
F-14-PG-6.2/6.1/ediția 4 din 09.09.2019 
 

1 
 

            “A P R O B A T” 
 

“_____”  _______________ 2020 
 

   Director al C N E J 
 

_______________ O. CATARAGA 
 
 

Planul de activitate al Centrului Naţional de Expertize Judiciare 

pentru anul 2020 
 

 

nr. 

d/o 
Acţiuni Responsabili 

Termen de 

realizare 
Indicatori Referinţe 

Indici de 

realizare 

Obiectiv nr. 1  Îmbunătățirea condițiilor de muncă și de remunerare a experților judiciari 

1.1 1.1.1 Reparația sediului CNEJ,  

         str. M.Cebotari,2 

 

a) Evaluarea posibilităţilor de finansare a 

reparaţiei sediului CNEJ în baza proiectului 

de reparaţie. 

 

b) Solicitarea resurselor financiare necesare 

pentru reparaţia sediului CNEJ. 

 

1.1.2 Transferul laboratoarelor în  sediul 

CNEJ (în limita spațiului permis) 

 

1.1.3 Asigurarea laboratoarelor, care  nu pot fi 

amplasate în sediul CNEJ (str.M. Cebotari,2) 

cu incăperi adecavte pentru activitate 

 

 

 

Conducerea 

CNEJ 

 

 

Conducerea 

CNEJ 

 

Conducerea 

CNEJ  

 

Conducerea 

CNEJ  

 

 

 

Trimestrul I 

 

 

 

Trimestrul I 

 

 

După 

finisarea 

reparaţiei 

 

 

 

Identificarea 

posibilităţilor de 

finansare 

 

Resurse financiare 

alocate 

 

Transfer asigurat 

 

Laboratoare 

asigurate cu 

încăperi adecvate 

 

Prioritățile CNEJ pentru 

anul curent 

 

Restanţă din a. 

2016 

1.2 Asigurarea mentenanței tehnice a Centrului 

Național de Expertize Judiciare. 

director 

adjunct, 

Magazinierul 

principal 

Trim. I – IV  Mentenanță tehnică 

asigurată. 

Hotărîrea Parlamentului 

Nr.259 din 08.12.2016 cu 

privire la asigurarea 

continuității reformelor în 

sectorul justiției. 
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Obiectiv nr. 2 Asigurarea metodică şi procesuală a procesului de efectuare a expertizelor judiciare 

2.1 2.1.1 Elaborarea metodicilor-tip necesare 

pentru efectuarea unor genuri de expertiză 

judiciară şi  care au fost depistate în cursul 

activităţii. 

 

2.1.2 Aprobarea metodicilor elaborate de 

către consiliul metodico-ştiinţific de pe lângă 

CNEJ. 

 

2.1.3 Catalogarea metodicilor aprobate. 

 

2.1.4 Operarea modificărilor în Legea nr. 68 

din 14.04.2016 “Cu privire la expertiza 

judiciară şi statutul expertului judiciar” în 

vederea unificării metodicilor-tip de efectuare 

a expertizelor judiciare.  

 

2.1.5 Pregătirea pentru publicare şi publicarea 

metodicilor-tip de efectuare a expertizelor 

judiciare 

Șefii de 

laboratoare, 

experţi 

judiciari 

 

LMȘ 

 

 

 

LMȘ 

 

Jurisconsult 

LMȘ 

 

 

 

 

LMŞ 

Pe parcursul 

anului 

 

 

 

Pe parcursul 

anului 

Metodici de 

efectuare a 

expertizelor 

elaborate. 

 

Metodici aprobate. 

 

 

Metodici 

catalogate. 

 

Proiect elaborat și 

remis direcției de 

profil a MJ. 

 

 

 

Metodici-tip 

publicate 

 

 

 

 

Prioritățile CNEJ pentru 

anul curent 

 

2.2 Achiziția softurilor performante şi tehnicii (și 

a celei restante din a.2019) necesare pentru 

cercetări şi investigaţii în cadrul expertizelor 

judiciare conform anexei nr. 3 la Planul de 

reformare a CNEJ pe anii 2016-2019 (anexa 1 

la prezentul Plan) 

director 

adjunct, 

șefii LEJs, 

Contabilitate 

 

Pe parcursul 

anului  

1. Caiet de sarcini 

întocmit; 

2. Comisie creată;  

3. Procese de 

achiziţii derulate. 

Planul de acţiuni de 

reformare a Centrului 

Naţional de Expertize 

judiciare pe anii 2016 – 

2019. 

Restanţă din 

a.2019 

2.3 Extinderea competențelor Centrului Naţional 

de Expertize Judiciare în domeniul cercetării 

științifice 

2.3.1 Elaborarea proiectului de modificare a 

Hotărîrii Guvernului nr. 1412 din 27.12.2016 

cu privire la Centrul național de expertize 

judiciare  

 

 

 

DEAN  

CNEJ  

 

 

 

 

 

 

 

Trimestrul 

II 

 

 

 

Proiect elaborat și 

remis Guvernului 

spre aprobare 

 

 

 

 

 

Planul de acţiuni de 

reformare a Centrului 

Naţional de Expertize 

judiciare pe anii 2016 – 

2019.  

 

 

 

Restanţă din 

a.2019 
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2.3.2 Desfășurarea procedurilor necesare în 

vederea acreditării CNEJ în calitate de 

instituție de cercetare 

CNEJ Trimestrul 

IV 

Certificat de 

acreditare atribuit  

Prioritățile CNEJ pentru 

anul curent 

2.4 Analiza oportunității operării modificărilor în 

Legea nr. 68/2016 cu privire la expertiza 

judiciară și statutul expertului judiciar în 

vederea instituirii conceptului unificării 

metodologiilor de efectuare a expertizelor 

judiciare  

DEAN  

CNEJ  

Trimestrul 

II - III 

1. Analiza 

efectuată 

2. Proiect elaborat, 

după caz 

Prioritățile  M J  şi  CNEJ 

pentru anul curent  

 

Obiectiv nr. 3 Ridicarea calităţii expertizelor judiciare 

3.1 Generalizarea practicii de expertiză judiciară 

în scopul  îmbunătățirii calității expertizelor 

efectuate. 

3.1.1 Studierea rapoartelor de expertiză și 

recenziilor la ele, în sopul stabilirii 

necesităților de instruire. 

3.1.2. Asigurarea instruirilor în vederea 

reducerii erorilor de expertiză.  

3.1.3 Elaborarea recomandărilor de 

îmbunătățire a calității expertizelor judiciare 

acceptabile de toate instituțiile de expertiză 

judiciară în baza analizei rapoartelor de 

expertiză și a recenziilor. 

 

LMȘ 

Pe măsura 

parvenirii 

1. Expertize 

studiate;  

2. Practică 

generalizată; 

3.Recomandări 

întocmite. 

4. Instruri asigurate 

Prioritățile CNEJ pentru 

anul curent 

 

3.2 Procurarea echipamentului necesar pentru 

efectuarea calitativă şi în conformitate cu 

cerinţele ISO a expertizelor judiciare (anexa 1 

la prezentul Plan).  

Director 

adjunct 

Contabilitate, 

Magazinierul 

superior 

Pe parcursul 

anului 

1. Caiet de sarcini 

întocmit; 

2.Echipamente 

achiziţionate şi 

funcţionale; 

2. Personal instruit 

pentru utilizarea 

echipamen- 

tului; 

3. Materiale de 

consum 

achiziţionate. 

Planul de acţiuni de 

reformare a Centrului 

Naţional de Expertize 

judiciare pe anii 2016 – 

2019.  

Restanţă din 

a.2019 
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3.3 Acreditarea laboratoarelor CNEJ conform 

ISO 17020 şi extinderea acreditării 

laboratoarelor CNEJ conform ISO/CEI 

17025:2017. 

Director 

adjunct 

Șefii LEJs, 

LMȘ, 

responsabil 

SM 

Trim. I – III 

 

Nr.genurilor de 

expertize 

acreditate. 

Planul de acţiuni de 

reformare a Centrului 

Naţional de Expertize 

judiciare pe anii 2016 – 

2019.  

 

Restanţă din 

a.2019 

3.4 Menţinerea acreditării la genurile de expertiză 

acreditate anterior. 

Director 

adjunct 

Șefii LEJs, 

LMȘ, 

responsabil 

SM 

Pe parcursul 

anului 

Acreditare 

menţinută 

Prioritățile CNEJ pentru 

anul curent  

 

3.5 Elaborarea proiectului Hotărîrii Guvernului 

privind aprobarea standardelor de autorizare a 

laboratoarelor de expertiză judiciară  

CNEJ  

DEAN  

Trimestrul  

I - II   

Proiect elaborat și 

remis Guvernului 

spre aprobare 

Art. 73 alin. (1) din Legea 

nr. 68/2016 cu privire la 

expertiza judiciară și 

statutul expertului judiciar 

 

Obiectiv nr. 4 Contribuţia activă la înfăptuirea justiţiei 

4.1 Sporirea calității expertizelor judiciare 

efectuate. 

4.1.1 Efectuarea expertizelor judiciare în 

strictă conformitate cu legislația în vigoare, cu 

metodicile elaborate şi aprobate şi cu cerinţele 

ISO/CEI 17025 şi ISO/CEI 17020. 

 

 

 

 

4.1.2 Monitorizarea neconformităților la 

efectuarea expertizelor judiciare 

Șefii de 

laboratoare, 

Experții 

judiciari, 

Managerul 

calităţii 

 

 

 

 

Managerul 

calităţii 

Pe parcursul 

anului 

1.Monitorizare 

desfăşurată; 

2. Validarea 

rapoartelor de 

expertiză; 

3.Rapoarte de 

expertize efectuate 

şi predate după 

validare. 

 

Necoformități 

înlăturate 

Legea nr. 68 din 

14.04.2016 „Cu privire la 

expertiza judiciară și 

statutul expertului 

judiciar”. 

 

SM SR EN ISO/CEI 

17025  

 

SM SR EN ISO/CEI 

17020 

SM CNEJ 

 

Obiectiv nr. 5 Contribuirea la procesul de asigurare a respectării drepturilor şi intereselor legale ale cetăţenilor 

5.1 Asigurarea unui control intern suficient pentru 

a verifica respectarea procedurii la primirea, 

evidenţa, examinarea şi soluţionarea petiţiilor. 

Conducerea 

CNEJ, 

Cancelaria 

 

Pe parcursul 

anului 

1. Numărul de 

încălcări la 

primirea, evidenţa, 

examinarea şi 

soluţionarea 

Codul administrativ al 

Republicii Moldova 
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petiţiilor, procentul 

de adresări repetate 

ale petiţiilor; 

 2. Numărul 

sancţiunilor 

aplicate. 

5.2 Asigurarea audienței cetățenilor. Conducerea 

CNEJ 

secretariat 

Pe parcursul 

anului 

Nr. cetățenilor 

audiați. 

  

Obiectiv nr. 6 Sporirea conlucrării Centrului Naţional de Expertize Judiciare cu instituțiile din domeniu, 

precum și cu organele de drept 

6.1 6.1 Participarea la consiliile metodico-

științifice. 

6.1.1 Înaintarea subiectelor de discuție la 

CMȘ 

6.1.1 Elaborarea  recomandărilor referitoare la 

abordarea problemelor în soluționarea 

sarcinilor  de expertiză. 

6.1.1 Înaintarea temelor pentru organizarea 

meselor rotunde, conferințelor, etc. 

Șefii de 

laboratoare, 

Membrii 

invitați, 

Managerul 

calității, 

Conducerea 

CNEJ, 

Conducerea 

altor SE 

Permanent Ședințe desfășurate 

Subiecte înaintate 

și discutate 

Recomandări 

elaborate 

Teme stabilite și 

simpozioane 

planificate și 

desfășurate 

  

6.2 Organizarea unei conferinţe ştiinţifico-

practice internaţionale dedicate Zilei 

expertului judiciar cu genericul „Tendinţe 

contemporane în dezvoltarea expertizei 

judiciare”.   

Conducerea 

CNEJ 

LAP,LMȘ, 

contabilitatea 

10 aprilie 

2020 

1. Conferință 

realizată ; 

2. Schimb de 

experiență; 

 3.Contribuirea  

la formarea 

continuă a 

experților. 

 

Prioritățile CNEJ pentru 

anul curent 

 

6.3  Organizarea unei mese rotunde ştiinţifico-

practice internaţionale cu tema „Cerinţe 

tactice la întocmirea rapoartelor de expertiză 

judiciară” 

Conducerea 

CNEJ 

LAP,LMȘ, 

contabilitatea 

02 octombr. 

2020 

1. Masa rotundă 

realizată ; 

2. Schimb de 

experiență; 

 3.Contribuirea  

 

Prioritățile CNEJ pentru 

anul curent  
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la formarea 

continuă a 

experților. 

6.4  Elaborarea unei lucrări metodico-științifice 

(instrucţiuni) privind colectarea materialului 

vegetal în cazul expertizelor judiciare 

ecologice. 

 

Aprobarea lucrării (instrucţiunii) la CMŞ de 

pe lângă CNEJ 

 

Publicarea lucrării (instrucţiunii) în presa de 

specialitate. 

LEJMS, 

LMŞ 

 

 

 

LEJSM, 

LMŞ, CMŞ 

 

LMŞ 

Trimestrul 

II 

 

 

 

Trimestrul 

II 

 

Trimestrul 

III 

Lucrare elaborată 

 

 

 

 

Lucrare aprobată 

 

 

Lucrare publicată 

Prioritățile CNEJ pentru 

anul curent 

 

6.5 Participarea colaboratorilor la conferințe 

internaționale, simpozioane etc.organizate atât 

de partenerii noştri, cât şi de alte instituţii de 

profil din ţară şi de peste hotare. 

Contabilitate

a, 

Experții 

judiciari 

Pe parcursul 

anului 

Numărul de experţi 

– participanţi la 

măsuri organizate. 

Prioritățile CNEJ pentru 

anul curent 

 

6.6 Înfăptuirea activității științifice în domeniul 

expertizei judiciare în scopul asigurării 

metodico-științifice a activității de expertiză 

judiciară. 

Experții 

judiciari 

Conform 

planului 

ICȘEJ 

Harkov în 

numele lui 

Bocarius 

N.S. 

Articole 

știinșțifice 

publicate 

1. Lucrări 

științifice realizate; 

2.Contribuție la 

asigurarea 

metodico-științifică 

a activității de 

expertiză judiciară. 

 

Acordul de colaborare 

între CNEJ și ICȘEJ 

Harkov în numele lui 

Bocarius N.S. din 

08.12.2017 

 

Obiectivul nr. 7 Îmbunătățirea sistemului de management 

7.1 Implementarea recomandărilor de 

îmbunătățire a sistemului de management 

conform planului de îmbunătățire. 

LMȘ, 

Managerul 

calității 

Pe parcursul 

anului 

Recomandări 

implementate. 

Prioritățile CNEJ pentru 

anul curent  

 

7.2 Lichidarea neconformităţilor depistate în 

urma auditului în LEJC, LEJTA. 

Șefii de 

laborator 

Trim. II Neconformităţi 

lichidate. 

Raportul de audit.  

7.3  Pregătirea și extinderea acreditării LEJIT la 

genurie de expertiză judiciară din domeniul 

inginero – tehnic. 

LEJIT, 

Managerul 

calității 

 

Trim. II-IV 

 

Domeniul acreditat 

Plan de îmbunătățire SM 

CBTM 
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7.4

. 

Revizuirea listei proceselor din cadrul CNEJ 

și descrierea celor de bază 

 Trim. II-III 1. Lista proceselor 

din cadrul CNEJ 

revizuită și 

aprobată 

2. Procese de bază 

descrise narativ și, 

după caz grafic 

Legea 229/2010 privind 

controlul financiar public 

intern; 

Ordinul ministrului 

finanațelor 189/2015 cu 

privire la aprobarea 

Standardelor naţionale  de 

control intern în sectorul 

public 

Rezultatele 

autoevaluării 

sistemului de 

control intern 

managerial, 

efectuată 

conform 

Regulamentulu

i ministrului 

finanțelor 

4/2019. 

7.5

. 

Revizuirea registrului riscurilor aferente 

obiectivelor și proceselor CNEJ 

 Trim. II-III 1. Registrul riscurilor 

revizuit 

2. Riscuri evaluate, 

reacții la riscuri 

stabilite și 

implementate 

Obiectiv nr.8 Ridicarea nivelului profesional în domeniul expertizei judiciare 

8.1 Instruirea experţilor judiciari la cursuri 

specializate la INJ în conformitate cu Planul 

de studii al INJ şi curriculum-ul elaborat de 

CNEJ. 

Conducerea 

CNEJ, 

INJ 

 

Trim. I Nr.de experţi 

instruiţi. 

Prioritățile CNEJ pentru 

anul curent 

 

8.2 Instruirea obligatorie iniţială primară şi 

secundară a angajaţilor din domeniul 

expertizei pentru obţinerea calificativului 

necesar. 

Director 

adjunct, șef 

LMȘ 

Responsabilii 

de stagiere, 

Șefii de 

laboratoare 

Experții 

judiciari 

stagiari 

Pe parcursul 

anului 

1. 100  % noi 

angajaţi instruiţi în 

cadrul instruirii 

iniţiale primare; 

2. Rata de  angajaţi 

instruiţi în cadrul 

instruirii iniţiale 

primare  per 

specialitate; 

3.Termenul mediu 

redus cu 5% anual 

pentru efectuarea 

unei expertize. 

Prioritățile CNEJ pentru 

anul curent  

 

8.3 Instruirea obligatorie continuă a angajaţilor 

din domeniul expertizei pentru consolidarea 

calificativului obținut. 

Director 

adjunct 

LMȘ 

Șefii de 

laboratoare 

Experții 

judiciari 

Pe parcursul 

anului 

1. Rata de  angajaţi 

instruiţi în cadrul 

instruirii iniţiale 

primare  per 

specialitate; 

2.Termenul mediu 

redus cu 5% anual 

Legea nr. 68/2016 

SM CNEJ 
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pentru efectuarea 

unei expertize. 

8.4 Instruirea angajaţilor în cadrul ciclului de 

lecţii dedicate Anului mondial al sănătăţii 

plantelor 

8.4.1 „Influenţa măsurilor fitosanitare asupra 

sănătăţii plantelor de cultură în Republica 

Moldova” 

8.4.2 „Protejarea sănătăţii plantelor – etica 

ecologică”  

8.4.3 „Protecția naturală a plantelor 

decorative și de cultură” 

8.4.4 „Sănătatea plantelor generează o 

generație sănătoasă” 

 

 

 

V.Trifăuţan 

 

 

V.Trifăuţan 

 

V.Trifăuţan 

 

V.Trifăuţan  

 

 

 

31.03.2020 

 

 

02.04.2020 

 

06.10.2020 

 

08.10.2020 

 

 

Rata de  angajaţi 

instruiţi în cadrul 

ciclului de lecţii. 

Declaraţia ONU a anului 

2020 „Anul mondial al 

sănătăţii plantelor” 

 

8.5 Instruirea continuă a angajaţilor în cadrul CNEJ şi 

în instituţiile specializate de peste hotare în 

vederea însușirii unor noi genuri de expertize 

judiciare în domeniul construcţiilor, traseologice, 

grafoscopice, a accidentelor de muncă ş.a. 

Conducerea 

CNEJ 

Pe parcursul 

anului 

1. Necesități 

identificate; 

2. Experți stagiați 

în noi genuri de 

expertiză. 

Planul de acţiuni de 

reformare a Centrului 

Naţional de Expertize 

judiciare pe anii 2016 – 

2019. 

Restanţă din 

a.2019  

8.6 Participarea angajaţilor CNEJ la activităţile 

din cadrul grupurilor de lucru ale ENFSI 

Conducerea 

CNEJ, 

Experţii 

judiciari CNEJ 

Pe parcursul 

anului  

Rata de participare 

la activităţi 

Prioritățile CNEJ pentru 

anul curent  

 

8.7 Participarea la încercări interlaboratoare şi 

teste de competenţă naţionale şi internaţionale 

Conducerea 

CNEJ, 

Experţii 

judiciari CNEJ 

Pe parcursul 

anului  

Rata de participare 

la activităţi 

Prioritățile CNEJ pentru 

anul curent  

 

 

Responsabilitatea Elaborat Verificat Verificat Aprobat 

Nume:  Ion Lopatenco  Lilian Belibov  Piotr Petcovici Olga Cataraga  

Funcţia:  Şef LAP Director adjunct Director adjunct Director 

Data:      

Semnătura:      
 

Anexa 1. 
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Necesităţile CNEJ în dotarea cu utilaj specializat de laborator pentru anii 2019-2022 
Coordonat la Consiliul Administrativ CNEJ din 22.02.18 

Nr. 

d/o 
Denumirea Destinaţia 

Cost estimat (lei) 

2019 2020 2021 2022 

1. Defectoscop ultrasonor 

„UD -2-140”                         

Examinarea obiectelor din beton armat, afectate de 

acţiunile termice ale incendiilor 

  51700,00  

2. Instalaţie pentru prepararea epruvetelor 

şlefuite               

Prepararea epruvetelor pentru examinări 

metalografice 

53400,00    

3. Sistem PC-300                          Examinarea unitatilor de memorare   500000,00  

4. Dispozitiv de masurat stratul de vopsea                                       Examinări unitatilor de transport 3500,00    

5. MT cu echipament specializat de 

descarcerare Mercedes-Vito 

Efectuarea expertizelor tehnice auto     1540000,00 

6. Decelometru cu imprimantă incorporată – 

VZM 300          

Efectuarea expertizelor tehnice auto    80200,00  

7. Echipament de dejantat roţile MT TS-3022                                  Efectuarea expertizelor tehnice auto   20000,00  

8. Microscop portabil „Bresser”60x-100x                                       Examinări treseologice, tehnice a documentelor în 

condiţii de teren 

7000,00    

9. Videoscop/boroscop cu cap flexibil GE                             Examinări număr identificare şi număr motor auto  7000,00    

10. Microscop metalografic        Examinari metalografice 68000,00    

11. Stand pentru examinarea dispozitivelor 

electronice      

Examinarea aparatelor si dispozitivelor 

electrotehnice 

  70000,00  

12. Microscop „Vizion DX 21”  Examinări morfologice 120000,00    

13. Sistem „Tableu forensic”      Examinarea inregistrarilor   20000,00  

14. Spectrometru de raze  X       Examinarea metalelor si aliajelor  700000,00   

15. Echipament diagnoza auto „Launch X431”                    Examinarea marcajelor auto 25000,00    

16. Masspectru                          Examinări fizico-chimice  1300000,00   

17. Luxometru                           Examinari inginero-tehnice  11000,00   

18. Sonometru                            Examinari inginero-tehnice  17000,00   

19. Termometru digital              Examinari inginero-tehnice  18000,00   

20. Truse specializate  P/u cercetare la faţa locului  140000,00   

21. Telemetru 4un. P/u cercetare la faţa locului  60000,00   

22. Defectoscop Sonatest D70 Examinarea construcţiilor  145000,00   

23.  Set de masura 28 piese P/u cercetare la faţa locului  21000,00   

Total repartizat pe ani 283900,00 2412000,00 741900,00  1540000,00 

Total  4977800,00 

Notă : Cu culoare verde sunt evidenţiate dispozitivele procurate, cu maro – neprocurate. 

http://www.scribd.com/doc/62081157/7-Mercedes-Vito

