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Celor interesați
Prin prezenta, Vă informăm că în activitatea Serviciului Psihiatrie Medico-legală din cadrul
CML, din motive de ordin obiectiv, în ultima perioadă de timp s-a produs o disproporționalitate
evidentă ca volum de lucru în efectuarea expertizelor psihiatrico-psihologice și psihologice. Astfel,
după demisionarea unicului expert judiciar psiholog din subdiviziunea Chișinău, în octombrie 2018,
ca soluție temporară de redresare a situației, la demersul CML către ordonatorii expertizelor,
efectuarea expertizelor menționate de pe întreg teritoriul RM a fost pusă în obligația Secției
Psihiatrie Medico-legală Bălți, unde activează unicul expert judiciar psiholog, Dna Marcela Vrabii.
În perioada de referință, în sarcina subdiviziunii Bălți, în cadrul căreia activează doar experți
judiciari psihiatri și un expert judiciar psiholog, a fost pus un volum mare și un spectru larg de
dosare penale și civile, de pe întreg teritoriul RM, deseori, de o complexitate deosebită și de
rezonanță socială sporită, care implică un efort suprasolicitant și timp extins. La momentul actual,
din cauza suprasarcinii disproporționale, care pereclitează buna desfășurare a activității expertale,
subdiviziunea Bălți este în pericol de blocaj funcțional iminent.
Menționăm, că factorii de decizie ai CML au întreprins măsuri susținute pentru redresarea
situației, în sensul identificării unor persoane licențiate în domeniul psihologiei clinice în vederea
suplinirii postului vacant, însă spre regret situația a rămas la moment nemodificată.
Între timp au fost autorizate birouri individuale de expertiză judiciari, în speță „Viorica
Bucșa ”.
În vederea redresării și detensionării situației create, și luînd în considerare apariția
birourilor individuale de expertiză psihologică clinică, considerăm absolut necesar de a reveni la
dispunerea expertizelor conform competențelor teritoriale ale subdiviziunilor de psihiatrie medicolegală CML. Astfel, subdiviziunea Chișinău, în componența de 5 experți judiciari psihiatri, care
deservește raioanele din centrul și sudul RM, pot efectua expertizele cu includerea în componența
comisiilor de efectuare a expertizelor psihiatrico-psihologice în cauzele penale și civile a expertului
judiciar psiholog, Dna Viorica Bucșa, din cadrul biroului individual de expertiză judiciară „Viorica
Bucșa”. Expertul judiciar psiholog vizat poate fi inclus în componența comisiei complexe ad-hoc
din oficiu de către ordonatori sau la solicitarea conducătorului instituției publice de expertiză
judiciară Centrul de Medicină Legală conform art. 17 lit.b al Legii nr.68 din 14.04.2016. Plata
pentru efectuarea expertizelor complexe prevăzute de art.75 al Legii nr.68 din 14.04.2016 va fi
furnizată individual către fiecare instituție. Solicitantul expertizei va identifica modul de achitare pe
baze contractuale cu biroul individual de expertiză judiciară.
Anexă 1: Lista raioanelor care urmează a fi deservite comform competenței teritoriale.
Anexă 2: Certificat nr.10 din 27.11.2019 de înregistrare a biroului de expertiză judiciară;
Certificat nr.011297de atribuire a codului fiscal.
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Lista raioanelor care urmează a fi deservite comform
competenței teritoriale
Expertiza
Psihiarică medico-legală
ambulatorie mun. Bălți
1. mun. Bălți
2. Telenești
3. Șoldănești
4. Ocnița
5. Florești
6. Sîngerei
7. Fălești
8. Glodeni
9. Drochia
10. Soroca
11. Dondușeni
12. Rîșcani
13. Edineț
14. Ungheni
15. Briceni

Serviciul
Psihiatrie medico-legală
mun. Chișinău
1. mun. Chișinău
2. mun. Bender
3. Criuleni
4. Strășeni
5. Rezina
6. Orhei
7. Călărași
8. Nisporeni
9. Dubăsari
10. Hîncești
11. Ialoveni
12. Anenii Noi
13. Leova
14. Cimișlia
15. Căușeni
16. Ștefan Vodă
17. Cantemir
18. Basarabeasca
19. Cahul
20. Taraclia
21. UTA Găgăuzia (Vulcănești,
Comrat, Ceadîr-Lunga)

2

