
 NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Ordinului privind aprobarea Normelor medii lunare de efectuare a 

expertizelor judiciare şi a constatărilor tehnico-ştiinţifice de către experţii judiciari ai 

Centrului Naţional de Expertize Judiciare. 

 

Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite 

Normele de muncă servesc ca factor de organizare a muncii, ca instrument de 

planificare şi ca element important pentru construirea unui sistem de motivare 

salarială bazată pe realizări cantitative și calitative. Potrivit, art.116, alin. (1) al 

Codului muncii - „Pentru anumite lucrări omogene pot fi elaborate şi stabilite 

norme unice şi norme-tip (interramurale, ramurale, profesionale etc.) de 

muncă”. De asemenea, în conformitate cu art. 13 din Legea nr. 68 din 14 aprilie 

2016 cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar, termenul de 

efectuare a expertizei judiciare se stabileşte de către conducătorul instituţiei 

publice de expertiză judiciară sau de către expertul judiciar în cazul expertului 

judiciar care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unui birou de expertiză judiciară 

care a primit spre executare actul de dispunere a expertizei judiciare, ţinînd cont 

de genul acesteia, gradul ei de complexitate, normativele de muncă aprobate şi 

termenul solicitat de ordonatorul expertizei.   La fel, art. 167 din Codul Muncii 

al Republicii Moldova, stabilește normele de muncă  drept - normele de 

producţie, de timp, de deservire, de personal care se stabilesc de către angajator 

pentru salariaţi în concordanţă cu nivelul atins al tehnicii şi tehnologiei, al 

organizării producţiei şi a muncii, astfel încît să corespundă condiţiilor concrete 

din unitate şi să nu conducă la suprasolicitarea salariaţilor. 

 Astfel, întru respectarea legislației în vigoare, precum şi întru executarea pct. 

8.4 al Planului de acţiuni de reformare a CNEJ pe anii 2016-2019, aprobat prin 

ordinul MJ nr. 1077 din 29.11.2016, a fost elaborat proiectul ordinului privind 

aprobarea Normelor medii lunare de efectuare a expertizelor judiciare şi a 

constatărilor tehnico-ştiinţifice de către experţii judiciari ai Centrului Naţional de 

Expertize Judiciare. 

Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 



Normele au fost elaborate reieşind din numărul mediu de ore lucrătoare pe lună 

cu durata săptămânală normală a timpului de muncă de 40 ore (169 ore) raportat 

la timpul efectuării unei expertize/constatări, în funcţie de complexitatea acesteia 

(numărul de ore) reflectat în anexa nr. 1 la HG nr.194 din 24.03.2017 pentru 

aprobarea tarifelor la serviciile de expertiză judiciară şi extrajudiciară 

Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea proiectului nu presupune cheltuieli financiare suplimentare din 

bugetul de stat. 

Respectarea transparenţei decizionale 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind 

transparenţa în procesul decizional, proiectul ordinului a fost plasat pe pagina 

web oficială a Ministerului Justiţiei www.justice.gov.md, compartimentul 

Transparenţa decizională, directoriul Anunțuri privind organizarea consultărilor 

publice.  
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