
Aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.195 din 24.03.2017

Nomenclatorul expertizelor judiciare

Domeniul
Genul

expertizei
judiciare

Specialitatea
expertizei judiciare Posibilităţile expertizei

23. Expertiza
medico-legală
a cadavrelor şi
a părţilor de
cadavre umane

23.01. Expertiza
cadavrelor şi a
părţilor de cadavre
umane

SCOP: Examinarea medico-legală a cadavrelor şi a părţilor de cadavre umane în vederea estimării
datei şi cauzei morţii.
PROBLEME REZOLVATE:
- stabilirea:
cauzei, vechimii estimative şi împrejurărilor morţii;
vechimii producerii leziunilor;
mecanismelor de producere a leziunilor şi raportului lor de cauzalitate cu moartea;
gradului vătămării corporale;
altor probleme conexe cadavrului de adult, copil, prunc;
- interpretarea rezultatelor cercetărilor de laborator medico-legale şi medicale;
- altele asemenea.

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 şi mecanismelor de formare a lor;
vechimii şi gravităţii vătămării corporale;
stării de sănătate;
agravării, simulării şi disimulării;
bolilor artificiale şi a automutilării;
volumului incapacităţii de muncă;
stărilor sexuale contestabile (sex, maturitate sexuală, virginitate, deflorare, procreare, data conceperii,
sarcină, naştere, avort);
consecinţelor şi urmelor agresiunilor cu caracter sexual;
- confirmarea stării de ebrietate alcoolică şi narcotice;
- interpretarea rezultatelor cercetărilor de laborator medico-legale şi medicale;
- altele asemenea.

VII. MEDICO-
LEGAL

25. Expertiza
medico-legală
în baza
documentelor

25.01. Expertiza în
baza documentelor,
în limitele
competenţei

SCOP: Studierea documentelor în vederea soluţionării problemelor specifice în limita competenţei
specialităţii de expertiză medico-legală.
PROBLEME REZOLVATE:
- soluţionarea problemelor conexe:



specialităţii de
expertiză medico-
legală, a cadavrelor,
persoanelor şi a
obiectelor biologice
de origine umană

expertizei cadavrelor şi părţilor de cadavre umane;
expertizei persoanelor;
expertizei biologice;
expertizei toxicologice;
expertizei histologice;
expertizei medico-criminalistice;
expertizei genetice;
- altele asemenea.

medicale

25.02. Expertiza
calităţii asistenţei
medicale

SCOP: Studierea documentelor în vederea evaluării calităţii asistenţei medicale.
PROBLEME REZOLVATE:
- identificarea neajunsurilor admise în procesul asistenţei medicale şi cauzelor apariţiei acestora;
- evaluarea consecinţelor actului medical asupra pacientului;
- stabilirea legăturii de cauzalitate dintre neajunsurile admise de personalul medical şi consecinţele
apărute;
- altele asemenea.

26.01. Expertiza
biologică

SCOP: Cercetarea ţesuturilor şi lichidelor biologice, a firelor de păr în vederea stabilirii proprietăţilor
de grup ale persoanei de la care acestea au provenit.
PROBLEME REZOLVATE:
- determinarea prezenţei sîngelui, secreţiilor, ţesuturilor;
- determinarea apartenenţei regionale şi de sex, de specie şi de grup;
- excluderea paternităţii (filiaţiei);
- determinarea prezenţei celulelor epiteliului (vaginal, bucal, rectal, cutanat);
- altele asemenea.

26.02. Expertiza
toxicologică

SCOP: Cercetarea ţesuturilor şi lichidelor biologice în vederea identificării substanţelor toxice.
PROBLEME REZOLVATE:
- identificarea:
alcoolului etilic şi surogatelor acestuia;
carboxihemo- şi mioglobinei, methemoglobinei;
canabinoizilor sintetici;
drogurilor/medicamentelor;
metalelor toxice;
substanţelor anorganice;
pesticidelor şi piretroizilor sintetici;
substanţelor volatile;
- altele asemenea.

26. Expertiza
medico-legală
a obiectelor
biologice de
origine umană
şi a corpurilor
delicte

26.03. Expertiza
histologică

SCOP: Cercetarea ţesuturilor biologice în vederea studierii tabloului microscopic al proceselor
traumatice şi patologice.
PROBLEME REZOLVATE:



- confirmarea diagnosticului medico-legal;
- stabilirea diagnosticului microscopic, vitalităţii, vechimii şi consecutivităţii leziunilor, vechimii
proceselor patologice;
- identificarea planctonului diatomeic;
- altele asemenea.

26.04. Expertiza
medico-
criminalistică

SCOP: Cercetarea ţesuturilor biologice, osemintelor, obiectelor vulnerante şi vestimentare în vederea
identificării corpurilor vulnerante şi a persoanei.
PROBLEME REZOLVATE:
- determinarea mecanismului formării leziunilor, deteriorărilor şi urmelor;
- identificarea corpurilor vulnerante;
- aprecierea vîrstei şi identificarea persoanei;
- altele asemenea.

26.05. Expertiza
genetică

SCOP: Cercetarea ţesuturilor şi lichidelor biologice în vederea identificării profilului genetic şi/sau
comparării acestuia.

PROBLEME REZOLVATE:
- identificarea şi compararea profilelor genetice;
- analiza genomului uman;
- identificarea bolilor şi mutaţiilor genetice;
- altele asemenea.

VIII.
PSIHIATRICO-
LEGAL

27. Expertiza
psihiatrico-
legală

27.01. Expertiza
psihiatrico-legală în
condiţii de
ambulatoriu/staţionar

SCOP: Evaluarea discernămîntului psihic şi capacităţii de exerciţiu.
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 de 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 persoana care a comis infracţiunea, însă s-a îmbolnăvit de aceasta
pînă la pronunţarea sentinţei, cu soluţionarea întrebărilor referitoare la capacitatea persoanei de a
înţelege sensul acţiunilor sale şi de a dirija cu ele;
- evaluarea la bănuit/învinuit a prezenţei pericolului social al manifestărilor maladiei psihice pentru alte
persoane şi pentru ei însuşi;
- evaluarea stării psihice a bănuitului/învinuitului şi soluţionarea întrebărilor privind capacitatea
persoanei de a-şi apăra de sine stătător interesele legitime şi drepturile sale în procesul penal;
- evaluarea stării psihice a părţii vătămate şi a martorilor la soluţionarea întrebării privind capacitatea
expertizatului de a recepţiona corect circumstanţele şi de a depune declaraţii;



- evaluarea stării psihice a persoanei privind capacitatea sau incapacitatea de exerciţiu, soluţionarea
întrebărilor după starea sa psihică de a înţelege sensul acţiunilor sale şi de a dirija cu ele;
- evaluarea calităţii asistenţei psihiatrice;
 - altele asemenea.

27.02. Expertiza
psihiatrico-legală în
baza documentelor

SCOP: Evaluarea discernămîntului psihic şi capacităţii de exerciţiu.
PROBLEME REZOLVATE:
- evaluarea stării psihice a persoanei privind capacitatea sau incapacitatea de exerciţiu, soluţionarea
întrebărilor după starea sa psihică de a înţelege sensul acţiunilor sale şi de a 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 calităţii asistenţei psihiatrice;
- altele asemenea.

28. Expertiza
psihiatrico-
psihologică

28.01. Expertiza
psihiatrico-
psihologică legală în
condiţii de
ambulatoriu/staţionar

SCOP: Evaluarea particularităţilor individual-psihologice şi a discernămîntului psihic ale persoanelor
în cadrul examinării psihiatrico-psihologice complexe.
PROBLEME REZOLVATE:
- soluţionarea problemelor privind impactul particularităţilor individual-psihologice asupra
comportamentului persoanelor în timpul comiterii infracţiunii imputate;
- evaluarea reacţiilor şi stărilor afective, inclusiv starea de afect a bănuitului, învinuitului şi
soluţionarea întrebărilor referitoare la capacitatea deplină a expertizatului de a conştientiza sensul
acţiunilor sale sau de a dirija cu ele;
- evaluarea stării psihice a părţii vătămate şi a martorilor, aprecierea nivelului de dezvoltare psihică,
particularităţilor individual psihologice, nivelului dezvoltării intelectuale, prezenţa sau absenţa
tulburărilor psihice şi soluţionarea întrebării privind capacitatea expertizatului de a recepţiona corect
circumstanţele cu importanţă pentru procesul penal, de a depune declaraţii, capacitatea persoanei de a
înţelege caracterul şi însemnătatea acţiunilor comise în privinţa sa sau de a opune rezistenţă;
- evaluarea calităţii asistenţei psihiatrice şi psihologice;
- altele asemenea.

29. Expertiza
clinico-
psihologică

29.01. Expertiza
clinico-psihologică
în condiţii de
ambulatoriu

SCOP: Evaluarea particularităţilor individual-psihologice a persoanelor în cadrul examinării
psihologice.
PROBLEME REZOLVATE:
- soluţionarea problemelor privind impactul particularităţilor individual-psihologice asupra
comportamentului persoanelor în timpul comiterii infracţiunii imputate;
- evaluarea reacţiilor şi stărilor afective, inclusiv starea de afect a bănuitului, învinuitului şi
soluţionarea întrebărilor referitoare la capacitatea deplină a expertizatului de a conştientiza sensul
acţiunilor sale sau de a dirija cu ele;
- aprecierea tabloului clinic psihologic al părţii vătămate şi al martorilor, aprecierea nivelului de
dezvoltare psihică, a particularităţilor individual psihologice, nivelului dezvoltării intelectuale şi
soluţionarea întrebării privind capacitatea expertizatului de a recepţiona corect circumstanţele cu



importanţă pentru procesul penal, de a depune declaraţii şi de a le aprecia, capacitatea persoanei de a
înţelege caracterul şi însemnătatea acţiunilor comise în privinţa sa sau de a opune rezistenţă;
- altele asemenea.

29.02. Expertiza
clinico-psihologică
în baza
documentelor

SCOP: Aprecierea stării psihologice şi a capacităţii de exerciţiu.
PROBLEME REZOLVATE:
- aprecierea tabloului clinic psihologic al părţii vătămate şi al martorilor, aprecierea nivelului de

dezvoltare intelectuală, a particularităţilor individual-psihologice, prezenţa traumelor psihologice şi
consecinţele acestora. Aprecierea particularităţilor individual-psihologice ale persoanelor la momentul
semnării actului juridic, sau ale părţilor vătămate în perioada predecesoare suicidului;
- soluţionarea problemelor privind prezenţa sau lipsa legăturii cauzale dintre acţiunile
bănuitului/învinuitului şi particularităţile stării psihice ale părţii vătămate, ce au adus la suicid;
- altele asemenea.

30. Expertiza
psihiatrico-
narcologică

30.01. Expertiza
psihiatrico-
narcologică în
condiţii de
ambulatoriu /
staţionar

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 psihoactive;
- evaluarea impactului consumului de substanţe psihoactive, inclusiv droguri, asupra discernămîntului
bănuitului, învinuitului;
- soluţionarea întrebărilor cu privire la aptitudinea de a depune mărturii, de a aprecia evenimentele,
care au importanţă în dosar;
- emiterea concluziilor despre aplicarea măsurilor de constrîngere cu caracter medical, 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 multor droguri, a altor
substanţe psihoactive;
- evaluarea calităţii asistenţei narcologice;
- altele asemenea.


