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I. Rezultatele activității economico-financiare ale Centrului de Medicină 
Legală pentru anul 2017 și situația ce ține de resursele umane. 

Serviciul medico-legal în Republica Moldova este reprezentat, în 
exclusivitate, de Centrul de Medicină Legală, care în activitatea sa se conduce de 
Constituția Republicii Moldova, Codul de procedură penală, Codul Penal, Codul 
de procedură Civilă, Legea №68 din 14.04.2016 cu privire la expertiza judiciară și 
statutul expertului judiciar, Legea Ocrotirii Sănătății №411-XIII din 28 martie 
1995 și Regulamentul Centrului de Medicină Legală aprobat prin hotărârea de 
guvern №58 din 04.02.2010, normele dreptului internațional și alte acte normative, 
este finanțat de la bugetul de stat și mijloacele speciale încasate de la persoanele 
juridice și fizice, are misiunea de a contribui la înfăptuirea justiţiei prin efectuarea 
expertizelor şi constatărilor medico-legale.  

Este de menționat că, nici una dintre specialitățile medicale nu execută 
asemenea lucrări complicate, responsabile, efectuate în condiții nocive și extreme 
cum ar fi contactul cu lumea interlopă, cercetarea cadavrelor la locul depistării în 
orice oră și condiții meteorologice, examinarea cadavrelor aflate în stare de 
putrefacție, scheletizate, existența permanentă a riscului de contaminare cu diferite 
maladii infecțioase, contact cu substanțe toxice de origine cadaverică și chimică. 

Coordonarea activității serviciului pe întreg teritoriu al Republicii Moldova 
(în afară de Regiunea Transnistreană care are un serviciu analogic și nu se supune 
CML) este realizată de Centrul de Medicină Legală cu sediul în mun. Chișinău. 
Toate subdiviziunile Centrului își desfășoară activitatea în conformitate cu 
regulamentele, instrucțiunile, indicațiile metodice și alte acte normative care 
reglementează efectuarea diferitor genuri de cercetări medico-legale, aprobate prin 
ordinul directorului. 

Organul colegial de coordonare a activității și a dezvoltării de perspectivă a 
Centrului în plan organizațional-metodic și clinico-științific este Consiliul 
administrativ. 

În componenţa centrului intră secţii republicane (expertize medico-legale în 
comisie, toxicologie medico-legală, biologie medico-legală, histologie medico-
legală și medico-criminalistică), amplasate în capitală şi teritoriale, existente în 
centrele unităților administrativ-teritoriale ale republicii şi municipii (în total 25 de 
secții). Fiecare secţie teritorială deservește inspectoratele de poliţie, procuratura, 
instanţele de judecată şi populaţia din unitatea teritorial-administrativă respectivă. 
În cadrul acestor secţii teritoriale sunt cercetate atât persoanele vii şi cadavre, cât şi 
documentele lor medicale. Cercetările medico-legale de laborator se realizează 
numai în cadrul secţiilor republicane specializate. 

Este de menționat că începând cu 1 aprilie 2017 serviciul de Psihiatrie 
medico-legală a intrat în componența Centrului de Medicină legală, aflându-se 
până la momentul menționat în cadrul Spitalului Republican de Psihiatrie. 
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Respectiv, în cadrul Centrului au fost create secția Psihiatrie medico-legală 
staționară Chișinău (cu statut republican), secția Psihiatrie medico-legală 
ambulatorie Chișinău și secția Psihiatrie medico-legală ambulatorie Bălți (ultimele 
cu statutul secțiilor teritoriale). 

Structură organizatorică indicată pe deplin asigură acordarea serviciilor 
psihiatrico-legale și efectuarea tuturor cercetărilor medico-legale pe întreg teritoriu 
republicii, secțiile teritoriale efectuează constatări și expertize pe persoane vii, 
documente medicale, cadavre și cercetarea cadavrelor la locul depistării. Toate 
produsele biologice și cadaverice recoltate, se ambalează în modul corespunzător 
de către experții judiciari medico-legali din teritoriu și sunt transmise pentru 
efectuarea centralizată în cadrul sectorului de laborator amplasat în mun. Chișinău.  

 
Venituri 

 Centrul de Medicină Legală, pe perioada de raportare a anului 2017, a 
executat venituri în mărime de 44136,8 mii lei. 

- Finanţat de la buget a fost - 36925,5 mii lei,  
- Încasări de la prestarea serviciilor cu plată – 7211,3 mii lei; 

 
Ponderea surselor de venit ale Centrului în suma totală a veniturilor, sunt 

reflectate în Fig. 1 
 

 
  
 Planul încasărilor de la prestarea serviciilor cu plată precum şi planul pentru 
locaţiune a bunurilor patrimoniului public, pentru anul 2017 a constituit 5583,7 mii 
lei, iar Centrul de Medicina Legala a supraîmplinit planul încasărilor de la 
prestarea serviciilor cu plata pentru 2017 cu 1627,5 mii lei sau cu 29,1 puncte 
procentuale, acumulând suma de 7211,3 mii lei. 
 Această creştere este datorată în mare parte aprobării şi implementării Legii 
nr. 68 din 14.04.2016 cu privire la expertiza judiciară şi statutul expertului judiciar, 
intrată în vigoare la 10 decembrie 2016, ulterior cu aprobarea noilor tarife conform 
Hotărîrii Guvernului nr.194 din 24 martie 2017 pentru aprobarea tarifelor la 

84,00% 

16,00% 

Fig. 1 Ponderea surselor de venit in totalul venitulrilor CML 
(44136,8 mii lei) 

Finantare de la buget -36925,5 mii lei

Venituri din servicii cu plata ,comodat -
7211,3 mii lei
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serviciile de expertiză judiciară şi extrajudiciară, precum şi a volumului mărit de 
lucru.  
 Veniturile încasate de Centrul de Medicina Legala au fost acumulate din: 
(Fig. 2) 

- Cod Eco 142310 „Încasări de la prestarea serviciilor cu plata” – 7115,8 mii 
lei; 

- Cod Eco 142320 „Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public” – 
95,5 mii lei 

 
 

În anul 2017 la categoria Alte servicii de protecţie socială (tinerii specialişti), 
au fost alocate şi valorificate 100% suma de 27,9 mii lei. 

 
Cheltuieli de bază 

 Suma totală a cheltuielilor generale ale anului 2017 au constituit 44136.8 mii lei, 
dintre care: (Fig. 3) 
1. Cheltuielile salariale – 31158,6 mii lei sau 70.6% din totalul cheltuielilor CML; 
2. Cheltuielile pentru procurarea serviciilor şi bunurilor materiale -12938,7 mii lei, 

sau 29,4% din cheltuielile generale. 
 

 

98,70% 

1,3% 

Fig. 2 Ponderea veniturilor din prestarea serviciilor cu 
plata in totalul veniturilor incasate de CML (7211,3 mii lei) 

Incasari de la prestarea serviciilor
medicale cu plata -7115,8mii lei

Plata pentru locatiunea bunurilor
patrimoniului public - 95.5 mii lei

70,6% 

29,4% 

Fig. 3 Ponderea cheltuielilor salariale şi a cheltuielilor 
pentru procurarea bunurilor si serviciilor in totalul 

cheltuielilor 2017 

Cheltuiel salariale - 31158,6 mii lei

Cheltuieli pentru procurarea
serviciilor si  bunurilor materiale  -
12938,7 mii lei
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 Funcţiile aprobate la 01.01.2017 au alcătuit 287 unităţi, iar la 01.04.2017, 
după comasarea cu serviciu Psihiatrie medico-legală, au fost aprobate 324,25 
funcţii, după cum urmează: 

- medici – 126,75;  
- personal medical mediu – 75,0;  
- personal medical inferior – 101,0;  
- alt personal administrativ-gospodăresc – 21,5 unităţi.  

 Situaţia la finele anului 2017 
           Experţ  - 126,75 state, persoane fizice: 83 – inclusiv 32 femei; 
   Personal mediu  - 75 state; persoane fizice: 46 – persoane – inclusiv                                                                                                                      
42 femei; 

 Registratori medicali  - 23,75 state; persoane fizice: 21 - persoane – inclusiv                                                                                                                       
21 femei; 

 Personal inferior - 77,25 state; persoane fizice: – 48 persoane - inclusiv                                                                                                             
32 femei;                            

Alt personal  - 21,5 state - 15 persoane –inclusiv 6 femei. 
Total  324,25 state;  persoane fizice - 213 bază (25 persoane cumul extern) 

Raportul femei/bărbați a constituit 133/80, ponderea femeilor astfel a 
constituit 62% 

 În concediu de îngrijire a copilului – 7  persoane:  
Expert judiciar medico-legal toxicolog - 1 

          Felceri-laboranţi                                    - 5 
Registrator-medical                               - 1 

 Pensionari  – 57 persoane    (inclusiv 35 femei)  
           Experţi judiciari medico-legali -18 (inclusiv 5 femei) 
           Personal medical mediu            -11 (inclusiv 9 femei 
           Registratori medicali                 -6 (inclusiv 6 femei )                      
           Alt personal + personal inferior   -22 (inclusiv 15 femei) 

 
Angajaţi pe parcursul anului 2017:   
          Experţi                         – 8 persoane 

  Personal medical mediu    – 7 persoane  
                    Personal inferior                – 18 persoane  
                    Alt personal                        – 1 persoane   
                    Medici consultanţi                      – 1 persoane 
  Total      – 35 persoane 

Eliberaţi în cursul anului 2017: 
Experţi                                – 5 persoane 

                    Personal medical mediu     – 5 persoane 
                    Personal inferior                  – 13 persoane  
                   Alt personal                          – 2 persoane 
                   Medici consultanţi                       – 5 persoane 

                   Total               – 30  persoane  
 



6 
 

Pentru funcţiile temporar vacante şi în legătură cu concediile de îngrijire a 
copiilor nou născuţi (4 funcţii de experţi, 7 funcţii de personal mediu, 9 funcţii de 
alt personal) angajaţilor din aceste secţii li s-au stabilit suplimente pentru volum 
mărit de lucru în limita fondului de salariu, sau au fost angajate persoane pe 
perioada concediului de maternitate. 

În afară de premiile lunare s-a acordat câte o premie pentru: 
- rezultatele anului precedent,  
- sărbătorile de Paşti, 
- ziua lucrătorilor medicali, 
- Hramul Oraşului, 
- precum şi prime în sume fixe colaboratorilor pentru merite deosebite,  
- prime pentru angajaţii ce au atins vârsta de pensionare,  
- prime cu prilejul sărbătorilor de iarnă, la toţi colaboratorii de bază. 

 
2. Cheltuielile pentru procurarea serviciilor şi bunurilor materiale. 
 În 2017 s-au făcut achiziţionări a utilajului medical pentru Laborator 
Genetic, tehnică de calcul, mobilă (inclusiv pentru Laboratorul Genetic), jaluzele, 
climatizoare, tehnică de gospodărie, mese de autopsie, drapele, panouri exterioare 
cu iluminare, ştampile, dulapuri de metal, scurte, costume chirurgicale, plăpumi, 
sistem de ventilare, amenajarea teritoriului cu tui, sistem de închidere-deschidere a 
porţii, sistem de videomonitorizare, reparaţii curente inclusiv în secţia toxicologie, 
împământarea, reparaţia gardului CML ş.a. 
  
 Pe parcursul anului 2017 au fost efectuate 16 modificări la planurile de 
finanţare ale instituţiei şi au fost întocmite :  

- 128 - contracte cu diferiţi agenţi economici; 
- 21 – contracte de locaţiune/comodat; 
- 18 – contracte la prestări servicii; 
- 9 – acorduri adiţionale la contractelor de deservire şi prestări servicii; 
- 3170 – facturi pentru serviciile prestate; 
- 1723 – ordine de plata. 

 
 Dările de seamă au fost prezentate lunar, trimestrial, anual cu respectarea 
termenilor stabiliţi de prezentare. 

 
 Pe parcursul anului toate activitățile Centrului au fost controlate și verificate 
de către diferite organe de Stat: 

• Inspectoratul muncii al Sindicatelor – 29.03.2017; 
• Inspecția financiară (pentru perioada 2013-2017) – 25.04.2017; 
• Inspectoratul de Stat al Protecției civile – 30.06.2017; 
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• Casa Națională de Asigurări Sociale 19.10.2017; 
• Centrul de Sănătate publică – 18.10.2017 

Este de menționat că toate lacunele identificate erau nesemnificative și au 
fost înlăturate până la sfârșitul anului calendaristic. 

 
II. Indicii activității expertale  

În cadrul actualei dare de seamă mă voi strădui să abordez cât mai succint 
principalii indici ai activității de bază pentru 2017.  
 Indicii de activitate pe parcursul anului 2017 (tabelul 1) constată, în 
premieră, pe parcursul ultimelor 25 ani descreșterea volumului de lucru la toate 
capitolele și obiectele de cercetare de bază.  
 

Tabelul nr. 1  
Dinamica principalelor obiecte de cercetare medico-legală 

raportate la statele de experţi judiciari 
 

 
Nr. 

 Perioada de timp comparată 
Obiecte de 
cercetare 

1992 1997 2002 2007 2012 2016 2017 

Funcţii de experţi 113,5 100,25 104,0 109,5 114,25 115,75 115,75 
1.  Examinări persoane/ 

doc. medicale 
28111 38572 32413 32379 32678 31401 27673 

2.  Examinări cadavre 5736 6548 7261 9246 8064 8309 7362 
3.  Expertize în comisie 138 141 250 416 517 413 342 
4.  Investigaţii 

histologice 
2326 2312 2593 2628 2900 3421 2644 

5.  Investigaţii biologice 41990 38488 45640 50471 50105 48718 28389 
6.  Investigaţii 

toxicologice 
4431 6125 5364 6915 9686 8004 7192 

7.  Investigaţii medico-
criminalistice 

277 219 138 205 261 268 178 

TOTAL 83009 92405 93659 102260 104211 100534 73780 
 

 Considerăm că acest fapt se datorează ajustării și implementării unor acte 
normative ce reglementează activitatea de bază: Legii 68 din 14.04.2016 cu privire 
la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar, care a intrat în vigoare la 
10.12.2016 și Hotărârii de Guvern nr.194 din 24.03.2017 pentru aprobarea tarifelor 
la serviciile de expertiză judiciară și extrajudiciară. Până la implementarea acestora 
cheltuielile pentru efectuarea expertizelor medico-legale erau asigurate din bugetul 
de stat, însă din 10.12.2016 plata pentru efectuarea expertizelor este asigurată de 
ordonatorul expertizei. Respectiv, s-a micșorat numărul de cazuri de dispunere 
nejustificată a expertizelor. Un alt argument este ajustarea prețurilor conform 
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cheltuielilor real suportate cu creșterea de cca 3-4 ori comparativ cu tarifele 
precedente. 
 Cu toate că volumul de lucru a scăzut cu circa 30%, reieșind din indicatori, 
reflectați în tabelul nr. 2, putem constata un supra volum de lucrări medico-legale 
calculate reieșind din normativele în vigoare, la unele specialități de expertiză, 
cuprinse între 111% și 141%. Efectuarea unui volum mare de cercetări pe cadavre 
determină încărcarea tuturor laboratoarelor medico-legale. Volumul exagerat de 
lucrări influențează negativ asupra termenilor de executare și calității cercetărilor 
expertale, utilizării eficiente a resurselor financiare și umane. Este de accentuat că 
problemele enumerate influențează negativ în mod direct asupra calității, 
obiectivității și oportunității actului de justiție. Tocmai aceste probleme generează 
cele mai frecvente reproșuri întemeiate în adresa serviciului medico-legal din 
partea organelor de drept.  
 Totodată, în vederea descreșterii volumului de lucru, supravolumul 
constatat, posibil, se va micșora în dinamica anilor viitori. 
 

Tabelul nr. 2 
Volumul de lucru real îndeplinit în 2017 

în raport cu normativele statelor de funcţii aprobate 

nr. Obiecte de cercetare Cercetări 
efectuate 

Conform 
normati-

velor 

Supra-
volum Realizat 

Nr. % 
1.  Examinări persoane / 

documente medicale 27673 24975 + 2698 111% 

2.  Examinări cadavre 7362 5220 + 2142 141% 
3.  Expertize în comisie 342 340 + 2 101% 
4.  Investigaţii histologice 2644 2100 + 544 126% 
5.  Investigaţii biologice 28389 24937 + 3452 114% 
6.  Investigaţii toxicologice  7192 5299 + 1893 136% 
7.  Investigaţii medico-

criminalistice 178 175 + 3 102% 

TOTAL 73780 58129 35336 120% 
 
 În tabelul 3 sunt prezentate datele succinte privind activitatea Serviciului de 
psihiatrie medico-legală. Este de subliniat prevalarea absolută a expertizelor 
judiciare și celor extrajudiciare (adică, serviciilor contra plată) în volumul total de 
lucru efectuat. La moment în cadrul serviciului sunt completate 11 state de funcții 
ale expertului psihiatrico-legal, dintre care 2 state de expert judiciar psiholog. 
Serviciul se confruntă cu insuficiența stringentă de cadre, mai ales ce ține de 
experți-psihologi. Alta problemă rămâne paza încăperilor unde este amplasat 
serviciul de Psihiatrie judiciară. Luând în considerație faptul apariției recente a 
serviciului psihiatrico-legal în cadrul Centrului de Medicină legală, nu putem 
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compara indicatorii serviciului acesta cu anii precedenți; normativele volumului de 
lucru pe o unitate de expert psihiatrico-legal la fel nu sunt deocamdată calculate. 

 
Tabelul nr. 3 

Serviciul de Psihiatrie medico-legală 

Denumirea  Total Expertize 
judiciare 

Expertize 
extrajudiciare Constatări 

Număr de adresări                  957 915 41 1 
Expertiza staționară         133 133  - -  

- arestați                      76 76 -  -  
- nearestați                        57 57 -   - 

Expertza ambulatorie  824 782 41 1 
- secția Chișinău                      522 490 32 1 
- secția  Bălți                            302 293 9 - 

 
 În secțiile medico-legale teritoriale volumul de lucru este neuniform (tabelul 
nr. 4), atât la cercetări pe cadavre cât și la examinări a persoanelor agresate care 
este direct proporțional numărului populației raionului respectiv. 
 

Tabelul nr. 4 
Volumul cercetărilor (persoanelor și cadavrelor) realizat în 2017 

în secţiile teritoriale ale CML 

 
Nr 

Subdiviziunea 
şi statele funcţiilor 

de experţi 

Cercetări cadavre Cercetări persoane/ 
doc. medicale Total 

realizat Număr necropsii Realizat Număr 
cercetări Realizat 

2017 % 2017 % % 
1.  Bălţi             – 3,0 827 345 1403 117 231 
2.  Edineţ          – 1,5 289 240 1060 177 223 
3.  Cahul           – 2,25 351 195 1444 160 178 
4.  Ungheni       – 1,0 138 173 732 183 178 
5.  Rezina         – 1,0 172 215 463 116 165 
6.  Călăraşi      – 1,25 164 164 815 163 164 
7.  Soroca        – 1,5 187 156 1017 170 163 
8.  Drochia       – 1,25 169 169 734 147 158 
9.  Orhei           – 2,0 291 182 968 121 151 
10.  Făleşti         – 1,25 127 127 874 175 151 
11.  Anenii-Noi   – 1,5 183 153 709 118 150 
12.  Şt.Vodă       – 1,25 170 170 642 128 149 
13.  Sîngerei       – 1,0 94 117 695 174 145 
14.  Cimişlia       – 1,5 221 184 633 106 145 
15.  Criuleni        – 1,5 147 123 832 139 131 
16.  Hânceşti        – 2,0 193 121 1020 128 125 
17.  Rîşcani         – 1,25 125 125 630 126 125 
18.  Tanatologie Chișinău 2436 159 172 2 121 
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14,25 (13,5) 
19.  Cantemir       – 1,25 150 150 443 89 120 
20.  Nisporeni     – 1,25 107 107 653 131 119 
21.  Teleneşti      – 1,5 157 131 589 98 115 
22.  Donduşeni     – 1,5 141 118 635 106 112 
23.  Comrat        – 1,5 140 117 567 95 106 
24.  Clinică Chișinău 

5,75 (5,5) - - 8685 105 105 

25.  Leova           – 1,25 124 124 338 85 104 
26.  Străşeni       – 1,5 136 113 536 89 101 
27.  Floreşti        – 1,5 123 102 556 93 98 

TOTAL  CML:  7362  27673  142% 
 

Fluxul sporit de cadavre ale persoanelor decedate subit la domiciliu aflate la 
evidența medicilor de familie cu maladii cronice a influențat semnificativ asupra 
coraportului dintre moartea violentă și neviolentă cercetată în cadrul serviciului 
medico-legal. După cum rezultă din tabelul nr. 5, ponderea morții neviolente chiar 
a crescut comparativ cu anii precedenți și a constituit 62,85%.  

Tabelul nr. 5 
Structura necropsiilor realizate în cadrul 

CML în anul 2017 comparativ cu 2015 și 2016 
 

Nr. 
 

Genul morţii 
2015 2016 2017   

Număr 
necropsii (%) Număr 

necropsii 
(%) Număr 

necropsii 
(%) 

1. Moartea violentă 3014 35,64 2967 35,70 2517 34,19 
2. Moartea neviolentă 5220 61,73 5113 61,54 4627 62,85 
3. Nestabilită 222 2,63 229 2,76 218 2,96 

T O T A L: 8456 100% 8309 100% 7362 100% 
 
În fig. 7 este reflectată structura leziunilor după gravitatea vătămării, în urma 

unei analize a capitolului examinări pe persoane și documente medicale se constată 
că pe primul loc se află vătămările neînsemnate (47,94%), urmate de cele ușoare 
(23,42%). Mai rar leziunile corporale nu au fost înregistrate deloc (14%) și în 
aproximativ același număr de cazuri leziunile au fost calificate drept vătămare 
corporală medie (11,14%). Doar în 3,52% de cazuri leziunile au fost apreciate ca 
vătămare corporală gravă.  
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3,52%11,14%

23,42%

47,94%

13,98%

grave medii uşoare neînsemnate absente

 
Figura 4. Structura leziunilor după gravitatea vătămării corporale 
 
Examinările pretinselor cazuri de tortură, tratament inuman sau degradant, 

crimelor și stărilor sexuale, alte activități medico-legale sun reflectate în tabelul 
nr.6. 

Tabelul nr. 6 
Alte activități medico-legale 

nr/o Tipul de activitate Nr. solicitărilor 
1.  Stări sexuale contestabile și crime sexuale 729 

2. Pretinse cazuri de tortură, tratament inuman sau 
degradant 393 

3. Cazuri discutate la conferințe clinico-anatomice 104 
4. Participări la judecată, audieri, etc. 384 
5. Cercetări la fața locului 1120 

 
III. Concluzii generale privitor la realizarea obiectivelor stabilite pentru anul 

2017 cu propuneri privind la unele măsuri de ameliorare 
1. Am confirmat certificatul de acreditare națională №2766/15.02.2016 (conform 

vizitei anuale a reprezentantului CNEAS); 
2. Angajaţii CML sunt asiguraţi cu alimentaţie specială de protecţie, în mun. 

Chişinău cu lapte, în secţiile teritoriale cu suc natural; 
3. Toţi angajaţi ai CML sunt instruiţi în privinţa securităţii şi sănătăţii în muncă; 
4. Serviciul de psihiatrie judiciară a fost fuzionat cu Centrul; 
5. Paza instituției este asigurată de trupele de carabinieri 24/24; 
6. Pe perimetrul teritoriului adiacent Centrului a fost instalat gardul cu 2 puncte de 

intrare, ce a înlocuit cel vechi, aflat în stare deplorabilă; 
7. A fost instalat panoul exterior iluminat cu denumirea instituției; 
8. A fost amenajat teritoriul adiacent instituţiei prin defrişarea avansată a arborilor, 

plantarea tuielor, instalarea plăcilor comemorative, banchetelor la intrarea 
centrală și drapelelor corporative; 
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9. Subdiviziunile CML au fost completate cu tehnica de calcul: 21 calculatoare 
personale și laptop-uri, 17 imprimante și unități 3-in-1, 35 scanere, tocătoare de 
hârtie, aparatele foto; 

10. Au fost efectuate lucrările de împământare a rețelei electrice, ceea ce a 
condiționat înlăturarea câmpului magnetic ce depășea normativele în vigoare; 

11. În cadrul secției biologie medico-legală se instituie laboratorul genetic, cu acest 
scop au fost întreprinse următoarele măsuri: revizuit și ajustat proiectul 
laboratorului; în proces de reparație capitală se află toate încăperile destinate 
laboratorului; procurat echipamentul pentru investigații genetice medico-
legale, frigidere, autoclave, centrifugă, balanță, agitator magnetic, bidistilator, 
băi de apă, termostat, timer digital, mobilă de laborator; 

12. A fost reparată o parte a rețelei termice atât externe cât și interne; 
13. Au fost instalate 11 uși de metal la punctele de intrare în sediul central al 

Centrului; 
14. În secția tanatologie medico-legală au fost instalate 2 mese suplimentare de 

necropsie și 2 uși termoizolatoare la frigiderele morgii, a fost comandat 
mobilierul (mesele, dulapurile) hidrorezistent; 

15. Întru respectarea Regulamentului cu privire la utilizarea sistemului de 
supraveghere video s-a completat sistemul de videomonitorizare existent; 

16. Au fost elaborate și aprobate metodicile-tip de efectuare a expertizelor medico-
legale biologice, histologice, a cadavrului și a persoanelor vii; 

17. Au fost efectuate testele interlaborator cu Centrul Naţional de Transfuzie a 
Sângelui și cu Dispensarul Republican de Narcologie; 

18. Au fost organizate 3 conferințe științifico-practice, cu participarea a tuturor 
experților judiciari medico-legali; s-a participat la organizarea I-ei Conferințe 
naționale a experților judiciari din Republica Moldova, consacrată noului statut 
al expertului judiciari (03.03.2017); 

19. Semnarea acordurilor de colaborare cu Universitatea de Stat din Moldova și 
Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne; 

20. A fost promovat la examenul de calificare 1 expert judiciar medico-legal, la 
examen de evaluare - 1 expert judiciar psihiatrico-legal; a făcut stagiere 1 
expert judiciar toxicolog; 

21. Colaboratorii Centrului au participat la elaborarea următoarelor proiecte de 
coduri, regulamente și nomenclatoare: 
• Regulamentul Centrului de Medicină Legală după reorganizare și fuzionarea 

serviciului de psihiatrie medico-legală;  
• Regulamentul privind recenzarea rapoartelor medico-legale și psihiatrico-

legale, aprobat prin Ordinul nr.16 din 12.06.2017; 
• Regulamentului privind procedura și criteriile de evaluare a performanţelor 

experţilor judiciari și modul de acordare a gradelor de calificare, aprobat prin 
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ordinul comun al MJ, CNEJ, IGP, DPF, CNA, CML 
nr.444/58/234/366/74/2157R din 30.05.2017, publicat în MO din 
16.06.2017; 

• Planul de acţiuni pentru anii 2017-2019 privind implementarea Strategiei 
naționale de prevenire și combatere a violenței față de femei și violenței în 
familie 2017-2022; 

• Regulamentul privind condițiile efectuării stagiului profesional de către 
expertul judiciar stagiar, aprobat prin ordinul comun al MJ, CNEJ, IGP, 
DPF, CNA, CML nr. 954/138/445/789/172/32 din 13.11.2017; 

• Regulamentul privind recenzarea rapoartelor medico-legale și psihiatrico-
legale, aprobat prin Ordinul nr.16 din 12.06.2017; 

• Regulamentul privind organizarea cercetărilor toxicologice prin contestare 
pentru stabilirea consumului de alcool, droguri și alte substanțe cu efecte 
similare acestora, aprobat prin Ordinul nr.23 din 06.07.2017. 

 
IV. Aprecierea proprie a administrației  

vis a vis de rezultatele obținute în anul de referință 
 

1. Mai multe acțiuni întreprinse în anul 2017, din cele sus-menționate, au 
fost realizate în premieră.  

2. Relațiile cu conducerea Ministerului Sănătății poate fi apreciată bună și 
binevoitoare. Sperăm la o susținere principială în tot cea ce privește activitatea 
noastră. Privitor la relațiile cu Procuratura Generală sunt rezervate, MAI la nivel de 
urmărire penală sunt relații foarte bune, iar cu alte subdiviziuni MAI lasă de dorit. 

3. Serviciul de Medicină Legală are obligațiuni și responsabilități sporite, 
posibilități financiare mici, la un volum mare de lucru și complicat în condiții 
nocive.  

 
V. Obiectivele trasate în fața colectivului pentru anul 2017 

1. Fondarea laboratorului genetic, în cadrul Reformei sectorului justiției în RM, 
de la proiectare până la obținerea autorizației de funcționare; 

2. Continuarea lucrului pentru obținerea certificării conform standardelor ISO 
internaționale; 

3. Continuarea implementării noii legi cu privire la expertiza judiciară și statutul 
expertului judiciar; 

4. Fortificarea secției toxicologie medico-legală prin implementarea investigaților 
la prezența substanțelor etnobotanice în material biologic; 

5. Elaborarea actelor normative ce reglementează principiile de efectuare a 
cercetărilor medico-legale; 
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6. Lărgirea relațiilor naționale și internaționale prin semnarea acordurilor de 
colaborare; 

7. Optimizarea gestionării bunurilor imobile ale CML; 
8. Centralizarea arhivei și arhivarea în format electronic cu majorarea statelor de 

funcții; 
9. Participarea la organizarea forurilor practico-științifice naționale și participarea 

la foruri naționale și internaționale; 
10. Colaborarea cu sectorul neguvernamental în vederea soluționării unor 

probleme sociale precum violența sexuală, violența în familie și altele; 
11. Întărirea relațiilor de colaborare cu instituțiile publice de expertiză judiciară și 

organele de drept, pentru asigurarea unor cercetări medico-legale de o calitate 
adecvată; 

12. Soluționarea problemei arendei în teritoriu și aprovizionarea lor cu 
instrumentele necesare unei bune activități; 

13. Salarizarea experților de adus în concordanță cu cerințele și volumul de lucru. 
14. Reparații capitale, curente, procurare de mobilier de laborator, mese de 

autopsie, finisarea lucrărilor în secția tanatologie, amenajarea teritoriului cu 
restricționarea accesului transportului străin în măsura surselor financiare 
disponibile; 

15. Elaborarea proiectelor de dezvoltare instituțională și aplicarea acestora în 
adresa potențialilor finanțatori și parteneri externi.  

 
        

Director 
 

Valeri SAVCIUC 

 


