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GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA

H O T Ă R Î R E

pentru modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr.194 din 24.03.2017
pentru aprobarea tarifelor la serviciile de expertiză judiciară și extrajudiciară

nr. _____din ________________ 2018

Hotărîrea Guvernului nr.194 din 24.03.2017 pentru aprobarea tarifelor la
serviciile de expertiză judiciară și extrajudiciară (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2017, nr. 109-118, art. 273) se modifică și se completează după cum
urmează:

1) anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului se completează cu p.26.05 și
subpunctele corespunzătoare conform anexei nr.1;

2) p.28 Expertiza psihiatrico-psihologică cu sbp. 28.01. Expertiza
psihiatrico-psihologică legală în condiţii de ambulator/staționar,
28.01.01. Expertiza psihiatrico-psihologică legală în condiții de
ambulatoriu și 28.01.02. Expertiza psihiatrico-psihologică legală în
condiții de staționar din Anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului se exclud.

PRIM–MINISTRU Pavel FILIP

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei Victoria IFTODI

Ministrul sănătăţii,
muncii și protecției sociale Silvia RADU

Ministrul afacerilor interne Alexandru JIZDAN

Ministrul Finanțelor Ion CHICU



Anexa nr. 1

Tarifele la serviciile de expertiză genetică

Genul
expertizei
judiciare

Specialitatea
expertizei
judiciare

Tipul expertizei judiciare
Timpul
necesar

(numărul
de ore)

Cost
oră
(lei)

Unitatea
de măsură

Tariful
(lei)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
26.
Expertiza
medico-
legală a
obiectelor
biologice de
origine
umană şi a
corpurilor
delicte

26.05.
Expertiza
genetică

26.05.01. Prelevare şi conservare
probe biologice în vederea
analizei ADN

0,5 286 1 probă 143

26.05.02. Examinare preliminară,
eșantionare și/sau testare rapidă
probe

1 286 1 probă 286

26.05.03. Pregătire probe
biologice pentru izolare ADN:
26.05.03.1. probe biologice
simple (sânge, salivă și alte
secreții)

1 286 1 probă 286

26.05.03.2. probe biologice
complicate (oase, dinţi, ţesuturi
împarafinate, material biologic
degradat etc.)

4 286 1 probă 1144

26.05.04. Stabilirea profilului
ADN:
26.05.04.1. extracţie şi
cuantificare ADN din probe
biologice simple (sânge, salivă și
alte secreții)

5 286 1 probă 1430

26.05.04.2. extracţie şi
cuantificare ADN din probe
biologice complicate
(amestec secreții, oase, dinţi,
ţesuturi împarafinate, material
biologic degradat, urme material
genetic etc.)

8 286 1 probă 2288

26.05.04.3. stabilire profil ADN
pentru markeri STR autozomali
completat cu markeri
cromozomiali X şi Y

14 286 1 probă 4004

26.05.04.4. stabilire profil ADN
pentru markeri STR specifici
cromozomului Y

15 286 1 probă 4290

26.05.04.5. stabilire ADN
mitocondrial

19 286 1 probă 5434

26.05.05. Examinare
comparativă a unor profile
genetice judiciare obţinute în alte
laboratoare

2 286 1 profil 572

26.05.06. Consult  genetic 0,5 286 1
consultație

143


