1488 – ЕДИНАЯ КРУКЛОСУТОНАЯ СЛУЖБА РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

Загружено с www.1488.md

"APROBAT"
Ministrul Sănătății
al Republicii Moldova
Vasile PARASCA
26 decembrie 2000

REGULAMENTUL
cu privire la prestarea de către Centrul de Medicină Legală a unor servicii medico-legale
contra plată, acumularea şi utilizarea mijloacelor financiare extrabugetare speciale

I. Dispoziţii generale
1. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii
Moldova Nr. 749 din 04.08,1999 "Pentru aprobarea actelor normative despre executarea Legii
privind minimul de asistenţă medicală gratuită, garantat de stat" şi Regulamentul provizoriu "Cu
privire la prestarea de către instituţiile medico-sanitare a unor servicii medicale contra plată",
aprobat în iunie 1998, cât şi în baza Regulamentului Centrului de Medicină Legală, aprobat de MS
prin ordinul Nr. 239 la 10 octombrie 1997.
2. Actualul Regulament are drept scop reglementarea organizării şi modalităţii prestării unor
servicii contra plată în sistemul asistenţei medico-legale, care esenţial diferă de prestările în alte
instituţii medicale de profil general acordate populaţiei. Specificul activităţii serviciului medico-legal
consta în faptul, că deserveşte organele de drept şi efectuează lucrările medico-legale, prioritar, la
solicitarea sau ordonarea Ministerului Afacerilor Interne, Procuraturii Generale şi Ministerului
Justiţiei.
3. Mijloacele financiare acumulate în urma prestării serviciilor medico-legale contra plată, vor fi
utilizate integral pentru întreţinerea curentă a subdiviziunilor CML, dezvoltarea bazei tehnicomateriale şi stimularea materială a colaboratorilor.
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II. Principiile de bază întru organizarea şi prestarea unor servicii medicolegale contra plată
4. Adoptarea minimului de asistenţă medicală gratuită, garantata de stat, cât şi reglementarea
juridică a altor acte legislative, prevede efectuarea fără plată a expertizelor medico-legale în baza
ordonanţei organelor procuraturii şi poliţiei sau în baza deciziilor/încheierilor judecătoreşti.
5. Populaţia dispune de acces liber şi gratuit la:
a) examinarea medico-legală a cadavrelor în timpul programului de lucru, stabilit pentru
unităţile structurale ale Centrului;
b) examinarea persoanelor agresate /accidentate/ în baza ordonanţei organelor procuraturii şi
poliţiei sau în baza deciziilor/încheierilor judecătoreşti;
c) efectuarea tuturor formelor de expertize a corpurilor delicte în secţiile laboratorului medicolegal în baza ordonanţei organelor procuraturii şi poliţiei sau în baza deciziilor/încheierilor
judecătoreşti.
6. Subdiviziunile republicane şi teritoriale ale serviciului medico-legal vor acorda unele servicii
medico-legale contra plată în baza ordinelor elaborate şi în strictă conformitate cu cerinţele
prezentului Regulament.
7. Lista serviciilor medico-legale prestate contra plată şi tarifele acestora sunt elaborate separat
pentru subdiviziunile Centrului, în corespundere cu genul de activitate şi sunt stabilite în strictă
conformitate cu "Catalogul provizoriu de preţuri", aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr.749 din
04.08.1999.
8. Prestarea serviciilor medico-legale contra plată prevede o activitate conştiincioasă şi organizată
corect, întemeiată şi evidenţiată documentar, iar utilizarea mijloacelor acumulate se vor efectua
conform devizului de cheltuieli, aprobat în ordinea stabilită de Ministerul Finanţelor.

III. Condiţiile şi mecanismul de prestare a unor servicii medico-legale contra
plată
9. Subdiviziunile Centrului de Medicină Legală, paralel cu efectuarea expertizelor gratuite,
prevăzute de minimul garantat de stat, vor acorda unele servicii medico-legale contra piaţa la nivelul
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secţiilor respective, în strictă conformitate cu prezentul Regulament, conform preţurilor stabilite în
Catalogul de preţuri al MS.
10. La examinarea pe persoane si în baza documentelor medicale, plata se va achita în
următoarele cazuri:
a) examinarea medico-legală a persoanei agresate Ia cererea personală, sau în baza
solicitării organelor de resort;
b) în cazurile accidentelor rutiere la cererea persoanei, sau în baza solicitării organelor de
resort;
c) în cazurile stărilor şi crimelor sexuale când este cunoscut agresorul, ia cererea persoanei,
sau în baza solicitării organelor de resort;
d) la cererea companiilor de asigurare;
e) examinarea şi expertiza persoanelor de peste hotare;
f) examinarea şi expertiza persoanelor în afara orelor de lucru şi în zilele libere.
g) examinarea şi expertiza persoanelor din afara zonei de deservire, când aceasta nu este
prevăzut prin ordinul respectiv de deservire a acestei zone.
11. La achitarea plăţii pentru examinările pe persoane şi în baza documentelor medicale, persoanei
în cauză se eliberează bonul de plată aprobat de Ministerul Finanţelor cu suma indicată, în bază
căruia cheltuielile vor putea fi restituite părţii vătămate prin instanţa de judecata.
12. Nu vor plăti examinările (constatările) pe persoane şi în baza documentelor medicale
următoarele contingente de populaţie:
a) Copiii până la vârsta de 5 ani;
b) Femeile gravide;
c) Invalizii de gradul I-II;
d) Pensionarii;
e) Colaboratorii organelor de resort, agresaţi în timpul exercitării funcţiilor de serviciu;
f) Persoanele arestate şi escortate de către organele de resort.
13. Persoanele, indicate în punctul 12 al prezentului regulament, nu vor achita plata nici în cazurile
examinărilor, prevăzute în punctul 10 al regulamentului.
14. La examinarea (expertiza) medico-legală a cadavrelor, plata se va achita numai în următoarele
cazuri:
a) necropsia cadavrelor în afara orelor de lucru şi în zilele de odihnă şi sărbători la solicitarea
rudelor;
b) necropsia cadavrelor din afara zonei de deservire, când aceasta nu este prevăzut prin
ordinul respectiv de deservire a acestei zone;
c) autopsia de urgenţa a cadavrelor la solicitarea rudelor;
d) examinarea (expertiza) cadavrelor cetăţenilor de peste hotare.
15. La solicitarea rudelor sau altor persoane interesate, se vor presta contra plată următoarele
lucrări medico-legale auxiliare la cadavre:
a) serviciile igienico-cosmetice a cadavrelor;
b) restaurarea integrităţii corporale a cadavrelor;
c) conservarea (îmbălsămarea) temporară a cadavrelor;
d) păstrarea cadavrelor în camera frigoriferă;
e) păstrarea cadavrelor în casete-frigider individuale.
16. Serviciile prestate contra plată la examinarea /expertiza/ cadavrului se vor efectua numai după
înaintarea unei cereri scrise a rudelor decedatului, cu indicarea tipului şi volumului prestărilor.
17. Expertizele şi investigaţiile medico-legale efectuate în secţiile de laborator ale CML se vor
efectua contra plată în următoarele cazuri:
18. Expertizele şi investigaţiile medico-legale toxico-narcologice:
a) determinarea alcoolemiei ia persoane, indiferent de solicitant;
b) determinarea substanţelor narcotice şi altor substanţe toxice în materialul biologic prelevat
de la persoane, indiferent de solicitant;
c) determinarea substanţelor narcotice şi altor substanţe toxice în băuturi alcoolice, răcoritoare
ş.a., în produse alimentare suspecte, indiferent de solicitant;
d) determinarea alcoolemiei la cadavre în mod urgent;
e) determinarea toxicelor în materialul cadaveric la solicitarea rudelor;
f) toate expertizele, examinările şi investigaţiile toxico-narcologice solicitate sau ordonate de
către organele de anchetă, persoane particulare sau instituţii de peste hotare.
19. Expertizele şi investigaţiile medico-legale biologice se vor efectua contra plată în următoarele
cazuri:
a) determinarea grupei sangvine (ABO) şi rezusului (Rh) la cererea persoanelor;
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b) determinarea prezenţei spermei în frotiuri şi tampoane în cazurile de viol în baza solicitării
personale sau a organelor de resort, când sunt stabiliţi violatorii de către persoana violată sau
de organele de resort;
c) stabilirea paternităţii, indiferent de solicitant:
d) investigaţii medico-legale biologice solicitate de către persoanele interesate cu excepţia
organelor de resort;
e) toate tipurile de expertize şi investigaţii medico-legale biologice ordonate sau solicitate de
către organele de anchetă, solicitate de persoane particulare sau instituții de peste hotare.
20. Expertizele şi investigaţiile medico-criminalistice se vor efectua contra plată în următoarele
cazuri:
a) determinarea prezenţei metalelor în probe biologice sau corpuri delicte şi alte tipuri de
investigaţii la cererea persoanelor sau instituţiilor interesate, cu excepţia organelor de resort;
b) investigaţiile radiologice pe persoane;
c) toate expertizele şi investigaţiile medico-criminalistice ordonate sau solicitate de către
organele de anchetă, persoane particulare sau instituţii de peste hotare.
21. Investigaţiile medico-legale histopatologice se vor efectua contra plată în următoarele cazuri:
a) investigaţiile materialului cadaveric în mod urgent la cererea persoanelor interesate, cu
excepţia medicului legist sau a organelor de anchetă;
b) investigaţiile primare sau repetate a materialului biologic prelevat de la cadavrele examinate
de patomorfologi;
c) toate investigaţiile medico-legale histopatologice solicitate de către organele de anchetă,
persoane particulare sau instituţii de peste hotare.
22. Toate expertizele şi investigaţiile medico-legale toxico-narcologice, biologice, medicocriminalistice şi histopatologice pe cadavre şi persoane, a corpurilor delicte, în baza ordonanţei
organelor de anchetă sau deciziei /încheierii/ judecătoreşti, se vor efectua fără plată.
23. Expertizele medico-legale complicate în comisie se vor efectua contra plată în următoarele
cazuri:
a) expertizele medico-legale în comisie pe dosarele civile;
b) expertizele medico-legale în comisie pe dosarele penale în cazurile accidentelor rutiere,
ordonate în baza demersului avocatului, fără modificarea concluziilor primare;
c) expertizele medico-legale în comisie pe dosarele civile şi penale la ordonanţa procuraturii
sau deciziei judecătoriei militare;
d) expertizele medico-legale în comisie pe dosarele civile şi penale la ordonanţa procuraturii
sau în baza deciziei/încheierii judecătoriei de peste hotare.
24. Eliberarea copiilor (extraselor) din rapoartele de expertiză sau examinare medico-legală pe
persoane şi cadavre sau a investigaţiilor de laborator se efectuează contra plată persoanelor şi
instituţiilor interesate, inclusiv organelor de resort.
25. Consultaţia persoanelor (pătimiţilor, avocaţilor, etc.) de către specialiştii calificaţi ai CML şi
catedrei de medicină legală în problemele ce nu contravin legislaţiei în vigoare se va efectua contra
plată.
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IV. Modul de colectare şi evidenţă a mijloacelor băneşti încasate pentru
prestarea serviciilor medico-legale
26. Modul de colectare şi evidenţă a mijloacelor băneşti încasate de către unităţile medico-legale
pentru serviciile prestate contra plată şi utilizarea acestora se efectuează conform prevederilor
Regulamentului cu privire la prestarea către populaţie a serviciilor medicale contra plată, aprobat
prin Hotărârea Guvernului Nr.749 din 04.08.1999.
27. Primirea şi păstrarea mijloacelor băneşti şi verificarea respectării disciplinei de casă se va
efectua în strictă conformitate cu reglementările prevăzute de "Regulile de efectuare a operaţiunilor
de casă în economia naţională a Republicii Moldova", aprobate prin Hotărârea Guvernului RM nr.
764 din 25 decembrie 1992 şi "Instrucţiunea despre modul de primire, evidenţă şi utilizare a
mijloacelor băneşti încasate de către instituţiile ocrotirii sănătăţii pentru plata serviciilor medicale",
aprobată de către MS şi MF ale RM la 25.05.1999.
28. În condiţiile municipiului Chişinău. medicul-legist va întocmi bonul de plată aprobat prin ordinul
Ministerului Finanţelor în trei exemplare după introducerea plăţii în casă de către persoane,
exemplarul unu al bonului rămâne în casă, al doilea se transmite plătitorului, iar al treilea, la care se
alătură bonul cu amprenta aparatului de casă, se restituie şefului de secţie pentru evidenţă şi
întocmirea dărilor de seamă.
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29. În condiţiile subdiviziunilor medico-legale teritoriale /judeţene şi de sector/, care nu dispun de
aparat de casă, şeful secţiei va întocmi bonul de plată respectiv în trei exemplare, va încasa banii
lichizi de la persoane, exemplarul ai doilea se transmite plătitorului, exemplarul al treilea se va
păstra la şeful de secţie pentru evidenţă şi întocmirea dărilor de seamă, iar exemplarul unu a
bonurilor acumulate împreună cu banii încasaţi se vor preda în contabilitatea CML nu mai rar de o
data în lună.
30. Medicilor din secţiile teritoriale care efectuează lucrări medico-legale contra plata în afara orelor
de lucru li se atribuie răspunderea pentru mijloacele băneşti primite în numerar, fiind obligaţi să
respecte regulile privind operaţiunile de casă.
31. În unele cazuri excepţionale, persoanele pot fi scutite de plata prevăzută de prezentul
regulament sau pot fi acordate reduceri de 50%, în condiţiile municipiului Chişinău - de către
administraţie /director sau vice-director/, iar în condiţiile secţiilor judeţene şi de sector - de către
şeful secţiei. Scutirea sau acordarea unei reduceri se va face în baza unei cereri cu indicarea
motivului.
32. Evidenţa contabilă a surselor acumulate de pe urma prestării serviciilor medico-legale contra
plată se va efectua în conformitate cu Instrucţiunea nr.85 din 09 octombrie 1996 a Ministerului
Finanţelor.
33. Mijloacele financiare încasate de la prestarea serviciilor cu plată se vor depune integral ia contul
special al CML. Se interzice utilizarea banilor lichizi de către casierii obşteşti pentru procurarea
mărfurilor gospodăreşti, rechizitelor de cancelarie sau altor materiale, iar sumele încasate urmează
să fie predate în casa CML cu depunerea ulterioară a acestora pe contul extrabugetar respectiv.

V. Utilizarea mijloacelor băneşti provenite din serviciile medico-legale
prestate contra plată
34. Mijloacele financiare acumulate în urmă prestării serviciilor medico-legale contra plată, vor fi
utilizate integral pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale, întreţinerea curentă a subdiviziunilor
respective ale CML, stimularea materială a colaboratorilor.
35. Utilizarea mijloacelor financiare obţinute se efectuează în baza devizului de cheltuieli aprobat în
ordinea stabilită de Ministerul Finanţelor.
36. Mijloacele financiare acumulate pe contul special se vor utiliza conform instrucţiunii aprobate
prin ordinul Ministerului Finanţelor nr. 13 din 13. februarie 1995, cu completările ulterioare prevăzute
în ordinul Ministerul Finanţelor nr. 61 din 18 iulie 1995 "privind completarea listei mijloacelor
speciale ale instituţiilor finanţate de la buget".
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VI. Dispoziţii finale
37. Asistenţa medico-legală gratuită prevăzută în cadrul minimului garantat de stat, va fi revizuită
anual în dependenţă de posibilităţile financiare ale statutul, exprimate în legea bugetului, iar Centrul
de Medicină Legală va putea introduce modificările necesare în scopul optimizării volumului
minimului de asistenţă medico-legală gratuită, garantat de stat.
38. Plăţile sau compensaţiile pentru serviciile medico-legale prestate contra plată pot fi achitate de
către persoane fizice, organizaţii şi instituţii, patroni, sponsori etc. în bani lichizi sau prin transfer.
39. Personalul serviciului medico-legal poartă responsabilitatea pentru calitatea serviciilor medicolegale acordate atât în cadrul minimului de asistenţă medico-legală gratuită, garantat de stat, cât şi
celor prestate contra plată populaţiei.
40. Administraţia CML şi şefii subdiviziunilor medico-legale republicane şi teritoriale sunt obligaţi să
informeze populaţia şi organele de resort, să ofere explicaţii referitoare la volumul serviciilor medicolegale gratuite, lista serviciilor prestate contra plată, preţurile şi condiţiile acordării acestor servicii.
Directorul CML, Profesor universitar

Gh. BACIU

Executor: A. Susanu
Tel.: 73-82-78
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