
Comisia de calificare și evaluare a experților judiciari 

HOTĂRÂRE 

privind atribuirea calității de expert judiciar fără susținerea examenului de calificare 

 

29 mai 2018                                                                                                           mun. Chișinău 

 

Întrunită în ședința din 29 mai 2018, Comisia de calificare și evaluare a experților 

judiciari în componența: 

Prezenți: 

Preşedinte – Cataraga Olga, director, Centrul Naţional de Expertize Judiciare, expert judiciar 

de categorie superioară; 

Reprezentanţi ai mediului academic: 

Luchin Lilian, șef al Catedrei „Procedură penală și criminalistică” a Academiei „Ștefan cel 

Mare și Sfînt” a Ministerului Afacerilor Interne, colonel de poliție; 

Vatamanu Vladimir, conferențiar universitar, doctor în științe medicale, Catedra 

Morfopatologie a USMF „Nicolae Testimițeanu”. 

Secretar - Sîci-Borodin Olesea, consultant, Direcția profesii și servicii juridice, Ministerul 

Justiției. 

Membrii Comisiei pentru specialitatea de expertiză judiciară 13.01-13.03, conform 

Nomenclatorului expertizelor judiciare aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 195 din 

24.03.2017, după cum urmează: 

 

Petcovici Piotr – director adjunct al Centrului Naţional de Expertize Judiciare, expert judiciar de 

categorie superioară; 

Gavriliţă Iurie - şef al Laboratorului expertize economice al Centrului Naţional de Expertize 

Judiciare, expert judiciar de categorie superioară; 

Sajin Petru - expert judiciar de categorie superioară în Laboratorul expertize economice, 

Centrul Naţional de Expertize Judiciare; 

Malai Andrei - expert judiciar de categorie superioară în cadrul BIEJ „Malai Andrei”; 

Budeanu Ana – expert judiciar de categoria întâi în cadrul Direcţiei expertize judiciare, Centrul 

Național Anticorupție; 

Cara Ecaterina – expert judiciar de categoria întâi în cadrul BIEJ „Cara Ecaterina”. 



Membrii Comisiei pentru specialitatea de expertiză judiciară 15.01, 15.02, 15.03 
conform Nomenclatorului expertizelor judiciare aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 195 din 

24.03.2017, după cum urmează: 

 

Petcovici Piotr – director adjunct al Centrului Naţional de Expertize Judiciare, expert judiciar de 

categorie superioară; 

Cebanu Aliona – expert judiciar de categoria a treia în cadrul Laboratorului de expertize 

judiciare în construcţii şi evaluare, Centrul Naţional de Expertize Judiciare; 

Cechin Adrian – şef al Laboratorului de expertize judiciare merceologice auto al Centrului 

Naţional de Expertize Judiciare, expert judiciar de categorie superioară; 

Achimov Anatolie – expert judiciar de categorie superioară în cadrul BIEJ „Achimov Anatolie”; 

Zestrea Petru – prodecan facultatea Urbanistică şi arhitectură, Universitatea Tehnică de 

Medicină; 

Croitoru Gheorghe – director la Departamentul normativelor de documentaţie în cadrul  

Ministerul Economiei. 

În temeiul prevederilor art. 40 alin. (5) din Legea nr. 68 din 14.04.2016 cu privire la 

expertiza judiciară și statutul expertului judiciar, pct. 17  din Regulamentul privind activitatea 

Comisiei de calificare și evaluare a experților judiciari, pct. 41 din Regulamentul privind 

condițiile de desfășurare și promovare a examenului de calificare pentru atribuirea calității de 

expert judiciar, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1411 din 27.12.2016, în urma verificării 

tuturor actelor depuse la dosar  și examinării întrunirii condițiilor pentru obținerea calității de 

expert judiciar fără susținerea examenului, 

a hotărât: 

Nu se atribuie calitatea de expert judiciar dnei Albu Svetlana pentru următoarele 

specialități: 13.03. Expertiza economico-inginerească, 15.01. Evaluarea bunurilor imobile şi a 

utilajului tehnologic, 15.03. Cercetarea obiectelor mobiliare, materialelor de construcţii şi a 

documentelor, dat fiind faptul că, titlul de doctor habilitat în economie nu corespunde   

specialităților de expertiză judiciară pentru care a solicitat atribuirea calității de expert judiciar. 

 

Cataraga Olga, Președinte - semnat 

Luchin Lilian, membru - semnat 

Vatamanu Vladimir, membru – semnat 

Gavriliţă Iurie, membru – semnat 

Sajin Petru,  membru – semnat 

Malai Andrei,  membru – semnat 



Budeanu Ana,  membru – semnat 

Cara Ecaterina,  membru – semnat 

Cebanu Aliona,  membru – semnat 

Cechin Adrian,  membru – semnat 

Achimov Anatolie,  membru – semnat 

Zestrea Petru, membru – semnat 

Croitoru Gheorghe,  membru – semnat 

Sîci-Borodin Olesea, secretar - semnat 


