-determinarea dacă urmele sub formă de resturi de obiecte (cioburi de faruri, fragmente 

de plastic specific lanternelor stopurilor, părţi ale diverselor ornamente, pelicule de 

vopsea, etc) descoperite la faţa locului au făcut corp comun cu obiectul prezentat pentru 

examinare; 

-determinarea dacă piesa descoperită la faţa locului provine din ansamblul prezentat 

pentru examinare. 

l) compartimentul examinării urmelor de depunere prin metode traseologice: 

-determinarea prezenţei urmelor de microparticule pe anumite obiecte, a naturii şi 

localizării lor; 

-determinarea faptului de contact a două corpuri/obiecte; 

-determinarea omogenităţii sau neomogenităţii microparticulelor (ex. particule depistate 

pe corpul/ hainele  victimei şi a celor ridicate de pe corpul/hainele bănuitului); 
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m) compartimentul examinării inscripţiilor, seriilor, marcajelor de pe obiecte din metal, 

lemn sau plastic prin metode traseologice: 

-determinarea faptului şi metodei de înlăturare/modificare a inscripţiilor, seriilor, 

marcajelor de pe obiecte din metal, lemn sau plastic; 

-refacerea conţinutului iniţial al inscripţiilor, seriilor, marcajelor de pe obiecte din metal, 

lemn sau plastic prin metode traseologice;  

-identificarea matricei, ştanţei, poansonului, instrumentului utilizat la aplicarea 

inscripţiilor, seriilor, marcajelor pe obiecte din metal, lemn sau plastic; 

- etc. 

 

3. Expertiza 

armelor albe 

3.01. Examinarea 

armelor albe 

SCOP: Examinarea obiectelor în vederea stabilirii aprateneţei la armele albe sau a 

părţilor acestora, a modului şi etapei de confecţionare, şi a mecanismului de acţiune.  

PROBLEME REZOLVATE: 

-determinarea apartenenţei obiectului la categoria armelor albe (inclusiv transformate) 

şi clasificarea după tipul de acţiune;  

- aprecierea metodelor de confecţionare (industrială, meşteşugărească, artizanală); 

-identificarea etapei de confecţionare a obiectului (prefabricat, parte componentă);  

- etc. 

 

4. Expertiza 

grafoscopică 

4.01. Examinarea 

scrisului de mîină 

şi a semnăturilor 

SCOP: Examinarea scrisului mîină şi a semnăturilor, în scopul identificării 

scriptorului sau a semnatarului şi -stabilirea circumstanţelor de scriere.  

PROBLEME REZOLVATE : 

-determinarea faptului dacă un text sau o semnătură sunt executate de scriptorul 

(semnatarul) nominalizat în act; 

-identificarea persoanei care a scris un text sau a executat o semnătură ce s-au dovedit 

a nu aparţine titularului respectiv (false) ori provine de la un titular necunoscut (scrieri 

anonime, acte pe nume fictive, etc.); 

-identificarea persoanei ce a executat unele modificări sau adăugări grafice; 

-stabilirea scrisurilor deghizate şi -identificarea persoanei care a executat un scris 

deghizat; 

-identificarea persoanei care a efectuat o semnătură prin imitaţie liberă ori servilă; 
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-stabilirea situaţiei în care scrisul de pe un document a fost executat de una sau mai multe 

persoane; 

-determinarea modului de contrafacere a scrisului şi semnăturilor; 

-determinarea vârstei, sexului, profesiei, etc, celui care a executat textul; 

-determinarea vechimii scrisului/ semnăturii;  

-determinarea mânii (stânga sau dreapta) cu care a fost executat scrisul;  

-determinarea stării psiho-emoţionale, sau patologice, sau de intoxicaţie a scriptorului 

(semnatarului);  

-determinarea existenţei unor condiţii improprii de scris sau semnare; 

-determinarea conducerii mâinii de către o altă persoană, etc. 

- stabilirea caracteristicelor demografice şi sociale ale executorului (apartenenţa de sex, 

vîrstă, grup social, gen de activitate, zona geografică, etc.) după manuscrise; 

- stabilirea faptului dacă limba scrisă este cea maternă;  

- etc. 

 

5. Expertiza de 

autor 

5.01. Expertiza de 

determinare a 

autorului unui text 

SCOP: Cercetarea limbajului scris  în scopul -identificarea particularităților acestuia în 

scopul stabilirii autorului unui text. 

PROBLEME REZOLVATE: 

-identificarea autorului a unui anumit fragment de text sau act anonim, dactilografiat, 

imprimat, etc.; 

-determinarea nivelului educațional, cultural, profesia, vârsta, sexul, originea, regiunea 

de proveniență a executantului; 

-determinarea limbii natale a autorului textului, a dialectului; 

-determinarea stării psiho-emoţionale neobișnuite (condiții de boală, de teamă, stres 

ş.a.) a autorului textului; 

-determinarea dacă un anumit fragment de text a fost întocmit cu modificarea 

intenționată a caracteristicilor limbajului de scriere; 

-stabilirea caracteristicelor autorului (apartenenţa de sex, vârsta, grup social, gen de 

activitate, zona geografică, purtătorul limbii textului, etc.) după texte; 

- etc. 
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6. Expertiza 

tehnică a 

documentelor 

6.01. Expertiza 

tehnică a 

documentelor 

SCOP: Cercetarea tehnică a documentelor, a instrumentelor de scris şi materialelor de 

confecționare a documentelor  în scopul stabilirii autenticității anumitor documente, 

prezența falsificării complete sau parțiale bazate pe utilizarea diverselor metode, 

procedee şi mijloace tehnico-ştiinţifice. 

PROBLEME REZOLVATE: 

-stabilirea autenticității documentelor (ex: formulare tip, formulare securizate, 

bancnote, acte de identitate, legitimații etc. ţinându-se cont de elementele de protecție 

specifice documentului original); 

-stabilirea modului de confecționare al documentelor și conformitatea acestora cu modul 

de confecționare al mostrelor prezentate; 

-stabilirea existenței modificărilor efectuate pe orice tip de acte sau documente (ex: 

înlăturare de text, adăugire de text, prin acoperire, hașurare, ștergere mecanică, ștergere 

chimică etc.); 

- reconstituirea conținutului inițial al textului documentului; 

-identificarea înscrisurilor latente prin metode fizice; 

-identificarea/descoperirea falsului realizat prin diferite metode (fotocopiere, colaje 

ş.a.); 

- examinarea impresiunilor de ștampila şi parafă, -identificarea ștampilelor, parafelor 

după amprentele lor; 

-identificarea copiatoarelor şi a tehnicii de calcul folosite la realizarea actului; 

-stabilirea tipurilor de imprimantă sau mașină mecanică de scris cu care au fost tipărite 

documentele (ex: matriceală, jet de cerneală, laser); 

-identificarea mașinii mecanice de scris şi a dactilografului după textul documentului 

tipărit; 

-stabilirea modalității de falsificare sau de contrafacere a documentelor de identitate și 

de călătorie (ex: pașapoarte, cărți de identitate, etc.); 

-stabilirea modalității de falsificare sau de contrafacere a cărților de credit și altor 

mijloace de plată (ex. bancnote, carduri bancare, hârtii de valoare, etc.); 

-stabilirea vechimii documentului; 
-stabilirea tipului materialelor de scriere, dacă au fost scrise cu același instrument 

scriptural toate părțile documentului; 

-stabilirea consecutivității executării părților documentului ; 
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- examinarea tehnică a semnăturii/impresiunii de ștampila (metoda de executare a 

semnăturii, dacă a fost falsificată prin copiere, scanare, etc.); 

- reconstituirea documentelor deteriorate (arse, spălate, șterse, hașurate, rupte etc.) și 

relevarea/reconstituirea informațiilor existente pe acestea; 

-stabilirea întregului după părți a documentelor rupte, tăiate, etc. 

-identificarea instrumentului scriptural după indicii traseologici din manuscrise; 

- diferențierea instrumentelor scripturale după indicii traseologici din manuscrise; 

- etc. 

 

7. Expertiza de 

portret 

7.01. Expertiza de 

portret 

SCOP: Examinarea caracteristicilor generale şi individuale ale persoanei care se pot 

observa în imaginile de portret de pe suport material, (fotografii, înregistrări video, etc)  

în scopul stabilirii identității persoanelor şi cadavrelor.  

PROBLEME REZOLVATE: 

-identificarea persoanei amnezice sau care îşi ascunde identitatea, prin compararea 

caracteristicilor generale şi individuale a persoanei din fotografia (imagine video) în 

litigiu ( în cauză) cu cea din fotografia model de comparație;  

-stabilirea identității unui cadavru prin compararea caracteristicilor generale şi 

individuale a persoanei din fotografia (imagine video) în litigiu ( în cauză) cu cea din 

fotografia model de comparație;  

-determinarea sexului, vârstei, rasei, şi altor particularități capabile să individualizeze 

persoana din imagine; 

 - etc. 

 

8. Expertiza 

balistică 

8.01. Examinarea 

armelor de foc şi 

muniţiilor 

SCOP: Cercetarea armelor de foc şi muniţiilor, urmelor împuşcăturii şi circumstanţelor 

în care au fost folosite armele şi muniţiile, în scopul explicării unor fapte, în cazul când 

sunt necesare cunoştinţe specializate. 

PROBLEME REZOLVATE:  

a) cu caracter identificator: 

-identificarea armei de foc după urmele create pe tuburi-cartuş şi pe proiectile (gloanţe, 

alice, mitralii); 

-identificarea instrumentelor şi utilajelor folosite la asamblarea sau confecţionarea 

armelor de foc, muniţiilor şi componentelor de muniţie; 



9 
 

-identificarea materialelor utilizate la confecţionarea alicelor, mitraliilor, rondelelor, 

burajului; 

-stabilirea faptului dacă tubul-cartuş şi proiectilul au făcut corp comun înainte de 

tragere; 

-identificarea armei de foc după urmele-reproducţie formate pe diferite obiecte drept 

rezultat al contactului cu unele părţi ale armei (după amprenta ţevii pe obstacol, după 

urmele de pe toc, de pe husă, etc.). 

b) cu caracter neidentificator: 

-stabilirea apartenenţei de grup a armelor de foc sau a obiectelor asimilate armelor de 

foc (ansamblurile, subansamblurile şi dispozitivele care se pot constitui şi pot funcţiona 

ca arme de foc), ce au fost prezentate spre examinare sau au fost folosite la săvârşirea 

infracţiunilor; 

 -stabilirea stării de funcţionare a armei şi a muniţiei; 

-stabilirea posibilităţilor efectuării unor anumite acţiuni sau operaţii; 

-stabilirea circumstanţelor acţiunilor sau operaţiilor efectuate (locul, timpul, modul, 

cauza şi numărul împuşcăturilor, felul de modificare şi motivele deteriorării armei); 

-stabilirea mecanismului şi procedeului efectuări unor anumite acţiuni sau operaţii, 

inclusiv şi stabilirea mecanismului şi proceselor formării urmelor; 

- etc. 

 

9. Expertiza 

fono- şi 

videogramelor 

9. 01. Identificarea 

vorbitorului după 

eşantioanele vocii 

şi vorbirii 

SCOP: Identificarea vorbitorului după eşantioanele vocii şi vorbirii. 

PROBLEME REZOLVATE:  

- stabilirea numărului de participanţi la conversaţie; 

- stabilirea caracteristicilor demografice şi sociale ale vorbitorului (-determinarea 

aparteneţei de sex, grup social, gen de activitate, zona geografică, etc.); 

- compararea unei voci din înregistrarea  în litigiu ( în cauză) cu vocea unei anumite 

persoane; 

- stabilirea faptului dacă limba vorbită este cea maternă;  

- etc. 
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9.02. Examinarea 

tehnică a fono- şi 

videogramei 

SCOP: Examinarea tehnică a fonogramelor în scopul stabilirii faptului de manipulare a 

lor şi în scopul creşterii inteligibilităţii înregistrărilor. 

PROBLEME REZOLVATE:  

- - înlăturarea/diminuarea zgomotelor şi îmbunătăţirea sunetului; 

- descifrarea conţinutului vorbit; 

- stabilirea faptului de manipulare a fono- şi videogramei; 

 - identificarea metodelor de manipulare a fono- şi videogramei; 

- etc. 

 

10. Tehnico-

explozivă 

10.01. 

Determinarea 

legităţilor 

producerii 

exploziilor şi 

examinarea 

dispozitivelor 

explozive. 

SCOP: Determinarea tipului, destinaţiei şi modului de confecţionare a dispozitivelor 

explozive. Determinarea circumstanţelor şi mecanismului exploziilor cu utilizarea 

dispozitivelor explozive. 

PROBLEME REZOLVATE: 

-determinarea apartenenţa la dispozitive explozive a dispozitivului examinat; 

-stabilirea tipului dispozitivului /mijlocului examinat; 

-determinarea masei încărcăturii de substanţă explozivă; 

-stabilirea destinaţiei dispozitivului / mijlocului examinat; 

-stabilirea modului de confecţionare a dispozitivului / mijlocului examinat; 

-stabilirea construcţiei şi principiului punerii în acţiune a dispozitivului / mijlocului 

examinat; 

-identificarea deprinderilor şi capacităţilor persoanei în confecţionarea dispozitivului 

examinat; 

- etc. 

 

II. CHIMICO - 

CRIMINALISTIC 

11. Expertiza 

materialelor şi 

substanţelor 

11.01. 

 Examinarea 

substanţelor 

narcotice 

(drogurilor), 

psihotrope şi a 

precursorilor 

SCOP: Examinarea substanţelor narcotice (drogurilor), psihotrope şi a precursorilor în 

scopul depistării, stabilirii şi identificării lor, aprecierii masei. 

PROBLEME REZOLVATE: 

Examinarea substanţelor narcotice (drogurilor) şi psihotrope de origine vegetală 

- stabilirea naturii substanţei; 

-stabilirea modului şi tehnologiei de producere şi a altor caracteristicie ale substanţei 

fabricate artizanal; 
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11.01.01 

Examinarea 

substanţelor 

narcotice 

(drogurilor) şi 

psihotrope de 

origine vegetală 

-stabilirea apartenenţei de gen şi grup a substanţelor narcotice (drogurilor) şi psihotrope 

de origine vegetală; 

- stabilirea identităţii substanţei narcotice (drogurilor) în masa concretă a substanţei 

narcotice (drogurilor), după părţile separate; 

-stabilirea provenienţei substanţei narcotice (drogurilor) de origine vegetală 

(provenienţei comune a mai multor probe – locul de cultivare, păstrare, fabricare, etc); 

-etc.  

Examinarea substanţelor narcotice (drogurilor), psihotrope de origine sintetică, a 

formelor medicamentoase şi a produselor farmaceutice 

- stabilirea naturii substanţei narcotice (drogurilor)/psihotrope în formele 

medicamentoase şi în produsele farmaceutice 

- stabilirea modului şi tehnologiei de producere şi a altor caracteristici ale substanţei 

fabricate artizanal; 

- stabilirea apartenenţei de gen şi grup a substanţelor narcotice (drogurilor) şi psihotrope 

de origine sintetică; 

- stabilirea identităţii substanţei narcotice (drogurilor) în masa concretă a substanţei 

narcotice (drogurilor), după părţile separate; 

-stabilirea provenienţei substanţei narcotice (drogurilor) de origine sintetică 

(provenienţei comune a mai multor probe – locul de producere, păstrare, etc.);  

- etc. 

11.01.02 

Examinarea 

substanţelor 

narcotice 

(drogurilor), 

psihotrope de 

origine sintetică, a 

formelor 

medicamentoase şi 

a produselor 

farmaceutice 

11.02. Examinarea 

substanţelor de 

marcare a 

obiectelor aflate 

sub control special 

SCOP: Examinarea substanţelor de marcare a obiectelor aflate sub control special în 

scopul depistării şi comparării lor. 

PROBLEME REZOLVATE: 

- stabilirea prezenţei pe obiecte - purtătoare a substanţelor chimice speciale (de marcaj); 

-stabilirea prezenţei pe obiecte a inscrisurilor latente, executate cu substanţe de marcaj; 
-examinarea comparativă a urmelor de substanţe speciale/de marcaj, depistate pe 

obiectele – purtătoare şi a mostrelor, în scopul atribuirii lor la aceiaşi clasă (gen, grup) 

cu cele prezentate în calitate de mostre; 
- stabilirea mecanismului de formare a urmelor de depunere pe obiecte, a substanţelor 

de marcaj şi a proprietăţilor adezive ele acestora; 

- stabilirea prezenţei contactului anumitor obiecte cu substanţe de marcaj; 

- etc. 
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11.03. Examinarea 

produselor 

petroliere şi a 

lubrifianţilor 

SCOP: Examinarea produselor petroliere şi a lubrifianţilor în scopul depistării, 

identificării şi comparării cu -stabilirea apartenenţei de gen şi grup 

PROBLEME REZOLVATE: 

- stabilirea prezenţei produselor petroliere/lubrifianţilor în obiectele examinate; 

- determinarea aparteneţei de grup a produselor petroliere/lubrifianţilor; 

-stabilirea faptului de interacţiune (contact) a obiectelor cu produse 

petroliere/lubrifianţi; 

- etc. 

11.04. Examinarea 

metalelor, aliajelor 

şi a articolelor 

fabricate din ele 

SCOP: Examinarea metalelor, aliajelor şi a articolelor fabricate din ele în scopul 

determinării componenţei cantitative şi calitative a lor.  

PROBLEME REZOLVATE: 

- stabilirea faptului prezenţei metalelor/aliajelor în obiectele examinate; 

-determinarea aparteneţei de grup a metalelor/aliajelor; 

- stabilirea metodei de confecţionare a obiectelor examinate; 

-stabilirea întregului după părţi şi a faptului de interacţiune a obiectelor (contact); 

-stabilirea  aparteneneţei de grup a metaleleor/aliajelor probă); 

- etc. 

11.05. Examinarea 

lacurilor, 

vopselelor şi 

acoperirilor de 

vopsea 

SCOP: Examinarea lacurilor şi vopselelor în scopul depistării, identificării, comparării, 

stabilirii apartenenţei de gen şi grup. 

PROBLEME REZOLVATE: 

-stabilirea faptului prezenţei lacurilor/ vopselelor în obiectele examinate;  

-determinarea aparteneţei de grup a lacurilor/vopselelor şi a destinaţiei prioritare; 

-stabilirea consecutivităţii aplicării straturilor şi a modului de acoperire a suprafeţei, 

inclusiv, revopsirea; 

-stabilirea întregului după părţi şi a faptului de interacţiune a obiectelor (contact); 

- etc. 

11.06. Examinarea 

fibrelor, 

materialelor 

fibroase şi 

SCOP: Examinarea fibrelor şi materialeleor fibroase în scopul depistării şi identificării 

lor, stabilirea întregului după părţi şi a faptului de interacţiune a obiectelor. 

PROBLEME REZOLVATE: 

-stabilirea faptului prezenţei fibrelor/ materialelor fibroase străine în/pe obiectele 

examinate; 
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produselor lor de 

ardere 

-determinarea aparteneţei de gen şi grup a fibrelor/materialeleor fibroase, provenienţa;  

-stabilirea întregului după părţi şi a faptului de interacţiune a obiectelor (contact); 

-prezenţa în produsele de ardere a urmelor fibrelor şi/sau materialelor fibroase; 

- etc. 

11.07. Examinarea 

sticlei, ceramicii şi 

articolelor 

fabricate din ele 

SCOP: Stabilirea cauzei deteriorării integrităţii obiectelor confecţionate din 

sticlă/ceramică, stabilirea întregului după părţi a cioburilor de sticlă/ceramică şi a 

apartenenţei de grup a cioburilor (particulelor) de sticlă/ceramică. PROBLEME 

REZOLVATE: 

-stabilirea faptului prezenţei sticlei/ceramicii în obiectele examinate; 

-determinarea aparteneţei de grup a sticlei/ceramicii;  

-stabilirea metodei de confecţionare a obiectelor examinate;  

-stabilirea cauzei deteriorării integrităţii obiectelor confecţionate din sticlă/ceramică; 

-stabilirea întregului după părţi şi a faptului de interacţiune a obiectelor (contact); 

- etc. 

11.08. Examinarea 

materialelor 

polimerice şi a 

cauciucurilor 

SCOP: Examinarea materialelor polimerice şi a cauciucurilor în scopul depistării, 

identificării, comparării, stabilirii apartenenţei de gen şi grup. 

PROBLEME REZOLVATE: 

-stabilirea faptului prezenţei polimerilor/ maselor plastice în obiectele examinate; 

-determinarea aparteneţei de grup a polimerilor/maselor plastice;  

-stabilirea metodei de confecţionare a obiectelor examinate; 

-stabilirea întregului după părţi şi a faptului de interacţiune a obiectelor (contact); 

-prezenţa în produsele de ardere a urmelor polimerilor/maselor plastice; 

- etc. 

11.09. Examinarea 

criminalistică a 

lichidelor ce conţin 

alcool 

Examinarea lichidelor ce conţin alcool, în scopul stabilirii provenienţei şi modului de 

fabricare. 

11.09.01. 

Examinarea 

băuturilor 

alcoolice tari 

 

SCOP: Examinarea băuturilor alcoolice tari în scopul depistării, identificării şi 

comparării lor.  

PROBLEME REZOLVATE: 

-stabilirea tipului concret al obiectului examinat (produs industrial: vin, divin, rachiu 

sau produs artizanal), a mărcii;  
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-stabilirea metodei de producere a obiectelor examinate şi a tipului materiei prime 

folosite; 

-examinarea instalaţiilor, pieselor şi stabilirea utilizării lor pentru producerea lichidelor 

ce conţin alcool; 

- etc. 

11.09.02. 

Examinarea 

băuturilor slab-

alcoolice şi a altor 

lichide ce conţin 

alcool. 

SCOP: Examinarea băuturilor slab-alcoolice şi a altor lichide ce conţin alcool în scopul 

depistării, identificării şi comparării lor. 

 PROBLEME REZOLVATE:  

-stabilirea tipului concret a obiectului examinat (produs industrial: vin, divin, rachiu sau 

produs artizanal), a mărcii; 

-stabilirea faptului prezenţei alcoolului în obiectele examinate; 

-stabilirea naturii şi apartenenţei de grup a obiectelor examinate; 

-stabilirea metodei de producere a obiectelor examinate şi a tipului materiei prime 

folosite. 

- etc. 

11.10. Examinarea 

materialelor 

documentelor şi a 

scrisului  

SCOP: Examinarea criminalistică a materialeor documentelorşi scrisului  ( hîrtiei, 

cernelurilor,cleiurilor şi altor materiale folosite la confecţionarea documentelor. 

PROBLEME REZOLVATE: 

-examinarea hârtiei/determinarea aparteneţei de grup, a prezenței sau absenței 

elementelor de protecție, etc; 

-examinarea materialelor scrisului, conținutului instrumentelor scripturale (coloranților, 

cernelurilor, tușurilor, minelor creioanelor, etc.);  

-examinarea materialelor scripturale destinate obținerii impresiunilor (vopsele pentru 

ștampile, coloranți pentru mașini de scris, hârtie indigo, vopsele tipografice, etc.); 

-examinarea materialelor scripturale destinate obținerii imaginii prin metode de 

multiplicare-copiere (toner termo-, electrofotografic, cerneală pentru imprimante jet-

color, etc.);  

-examinarea cleiurilor; 

-examinarea materialelor de copertare; 

-examinarea regenților corozivi; 

- etc. 
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11.11. Examinarea 

urmelor secundare 

ale tragerii şi a 

produselor 

împuşcăturii 

SCOP: Examinarea urmelor secundare ale tragerii şi a produselor împuşcăturii în scopul 

depistării, identificării. 

PROBLEME REZOLVATE: 

-stabilirea faptului prezenţei urmelor de împuşcătură pe obiect; 

-identificarea apartenenţei deteriorării produse de arme de foc; 

-stabilirea factorilor secundari a împuşcăturii de pe deteriorări; 

-determinarea direcţiei şi distanţei tragerii. 

-stabilirea compoziţiei chimice a urmelor de depunere de pe deteriorări; 

-determinarea poziţiei trăgătorului, direcţiei şi distanţei tragerii, poziţionării reciproce a 

obstacolului şi a armei în momentul tragerii; 

-identificarea tipului şi calibrului armei şi muniţiilor după urmele de tragere 

- etc. 

11.12. Examinarea 

substanţelor 

explozive, a 

produselor şi 

urmelor de 

explozii 

SCOP: Examinarea substanţelor explozive, a produselor şi urmelor de explozii 

PROBLEME REZOLVATE: 

-stabilirea prezenţei/absenţei substanţei explozive;  

-determinarea apartenenţei de grup, tip, a destinaţiei, domeniului de aplicarea, originii, 

condiţiilor de apariţie, cauzelor modificării proprietăţilor substanţelor explozive şi 

circumstanţele formării urmelor acestora; 

-determinarea masei concrete a substanţei explozive; 

-stabilirea compoziţiei substanţei explozive, încărcăturii mijlocului pirotehnic; 

-determinarea apartenenţei de grup, tip a substanţei căutate şi celei verificate. 

-atribuirea substanţei examinate la substanţe explozive; 

- etc. 

11.13. Examinarea 

substanţelor de 

provenienţă a 

solului 

SCOP: Examinarea substanţelor de provenienţa solului în scopul depistarii, identificaii 

şi stabilirii apartenenţei de gen şi grup a stratificărilor de sol, faptului de interacţiunea a 

obiectelor.  

PROBLEME REZOLVATE: 

-stabilirea prezenţei depunerilor de sol şi a localizării lor;  

-stabilirea apartenenţei de gen şi grup, naturii depunerilor (pedologice sau tehnogene); 

-stabilirea faptului de interacţiune a obiectelor (contact); 

-identificarea zonei geografice de provenienţă; 

- etc. 
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11.14. Examinarea 

inscripţiilor de 

marcare, a urmelor 

de ştanţare şi 

refacerea 

inscripţiilor pe 

obiecte 

SCOP: Examinarea inscripţiilor, seriilor, marcajelor de pe obiecte din metal, lemn sau 

plastic în scopul stabilirii modificării (falsificării) parţiale sau totale a conţinutului iniţial 

al lor şi refacerii conţinutului iniţial. 

PROBLEME REZOLVATE: 

-determinarea faptului dacă inscripţiile, seriile, marcajele de pe obiecte din metal, lemn 

sau plastic sunt iniţiale, sau au fost modificate prin anumite metode;  

-determinarea faptului dacă inscripţiile, seriile, marcajele de pe obiecte din metal, lemn 

sau plastic şi-au pierdut conţinutul iniţial ca rezultat al exploatării sau au fost înlăturate 

printr-o anumită metodă; 

-stabilirea mijloacelor tehnice (instrumentelor) cu ajutorul cărora s-a realizat 

modificarea şi identificarea lor; 

-refacerea conţinutului iniţial al inscripţiilor, seriilor, marcajelor de pe obiecte din metal, 

lemn sau plastic; 

- etc.  

11.15. Examinarea 

substanţelor 

necunoscute 

SCOP: Examinarea chimică a substanţelor care nu pot fi atribuite, măcar cu 

probabilitate de către ordonator la o anumită grupă.  

PROBLEME REZOLVATE:  

a/ de diagnostic: 

-stabilirea naturii, apartenenţei de grup a substanţei; 

 b/ de identificare: 

-stabilirea comunităţii de grup sau a individualităţii concrete a substanțelor (două sau 

mai multe). 

- etc. 

III.BIOLOGIC 12. Expertiza 

biologică 

12.01. Expertiza 

obiectelor de 

provenienţă 

animală 

(zoologică) 

 

SCOP: Examinarea obiectelor de provenienţă animală (zoologică). 

PROBLEME REZOLVATE: 

-stabilirea apartenenţei obiectului examinat la categoria celor de provenienţă animală;  

-determinarea omogenităţii sau neomogenităţii acestora; 

- etc. 

12.02. Expertiza 

obiectelor de 

SCOP: Examinarea obiectelor de provenienţă vegetală (botanică). 

PROBLEME REZOLVATE: 

-stabilirea apartenenţei obiectului examinat la categoria celor de provenienţă vegetală;  
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provenienţă 

vegetală (botanică) 

-determinarea omogenităţii sau neomogenităţii acestora; 

-stabilirea apartenenţei obiectului examinat la categoria celor de provenienţă animală;  

- etc. 

IV. INGINERO - 

ECONOMIC 

13. Expertiza 

economico-

financiară 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.01. Expertiza 

contabilă 

SCOP: Expertiza judiciară contabilă studiază, verifică corectitudinea reflectării în datele 

contabilităţii a cerinţelor unice şi a mecanismului de reglementare a contabilităţii şi 

raportării financiare. 

PROBLEME REZOLVATE: 

-corespunderea reflectării în contabilitate a operaţiunilor economice din documentele 

primare; 

-stabilirea circulaţiei bunurilor materiale şi financiare reflectate în contabilitate conform 

documentelor primare; 

-stabilirea valorii pagubelor materiale cauzate întreprinderii, altor persoane, prin 

neglijenţa sau abuzul în serviciu în legătură cu (fără -stabilirea persoanei); 

-confirmarea sau infirmarea datelor inventarierilor efectuate, în conformitate cu 

procedura stabilită prin actele normative; 

-stabilirea corectitudinii reflectării în documente a intrărilor, păstrarea, eliberarea 

bunurilor materiale, a mijloacelor băneşti; 

-stabilirea creanţei debitoare (creditoare) a întreprinderii la perioadă concretă; 

- etc. 

13.02. Expertiza 

economică 

SCOP: Cercetează relaţiile economice şi financiare dintre părţile aflate în litigiu (în 

cauză), stabileşte creanţele şi datoriile, cercetează actele agentului economic în 

contrapunere cu actele administrative a Serviciului Fiscal de Stat privind corectitudinea 

reflectării în declaraţii a impozitelor, altor plăţi. 

PROBLEME REZOLVATE: 

-cercetarea situaţiei economico-financiare a persoanelor juridice şi fizice;  

-cercetarea operaţiunilor de creditare:  

-determinarea situaţiei financiare a întreprinderii, lichiditatea acesteia, solvabilitatea; 

-analiza articolelor bilanţului, cuantumului creanţei debitoare (creditoare); 

-determinarea cotei în Fondul statutar a agentului economic;  

-raporturile legate de activităţile supuse licenţierii; 

-raporturile civile apărute în legătură cu efectuarea plăţilor între agenţi economici, 

bazate atît pe contracte, cît şi pe afaceri în general; 
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-determinarea datoriilor, apărute între persoanele juridice şi persoanele fizice; 

-analiza structurii calculării şi achitării impozitelor, accizelor şi taxelor; 

-constatarea corectitudinii reflectării impozitelor, accizelor şi taxelor; 

-constatarea achitării la timp şi în volum deplin a impozitelor, accizelor şi taxelor; 

-constatarea faptelor dacă organele de control au stabilit corect baza impozabilă a 

entităţii; 

-acordarea de credite (de consum şi ipotecare, finanţarea tranzacţiilor comerciale etc.); 

-împrumutul de fonduri, cumpărarea ori vânzarea, în cont propriu sau în contul clienţilor 

(cu excepţia subscrierii hârtiilor de valoare); 

-leasing financiar; 

-calcularea corectă a procentelor pe creditele date; 

- etc. 

13.03. Expertiza 

inginero-

economică 

SCOP: cercetează rezultatele economice şi financiare a activităţii întreprinderii, a unor 

particularităţi a procesului de producţie, efectului economic a invenţiilor în sfera de 

producţie, procesele negative în sistema de plată a muncii care influinţează asupra 

factorilor privind aprecierea corectă a efectului economic, a sinecostului producerii, 

venitului intreprinderii, ş.a. 

PROBLEME REZOLVATE: 

-cercetarea situaţiei economico-financiare în rezultatul activităţii de producere a 

întreprinderilor.  

-cercetarea operaţiunilor de producere a întreprinderii: 

-normele şi consumurile de materie primă, a ambalajelor etc. 

-substituirea unui fel de materie primă sau material cu altul, neprevăzut în 

condiţiile tehnice. 

-utilizarea deşeurilor ţinute la evidenţă şi neînregistrate în evidenţa 

contabilă. 

-respectarea proceselor tehnologice de producere. 

-normele şi tarifele, salarizarea lucrătorilor. 

-calitatea producţiei. 

-modificarea înscrisurilor iniţiale în documentele primare; 

- etc. 
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14. Expertiza 

merceologică 

14.01. Expertiza 

produselor 

industriei uşoare 

de larg consum 

SCOP: Cercetarea produselor industriei uşoare de larg consum în scopul evaluării. 

PROBLEME REZOLVATE: 

-identificarea articolelor şi datelor de marcaj, a articolelor şi datelor reflectate în 

documentele de însoţire, a articolelor şi datelor reflectate în documentaţia normativă; 

-identificarea apartenenţei la grupul de marfă concret a obiectului cercetat; 

-determinarea nivelului calităţii, pierderii indicilor calităţii, determinarea posibilităţii 

utilizarii ulterioare a obiectului; 

-determinarea corespunderii sau necorespunderii proprietăţilor de fapt ale obiectului, 

normativelor aprobate; 

-determinarea corespunderii/necorespunderii proprietăţilor obiectului, simbolurilor din 

marcaje; 

-determinarea corespunderii/necorespunderii proprietăţilor obiectului, datelor 

specificate în documentele de însoţire; 

-determinarea influenţei ambalajului, condiţiilor de păstrare, utilizare/exploatare asupra 

diminuării calităţii obiectului; 

-determinarea preţului de piaţă, rezidual al mărfurilor; 

- etc. 

14.02. Expertiza 

produselor 

alimentare 

SCOP: Cercetarea produselor alimentare în scopul evaluării lor. 

PROBLEME REZOLVATE: 

-identificarea articolelor şi datelor de marcaj, a articolelor şi datelor reflectate în 

documentele de însoţire, a articolelor şi datelor reflectate în documentaţia normativă; 

-identificarea apartenenţei la grupul de marfă concret a obiectului cercetat; 

-determinarea nivelului calităţii, pierderii indicilor calităţii, determinarea posibilităţii 

utilizarii ulterioare a obiectului; 

-determinarea corespunderii sau necorespunderii proprietăţilor de fapt ale obiectului , 

normativelor aprobate; 

-determinarea corespunderii/necorespunderii proprietăţilor obiectului, simbolurilor din 

marcaje; 

-determinarea corespunderii/necorespunderii proprietăţilor obiectului, datelor 

specificate în documentele de însoţire; 

-determinarea influenţei ambalajului, condiţiilor de păstrare,utilizare/exploatare asupra 

diminuării calităţii obiectului; 
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-determinarea preţului de piaţă, rezidual al produselor; 

- etc. 

14.03. Expertiza 

auto merceologică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.04. Expertiza 

merceologică a 

utilajului industrial 

SCOP: Cercetarea mijloacelor de transport şi pieselor în scopul stabilirii prejudiciului 

material, costului reparaţiei şi evaluării acestora; 

PROBLEME REZOLVATE: 

-identificarea tipului, modelului, anului de producere şi caracteristicilor tehnice a 

mijlocului de transport cu cele indicate în documentele adiţionale; 

-stabilirea costului (de piață, în vamă, de import) mijlocului de transport la o perioadă 

prestabilită; 

-stabilirea costului pieselor de schimb a mijlocului de transport; 

-stabilirea codului tarifar a mijlocului de transport şi pieselor; 

-verificarea corespunderii tipului, modelului, anului de producere şi caracteristicilor 

tehnice a mijlocului de transport cu cele indicate în documentele adiţionale; 

-verificarea datelor despre starea tehnică, prezenţei deteriorărilor la mijloacele de 

transport; 

-determinarea caracterului deteriorărilor şi a metodelor de înlăturare; 

-evaluarea costului mijlocului de transport / pieselor; 

-evaluarea costului reparaţiei mijlocului de transport; 

-stabilirea prejudiciului material produs proprietarului mijlocului de transport şi a 

pieselor acestuia în rezultatul accidentului rutier; 

 -evaluarea pierderii aspectului comercial (preţului de marfă); 

-stabilirea calităţii producerii şi reparaţiei mijlocului de transport; 

-verificarea corespunderii calculului cheltuielilor pentru reparaţia mijlocului de 

transport actelor normative în vigoare;  

-stabilirea gradului de uzură fizică a mijlocului de transport şi pieselor acestuia;  

- etc. 

 

SCOP: Examinarea utilajului industrial în scopul identificării şi evaluării acestuia. 

PROBLEME REZOLVATE: 

-stabilirea stării tehnice, tipului, modelului, anului de producere şi caracteristicilor 

tehnice a utilajului industrial; 
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-stabilirea costului (de piață, în vamă, de import) a utilajului industrial la o perioadă 

prestabilită; 

-stabilirea costului pieselor de schimb a utilajului industrial; 

-stabilirea codului tarifar a utilajului industrial;  

- etc. 

15. Expertiza în 

domeniul 

construcţiilor 

15.01. Evaluarea 

bunurilor imobile 

şi utilajului 

tehnologic 

SCOP: Cercetarea obiectelor imobiliare în scopul stabilirii valorii imobilului şi a 

utilajului tehnologic. Examinarea documentelor conexe. 

PROBLEME REZOLVATE: 

-evaluarea bunurilor imobile, utilajului tehnologic şi materialelor de construcţii; 

-verificarea documentelor în domeniul evaluării bunurilor imobile, utilajului tehnologic 

şi materialelor de construcţii privind elaborarea acestora în conformitate cu legislaţia în 

vigoare; 

- etc. 

15.02. 

Partajarea/modul 

de folosinţă a 

bunurilor imobile 

SCOP: Examinarea documentelor de elucidare a varinatelor de partajare a bunurilor 

imobile. 

PROBLEME REZOLVATE: 

-verificarea variantelor de partajare / modului de folosință a bunurilor imobile privind 

întocmirea acestora în conformitate cu legislaţia în vigoare.  

15.03. Cercetarea 

obiectelor 

imobiliare, 

materialelor de 

construcţii, 

construcţiilor şi 

documentelor 

conexe 

SCOP: Examinarea obiectelor imobiliare, materialelor de construcții și a documentelor 

conexe, inclusiv stabilirea costului acestora. 

PROBLEME REZOLVATE: 

-verificarea documentelor în domeniul construcțiilor privind elaborarea acestora în 

conformitate cu legislația în vigoare; 

-verificarea costului lucrărilor de reparație în baza proceselor-verbale a lucrărilor 

executate; 

-stabilirea costului lucrărilor pentru aducerea construcţiei în stare satisfăcătoare în 

rezultatul scurgerii de apă; 

- etc. 

V. INGINERO - 

TEHNIC 

16. Expertiza 

auto-tehnică 

16.01. Expertiza 

circumstanţelor 

accidentului rutier 

SCOP: Stabilirea circumstanţelor concrete ale accidentelor rutiere ce au importanţă în 

cauză, prin metode de calcul 

PROBLEME REZOLVATE: 
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-stabilirea vitezei de deplasare a mijlocului de transport după urmele de frânare, 

derapare, rulare, inclusiv sub raportul distanţei şi direcţiei de deplasare a mijlocului de 

transport după coliziune;  

-stabilirea distanţei la care s-a aflat mijlocul de transport în momentul apariţiei stării de 

pericol;  

-stabilirea spaţiului de oprire a mijlocului de transport; 

-stabilirea posibilităţii tehnice a conducătorului mijlocului de transport de a evita 

accidentul rutier;  

-stabilirea locului impactului (prin calculaţie);  

-stabilirea posibilităţii evitării accidentului rutier prin respectarea cerinţelor 

Regulamentului Circulaţiei Rutiere al Republicii Moldova; 

-determinarea vitezei maximale în condiţiile răsturnării sau derapării; 

-determinarea vitezei relative a unităţii de transport, după urmele cauciucurilor, jantelor, 

elementelor caroseriei, proiectate pe suprafaţa laterală a altui mijloc de transport; 

- etc. 

16.02. Examinarea 

stării tehnice a 

mijloacelor de 

transport şi 

pieselor lor 

SCOP: -determinarea mecanismelor accidentelor rutiere pe calea cercetărilor urmelor, 

apărute la locul accidentului rutier, tot aşa a urmelor şi deteriorărilor pe unităţile de 

transport  

PROBLEME REZOLVATE: 

-stabilirea cauzelor deteriorării pieselor mijlocului de transport;  

-determinarea relaţiei cauzale între avarierea/deteriorarea reperului respectiv (piesei) şi 

producerea accidentului rutier; 

-examinarea diferitelor repere (piese) din sistemele de siguranţă ale mijlocului de 

transport găsite rupte sau deformate; 

-determinarea circumstanţelor legate de starea tehnică a unităţii de transport, care au 

generat sau au putut genera producerea accidentului rutier; 

-determinarea posibilităţii tehnice a conducătorului auto în vederea depistării defectului 

tehnic; 

- etc. 

16.03. Expertiza 

traseologică în 

transportul rutier 

SCOP: Stabilirea stării tehnice a sistemelor, mecanismelor, agregatelor şi detaliilor 

unităţilor de transport ce influenţează la securitatea circulaţiei, motivele, timpul apariţiei 

defectelor, tot aşa stabilirea legăturii cauzale între defectele depistate şi accidentul rutier  
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PROBLEME REZOLVATE: 

-stabilirea locului impactului (după indicii traseologici);  

-stabilirea poziţiei mijlocului de transport în momentul impactului;  

-stabilirea poziţiei a victimei în momentul impactului (cu participarea expertului medic-

legist); 

Poziţionarea persoanelor în salonul automobilului la momentul accidentului rutier (cu 

participarea expertului medic-legist); 

-determinarea dinamicii accidentului rutier după urmele lăsate pe segmentul de drum 

respectiv;  

-determinarea direcţiei de deplasare a mijlocului de transport după urmele lăsate pe 

segmentul de drum respectiv;  

-examinarea traseologică a urmelor lăsate pe segmentul de drum respectiv şi pe mijlocul 

de transport; 

-identificarea generică sau individuală a obiectului creator al urmelor mijlocului de 

transport; 

-examinarea pneurilor şi jantelor deteriorate; 

- etc. 

17. Expertiza 

aparatelor şi 

instalaţiilor 

17.01.Examinarea 

aparatelor şi 

instalaţiilor 

mecanice şi cu 

gaze 

SCOP: Determinarea stării de funcţionare a aparatelor şi instalaţiilor mecanice şi cu 

gaze. Determinarea cauzei fincţionării cu deranjamente a aparatelor şi instalaţiilor 

mecanice şi cu gaze. 

PROBLEME REZOLVATE: 

-determinarea stării tehnice reale şi de funcţionare; 

-depistarea defectelor în funcţionare şi cauzelor apariţiei acestora;  

-determinarea montării şi dării în exploatare a obiectelor examinate conform 

documentaţiei de proiect şi documentaţiei de exploatare; 

-determinarea legăturii cauzale între deficienţele stabilite şi producerea accidentului; 

-etc.  

 

17.02.Examinarea 

aparatelor şi 

instalaţiilor 

electrice 

SCOP: Determinarea stării de funcţionare a aparatelor şi instalaţiilor electrice. 

Determinarea cauzei fincţionării cu deranjamente a aparatelor şi instalaţiilor electrice. 

PROBLEME REZOLVATE: 

-determinarea stării tehnice reale şi de funcţionare; 
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-depistarea defectelor în funcţionare şi cauzelor apariţiei acestora; 

 -determinarea corespunderii montării şi dării în exploatare a obiectelor examinate 

conform documentaţiei de proiect şi documentaţiei de exploatare; 

-determinarea legăturii cauzale între deficienţele stabilite şi producerea accidentului; 

- etc. 

18. Expertiza 

tehnico-

incendiară 

18.01. Examinarea 

focarului 

incendiului şi 

căilor de răspîndire 

a procesului de 

ardere al 

incendiului 

SCOP: Determinarea focarului incendiului, direcţiei şi condiţiilor de răspîndire a 

procesului de ardere al incendiului. 

PROBLEME REZOLVATE: 

-determinarea focarului incendiului, direcţiei şi condiţiilor de răspîndire a a procesului 

de ardere; 

-determinarea mecanismului de interacţiune a sursei de aprindere cu substanţa 

combustibilă;  

- etc. 

18.02. Examinarea 

instalaţiilor 

electrice în scopul 

determinării 

implicării lor în 

formarea sursei de 

aprindere al 

procesului de 

ardere al 

incendiului 

SCOP: Determinarea deficienţelor în funcţionarea aparatelor, instalaţiilor electrice şi 

pieselor acestora şi legăturii cauzale a acestora cu producerea incendiului. 

PROBLEME REZOLVATE: 

-determinarea stării tehnice şi funcţionale a aparatelor, instalaţiilor electrice şi pieselor 

acestora; 

-determinarea deficienţelor aparatelor, instalaţiilor electrice şi pieselor acestora şi 

legăturii cauzale a acestora cu producerea incendiului;  

-stabilirea mecanismului de formare a deteriorărilor aparatelor, instalaţiilor electrice şi 

pieselor acestora; 

- etc. 

  18.03. Examinarea 

instalaţiilor 

mecanice şi a 

instalaţiilor cu foc 

în scopul 

determinării 

implicării lor în 

formarea sursei de 

aprindere al 

SCOP: Determinarea deficienţelor în funcţionarea instalaţiilor mecanice şi a instalaţiilor 

cu foc şi legăturii cauzale a acestora cu producerea incendiului. 

PROBLEME REZOLVATE: 

-determinarea stării tehnice şi funcţionale a instalaţiilor mecanice şi a instalaţiilor cu 

foc; 

-determinarea deficienţelor instalaţiilor mecanice şi a instalaţiilor cu foc şi legăturii 

cauzale a acestora cu producerea incendiului;  

-stabilirea mecanismului de formare a deteriorărilor instalaţiilor mecanice şi a 

instalaţiilor cu foc; 
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procesului de 

ardere al 

incendiului 

- etc. 

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  

SCOP: Determinărea implicării substanţelor şi materialelor la formarea sursei de 

aprindere şi de catalizare al procesului de ardere. 

PROBLEME REZOLVATE: 

-examinarea procesului de aprindere şi autoaprindere a substanţelor şi materialelor în 

scopul determinării implicării lor în formarea sursei de aprindere al procesului de ardere 

al incendiului; 

- etc. 

19. Expertiza 

mijloacelor şi 

tehnologiilor 

informaţionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.01.Examinarea 

tehnicii de calcul şi 

sistemelor 

informatice  

 

SCOP: Determinarea capacităţilor tehnice şi funcţionale ale elementelor tehnicii de 

calcul şi sistemelor informatice. 

PROBLEME REZOLVATE: 

-aprecierea funcţionalităţii, parametrilor tehnici şi corespunderea lor documentaţiei 

adiţionale; 

-stabilirea producătorului şi destinaţiei tehnicii examinate; 

-stabilirea apartenenţei de grup a obiectelor IT examinate. 

- etc. 

 

19.02. Examinarea 

informaţiilor 

stocate pe purtători 

de informaţii 

SCOP: Determinarea formatului, volumului şi modificărilor efectuate asupra 

informaţiilor, stocate pe purtătorii de informaţii.  

PROBLEME REZOLVATE: 

-stabilirea prezenţei şi relevarea informaţiilor; 

-stabilirea volumului şi formatului informaţiei stocate; 
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20. Expertiza 

dispozitivelor 

radioelectronice  

-stabilirea timpului creării şi a ultimilor modificări a informaţiilor; 

- etc. 

19.03. Examinarea 

produselor 

software 

SCOP: Determinarea producătorului, destinaţiei şi posibilităţilor produselor software.  

PROBLEME REZOLVATE: 

-determinarea volumului programului; 

-stabilirea producătorului programului; 

-stabilirea parametrilor utilajului necesare funcţionării programului; 

- etc. 

20.01. Expertiza 

dispozitivelor 

radioelectronice 

SCOP: Examinarea aparatelor și instalațiilor radioelectronice în scopul identificării lor 

și determinării stării de funcționare a lor. 

Obiectul expertizei: receptoare TV, radioreceptoare, radiosisteme de radiolocație, 

telefoane mobile, obiecte radioelectronice neindentificate ș.a. 

PROBLEME REZOLVATE:  

-determinarea componenței structurale și destinației aparatelor și instalațiilor 

radioelectronice neidentificate; 

-determinarea stării de funcționare a aparatelor și instalațiilor radioelectronice; 

-depistarea defecțiunilor în funcționarea aparatelor și instalațiilor radioelectronice; 

-determinarea cauzei apariției defecțiunilor în funcționarea aparatelor și instalațiilor 

radioelectronice; 

-determinarea legăturii cauzale dintre apariția defecțiunilor în funcționarea aparatelor și 

instalațiilor radioelectronice și specificul de producere (rebut de fabrică ș.a.) și 

exploatare a lor; 

- etc. 

21. Expertiza 

tehnicii de 

securitate în 

muncă 

21.01. Examinarea 

circumstanţelor 

accidentului de 

muncă, a 

documentaţiei ce 

reflectă 

organizarea şi 

efectuarea de 

lucrări 

SCOP: Determinarea mecanismului producerii accidentului de muncă şi 

circumstanţelor, care au cauzat producerea accidentului de muncă. 

PROBLEME REZOLVATE: 

-stabilirea mecanismului producerii accidentului de muncă; 

-stabilirea fazelor dinamicii producerii accidentului de muncă; 

-stabilirea cauzelor principale ale accidentului de muncă; 

-determinarea obligaţiunilor şi responsabilităţilor conducătorului locului de muncă unde 

s-a produs accidentul de muncă privind implementarea măsurilor de protecţie a muncii; 
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-stabilirea corespunderii acţiunilor (inacţiunilor) muncitorilor, persoanelor cu funcţii de 

răspundere în condiţii concrete, care au tangenţă cu cauzele producerii accidentului de 

muncă cerinţelor actelor normative în vigoare; 

-stabilirea corespunderii acţiunilor (inacţiunilor) concrete ale angajatului ce au legătură 

directă sau indirectă cu producerea accidentului de muncă cerinţelor actelor normative 

în vigoare;  

-determinarea corespunderii amplasării şi utilizării mecanismelor, utilajului, uneltelor 

procesului de lucru şi a mijloacelor de protecţie cerinţelor de prevenire a factorilor de 

risc proprii mediului de muncă; 

-verificarea faptului de realizare a instruirii în domeniul securităţii în muncă a 

executanţilor lucrărilor în corespundere cu măsurile necesare pentru prevenirea 

factorilor de risc proprii sarcinii de muncă; 

- etc. 

21.02. Examinarea 

mecanismelor, 

utilajelor, uneltelor 

şi mijloacelor de 

protecţie 

SCOP: Determinarea stării tehnice a mecanismelor, utilajelor, uneltelor şi a mijloacelor 

de protecţie, utilizate în procesul de muncă. -determinarea corespunderii condiţiilor 

reale de întreţinere şi utilizare a mecanismelor, utilajelor, uneltelor şi a mijloacelor de 

protecţie, utilizate în procesul de muncă cu cerinţele normative în vigoare. 

PROBLEME REZOLVATE: 

-determinarea stării tehnice a mecanismelor, utilajelor, uneltelor şi a mijloacelor de 

protecţie, utilizate în procesul de muncă; 

-determinarea corespunderii condiţiilor reale de întreţinere şi utilizare a mecanismelor, 

utilajelor, uneltelor şi a mijloacelor de protecţie, utilizate în procesul de muncă cu 

cerinţele normative în vigoare; 

-verificarea corespunderii organizării activităţii şi locului de muncă cerinţelor actelor 

normative în vigoare;  

-identificarea factorilor de risc proprii procesului de muncă concret; 

-determinarea corespunderii amplasării şi utilizării mecanismelor, utilajului, uneltelor 

procesului de lucru şi a mijloacelor de protecţie cerinţelor de prevenire a factorilor de 

risc proprii mediului de muncă; 

- etc. 
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VI.PSIHOLOGICO 

- JUDICIAR 

22. Expertiza 

psihologică 

22.01. Expertiza 

psihologică în 

procesul civil 

 

SCOP: Acordarea asistenţei în probaţiunea bazată pe cunoştinşţe de psihologie judiciară 

şi investigaţii cu conţinut psihologic. 

PROBLEME REZOLVATE: 

- gradul de percepere de cptre expertant a conţinutului afcerilor incheiate, a capacităţii 

de conştierntizare  a hotărîrilor tranzitorii; 

 - stabilirea  anomaliilor psihice nepatologice, ce au imact asupra reaflectării adecvate a 

realităţii; 

- compatibilitatea psiologică a soţilor, posibilităţii înlăturării conflictelor episodice; 

- posibilităţile persoanelor concrete de asigurare a educaţiei copior; 

- posibilitţile martorilor de a percepe corect fenomele relevante pantru cauză şi de dare 

a mărturiilor adecavte; 

- etc. 

 

22.02. Expertiza 

psihologică în 

procesul penal 

 

SCOP: Acordarea asistenţei în probaţiunea bazată pe cunoştinşţe de psihologie judiciară 

şi investigaţii cu conţinut psihologic. 

PROBLEME REZOLVATE: 

-  stabilirea particularotăţilor individual psihologice a inculpatului, băniutului  ( 

analiza caracteristicilor psihologice ale personalităţii)   şi a influenţei acestora asupra 

comportamnetului în timpul comiterii delictului incriminat; 

- stabilirea corespunderii vărstei persoanei nivelului de dezvotare psihologice ( din 

punct de vedere cronologic); 
- stabilirea stării psihologice ( afect, stres, frustarare, dpresie, etc.) a inculpatului, 

invinuitului, etc. în momentul  săvărşirii faptei incriminate; 

 - stabilirea tendinţei minorilor spre susceptibilitate, fantezie; 

- stabilirea capacităţilor inculpatului ( bănuitului) minor retard (cu excepţia bolnavilor 

psihici), de a  conşteintiza acţiunile sale; 

- stabilirea capabilităţii victimelor agersiunilor sexuale de a percepe adecvat caracterul 

şi importanţa acţiunilor agresorului şi de a le riposta; 
 - stabilirea capacităţii martorului sau victimei de a apercepe circumstanţele relevante 

pentru cauză şi de a-şi exprima adecvat opiniile; 

 - stabilirea prezenţei sau absenţei la persoană în perioada premortală a  stării 

presucidale; 
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   - examinarea circumstanţelor legate de conducerea  unităţilor de tehnică; 
 stabilirea unei eventuale influenţe psihologice  adupra actorilor în proces ( martor, 

victicmă, etc.) din partea colaboratorilor  organelor de drept în perioda de investigare a 

cauzei; 

 - etc. 
 

VII. MEDICO - 

LEGAL 

23. Expertiza 

medico-legală a 

cadavrelor, 

părților de 

cadavre umane 

 

 

 

 

 

23.01. Expertiza 

cadavrelor și 

părților de cadavre 

umane 

SCOP: Examinarea medico-legală a cadavrelor şi părţilor de cadvre umane, în vederea 

estimării datei şi cauzei morţii. 

PROBLEME REZOLVATE: 

-stabilirea: 

- cauzei, vechimii estimative și împrejurărilor morții; 

- vechimii producerii leziunilor; 

- mecanismelor producerii leziunilor și raportului lor de cauzalitate cu moartea; 

- gradului vătămării corporale; 

- altor probleme conexe cadavrului de adult, copil, prunc; 

-interpretarea rezultatelor cercetărilor de laborator medico-legale și medicale. 

- etc. 

24. Expertiza 

medico-legală a 

persoanelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.01. Expertiza 

persoanelor 

 

SCOP: Examinarea persoanelor în vederea evaluării leziunilor corporale şi a stărilor 

organismului uman. 

PROBLEME REZOLVATE: 

-stabilirea: 

- leziunilor și mecanismelor de formare a lor;  

- vechimii și gravităţii vătămării corporale; 

- stării de sănătate; 

- agravării, simulării și disimulării; 

- bolilor artificiale şi a automutilării; 

- volumului incapacităţii de muncă; 

- stărilor sexuale contestabile (sex, maturitate sexuală, virginitate, deflorare, 

procreare, data conceperii, sarcină, naștere, avort); 

- consecințelor și urmelor agresiunilor cu caracter sexua; 

-confirmarea stării de ebrietate alcoolică şi narcotică 

-interpretarea rezultatelor cercetărilor de laborator medico-legale și medicale; 
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 - etc. 

25. Expertiza 

medico-legală 

în baza 

documentelor 

medicale 

 

 

25.01. Expertiza în 

baza 

documentelor, în 

limita competenței 

specialității de 

expertiză medico-

legală a 

cadavrelor, 

persoanelor și 

obiectelor 

biologice de 

origine umană 

SCOP: Studierea documentelor în vederea soluționării problemelor specifice în limita 

competenței specialității de expertiză medico-legală. 

PROBLEME REZOLVATE: 

Soluționarea problemelor conexe: 

- expertizei cadavrelor și părților de cadavre umane; 

- expertizei persoanelor; 

- expertizei biologice; 

- expertizei toxicologice; 

- expertizei histologice; 

- expertizei medico-criminalistice; 

- expertizei genetice; 

- etc. 

25.02. Expertiza 

calității asistenței 

medicale 

SCOP: Studierea documentelor în vederea evaluării calității asistenței medicale. 

PROBLEME REZOLVATE: 

-identificarea neajunsurilor admise în procesul asistenței medicale și cauzelor apariției 

acestora; 

-evaluarea consecințelor actului medical asupra pacientului; 

-stabilirea legăturii de cauzalitate dintre neajunsurile admise de personalul medical și 

consecințele apărute; 

- etc. 

26. Expertiza 

medico-legală a 

obiectelor 

biologice de 

origine umană 

și a corpurilor 

delicte 

26.01. Expertiza 

biologică 

SCOP: Cercetarea țesuturilor și lichidelor biologice, a firelor de păr în vederea stabilirii 

proprietăților de grup ale persoanei de la care acestea au provenit. 

PROBLEME REZOLVATE: 

- determinarea prezenței sângelul, secrețiilor, țesuturilor; 

- determinarea apartenenței regionale și de sex, de specie și grup; 

- excludera paternității (filiației); 

- determinarea prezenței celulelor epiteliului (vaginal, bucal, rectal, cutanat); 

- etc. 

26.02. Expertiza 

toxicologică 

SCOP: Cercetarea țesuturilor și lichidelor biologice în vederea identificării substanțelor 

toxice. 

PROBLEME REZOLVATE: 
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-identificarea: 

- alcoolului etilic și surogatelor lui; 

- carboxihemo- și mioglobinei, methemoglobinei; 

- canabinoizilor sintetici; 

- drogurilor/medicamentelor; 

- metalelor toxice; 

- substanțelor anorganice; 

- pesticidelor și piretroizilor sintetice; 

- substanțelor volatile; 

- etc. 

26.03. Expertiza 

histologică 

SCOP: Cercetarea țesuturilor biologice în vederea studierii tabloului microscopic al 

proceselor traumatice și patologice. 

PROBLEME REZOLVATE: 

-confirmarea diagnosticului medico-legal;  

-stabilirea diagnosticului microscopic, vitalității, vechimii și consecutivității leziunilor, 

vechimii proceselor patologice; 

-identificarea planctonului diatomeic; 

- etc. 

26.04. Expertiza 

medico-

criminalistică 

SCOP: Cercetarea țesuturilor biologice, osemintelor, obiectelor vulnerante și 

vestimentare în vederea identificării corpurilor vulnerante și a persoanei. 

PROBLEME REZOLVATE: 

-determinarea mecanismului formării leziunilor, deteriorărilor şi urmelor; 

-identificarea corpurilor vulnerante; 

-aprecierea vârstei și identificarea persoanei; 

-etc. 

26.05. Expertiza 

genetică 

SCOP: Cercetarea țesuturilor și lichidelor biologice în vederea identificării profilului 

genetic şi/sau comparării acestora. 

PROBLEME REZOLVATE: 

-identificarea și compararea profilelor genetice; 

-analiza genomului uman; 

-identificarea bolilor și mutațiilor genetice; 

- etc. 
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VIII. 

PSIHIATRICO – 

LEGAL  

27. Expertiza 

psihiatrico-

legală 

27.01. Expertiza 

psihiatrico-legală 

în condiţii de 

ambulator/staționar  

SCOP: Evaluarea discernămîntului psihic și capacităţii de exercițiu. 

PROBLEME REZOLVATE: 

-evaluarea stării psihice a bănuitului, învinuitului şi soluţionarea întrebărilor privind 

capacitatea persoanei de a înţelege sensul şi caracterul social periculos al acţiunilor sale 

şi posibilitatea de a le dirija;  

-evaluarea stării psihice a bănuitului, învinuitului şi soluţionarea întrebărilor privind 

capacitatea deplină a persoanei de a înţelege sensul acţiunilor sale şi a dirija cu ele, în 

timpul comiterii infracţiunii, emiterea concluziei despre aplicarea măsurilor de 

constrîngere cu caracter medical adecvate, în timpul comiterii lor; 

-diagnosticarea maladiei psihice la persoană care a comis infracţiunea, însă s-a 

îmbolnăvit de aceasta până la pronunţarea sentinţei, cu soluţionarea întrebărilor referitor 

la capacitatea persoanei de a înţelege sensul acţiunilor sale şi a dirija cu ele; 

-evaluarea la bănuit/învinuit prezenţa pericolului social a manifestărilor maladiei 

psihice pentru alte persoane şi ei însuşi; 

-evaluarea stării psihice a bănuitului/învinuitului şi soluţionarea întrebărilor privind 

capacitatea persoanei de a-şi apăra desinestătător interesele legitime şi drepturile sale în 

procesul penal; 

-evaluarea stării psihice a părţii vătămate, martorilor şi soluţionarea întrebării privind 

capacitatea expertizatului de a recepţiona corect circumstanţele şi a depune declaraţii; 

-evaluarea stării psihice a persoanelor privind capacitatea sau incapacitatea de exerciţiu, 

soluţionarea întrebărilor după starea sa psihică de a înţelege sensul acţiunilor sale şi 

dirija cu ele; 

-evaluarea calității asistenței psihiatrice; 

 - etc. 

27.02. Expertiza 

psihiatrico-legală 

în baza 

documentelor 

 

SCOP: Evaluarea discernămîntului psihic și capacitatea de exercițiu.PROBLEME 

REZOLVATE: 

- evaluarea stării psihice a persoanelor privind capacitatea sau incapacitatea de exerciţiu, 

soluţionarea întrebărilor după starea sa psihică de a înțelege sensul acțiunilor sale și 

dirija cu ele; 

- evaluarea stării psihice a persoanelor decedate la momentul întocmirii actului juridic; 

- evaluarea stării psihice a părţii vătămate în perioada predecesoare suicidului; 

- evaluarea calității asistenței psihiatrice; 
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- etc. 

28. Expertiza 

psihiatrico-

psihologică 

28.01. Expertiza 

psihiatrico-

psihologică legală 

în condiţii de 

ambulator/staționar 

SCOP: Evaluarea particularităţilor individual-psihologice și discernămîntului psihic a 

persoanelor în cadrul examinării psihiatrico-psihologice complexe. 

PROBLEME REZOLVATE: 

-soluţionarea întrebărilor, privind impactul particularităţilor individual-psihologice 

asupra comportamentului acestora în timpul comiterii infracţiunii imputate; 

- evaluarea reacţiilor şi stărilor afective, inclusiv starea de afect la bănuit, învinuit şi 

soluţionarea întrebărilor referitor la capacitatea deplină a expertizatului de a conştientiza 

sensul acţiunilor sale sau dirija cu ele; 

- evaluarea stării psihice a părţii vătămate, martorilor, aprecierea nivelului de dezvoltare 

psihică, particularităţilor individual psihologice, nivelului dezvoltării intelectuale, 

prezenţa sau lipsa tulburărilor psihice şi soluţionarea întrebării privind capacitatea 

expertizatului de a recepţiona corect circumstanţele ce au importanţă pentru proces 

penal, de a depune declaraţii, capacitatea persoanei de a înţelege caracterul şi 

însemnătatea acţiunilor comise în privinţa lui sau de a opune rezistenţă; 

- evaluarea calității asistenței psihiatrice și psihologice; 

- etc. 

29. Expertiza 

clinico-

psihologică 

29.01. Expertiza 

clinico-psihologică 

în condiţii de 

ambulator 

SCOP: Evaluarea particularităţilor individual-psihologice a persoanelor în cadrul 

examinării psihologice. 

PROBLEME REZOLVATE: 

- soluţionarea întrebărilor, privind impactul particularităţilor individual-psihologice 

asupra comportamentului acestora în timpul comiterii infracţiunii imputate; 

- evaluarea reacţiilor şi stărilor afective, inclusiv starea de afect la bănuit, învinuit şi 

soluţionarea întrebărilor referitor la capacitatea deplină a expertizatului de a conştientiza 

sensul acţiunilor sale sau dirija cu ele; 

- aprecierea tabloului clinic psihologic a părţii vătămate, martorilor, aprecierea nivelului 

de dezvoltare psihică, particularităţilor individual psihologice, nivelului dezvoltării 

intelectuale şi soluţionarea întrebării privind capacitatea expertizatului de a recepţiona 

corect circumstanţele ce au importanţă pentru proces penal, de a depune declaraţii și a 

le aprecia, capacitatea persoanei de a înţelege caracterul şi însemnătatea acţiunilor 

comise în privinţa lui sau de a opune rezistenţă; 

- etc. 
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29.02. Expertiza 

clinico-psihologică 

în baza 

documentelor  

SCOP: Aprecierea stării psihologice și a capacității de exercițiu 

PROBLEME REZOLVATE: 

- aprecierea tabloului clinic psihologic a părţii vătămate, martorilor, aprecierea 

nivelului de dezvoltare intelectuală, particularităţilor individual psihologice, prezența 

traumelor psihologice și consecințele acestora. Aprecierea particularităţilor individual 

psihologice a persoanelor la momentul semnării actului juridic, sau părţilor vătămate în 

perioada predecesoare suicidului; 

- soluţionarea întrebărilor, privind prezenţa sau lipsa legăturii cauzale între acţiunile 

bănuitului/învinuitului şi particularităţile stării psihice a părţii vătămate, ce au adus la 

suicid; 

- etc. 

30. Expertiza 

psihiatrico-

narcologică 

30.01.Expertiza 

psihiatrico- 

narcologică în 

condiţii de 

ambulator/staționar 

SCOP: Evaluarea stării psihice a bănuitului, învinuitului cu antecedente narcologice în 

anamneză. 

PROBLEME REZOLVATE:  

În cauze penale: 

 - soluţionarea întrebărilor privind capacitatea persoanelor cu tulburări mentale şi de 

comportament datorate utilizării de substanţe psiho-active; 

- evaluarea impactului consumului de substanţe psiho-active, inclusiv drog, asupra 

discernămîntului bănuitului, învinuitului; 

- soluţionarea întrebărilor cu privire la aptitudinea de a depune mărturii, de a rezolva 

evenimentele, care au importanţă în dosar; 

- emiterea concluziilor despre aplicarea măsurilor de constrîngere cu caracter medical 

(inclusiv art. 103 CP), tratamentul specific anti-alcool şi anti-drog, evaluarea indicaţiilor 

şi contraindicaţiilor medicale în cazul alcoolicilor şi narcomanilor; 

În cauze civile: 

- evaluarea discernămîntului şi capacităţii de exerciţiu a persoanelor, care suferă de 

tulburări mentale şi de comportament datorate utilizării nocive a alcoolului, a drogului, 

a mai multe droguri, a altor substanţe psiho-active; 

- evaluarea calității asistenței narcologice; 

- etc. 

 


