
Anexa nr.2
la Hotărârea Guvernului

                                                                                               nr. 194 din 24 martie 2017
TARIFELE

la serviciile de expertiză judiciară prestate de instituțiile publice
 de expertiză judiciară din subordinea Ministerului Sănătății

Codul
serviciului Denumirea serviciului Unitate de

măsură
Tarif
(lei)

23.01.01 Examinarea cadavrului în caz de moarte neviolentă 1 cadavru 1280
23.01.02 Examinarea cadavrului în caz de moarte violentă, moarte

maternă, cadavru neidentificat, exhumat, scheletat, în
putrefacție avansată, făt/ nou-născut, părți de cadavru,
reexaminarea cadavrului

1 cadavru 2048

24.01.01 Examinarea persoanei și constatarea leziunilor traumatice 1 persoană 128
24.01.02 Examinarea persoanei pentru constatarea stărilor și violenței

sexuale
1 persoană 320

25.01.01 Expertiza persoanelor/ cadavrelor,  părților de cadavre umane
(în baza documentelor medicale)

1
examinare

320

25.01.02 Expertiza medico-legală a obiectelor biologice de origine
umană și a corpurilor delicte
(în baza documentelor medicale)

1
examinare

210

25.01.03 Fotografierea în cercetările medico-legale 2 pagini 96
25.01.04 Experiza medico-legală în comisie:
25.01.04.1 Experiza medico-legală primară/repetată 1 expertiză 7680
25.01.04.2 Experiza medico-legală suplimentară/complexă 1 expertiză 5120
25.02 Expertiza calității asistenței medicale 1 expertiză 8960
26.01.01 Determinarea apartenenţei de grup a sângelui lichid:
26.01.01.1 În sistemul AB0 1 m/ob. 210
26.01.01.2 Determinarea Resus-factorului (antigenul D) 1 m/ob. 70
26.01.01.3 În sistemul P 1 m/ob. 105
26.01.01.4 În sistemul MN 1 m/ob. 140
26.01.02 Excludera paternității (filiației) 1 persoană 700
26.01.03 Determinarea prezenţei sângelui în pete 1 m/ob. 280
26.01.04 Depistarea spermatozoizilor 1 m/ob. 420
26.01.05 Determinarea prezenţei secrețiilor (transpirație, urină, salivă) 1 m/ob. 280
26.01.06 Determinarea apartenenţei de specie a materialului biologic 1 m/ob. 350
26.01.07 Determinarea apartenenţei de grupă a (sângelui, secreţiilor

biologice, părului)
1 m/ob. 420

26.01.08 Determinarea apartenenţei de grupă a țesuturilor umane
(oase, dinţi, unghii, muşchi, blocuri histologice)

1 m/ob. 980

26.01.09 Cercetarea morfologică a părului 1 m/ob. 560
26.01.10 Determinarea prezenței celulelor epiteliului (vaginal, bucal,

rectal, cutanat)
1 m/ob. 560

26.01.11 Determinarea apartenenţei de sex şi regională 1 m/ob. 560
26.02.01 Determinarea concentraţiei de alcool etilic și prezenței surogatelor

(metoda gaz-cromatografică):
26.02.01.1 în sânge/urină 1 probă 210
26.02.01.2 în alte medii biologice 1 probă 420



26.02.02 Determinarea calitativă şi cantitativă a carboxi-hemoglobinei/
carboximioglobinei/ methemoglobinei

1 probă 840

26.02.03 Screening pentru prezenţa drogurilor/ medicamentelor cu efecte
similare prin metoda:

26.02.03.1 kit immunoassay 1 probă 280
26.02.03.2 cromatografie în strat subţire 1 probă 1960
26.02.03.3 HPLC 1 probă 2240
26.02.03.4 GC-MS 1 probă 2520
26.02.04 Determinarea prezenţei drogurilor și medicamentelor cu efecte

similare (canabinoide şi metaboliţi, cocaină, heroină, opiacee,
clonidină, derivaţi de amfetamină, de fenotiazină, de
benzodiazepină, a acidului barbituric etc.):

26.02.04.1 kit immunoassay 1 probă /
1 substanță

280

26.02.04.2 cromatografie în strat subţire 1 probă /
1 substanță

1120

26.02.04.3 HPLC 1 probă /
1 substanță

1400

26.02.04.4 GC-MS 1 probă /
1 substanță

1540

26.02.05 Screening al elementelor chimice (metoda spectrometrie de
emisie atomică)

1 probă 1260

26.02.06 Determinarea cantitativă a toxicelor metalice prin metoda:
26.02.06.1 spectrometrie cu absorbţie atomică 1 probă/

1 metal
980

26.02.06.2 titrimetrică 1 probă/
1 metal

1960

26.02.07 Determinarea substanţelor corosive 1 probă 1680
26.02.08 Determinarea toxicelor volatile separabile prin distilare

simplă sau antrenare cu vapori de apă
1 probă 840

26.02.09 Determinarea prezenţei nitriţilor/ nitraţilor 1 probă 840
26.02.10 Determinarea prezenţei pesticidelor organofosforat,

organoclorurat, carbamice, peritroizilor sintetici şi altele
1 probă /
1 grup de

toxice

1960

26.02.11 Determinarea cantitativă a pesticidelor organofosforate 1 probă 2240
26.03 Expertiza histologică 1 fragment 140
26.04.01 Identificarea obiectului vulnerant în baza leziunilor corporale

și deteriorărilor pe obiectele vestimentare
1 cercetare 3840

26.04.02 Determinarea mecanismului formării leziunilor pe corpul uman,
deteriorărilor şi urmelor pe obiecte vestimentare:

26.04.02.1 obiecte contondente, ascuțite și armă de foc 1 cercetare 3584
26.04.02.2 traumatisme de transport 1 cercetare 4096
26.04.03 Cercetarea medico-criminalistică a osemintelor 1 cercetare 5120
26.04.04 Determinarea mecanismului formării urmelor de sânge 1 cercetare 2048
26.04.05 Aprecierea vârstei persoanei 1 persoană 768
26.04.06 Determinarea particularităților morfologice ale leziunilor

țesuturilor corpului uman
1 cercetare 768

26.04.07 Identificarea persoanei după amprentele dentare lăsate pe
corpul uman

1 cercetare 2048



27.01.01 Expertiza psihiatrico-legala în conditii de ambulatoriu 1 expertiza 1078
27.01.02 Expertza psihiatrico-legala în conditii de stationar 1 expertza 3626
27.02.01 Expertiza psihiatrico-legala în baza documentelor (cu

exceptia cauzelor patrimoniale)
1 expertza 784

27.02.02 Expertiza psihiatrico-legala in baza documentelor în cauze
patrimoniale

1 expertiza 2450

28.01.01 Expertiza psihiatrico-psihologica legala în conditii de
ambulatoriu

1 expertiza 1862

28.01.02 Expertiza psihiatrico-psihologica legala în conditii de
stationar

1 expertiza 4900

29.01 Expertiza clinico-psihologica în conditii de ambulatoriu 1 expertiză 2058
29.02 Expertiza clinico-psihologica în baza documentelor 1 expertiză 784
30.01.01 Expertiza psihiatrico-narcologica în conditii de ambulatoriu 1 expertiză 1862

30.01.02 Expertiza psihiatrico-narcologica în conditii de stationar 1 expertiză 4900

Anexa nr.4
la Hotărârea Guvernului

                                                                                                   nr. 194  din 24 martie 2017
TARIFELE

 la alte servicii, prestate de instituţiile publice de expertiză judiciară

Denumirea serviciului Unitatea de
măsură

Tariful
(lei)

1 Participarea expertului judiciar la acţiuni procesuale, inclusiv la
sedintele de judecata

1 oră 50

2 Instruirea pentru calificarea de expert judiciar 1 oră 50
3 Consultația expertului 1 oră 50
4 Spitalizarea persoanei în staționarul de psihiatrie pentru

efectuarea expertizei psihiatrice (fără costul alimentației,
medicamentelor și investigațiilor paraclinice)

1zi/pat 322

5 Îmbălsămarea cadavrului 1 cadavru 450
6 Restaurarea anatomică a cadavrului 1 cadavru 256
7 Cosmetizarea şi igienizarea cadavrului 1 cadavru 192
8 Păstrarea cadavrului în camera frigorifică 1 cadavru/

1 oră
18

9 Păstrarea corpurilor delicte şi a obiectelor examinate după
finisarea expertizei

1 zi 30

10 Eliberarea copiilor de pe rapoarte 1 pagină 5
11 Eliberarea duplicatelor certificatelor medicale constatatoare ale

decesului
1 duplicat 100

12 Lucrări de xerocopiere A4, A5 1 pagină 1
13 Deplasarea expertului cu transportul instituției la locul solicitat 1km 2.75
14 Plata expertului pentru deplasarea tur-retur la locul solicitat 1 ora 70


