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R  A  P  O  R  T 

privind activitatea Centrului Naţional de Expertize Judiciare  

de pe lângă Ministerul Justiţiei în a. 2018  
 

Activitatea Centrului Naţional de Expertize Judiciare de pe lângă Ministerul 

Justiţiei în anul 2018 s-a desfăşurat sub deviza evoluţiei și îmbunătățirii continui a 

rezultatelor, și a a fost structurată după mai multe domenii.  

 

I. Armonizarea legislației în domeniul expertizei judiciare  

 

După adoptatrea Legii nr. 68 din 14.04.2016 “Cu privire la expertiza judiciară şi 

statutul expertului judiciar” și schimbările cadrului legal conex acesteia, activitatea 

CNEJ a decurs în condițiile impuse de legislaţia nouă, care în general a facilitat 

activitatea de expertiză judiciară, dar concomitent au fost stabilite unele lacune, care 

creau impedimente în activitatea normală a Centrului. În consecinţă, la insistența 

argumentată a conducerii CNEJ, au fost elaborate şi aprobate următoarele acte 

normative și modificări în acte normative :  

- Codul deontologic al expertului judiciar, aprobat prin HG nr. 870  

din  05.09.2018 privind aprobarea Codului deontologic al expertului judiciar. 

-  modificările în Legea nr. 68/2016, art. art. 2, 20, 25, 40, 47, 64, 80. 

  De asemenea, au fost elaborate şi remise Cancelariei de Stat spre promovare 

următoarele proiecte de acte normative:  

- Proiect de modificare a HG nr. 1412/2016; 

- Proiect de modificare a HG nr. 1411/2016; 

- Proiect de modificare a HG nr. 194/2017; 

- Proiect de modificare a HG nr. 195/2017. 

 

II. Unificarea activității în domeniul expertizei judiciare în RM 

 

În urma adoptării actelor normative numite mai sus a fost începută unificarea 

activităţii de expertiză judiciară în Republica Moldova prin atribuirea Centrului 

Naţional de Expertize Judiciare a funcţiilor de a implementa politica statului în 

domeniul efectuării expertizelor judiciare şi de a coordona activitatea practică în 

domeniul expertizei judiciare. 

În acest sens Laboratorul Metodico – Ştiinţific din cadrul CNEJ, care a fost creat 

în a. 2017, dar și experții judiciari din alte Laboratoare ale CNEJ, au lucrat pentru a 

soluționa sarcina de coordonare şi executare a activităţii metodico-ştiinţifice și a 
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practicii în domeniul expertizei judiciare, pentru a elabora documentele de suport 

acceptate pentru toate instituțiile de expertiză judiciară din țară.  

Au fost elaborate și aprobate la Consiliul metodico-științific 22 metodici-tip de 

efectuare a expertizelor judiciare, obiectiv realizat în comun cu experții judiciari CNEJ, 

CNA, CML, Birourilor individuale și asociate de experți judiciari, dar și cu participarea 

nemijlocită a reprezentanților mediului academic. 

Pentru uz intern a fost elaborată, validată şi aprobată Procedura operaţională 

„Determinarea vitezei de mişcare a mijlocului de transport” Cod PO-IT-01.01, 

aprobată prin Proces verbal al CMŞ nr. 03 din 18.05.2018.  

 

III. Activitatea științifică 

 

Pe parcursul ultimilor ani a crescut esențial nivelul activității științifice în cadrul 

CNEJ. Colaboratorii CNEJ au participat în anul 2018 la lucrările a 8 conferințe 

internaționale şi 3 seminare științifice în România, Italia, Ucraina, Slovenia, Belorusia, 

Rusia. Împreună cu experții judiciari – colegi din țările sus enumerate au fost pregătite 

și publicate 71 articole științifice în revistele de specialitate. 

La noi în Republică în anul 2018 au fost organizate de către CNEJ şi desfăşurate 

o conferință și o masă rotundă științifico-practice internaționale cu participarea 

specialiștilor din România, Ucraina, Belorusia, Italia şi, prin corespondenţă, din 

Polonia, unde au fost abordate probleme legate de teoria şi practica expertologiei în 

general şi a unor aspecte înguste ale ei (spre exemplu, posibilitatea cercetării expertuale 

a documentelor prezentate în copii). 

Experții Centrului participă în grupul de lucru pe grafoscopie la ENFSI și a fost 

depusă o cerere de acceptare în calitate de membru al acestei organizații. 

Laboratorul Metodico – Ştiinţific al CNEJ, cu implicarea experţilor judiciari din 

Laboratoarele de expertize judiciare, au elaborat testele şi sarcinile practice pentru toate 

genurile de expertiză judiciară conform Nomencaltorului expertizelor judiciare.  

 

IV. Asigurarea instanțelor de judecată şi organelor de urmărire penală 

cu expertize efectuate calitativ 

 

În cadrul CNEJ la momentul actual activează 9 Laboratoare :   

1. Laboratorul de expertize judiciare criminalistice (LEJC); 

2. Laboratorul de expertize judiciare merceologice (LEJM); 

3. Laboratorul de expertize judiciare tehnice auto (LEJTA); 

4. Laboratorul de expertize judiciare a materialelor şi substanţelor (LEJMS); 

5. Laboratorul de expertize judiciare în construcţii şi evaluare (LEJCE); 

6. Laboratorul de expertize judiciare economice (LEJE); 

7. Laboratorul de expertize judiciare inginero-tehnice (LEJIT); 

8. Laboratorul de analiză şi planificare (LAP); 

9. Laboratorul metodico – ştiinţific (LMŞ). 

Pe lângă acestea mai activează Secţia secretariat şi administrare, Serviciul 

economico-financiar, Serviciul achiziţii publice, Serviciul managementul calităţii. 

Pe parcursul anului în Centru a fost o fluctuație semnificativă de cadre. Au fost 

eliberate 10 persoane şi angajate 9 persoane. 

 



La 01.01.2018      La 31.12.2018 

       

Conform statelor – 76 funcţii;   Conform statelor – 76 funcţii; 

Colaboratori (activi) – 66;   Colaboratori (activi) – 64; 

Concediu îngrijire a copiilor – 4;    Concediu îngrijire a copiilor – 5; 

Funcţii cumulate – 3;    Angajaţi prin cumul – 9; 

Functii vacante – 4;    Functii vacante – 10. 

 

 Colaboratorii fără experiență de muncă în domeniu au fost angajați ca experți-

stagiari, trec stagiul în cadrul CNEJ, fiind îndrumați de experți judiciari cu experiență 

și urmează să susțină examenul de calificare și atestare, obținând dreptul de a efectua 

diferite genuri de expertize. 

 Rezultatele lucrului efectuat de către angajații CNEJ în anul 2018 comparativ cu 

anul 2017 este redat în diagramele de mai jos : 
 

 
 

 În tabela de mai jos este arătat raportul procentual față de anul 2017 
 

Denumirea indicelui 2017 2018 
% mai mult / 

mai puțin 

Total efectuate expertize 1035 1438 39 % mai mult 

Efectuate expertize judiciare 844 1277 51,3 % mai mult 

Efectuate expertize extrajudiciare 191 161 15,7 % mai puțin 

Expertize de complexitate simple 153 208 36 % mai mult 

Expertize de complexitate medie 358 858 140 % mai mult 

Expertize de complexitate complicate 534 409 23,4 % mai puțin 

Materiale remise fără executare 383 490 27,9 % mai mult 

Examinarea obiectelor în afara sediului CNEJ 410 483 17,8 % mai mult 

Rămase materiale la sfârșit de an 838 708 15,5 % mai puțin 
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 La poziția “Materiale rămase spre executare la 31.12.2019” este de menționat 

faptul că, majoritatea lor o reprezintă materialele primite în anul 2018, iar numărul de 

materiale rămase din anii precedenți (2015 – 2017) a fost diminuat considerabil datorită 

eforturilor depuse în ultima jumătate de an de întreg colectivul de experți judiciari. 

Astfel la sfârșitul anului 2018 în CNEJ au rămas spre executare materiale pe dosare 

civile după cum este arătat în diagrama de mai jos : 

 

 
 

 Materiale pe dosare penale rămase spre executare sunt și mai puține după cum 

vedem în diagrama ce urmează: 

 

 



Rezultatele comparative a expertizelor judiciare efectuate în  

Laboratoarele de expertize judiciare  

 

 
 

 Asupra rezultatelor atinse de către colectivul Centrului în anul precedent au avut 

o influienţă negativă atât factori obiectivi, cât şi subiectivi, printre care : 

 - spaţiu insuficient pentru activitatea de serviciu şi transferarea sediului din o 

locaţie în alta; 

 - insuficienţa echipamentului modern pentru efectuarea investigaţiilor 

expertuale la un înalt nivel tehnologic şi ştiinţific; 

 - fluctuaţia cadrelor de experţi judiciari, printre care experţi cu o vechime şi o 

experienţă considerabilă în muncă; 

 - salarizarea experţilor judiciari la un nivel incomparabil cu cel al altor actori din 

domeniul justiţiei; 

 - lipsa statutului de instituţie de cercetări ştiinţifice în domeniul expertizei 

judiciare şi a beneficiilor rezultante. 

 Paralel se desfășoară instruirea profesională continuă a colaboratorilor în cadrul 

lecțiilor, seminarelor, cursurilor din țară, cât și peste hotare pentru a ridica nivelul 

profesional, dar şi calitatea şi eficienţa activităţii instituţiei. 

   

V. Colaborarea internațională 
 

În ultima perioadă s-a activizat esențial colaborarea internațională a Centrului cu 

instituțiile omoloage din alte țări. În anii 2017 și 2018 au fost semnate acorduri 

bilaterale de colaborare în domeniul expertizei judiciare cu : 
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- Institutul Național de Expertize Criminalistice (I.N.E.C.) București, 

România; 

- Institutul de Cercetări Științifice în Expertiza Judiciară din Kiev, Ucraina; 

- Institutul de Cercetări Științifice în Expertiza Judiciară din Haricov, 

Ucraina; 

- Institutul de Cercetări Științifice în Expertiza Judiciară din Lvov, Ucraina; 

- Institutul de Cercetări Științifice în Expertiza Judiciară din Odesa, 

Ucraina; 

- Comitetul de Stat de Expertiză Judiciară al Republicii Belarusi; 

Urmare a contractelor date este participarea experților CNEJ la elaborarea unor 

proiecte științifice comune (ICȘEJ Haricov, Ucraina), publicarea lucrărilor științifice 

comune (INEC Cluj, România), instruirea externă a experților pentru efectuarea 

genurilor noi de expertixe judiciare și aplicarea metodelor noi la efectuarea genurilor 

existente de expertiză (ICȘEJ Kiev, Odesa, Haricov, Ucraina; I.N.E.C., București, 

România). Au avut loc 14 instruiri continue externe peste hotarele RM  a 25 experți 

judiciari. Alți 25 experți judiciari au participat la 8 conferințe internaționale și 3 

seminare științifice peste hotarele RM. 

 

VI. Admiterea în profesia de expert judiciar 

 

În rezultatul adoptării Hotărîrii Guvernului RM nr. 1411 din 27.12.2016 în 

cadrul Ministerului Justiției a fost creată Comisia de calificare şi evaluare a experţilor 

judiciari, fapt ce a determinat creșterea gradului de exigenţă şi a cerinţelor faţă de 

candidaţii pentru profesia de expert judiciar. Au fost stabilite condiţii concrete de 

desfăşurare şi promovare a examenului de calificare pentru atribuirea calităţii de expert 

judiciar, a modului de atribuire a gradelor de calificare. Toți experții judiciari sunt 

incluși în Registrul de stat al experților judiciari, iar activitatea lor se desfășoară în baza 

licenței de tip unic eliberate în baza hotărârii Comisiei de calificare. 

 Pe parcursul anului 2018 s-au desfăşurat 10 şedinţe ale Comisiei de calificare şi 

evaluare a experţilor judiciari, la care au contribuit esențial colaboratorii CNEJ, unii 

fiind incluși în componența Comisiei de calificare şi evaluare a experţilor judiciari, alții 

fiind atrași la analizarea și recenzarea rapoartelor de expertiză, iar unii – în componența 

Consiliului metodico-științific pentru aprobarea recenziilor dar și a subiectelor 

teoretice și practice propuse la examenul de calificare pentru atribuirea calităţii de 

expert judiciar. 

 

VII. Instruirea continuă 

 

În perioada de referință CNEJ a organizat 57 instruiri interne continue a 64 

experți CNEJ, 29 experți din alte instituții publice de expertiză și Birouri 

individuale/asociate de experți judiciari. Concomitent a avut loc și instruirea 

ordonatorilor de expertize judiciare : avocați, judecători, procurori stagiari, inclusiv în 

cadrul  Institutului Național al Justiției cu participarea experților judiciari. 

Numărul total de ore de instruire continuă în CNEJ în anul 2018 este de peste 

3000 ore. 

S-au desfășurat cu succes instruiri și în afara Centrului, unde moderatori au fost 

colaboratori ai CNEJ, și anume : 



- la Uniunea Avocaților din RM, moderator Olga Cataraga, audienți au fost 350 

avocați stagiari;  

- la Colegiul de medicină legală, moderatori 11 experți ai CNEJ : O. Cataraga, E. 

Obreja, A. Mocreac, A. Baxan, I. Sandu, O. Ziber, V. Gurin, N. Gurău, M. 

Tverdohleb – 900 audienți;  

- la Institutul Național al Justiției,  lecții pentru  judecătorii, procurorii stagiari și 

experți judiciari (20 experți judiciari) ; 

- „Lokmera”, Chișinău – 1 expert judiciar; 

- Institutul Național de Standardizare, Chișinău – 12 experți judiciari; 

- Școala de busines și comunicare, Chișinău- Elaborarea proiectelor  – 6 experți; 

Experții judiciari ai Centrului au participat al instruiri externe peste hotarele RM 

în 2018 la Alba Iulia, Oradea, Bucuresti, Cluj-Napoca, România;  Haricov,  Kiev, 

Odesa, Ucraina; Cazani, Rusia; Italia, Belorusia.  

Datorită instruirilor petrecute în cadrul CNEJ au fost reabilitate unele genuri de 

expertize judiciare : expertiza materialelor scrisului, expertiza produselor ce conţin 

alcool şi expertiza urmelor de împuşcătură; a crescut calitatea expertizelor efectuate; 

s-a eficientizat colaborarea cu ordonatorii de expertize. 

 

VIII. Acreditarea Laboratoarelor de expertiză judiciară 

 

Ca urmare a activităților înfăptuite de către conducerea și angajații CNEJ în 

vederea creșterii calității, a eficentizării și modernizării procesului de efectuare a 

expertizelor judiciare a fost posibilă înaintarea cererilor și acreditarea Laboratoarelor 

CNEJ conform standardelor SM ISO/CEI 17025:2006 la genurile de expertiză : 

 Expertiza dactiloscopică, codurile 1.01, 1.02 şi 1.03; 

 Expertiza circumstanțelor accidentului rutier, cod 16.01. 

În urma acreditării Laboratoarelor CNEJ, a fost posibilă acreditarea și a unor 

genuri de expertiză în cadrul CTCEJ al IGP al MAI. 

Acreditarea Laboratoarelor CNEJ a contribuit și mai mult la ridicarea calității de 

efectuare a expertizelor prin aplicarea metodicilor și procedurilor aprobate de efectuare 

a expertizelor, dar și validarea Rapoartelor de expertiză efectuate în Republică în plan 

internațional și recunoașterea activității în general a Centrului. 

 

IX. Dotarea Laboratoarelor CNEJ cu echipament necesar 

 

Pentru efectuarea cercetărilor în procesul de îndeplinire a expertizelor judiciare 

la nivelul cerințelor actuale este nevoie de asigurarea Laboratoarelor de cercetări cu 

tehnică și soft-uri performante.  

 În anul 2018 în două laboratoare din cadrul CNEJ, cu ajutorul PNUD, în baza 

proiectului  suport pentru reforma sectorului justiţiei în Moldova, componenta 

”consolidarea expertizei judiciare în Moldova”  şi acordului CNEJ-PNUD din 

29.11.2017 au fost procurate şi puse în funcţiune utilaje şi programe computerizate, 

care permit efectuarea expertizelor judiciare din: 

a. domeniul materialelor şi substanţelor: 

11.01. Examinarea substanţelor narcotice (drogurilor) psihotrope şi a precursorilor 



11.01.01. Examinarea substanţelor narcotice (drogurilor) şi psihotrope de origine 

vegetală 

11.01.02. Examinarea substanţelor narcotice (drogurilor) şi psihotrope de origine 

sintetică, a formelor medicamentoase şi a produselor farmaceutice 

11.02. Examinarea substanţelor de marcare a obiectelor aflate sub control special 

11.03. Examinarea produselor petroliere şi a lubrifianţilor 

11.04. Examinarea metalelor, aliajelor şi a articolelor fabricate din ele 

11.05. Examinarea lacurilor, vopselelor şi acoperirilor de vopsea 

11.06. Examinarea fibrelor, materialelor fibroase şi a produselor acestora de ardere 

11.07. Examinarea sticlei, ceramicii şi a articolelor fabricate din ele 

11.08. Examinarea materialelor polimerice şi a cauciucurilor 
 

          b.  auto tehnice: 

16.01. Expertiza circumstanţelor accidentului rutier 

16.02. Examinarea stării tehnice a mijloacelor de transport şi a pieselor acestora 

16.03. Expertiza traseologică în transportul rutier. 
               

       În continuare, dezvoltăm activităţile susţinute de PNUD prin elaborarea unui nou 

proiect cu denumirea de lucru ”Accesul la justiţie”, în care este prevăzută şi 

componenta dedicată expertizei judiciare în Moldova. 

Utilizarea tehnicii și soft-urilor noi permite de a mări obiectivitatea rezutltatelor 

cercetărilor îndeplinite și reducerea esențială a termenilor de efectuare a expertizelor. 
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