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1 Scop 
Prezenta procedură documentează şi menţine în cadrul IML Iaşi un mod 
unitar şi controlat de desfăşurare a activităţii de stabilire a filiaţiei în cadrul 
Compartimentului de genetică.  

 
2 Domeniu de aplicare 
Prevederile prezentei proceduri se aplică pentru activităţile cu indicativul  A15 

(filiaţii). 
 

3 Definiţii şi abrevieri 
3.1 Definiţii 

 SR EN ISO 9000: 2015 „Sisteme de management al calităţii. Principii 
fundamentale şi vocabular” 

 

3.2 Abrevieri 
IML Iaşi - Institutul de Medicină Legală Iaşi 
MC – Manualul calităţii 
RMC - Reprezentantul Managementului Calităţii  
ADN – Acid dezoxiribonucleic 

 

4 Documente de referinţă  

 MC – 01 – Manualul calităţii; 

 SR EN ISO 9001: 2015 – Sisteme de management al calităţii - Cerinţe;   

 SR EN ISO 9000: 2015 - Sisteme de management al calităţii – Principii 
fundamentale şi vocabular; 

 Ordonanţa de Guvern nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi 
funcţionarea instituţiilor de medicină legală 

 Hotărârea de Guvern nr. 774/2000 pentru aprobarea Regulamentului 
de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 1/2000 privind 
organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală 

 Legea nr. 459/2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de 
medicină legală 

 Legea nr. 271/2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
57/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor 
de medicină legală 

 Ordonanţa Guvernului nr. 57/2001 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi 
funcţionarea instituţiilor de medicină legală 

 Ordinul nr. 1.134/C din 2000 pentru aprobarea Normelor procedurale 
privind efectuarea expertizelor, a constatărilor şi a altor lucrări 
medico-legale 

 Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală cu 
completările şi modificările ulterioare 

 Legea nr. 286/2009 privind Codul penal cu completările şi modificările 
ulterioare 
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 Lista activităţilor IML Iaşi cod POQ-06F1 
 
5 Descrierea procedurii 
Expertiza medico-legală a filiaţiei biologice, incluzând pe cea de cercetare a 
paternităţii, se efectuează la cererea instanţelor judecătoreşti sau la cererea 
persoanelor interesate, în cadrul institutelor de medicină legală, conform 
competenţei teritoriale şi a normelor metodologice stabilite de Consiliul 
Superior de Medicină Legală, de către o comisie alcătuită dintr-un medic 
legist, care este preşedintele comisiei şi 2 specialişti, având specialitatea în 
medicină de laborator, genetică medicală, biochimie sau biologie, cu 
competenţe în genetică moleculară. 
 
La baza activităţii de stabilire a filiaţiei care se execută în cadrul 
Compartimentului de genetică se află examenul ADN. 
 
Solicitările către Compartiment pot fi primite atât din partea instanţelor de 
judecată, cât şi din partea unor persoane fizice, ambele fiind încadrate la 
indicativul A15.  
 
Solicitările primite sunt transmise la Secretariatul General al IML Iaşi, unde 
sunt înregistrate de secretară în Registrul electronic documente cod PS – 
01R1. 
 
Atunci când, clientul nu solicită efectiv realizarea unei expertize de filiație, ci 
doreşte doar furnizarea de informaţii şi lămuriri referitoare la procedura de 
efectuarea a expertizei de filiație, solicitările sunt luate în evidenţă în 
„Registrul de corespondenţă Filiație ADN” cod POI-A15 FiliațiiR3. 
 
În cazul solicitărilor primite din partea instanţelor de judecată, acestea sunt 
transmise spre analiză Directorului. Acesta face o primă analiză asupra 
solicitării şi, după ce o încadrează pe indicative, conform „Listei activităţilor 
IML Iaşi” cod POQ-06F1, o transmite la Compartimentul de genetică, în 
vederea executării acesteia.  
 
Pe lângă solicitările transmise de instanţele de judecată, IML Iaşi primeşte şi 
execută solicitări formulate de persoane fizice. În acest sens, persoanele 
fizice, care doresc realizarea unui examen în vederea stabilirii filiaţiei, ridică 
de la Secretariatul General al IML Iaşi formularul „Cerere expertiză filiaţii 
ADN” cod POI-A15 Filiaţii F1. După completarea cererii, aceasta este 
înregistrată la Secretariatul General al IML Iaşi. La înregistrarea cererii, 
secretara verifică dacă mai există în evidenţa IML Iaşi alte solicitări similare 
care privesc persoanele din cerere şi consemnează acest lucru pe cerere. 
După înregistrarea cererii şi după achitarea taxei, persoana fizică se prezintă 
la asistentul medical al Compartimentului de genetică unde depune cererea. 
 
Toate solicitarile care vizează efectuarea de expertize ADN în vederea 
stabilirii filiaţiei sunt recepţionate de asistentul medical al Compartimentului 
de genetică, care le înregistrează în „Registrul de evidenţă solicitări” cod POI-
A15 Filiaţii R1. După înregistrare, solicitarea este predată şefului de 
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Compartiment în vederea analizării disponibilităţii resurselor umane şi 
materiale necesare efectuării expertizei. În urma analizei, Şeful de 
Compartiment dispune după caz efectuarea sau nu a serviciului solicitat şi 
stabileşte, în funcţie de gradul de prioritate al solicitării, gradul de încărcare 
al Compartimentului, termenul de execuţie. Atunci când solicitările conţin 
termene ce nu pot fi onorate, se comunică solicitantului telefonic sau prin 
adresă scrisă acest lucru.  
 
Şeful de Compartiment repartizează lucrările personalului de specialitate din 
cadrul Compartimentului de genetică, ţinând cont de încărcătura fiecărui 
specialist, de complexitatea cazului şi de competenţele personalului. 
Lucrarea se repartizează unei echipe formată din doi specialişti, din care una 
este desemnată responsabil principal de caz.   
 
Persoana desemnată responsabil principal de caz se ocupă de prelevarea 
probelor. 
 
Prelevarea probelor se face în principiu în zilele de luni ale săptămânii, între 
orele 9.00-12.00, excepţie făcând cazurile urgente. 
 
Înainte de recoltarea probelor, se semnează „Procesul verbal de prelevare 
probe biologice - ADN” cod POI-A15 Filiaţii F2 de către toţi cei implicaţi 
(persoanele în cauză (bărbat şi femeie, rude), cadru superior şi asistentă, 
eventual alte persoane care au fost martore la procesul de recoltare). 
Totodată, persoanele testate sunt informate asupre obiectivului analizei 
medico-legale şi sunt rugate să îşi dea acordul în scris referitor la prelevarea 
de probe biologice. În cazul în care se refuză semnarea Procesului verbal de 
prelevare probe biologice - ADN” cod POI-A15 Filiaţii F2, recoltarea nu are 
loc. Procesul verbal de prelevare probe biologice - ADN” cod POI-A15 Filiaţii 
F2 semnat se anexează la dosarul cazului.  
 
Prelevarea probelor de la persoanele în cauză se face în Camera de Recoltare. 
Se trece la prelevarea efectivă a probelor doar după ce responsabilul 
principal de caz face verificarea identităţii fiecărei persoane testate, pe baza 
confruntării datelor înscrise în solicitare (adresă din partea instanţelor de 
judecată sau cerere individuală din partea persoanelor fizice) cu cele din 
actele de identitate (Buletin de Identitate/ Carte de Identitate sau Certificat 
de naştere pentru minori) şi înregistrează cazul în Registrul FILIAŢII ADN 
cod POI-A15 Filiaţii R2. O dată cu verificarea identităţii se fac şi copii după 
actele de identitate prezentate, care se ataşează la dosarul cazului. În cazul 
în care, copilul nu posedă certificatul de naştere, se ia o declaraţie scrisă a 
însoţitorilor în care aceştia declară că acela este copilul în cauză. În această 
situaţie, declaraţia se ataşează la dosarul cazului şi se solicită transmiterea 
ulterioară a unei copii a certificatului de naştere al copilului, fără de care nu 
vor fi eliberate rezultatele analizelor. 
 
Se efectuează prelevările de probe biologice constând în eşantioane de salivă 
şi, dacă se consideră că este cazul şi eşantioane de sânge. 
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După identificarea persoanelor, persoana responsabil pricipal de caz 
inscripţionează recipientele în care se vor preleva probele. Pentru prelevarea 
probelor de salivă se utilizează tuburi conţinând tampoane de bumbac 
sterile, iar pentru prelevarea probelor de sânge, sistemul de recoltare prin vid 
(vaccutainere). Pe eticheta recipientelor se inscripţionează: numele şi 
prenumele persoanei, numărul curent al cazului (F__), data şi calitatea 
persoanei testate (M-mamă, C-copil, T-prezumtiv tată, BM-bunic matern, 
BP-bunic patern, UM-unchi de mamă, UP - unchi de tată, MM- mătuşă 
maternă, MP – mătuşă paternă, SP – soră paternă, SM – soră maternă etc.) 
 
După inscripţionarea recipientelor, persoanele în cauză sunt invitate, una 
câte una, pentru prelevarea probelor. Prelevarea constă în:  

oPentru salivă – ştergerea mucoasei interne a obrazului cu tampoanele 
sterile. Se prelevează de rutină trei eşantioane pentru fiecare persoană. 
oPentru sânge – puncţionarea unei vene, de regulă la plica cotului. Se 
prelevează de regulă o singură probă, doar în cazuri speciale două, din 
care una se conservă.  

 
Prelevarea probelor biologice se face de către asistentul medical al 
Compartimentului de genetică, sub supravegherea directă a responsabilului 
principal de caz.  
 
În cazul în care la data programată de către instanţă nu s-au prezentat toate 
persoanele convocate la testare, persoanelor prezente li eliberează o 
„Adeverinţă” cod POI-A15 Filiaţii F3, semnată de către Şeful de 
Compartiment, în care se consemnează prezentarea lor la procesul de 
prelevare (data şi intervalul orar al prezenţei în IML Iaşi).  
 
După recoltare, probele sunt transferate în Camera de extracţie ADN a 
probelor din cadrul Compartimentului de Genetică, unde responsabilul 
principal de caz, care a supravegheat prelevarea de probe, are obligaţia să 
efectueze procedurile de conservare a probelor: probele de sânge sunt 
depozitate în frigiderul de probe, la o temperatură de 4ºC (pentru cazurile 
speciale, când se doreşte conservarea celei de-a doua probe, la o 
temperatură de – 20ºC); tampoanele bucale sunt conservate prin decuparea 
tubului si plasarea lui intr-un plic de hartie inscriptionat cu datele persoanei 
si indicativul. Toate plicurile de la acelasi caz se pun intr-un plic mare 
inscriptionat. Se pastreaza la temperatura camerei. 
 
Orice întârziere privind prelucrarea probelor este comunicată în scris 
solicitantului precizându-se motivele. 
 
În momentul începerii prelucrării probelor, responsabilul principal de caz 
înregistrează probele în Registru de lucru FILIAŢII ADN cod POI-A15 Filiaţii 
R3, unde fiecare probă primeşte un indicativ propriu.  
După înregistrare, se trece la efectuarea analizelor care presupune 
parcurgerea următoarelor etape: 

1. Extracţie ADN  
2. Cuantificare 
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3. Amplificare PCR  
4. Detecţia şi identificarea produşilor de reacţie în analizatorul genetic 

automat   
5. Prelucrarea statistică a rezultatelor 
6. Interpretarea rezultatelor 

 
Pe măsură ce sunt efectuate etapele expertizei se înregistrează rezultatele în 
Registrul de lucru FILIAŢII ADN cod POI-A15 Filiaţii R3, iar la final pe baza 
corelării rezultatelor obţinute se întocmeşte „Fişa de genotipare” cod POI-A15 
Filiaţii F4. 
 
După finalizarea analizelor, rezultatele înregistrate servesc la întocmirea 
„Raportului de expertiză medico-legală – Examen ADN” cod POI-A15 Filiaţii 
F5. 
Raportul este redactat şi dactilografiat electronic în ciornă de responsabilul 
principal de caz.  
 
Rezultatele investigaţiilor sunt prezentate apoi şi celorlalţi membri ai 
comisiei de expertiză, care formulează concluziile.  
După formularea concluziilor, responsabilul principal de caz elaborează 
forma finală a raportului, care este apoi verificată şi semnată de toţi membrii 
comisiei. 
 
Comisia de expertiză care semnează rapoartele de expertiză medico-legală – 
Examen ADN este desemnată prin decizie de conducerea IML Iaşi. Comisia 
de expertiză este alcătuită dintr-un medic legist, care este preşedintele 
comisiei, şi 2 specialişti având specialitatea în medicină de laborator, 
genetică medicală, biochimie, biologie, cu competenţe în genetică 
moleculară. 
 
Rapoartele se redactează de regulă în două exemplare, iar la cererea 
clientului se eliberează şi al treilea exemplar.  
 
Rapoartele sunt înregistrate în Registrul FILIAŢII ADN cod POI-A15 Filiaţii 
R2, fiind apoi expediate solicitantului prin Secretariatul general all IML Iaşi, 
pe bază de semnătură (pentru persoane fizice) sau prin poştă cu confirmare 
de primire (pentru persoane fizice si juridice), numai după ce s-a făcut 
confirmarea plăţii de către Biroul Contabilitate pentru serviciile prestate. 
 
Eşantioanele de probe biologice care nu au fost supuse testării se păstrează 
în spaţii special amenajate, conform prevederilor procedurii operaţionale 
„Păstrarea produsului” cod POQ-09. De asemenea, se arhivează şi extractele 
de ADN prin congelare (minim 5 ani), în spaţii special amenajate, în cutii 
etichetate (cu etichete purtând înscrisul „de la indicativ nr. ……. până la 
……”). Restul produşilor de reacţie din celelalte etape de laborator nu se 
conservă. 
 

6 Responsabilităţi 
Director: 
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 repartizează rezolvarea solicitărilor  

 semnează adresele de însoţire a rezultatelor 
 

Şef Compartiment: 

 organizează, îndrumă şi controlează buna desfăşurare a activităţii 
Compartimentului; 

 analizează solicitările primite şi dispune rezolvarea acestora; 

 repartizează către personalul din subordine rezolvarea solicitărilor 
primite; 

 asigură aplicarea cerinţelor sistemului de management al calităţii; 

 asigură condiţii optime de desfăşurare a activităţii; 

 asigură desfăşurarea proceselor numai cu personal calificat; 

 asigură păstrarea înregistrărilor emise; 

 asigură şi verifică desfăşurarea proceselor cu echipamente verificate şi 
calificate; 

 asistă la recoltarea de probe în anumite cazuri speciale; 

 eliberează adeverinţă pentru prezentare la prelevare de probe 

 
Asistent medical: 

 ţine evidenţa solicitărilor şi expedierilor 

 ţine evidenţa loturilor 

 asigură interfaţa cu clientul  

 asigură recoltarea probelor de sânge (la cerere) 

 semnează Procesul verbal de prelevare a probelor biologice 
 

Responsabilul principal de caz:  

 prelevează probele de salivă 

 semnează Fişa de prelevare a probelor 

 înregistrează probele în Registrul FILIAŢII ADN 

 înregistrează cazurile în Registru de lucru FILIAŢIE ADN 

 efectuează analiza probelor 

 redactează raportul de expertiză 

 formulează concluziile raportului de expertiza  

 elaborează, verifică şi semnează raportul de expertiză 
 

Comisia de expertiză 

 formulează concluziile raportului de expertiză 

 elaborează, verifică şi semnează raportul de expertiză 
 

7 Înregistrări. Formulare 
7.1 Cerere expertiză filiaţie cod POI-A15 Filiaţii F1 
7.2 Registrul de evidenţă solicitări cod POI-A15 Filiaţii R1 
7.3 Procesul verbal de prelevare probe biologice - ADN” cod POI-A15 Filiaţii 

F2  
7.4 Adeverinţă cod POI-A15 Filiaţii F3 
7.5 Registrul FILIAŢII ADN cod POI-A15 Filiaţii R2 



Institutul de 
Medicină Legală  

Iaşi  

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ 
Cod: POI-A15 

Filiații 

EXPERTIZA ADN FILIAȚII 

Editia: 2 

Revizia: 0 

Pag. 9/21 

Exemplar:  

 

Expertize, examinări, constatări, examene de laborator şi alte lucrări medico-legale asupra persoanelor 
în viaţă, cadavrelor, produselor biologice şi corpurilor delicte, precum şi efectuarea de expertize 

medico-legale psihiatrice şi de cercetare a filiaţiei 

 

7.6 Registrul de lucru FILIAŢII ADN cod POI-A15 Filiaţii R3 
7.7 Fişa de genotipare cod POI-A15 Filiaţii F4 
7.8 Raportul de expertiză medico-legală – Examen ADN cod POI-A15 

Filiaţii F5 
7.9 Registrul de corespondenţă Filiație ADN cod POI-A15 FiliațiiR3 
7.10 Solicitare internă cod POI-A15 Filiaţii F6 
 
8 Anexe 
8.1 Anexa1 - Cerere expertiză filiaţie cod POI-A15 Filiaţii F1 
8.2 Anexa 2 - Registrul de evidenţă solicitări cod POI-A15 Filiaţii R1 
8.3 Anexa 3 - Registrul FILIAŢII ADN cod POI-A15 Filiaţii R2 
8.4 Anexa 4 - Procesul verbal de prelevare probe biologice - ADN” cod POI-

A15 Filiaţii F2  
8.5 Anexa 5 - Adeverinţă cod POI- A15 Filiaţii F3 
8.6 Anexa 6 - Registrul de lucru FILIAŢII ADN cod POI-A15 Filiaţii R3 
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CERERE EXPERTIZĂ FILIAŢIE 

 
 

Domnule Director, 
 
 

Subsemnatul ........................................... domiciliat .................................... 
......................................................................................................................  
şi subsemnata ........................................... domiciliată ................................. 
...................................................................................................................... 
vă rugăm să binevoiţi a aproba efectuarea examenului genetic ADN pentru 
stabilirea filiaţiei minorului (ei) .................................................... născut (ă) 
la data de ............................................. 
 
Data     Semnăturile 
 
 
Domnului Director al IML Iaşi 
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REGISTRUL DE EVIDENŢĂ SOLICITĂRI 
 
 
Nr. 
Crt 

Indicativ nr. 
(IML Iaşi)  

Data intrării Solicitant/Inst
anţă Cerere 

Dosar Nume prenume 
persoane investigate 

Data predării 
raportului la 
Secretariatul 
general IML 
Iaşi 

Obs  
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REGISTRUL FILIAŢII ADN 
 
 
Nr. 
crt 
(F_
) 

Data 
recoltării 

Nr. de 
înregistrar
e IML Iaşi 

Solicitant
/ Nr. 
adresă  

Date de identificare a 
persoanelor 

Indicativ probă Responsabil 
caz 

Data finalizării Data predării 
raportului/ 
Semnătura de 
primire 

Obs  
 

 CNP Nume, 
prenume/ 
Vârsta 
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PROCES VERBAL DE PRELEVARE PROBE BIOLOGICE 

Nr. caz ................................... 
 

Încheiat astăzi .......................................................... cu ocazia prelevării de 
probe biologice necesare efectuării expertizei ADN în vederea stabilirii filiaţiei, 
solicitată prin adresa/ cererea înregistrată la IML Iaşi cu 
nr......................................... Probele biologice sunt prelevate de la următoarele 
persoane:  
 

Nume /Prenume 
Semnătura 

CNP Calitatea Proba biologica prelevată Indicativul 
probei 

prelevate Salivă* 
(nr. 

esantioane 
prelevate) 

Sânge** 
(nr. 

esantioane 
prelevate) 

 
 
 
 
 

    

 

 
 
 
 
 

    

 

 
 
 
 
 

    

 

*Eşantionul de salivă a fost prelevat de pe faţa internă a mucoasei obrazului pe suport de tampon de vată 
steril 
**Eşantionul de sânge a fost prelevat prin puncţie intravenoasă în vacutainer steril având suport 
anticoagulant de EDTA 

 
Persoanele mai sus menţionate declară că au fost informate asupra obiectivului 
acestei expertize medico-legale şi sunt de acord cu prelevarea de probe 
biologice. 
 
Prelevarea probelor biologice a fost efectuată de :. ......................................... 

              (nume, prenume, semnătura) 
Au asistat la prelevare: 

1. ................................................................................. 
(nume, prenume, semnătura) 

2. ................................................................................. 
(nume, prenume, semnătura) 

3. ................................................................................. 
(nume, prenume, semnătura) 

 
Prelevarea a fost efectuată la ora ..................... 
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cod POI-A15 Filiaţii F3 ed. 1, rev. 0 

 
 

           A15/ 
          

ADEVERINŢĂ 
 

       
 
Catre, 

 
 
................................................................ 
 
 

 
 
Referitor la dosarul nr. …….....….. privind stabilirea filiaţiei prin expertiza ADN, 

prin prezenta vă facem cunoscut, că la data stabilită pentru prelevarea probelor 

biologice, necesare efectuării acestei expertize, a fost prezent/prezentă la sediul 

IML Iaşi domnul/doamna …………………………………………………………….. 

împreună cu minorul/minora ……………………………..................................... 

 
 
                                                                                  Şef compartiment 

 
 
 
 

Data:  
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Registru de lucru FILIAŢII ADN 
 
 
 

Nr. Indicativ de lucru al 
probei  

Proba 
(tipul 

probei/apartenenţa) 

Extracţie 
(metoda/data/NP 

analist)  

Cuantificare ADN - 
opţional 

(protocol/kit/ data/NP 
analist) 

PCR 
(denumire 

kit/diluţie/protocol 
amplificare/data/NP 

analist) 

Secvenţiere 
(denumire 

kit/diluţie/protocol 
amplificare/data/NP 

analist) 
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cod POI-A15 Filiaţii F4 ed.1, rev.0 

 
FIŞA DE GENOTIPARE 

NR. CAZ _______________ 

 
 

 
 
 

 
IPC = ______________________                     PP = _________________% 
 
 
Întocmit de: 
 
Data:  

locus mama copil prezumtiv 
tata IP 

D8S1179     
D21S11     
D7S820     
CSF1PO     
D3S1358     
TH01     
D13S317     
D16S539     
D2S1338     
D19S433     
vWA     
TPOX     
D18S51     
D5S818     
FGA     
AMEL     
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Anexa 8 

 
 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 
INSTITUTUL DE MEDICINĂ LEGALĂ IAŞI 

Str. Buna Vestire, nr. 4, Iaşi 
Tel. 0232/267751, Fax. 0232/261617 

Nr. ........ din ............ 
 

                
Către, 

......................................... 
 

 La adresa privind dosarul nr. (La cererea dumneavoastra).................., vă înaintăm Raportul de 

Expertiză Medico-Legală – Examen ADN solicitat, privind stabilirea paternităţii minorului 

............................. 
Taxa de expertiză în valoare de ................ RON a fost achitată cu chit. Nr......... din data de 

...........                                                          
 
 

DIRECTOR,        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............................................................................................................................................................... 
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cod POI-A15 Filiaţii F5 ed. 1, rev 0      

 

RAPORT DE EXPERTIZĂ MEDICO-LEGALĂ 

- EXAMEN ADN – nr. ...... din ....... 

Subsemnaţii (N/P, titlu, calitatea) 

 ........................................, medic primar legist, 

 ........................................, biolog, 

 ........................................, biochimist, 
toţi de la IML Iaşi, întruniţi în comisie în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernamentale nr.1/ 

2000, în baza adresei .............. privind dosarul nr. .........., am efectuat în cadrul Compartimentului de 

Genetică Medico-Legală al IML Iași, examenul ADN solicitat în baza probelor recoltate, constatând 

următoarele: 
 
Obiectivele expertizei: Stabilirea paternităţii copilului .................. 

              Tată biologic prezumtiv : ...................  
 
Descrierea probelor care au facut obiectul examenului ADN: 
În cadrul Compartimentului de Genetică Medico-Legală al IML Iaşi, în data de ......... au fost prelevate 

următoarele probe biologice:  
Nr. 
crt
. 

Nume/Prenume CNP Calitatea Eşantion Indicativ proba 
la recoltare salivă* sânge*

* 1   prezumtiv tată  1 2/19.09.2011-T 
2   mamă  1 2/19.09.2011-M 
3   copil  1 2/19.09.2011-C 

* proba de saliva este recoltata de pe fata interna a obrazului pe suport de vata de bumbac steril, in tub inchis,  
** proba de sange integral, cca 2 ml este recoltata prin punctie venoasa, in vaccutainer steril, pe suport de EDTA  
 
Recoltarea probelor de sânge s-a efectuat cu acordul părţilor, care au semnat Procesul verbal de 

prelevare de probe biologice. Restul probelor care nu au fost supuse analizei au fost conservate în 
compartiment, conform recomandărilor metodologice referitoare la conservarea probelor biologice în 

vederea examenului ADN. 
 

METODA DE ANALIZĂ: 
 
1. Extracţia ADN:  
2. Cuantificarea ADN:  
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3. Amplificarea ADN:  
4. Electroforeza capilară  

5. Analiza și interpretarea datelor  

REZULTATE: 
 
Genotipurile cazurilor analizate sunt indicate în anexa.  

CONCLUZII: 
Studiul comparativ al profilurilor genetice indică următoarele: 

1. Numitul ................... poate fi tatăl copilului ....................,        cu o probabilitate a paternităţii de 

PP=....... %, IPC=....... 

2. Este exclus ca ............. să fie tatăl biologic al copilului ............... Excluderea a fost făcută pe .. 

loci STR, conform tabelului de mai sus. 

 

COMISIA DE EXPERTIZĂ 

(Numele, prenumele şi semnăturile membrilor comisiei) 

 

Medic primar legist,      Biolog,    Biochimist, 

.........................      ....................................               .................... 

 

Prezentul raport este 

redactat pe ...... pagini de 

către responsabil 

caz, ................. 
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Registrul de corespondenţă Filiaţii ADN 
 
Nr. 
crt. 

Indicativ/ Nr. 
înregistrare 

IML Iaşi 
 

Data primirii Numele şi 
prenumele 

persoanei în 
cauză 

Solicitant Nr. şi data 
adresei de 
solicitare 

Răspuns Data 
finalizării  
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Anexa 12 
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SOLICITARE INTERNĂ 

 
 

Nr.       A15………………. Data: ………………………………. 

Nume: ……………………………………………………………………………............. 

Solicitare:  grupă sanguină      status secretor                  

Material biologic:   sânge    os    fir de păr    secreții    alte 

Tip extracţie: ………………………………………………………………................... 

Solicitant: …………………………………………………………………………........... 

Rezultat: …………………………………………………………………………............. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Analizat, 
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EXPERTIZA ADN IDENTIFICARE 
 

COD: POI – A15 Identificare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elemente privind 
responsabilii/ 
operațiunea 

Numele și 
prenumele 

Funcția Data Semnătura 

ELABORAT Irina STREBA Coordonator 
laborator 

03.01.2018  

VERIFICAT  Carleta TEODORESCU RM 
Șef laborator 

03.01.2018  

VERIFICAT ŞI 

APROBAT 

Prof. univ. dr. 

Diana BULGARU ILIESCU 

DIRECTOR  03.01.2018  
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SITUAȚIA EDIȚIILOR ȘI A REVIZIILOR PROCEDURII 

Nr. 
crt Ediția/ revizia în 

cadrul ediției 

 

Componenta revizuită 

 

Modalitatea reviziei 

 

Data de la care se 

aplica prevederile 

ediției sau reviziei 

ediției 

1 2 3 4 

1. Ediția 2/ revizia 0 x x 03.01.2018 
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1 Scop 
Prezenta procedură documentează şi menţine în cadrul în cadrul 

Laboratorului de genetică un mod unitar şi controlat de desfăşurare a 
activităţii de expertiză medico-legală ADN în scopul identificării de persoane.  

 

2 Domeniu de aplicare 
Prevederile prezentei proceduri se aplică pentru activităţile cu indicativul A15 

(identificare). 

 
3 Definiţii şi abrevieri 

3.1 Definiţii 

 SR EN ISO 9000: 2015 „Sisteme de management al calităţii. Principii 

fundamentale şi vocabular” 
 

3.2 Abrevieri 

IML Iaşi - Institutul de Medicină Legală Iaşi  
MC – Manualul calităţii 

RMC - Reprezentantul Managementului Calităţii 
ADN – Acid dezoxiribonucleic 

 

4 Documente de referinţă  

 MC – 01 – Manualul calităţii; 

 SR EN ISO 9001: 2015 – Sisteme de management al calităţii - Cerinţe;   

 SR EN ISO 9000: 2015 - Sisteme de management al calităţii – Principii 

fundamentale şi vocabular; 

 Ordonanţa de Guvern nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi 

funcţionarea instituţiilor de medicină legală 

 Hotărârea de Guvern nr. 774/2000 pentru aprobarea Regulamentului 

de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 1/2000 privind 
organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală 

 Legea nr. 459/2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de 

medicină legală 

 Legea nr. 271/2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 

57/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de 

medicină legală 

 Ordonanţa Guvernului nr. 57/2001 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi 
funcţionarea instituţiilor de medicină legală 

 Ordonanţa de Guvern nr. 1/2000, republicată 

 Ordinul nr. 1.134/C din 2000 pentru aprobarea Normelor procedurale 

privind efectuarea expertizelor, a constatărilor şi a altor lucrări 
medico-legale 

 Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală cu 

completările şi modificările ulterioare 



Institutul de 

Medicină Legală 
Iaşi 

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ 
Cod: POI-A15 

Identificare 

EXPERTIZA ADN IDENTIFICARE 

Editia: 2 

Revizia: 0 
Pag. 4/17 
Exemplar:  

 

Expertize, examinări, constatări, examene de laborator şi alte lucrări medico-legale asupra persoanelor 
în viaţă, cadavrelor, produselor biologice şi corpurilor delicte, precum şi efectuarea de expertize 

medico-legale psihiatrice şi de cercetare a filiaţiei 

 Legea nr. 286/2009 privind Codul penal cu completările şi modificările 
ulterioare 

 Lista activităţilor IML IAŞI cod POQ-06F1 
 

5 Descrierea procedurii 
Expertiza medico-legală ADN în scopul identificării de persoane se efectuează 

la cererea instanţelor judecătoreşti sau la cererea persoanelor interesate, în 
cadrul institutelor de medicină legală, conform competenţei teritoriale şi 
normelor metodologice stabilite de Consiliul Superior de Medicină Legală, de 

către o comisie alcătuită dintr-un medic legist, care este preşedintele 
comisiei, şi 2 specialişti având specialitatea în medicină de laborator, 
genetică medicală, biochimie sau biologie, cu competenţe în genetică 

moleculară. 
 

Solicitările către laborator pot fi interne (primite de la laboratoare de 
specialitate din cadrul IML IAŞI – Laboratorul de Medicină Clinică, 
Laboratorul de Prosectură), cât şi externe (primite de la Parchet, Judecătorii, 

alte laboratoare, Serviciile de medicină legală teritoriale).  
 

Solicitările externe sunt încadrate la indicativul A15, în timp ce cele interne 
păstrează indicativul activităţii la care se corelează expertiza medico-legală 
privind identificarea de persoane solicitată. 

 
Solicitările externe sunt mai întâi înregistrate la Secretariatul General al IML 
Iaşi în Registrul electronic documente cod PS – 01R1, iar apoi sunt 

transmise spre analiză Directorului IML Iaşi. Directorul IML Iaşi face o primă 
analiză asupra solicitării şi după ce o încadrează pe indicative, conform 

Listei activităţilor IML IAŞI cod POQ-06F1, o transmite la Compartimentul de 
Genetică Medico-Legală în vederea executării acesteia.   
 

Solicitările vin însoţite de probele care fac obiectul examenelor cerute. 
Probele pot fi: sânge, fragment de ţesuturi sau de organe, tampoane cu 

diverse secreţii recoltate de la cadavru, fire de păr, obiecte purtătoare de pete 
biologice în vederea identificării acestora (obiecte de îmbrăcăminte, probe de 
sol, obiecte de la locul faptei etc.). 

 
În cazul solicitărilor externe, probele sunt aduse la Compartimentul de 
Genetică Medico-Legală de persoana delegată, fiind însoţite de o adresă de 

solicitare. Până la înregistrarea adresei de către Secretariatul General al IML 
Iaşi şi la luarea ei în evidenţă de Compartimentul de Genetică Medico-Legală, 

probele sunt depozitate temporar în cadrul laboratorului în spaţii special 
amenajate. 
 

După înregistrarea adresei, în prezenţa delegatului, se verifică concordanţa 
dintre datele înscrise în adresă şi conţinutul coletului cu probe. Dacă sunt 

identificate neconcordanţe sau dacă probele sunt neconforme, acestea sunt 
returnate solicitantului cu adresă de însoţire. 
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Pentru solicitările externe, probele pot fi primite şi prin poştă, însoţite de 

adresa de solicitare. În acest caz, ele sunt primite de Secretariatul General al 
IML Iaşi care le predă pe bază de semnătură la Compartimentul de Genetică 
Medico-Legală, o dată cu adresa de solicitare. 

 
În cazul solicitărilor interne, probele sunt recoltate în cadrul laboratoarelor 
de specialitate ale IML IAŞI şi sunt predate la Compartimentul de Genetică 

Medico-Legală, în acelaşi timp cu adresa de solicitare.  
 

După înregistrarea tuturor solicitărilor în „Registrul de evidenţă intrări-
expedieri-ADN Biocriminalistică” cod POI-A15 Identificare R1, acestea sunt 
predate şefului de compartiment în vederea analizării disponibilităţii 

resurselor umane şi materiale necesare efectuării în termenul solicitat a 
cererii. În urma analizei, şeful de compartiment dispune după caz efectuarea 

sau nu a serviciului solicitat şi stabileşte, în funcţie de gradul de prioritate a 
solicitării, termenul de execuţie. Atunci când solicitările conţin termene ce 
nu pot fi onorate, se comunică solicitantului prin adresă scrisă acest lucru.  

 
Şeful de compartiment repartizează lucrarea personalului de specialitate din 
laborator, ţinând cont de încărcătura fiecărui specialist, de complexitatea 

cazului şi de competenţele personalului. Lucrarea se repartizează unei 
echipe formată din doi specialişti, din care una este desemnată responsabil 

principal al cazului.   
 
Persoana desemnată responsabil principal de caz se ocupă de prelevarea 

probelor de referinţă pentru situaţiile în care instituţia solicitantă (poliţie, 
parchet, instanţa de judecată, etc.) se adresează IML IAŞI în acest scop.  
 

Prelevarea probelor se face în orice zi a saptămânii, în cadrul programului de 
lucru cu publicul, excepţie făcând cazurile urgente. 

 
Persoanele ce vor fi supuse testarii sunt informate asupre obiectivului 
analizei medico-legale şi sunt rugate să îşi dea acordul în scris referitor la 

prelevarea de probe biologice. În acest sens se completează rubrica 
corespunzătoare din „Procesul verbal de prelevare probe biologice - ADN” cod 

POI-A15 Identificare F1. Prelevările pentru probe biologice de referinţă 
constau în eşantioane de salivă şi, numai în situaţii excepţionale, stabilite de 
şeful de compartiment, eşantioane de sânge. 

 
Prelevarea probelor de la persoanele în cauză se face în Camera de Recoltare. 
Se trece la prelevarea efectivă a probelor doar după ce persoana responsabil 

principal de caz face verificarea identităţii persoanei, pe baza confruntării 
datelor înscrise în solicitare (adresă din partea instanţelor de judecată sau 

cerere individuală din partea persoanelor fizice) cu cele din actele de 
identitate (Buletin de Identitate/ Carte de Identitate/Paşaport/etc.). O dată 
cu verificarea identităţii se fac şi copii după actele de identitate prezentate, 



Institutul de 

Medicină Legală 
Iaşi 

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ 
Cod: POI-A15 

Identificare 

EXPERTIZA ADN IDENTIFICARE 

Editia: 2 

Revizia: 0 
Pag. 6/17 
Exemplar:  

 

Expertize, examinări, constatări, examene de laborator şi alte lucrări medico-legale asupra persoanelor 
în viaţă, cadavrelor, produselor biologice şi corpurilor delicte, precum şi efectuarea de expertize 

medico-legale psihiatrice şi de cercetare a filiaţiei 

care se ataşează la dosarul cazului. În cazul în care, persoana de testat nu 
posedă act de identitate, aceasta este fotografiată şi se ia o declaraţie scrisă a 

însoţitorilor în care aceştia declară că persoana prezentată la testare este 
una şi aceeaşi cu persoana menţionată în documentaţia oficială. În această 
situaţie, declaraţia se ataşează la dosarul cazului şi se solicită transmiterea 

ulterioară a unei copii a actului de identitate a persoanei supusă testării de 
la autoritatea care instrumentează cazul.  
 

După identificarea identităţii subiectului supus testării, persoana 
responsabil principal de caz inscripţionează recipientele în care se vor 

preleva probele. Pentru prelevarea probelor de salivă se utilizează tuburi 
conţinând tampoane de bumbac sterile, iar pentru prelevarea probelor de 
sânge, sistemul de recoltare prin vid (vaccutainere). Pe eticheta recipientelor 

se inscripţionează: numărul curent al cazului (J__), data şi calitatea 
persoanei testate (Inc -inculpat, Susp – suspect, Vict -victima, etc.) 

După inscripţionarea recipientelor, subiectul în cauză este invitat pentru 
prelevarea probelor. Prelevarea constă în:  

o Pentru salivă – ştergerea mucoasei interne a obrazului cu tampoanele 

sterile. Se prelevează de rutină trei eşantioane pentru fiecare persoană. 
o Pentru sânge – puncţionarea unei vene, de regulă la plica cotului. Se 
prelevează de regulă o singură probă, doar în cazuri speciale două, din 

care una se conservă.  
 

Prelevarea probelor biologice se face de către asistentul medical al 
Compartimentului de Genetică Medico-Legală, sub supravegherea directă a 
responsabilului principal de caz.  

 
După prelevarea de probe, se semnează după caz „Procesul verbal de 
prelevare probe biologice - ADN” cod POI-A15 Identificare F1, de către toţi cei 

implicaţi: cadre superioare prezente, alte persoane care au fost martore la 
procesul de recoltare. Acest document se depune în dosarul cazului. La 

cazurile speciale este prezent şi Şeful de compartiment.  
 
După recoltare, probele sunt transferate în Camera de extracţie ADN a 

probelor din cadrul Compartimentului de Genetică Medico-Legală, unde 
responsabilul principal de caz, care a efectuat şi supervizat prelevarea de 

probe, are obligaţia să efectueze procedurile de conservare a probelor: 
probele de sânge sunt depozitate în frigiderul de probe, la o temperatură de 4 
0C (pentru cazurile speciale, când se doreşte conservarea celei de-a doua 

probe, la o temperatură de – 20 0C); tampoanele bucale sunt conservate prin 
uscare într-o incintă specială, până a doua zi dimineaţa, la temperatura 
mediului ambiant, ferite de razele solare. 

 
A doua zi, probele uscate sunt ambalate şi depozitate în frigidere, la o 

temperatură de 4 0C, până la momentul prelucrării. Prelucrarea probelor se 
face de regulă împreună cu celelate probe judiciare (corpuri delicte).  
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În momentul începerii prelucrării probelor, responsabilul principal de caz 
înregistrează probele în „Registrul de lucru ADN Biocriminalistică  ” cod POI-

A15 Identificare R2, unde primeşte un indicativ propriu.  
După înregistrare, se trece la efectuarea analizelor care presupune 
parcurgerea următoarelor etape: 

o Prelucrare preliminară probe: inspecţie, fotografiere, prelevare de 
eşantioane de probă,  tratamente termice şi chimice de conservare a 
probelor (uscare, imersie în soluţii de prezervare, etc.), examene de 

laborator complementare (examen microscopic, serologic, etc.) 
o cuantiifcare 

o Extracţie ADN  
o Amplificare PCR  
o Detecţia şi identificarea produşilor de reacţie în analizatorul genetic 

automat   
o Interpretarea şi Prelucrarea statistică a rezultatelor   

 
Pe măsură ce sunt efectuate etapele expertizei se înregistrează rezultatele în 
„Registrul de lucru ADN Biocriminalistică” cod POI-A15 Identificare R2, iar la 

final, pe baza corelării rezultatelor obţinute, se întocmeşte „Fişa de 
genotipare” cod POI-A15 Identificare F2. 
 

După finalizarea analizelor, rezultatele înregistrate servesc la întocmirea 
„Raportului de expertiză medico-legală – Examen ADN” cod POI-A15 

Identificare F3. 
Raportul este redactat şi dactilografiat electronic în ciornă de responsabilul 
principal de caz.  

Rezultatele investigaţiilor sunt prezentate apoi şi celorlalţi membri ai 
comisiei de expertiză, care formulează concluziile.  
După formularea concluziilor, responsabilul principal de caz elaborează 

forma finală a raportului, care este apoi verificată şi semnată de toţi membrii 
comisiei de expertiză. 

 
Comisia de expertiză care semnează Rapoartele de expertiză medico-legală – 
Examen ADN este desemnată prin decizie de conducerea IML IAŞI. Comisia 

de expertiză este alcătuită dintr-un medic legist, care este preşedintele 
comisiei, şi 2 specialişti având specialitatea în medicină de laborator, 

genetică medicală, biochimie, biologie, cu competenţe în genetică 
moleculară, printre care se numără în mod obligatoriu responsabilul 
principal de caz. 

 
Rapoartele se redactează de regulă în două exemplare, iar la cererea 
clientului se eliberează şi al treilea exemplar.  

 
Rapoartele sunt înregistrate în „Registrul de evidenţă intrări-ieşiri ADN 

Biocriminalistică” cod POI – A15 Identificare R1, fiind apoi expediate 
solicitantului prin Secretariatul General al IML Iaşi, prin poştă cu confirmare 
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de primire (pentru persoane juridice), numai după ce s-a făcut confirmarea 
plăţii de către Serviciul Contabilitate pentru serviciile prestate. 

 
Eşantioanele de probe biologice care nu au fost supuse testării se păstrează 
în spaţii special amenajate, conform prevederilor procedurii operaţionale 

„Păstrarea produsului” cod POQ-09. De asemenea, se arhivează şi extractele 
de ADN prin congelare conform prevederilor procedurii operaţionale 
„Păstrarea produsului” cod POQ-09, în spaţii special amenajate, în cutii 

etichetate (cu etichete purtând înscrisul „de la indicativ nr. ……. până la 
……”). Restul produşilor de reacţie din celelalte etape de laborator nu se 

conservă. 
 
6 Responsabilităţi 

Director: 

 repartizează rezolvarea solicitărilor  

 semnează adresele de însoţire a rezultatelor 
 

Şef compartiment: 

 organizează, îndrumă şi controlează buna desfăşurare a activităţii 

laboratorului; 

 analizează solicitările primite şi dispune rezolvarea acestora; 

 repartizează către personalul din subordine rezolvarea solicitărilor 
primite; 

 asigură aplicarea cerinţelor sistemului de management al calităţii; 

 asigură condiţii optime de desfăşurare a activităţii; 

 asigură desfăşurarea proceselor numai cu personal calificat; 

 asigură păstrarea înregistrărilor emise; 

 asigură şi verifică desfăşurarea proceselor cu echipamente verificate şi 

calificate; 
 

Asistent medical: 

 ţine evidenţa solicitărilor şi expedierilor 

 ţine evidenţa probelor 

 asigură interfaţa cu clientul  

 înregistrează probele în Registrul de probe  

 asigură conservarea acestora până la intrarea lor în lucru 
 

Responsabil principal de caz:  

 efectuează analiza probelor 

 face înregistrările etapelor de lucru în „Registrul de lucru ADN 
Biocriminalistică” cod POI-A15 Identificare R2 

 prezintă rezultatele testărilor genetice comisiei de expertiză desemnate 
la caz 

 formulează concluziile împreună cu ceilalţi experţi din comisia de 
expertiză desemnaţi la caz  

 redactează şi dactilografiază raportul de expertiză 
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 verifică şi semnează raportul de expertiză 
 

Comisia de expertiză 

 formulează concluziile raportului de expertiză 

 verifică şi semnează raportul de expertiză 
 

7 Înregistrări. Formulare 
7.1 Registrul de evidenţă intrări-ieşiri ADN Biocriminalistică  cod POI – 

A15 Identificare R1 
7.2 Registrul de lucru ADN Biocriminalistică  cod POI-A15 Identificare R2 
7.3 Procesul verbal de prelevare probe biologice - ADN cod POI-A15 

Identificare F1 
7.4 Fişa de genotipare cod POI-A15 Identificare F2 

7.5 Raportul de expertiză medico-legală – Examen ADN cod POI- A15 
Identificare F3 

 

8 Anexe 
8.1 Anexa 1 - Registrul de evidenţă intrări-ieşiri ADN Biocriminalistică cod 

POI – A15 Identificare R1 

8.2 Anexa 2 - Registrul de lucru ADN Biocriminalistică cod POI-A15 
Identificare R2 

8.3 Anexa 3 - Procesul verbal de prelevare probe biologice - ADN cod POI-
A15 Identificare F1 

8.4 Anexa 4 - Fişa de genotipare cod POI-A15 Identificare F2 

8.5 Anexa 5 - Raportul de expertiză medico-legală – Examen ADN cod POI- 
A15 Identificare F3 
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Anexa 1 
cod POI- A15IdentificareR1 ed. 1, rev 0            

 
 

REGISTRUL DE EVIDENŢĂ INTRĂRI-EXPEDIERI ADN BIOCRIMINALISTICĂ 

 
 

Nr. 
Crt 
(J_) 

Indicativ nr. 
(IML Iaşi)  

Data intrării Solicitant/Ins
tanţă Cerere 

Dosar Nume prenume 
persoane investigate 

Probe primite Indicativ 
probă 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

 

Neconcordanţe 

identificate la preluarea 
probelor 

Semnătura de 

predare probe 

Responsabil de 

caz 

Data predării raportului la 

Secretariatul general IML 
Iaşi 

Obs 

9 10 11 12 13 
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Anexa 2 
cod POI- A15Identificare R2 ed. 1, rev 0   

 

REGISTRUL DE LUCRU ADN BIOCRIMINALISTICĂ   

 
Nr Proba 

(tipul probei/apartenenta)  
Indicativ de 

lucru in 
laborator  

Pretestare 
(denumire 

metodă/MO/data/ NP 
analist) 

Extractie 
(metoda/data/NP 

analist)  

Cuantificare ADN 
(protocol/kit/ 

data/NP analist) 

PCR 
(denumire 

kit/dilutie/proto
col 

amplificare/da
ta/NP analist) 

Secvenţiere 
(denumire 

kit/diluţie/prot
ocol 

amplificare/d
ata/NP 
analist) 

Obs 

1 
 

 
 

       

2 
 

 
 

       

3 
 

 
 

       

4 
 

 
 

       

5 
 

 
 

       

6 
 

 
 

       

7 
 

 
 

       

8 
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cod POI - A15 Identificare F1 ed. 1, rev 0 

 

PROCES VERBAL DE PRELEVARE PROBE BIOLOGICE 
Nr. caz ................................... 

 

Încheiat astăzi .......................................................... cu ocazia prelevării de 

probe biologice necesare efectuării expertizei ADN solicitată de 
................................................., prin adresa înregistrată la IML Iaşi cu 
nr......................................... Probele biologice sunt prelevate de la 

următoarele persoane:  
 

Nume /Prenume 
Semnătura 

CNP Calitatea Proba biologica prelevată Indicativul 
probei 

prelevate Salivă* 
(nr. 

esantioane 
prelevate) 

Sânge** 
(nr. 

esantioane 
prelevate) 

 
 
 
 
 

    

 

 
 
 
 
 

    

 

 

 
 

 

 

    

 

*Eşantionul de salivă a fost prelevat de pe faţa internă a mucoasei obrazului pe suport de tampon de 
vată steril 
**Eşantionul de sânge a fost prelevat prin puncţie intravenoasă în vacutainer steril având suport 
anticoagulant de EDTA 

 

Persoanele mai sus menţionate declară că au fost informate asupra 
obiectivului acestei expertize medico-legale şi sunt de acord cu prelevarea de 
probe biologice. 

 
Prelevarea probelor biologice a fost efectuată de :. ......................................... 

             (nume, prenume, semnătura) 

Au asistat la prelevare: 
1. ................................................................................. 

(nume, prenume, semnătura) 
2. ................................................................................. 

(nume, prenume, semnătura) 

3. ................................................................................. 
(nume, prenume, semnătura) 

 

Prelevarea a fost efectuată la ora ..................... 
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Anexa 4 
cod POI-A15 Identificare F2 ed.1, rev.0 

 
FIŞA DE GENOTIPARE 

NR. CAZ _______________ 

 
 

 
 
IPC = ______________________                     PP = _________________% 
 
 
Întocmit de: 
 
Data:  

 

locus Inc -
inculpat 

Susp – 
suspect 

Vict -
victima IP 

D8S1179     
D21S11     
D7S820     
CSF1PO     
D3S1358     
TH01     
D13S317     
D16S539     
D2S1338     
D19S433     
vWA     
TPOX     
D18S51     
D5S818     
FGA     
AMEL     
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Anexa 5 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 
INSTITUTUL DE MEDICINĂ LEGALĂ IAŞI 

Str. Buna Vestire, nr. 4, Iaşi 
Tel. 0232/267751, Fax. 0232/261617 

Nr. ........ din ............ 

 
                

Către, 
......................................... 

 
 

 
 La adresa dvs. privind dosarul nr.  _______ va inaintam Raportul de Expertiza Medico-Lgala – 
Examen ADN solicitat,  avand la baza probele judiciare inaintate.  
 Taxa de expertiza in valoare de ____________a fost achitata  de ____________________.                                                              

Totodata va restituim probele care au facut obiectul investigatiei stiintifice (se mentioneaza 
numai  unde este cazul de restituire a probelor).   

 
 

DIRECTOR IML IAŞI 
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cod POI - A15 Identificare F3 ed. 1, rev 0      
 

RAPORT DE EXPERTIZA MEDICO-LEGALA - EXAMEN ADN – 
NR.............../............................. 

 
Subsemnaţii (N/P, titlu, calitatea) ______________ , _____________ si  _____________, , in 

baza adresei dvs. privind dosarul nr. ______________, am efectuat in cadrul Compartimentului de 
Genetica al IML IAŞI, examenul ADN solicitat in baza probelor inaintate, constatand urmatoarele: 
  

Istoric: Din adresa ______________ privind dosarul nr.  ___________ reiese ca 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
   

Obiectivele expertizei:  ___________________________________________ ____ 
_________________________________________________________________________ _______ 
  

Descrierea probelor primite pentru analiza: 
 Conform adresei Instanta privind dosarul nr.  ______________au fost puse la dispozitia 
Compartimentului de Genetica al IML IAŞI urmatoarele probe (vezi fotografiile din ANEXA 1):  
  - colet (caracteristici, incrisuri, nr., sigilii, etc ) ______________________________________ 

     - _________________________________________________________________________ 
 

In cadrul Compartimentului de Genetica al IML IAŞI, in data de _____________________ au 
fost prelevate urmatoarele probe biologice:  

 
Nr 
crt 

Nume prenume Calitatea Esantion Indicativ proba  
la recoltare 
(inscris pe 
eticheta)  

Saliva* 
(nr) 

Sange** 
(nr) 

1      
2      
      
      
  * proba de saliva este recoltata de pe fata interna a obrazului pe suport de vata de bumbac steril, in 
tub inchis,  
** proba de sange integral, cca 2 ml este recoltata prin punctie venoasa, in vacutainer steril, pe suport 
de EDTA  

 
Metoda de analiza: 
Pentru necesitatile analizei genetice au fost prelevate urmatoarele probe : 

1. un esantion _______________ – proba notata (indicativ de lucru al probei in laborator) ____; 
2. un esantion _______________ – proba notata (indicativ de lucru al probei in laborator) _____; 
3. un esantion _______________ – proba notata (indicativ de lucru al probei in laborator) _____; 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

Restul probelor biologice care nu au fost supuse analizei au fost conservate in laborator 
conform recomandarilor metodologice privitoare la conservarea probelor biologice in vederea 
examenului ADN.  
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1. Pretestare esantioane prelevate: 
Urmatoaarele esantioane prelevate din probe au fost pretestate prin metode serologice de 

identificare a microurmelor de ___________(sange, saliva, sperma)  de natura umana: 
 

Nr 
crt 

Esantion Indicativ proba Kit pretestare Rezultat 
pretestare [prezent 

(+)/  absent (-)] 
sange sperma saliva 

1       
2       
       
       
       

 
 2. Extractia ADN: 

În vederea analizei genetice s-a procedat la extracţia materialului genetic, utilizând kitul .....
   

 3 Cuantificarea ADN extras Cuantificarea ADN: ADN extras a fost cuantificat și 

evaluat din punct de vedere al purității prin metodă spectrofotometrică (utilizând 

aparatul NanophotometerTM Pearl, IMPLEN®) si/sau prin metoda real-time PCR, 

folosind kitul ............ , conform instrucțiunilor de lucru. 
4. Analiza amplificarii genice:  
 ADN a fost amplificat pe .. loci reprezentând .. markeri STR, folosind kitul  

............, conform instrucțiunilor de lucru, utilizând termociclorul .......... Prin această 

metodă sunt analizați .. loci STR autozomali (enumerare) și markerul de determinare 

a sexului, Amelogenina, totul într-o singură reacție PCR.  

ADN a fost amplificat pe 16 loci reprezentând 16 markeri STR, folosind kitul  

AmpFlSTR® Identifiler® Plus PCR Amplification Kit, Applied BiosystemsTM, conform 

instrucțiunilor de lucru, utilizând termociclorul GeneAmp® 9700, Applied 

BiosystemsTM. Prin această metodă sunt analizați 15 loci STR autozomali (D8S1179, 

D21S11, D7S820, CSF1PO, D3S1358, TH01, D13S317, D16S539, D2S1338, 

D19S433, vWA, TPOX, D18S51, D5S818, și FGA) și markerul de determinare a 

sexului, Amelogenina, totul într-o singură reacție PCR. 

5. Electroforeza capilară : produșii amplificați au fost migrați prin 

electroforeză capilară în aparatul 3500 HID Genetic Analyzer, Applied BiosystemsTM, 

folosind consumabile și reactivi conform instrucțiunilor de lucru. Datele de 

fluorescență au fost preluate de softul 3500 Data Collection Software, Applied 

BiosystemsTM. 

6. Analiza și interpretarea datelor : datele au fost exportate și interpretate cu 

ajutorul softului GeneMapper® ID-X, Applied BiosystemsTM si ........ Calculele 
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probabilistice au fost efectuate respectând recomandările Societății Internaționale de 

Genetică în Medicina Legală. Frecvenţa genotipului în populaţie arată care este 

posibilitatea ca o altă persoană, aleasă în mod aleator din aceeaşi populaţie şi 

neînrudită cu persoana în cauză, să aibă acelaţi genotip. 
  

REZULTATE: 
Genotipurile cazurilor analizate sunt indicate în Anexă. 

Proba cu indicativul....tipul de profil obtinut....calcul statistic (daca este 

cazul) 

 
CONCLUZII: 

Analiza genetică a probelor puse la dispoziţia Laboratorului a evidenţiat următoarele: 

__1._________________________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________________________ 
4. _____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 

COMISIA DE EXPERTIZĂ 

(Numele, prenumele şi semnăturile membrilor comisiei) 

 

Medic primar legist,      Biolog,    Biochimist, 

.........................      ....................................               .................... 

 

Prezentul raport este redactat pe ...... pagini de către responsabil caz, ................. 
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