
Comisia de calificare și evaluare a experților judiciari 

HOTĂRÂRE 

privind promovarea examenului de calificare și atribuirea calității de expert judiciar 

 

28 septembrie 2018                                                                                                      mun. Chișinău 

Întrunită în ședința din 28 septembrie 2018, Comisia de calificare și evaluare a experților 

judiciari în componența: 

Președinte al Comisiei:  

Olga Cataraga - director al Centrului Național de Expertize Judiciare, expert judiciar de categorie 

superioară. 

Reprezentanți ai mediului academic:  

Vladimir Vatamanu – conferențiar universitar, doctor în științe medicale, Catedra Medicină Legală a 

Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testimițeanu”.   

Lilian Luchin - șef la Catedra „Procedura Penală și Criminalistică” a Academiei „Ștefan cel Mare” a 

Ministerului Afacerilor Interne. 

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

Justiției. 

Comisia pentru specialitățile de expertiză judiciară 15.01 și 15.02, conform Nomenclatorului 

expertizelor judiciare aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.195 din 24.03.2017, după cum urmează: 

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

categorie superioară; 

Vasile Grosu – expert judiciar de categorie superioară al Laboratorului metodico ştiinţific din cadrul 

Centrului Naţional de Expertize Judiciare; 

Anatolie Achimov - expert judiciar de categorie superioară al Biroului individual de expertiză judiciară  

„Achimov Anatolie”; 

Aliona Gîlca – șef al Laboratorului expertize judiciare în construcții și evaluare din cadrul CNEJ, expert 

judiciar de categorie superioară; 

Gheorghe Croitoru  - director al Departamentului normativelor de documentație în cadrul Ministerului 

Economiei; 

 Petru Zestrea – prodecan, Facultatea Urbanistică și Arhitectură, UTM. 

 

Comisia pentru specialitatea de expertiză judiciară 15.03, conform Nomenclatorului expertizelor 

judiciare aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.195 din 24.03.2017, după cum urmează: 

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

categorie superioară; 

Vasile Grosu – expert judiciar de categorie superioară al Laboratorului metodico ştiinţific din cadrul 

Centrului Naţional de Expertize Judiciare; 

Anatolie Achimov - expert judiciar de categorie superioară al Biroului individual de expertiză judiciară 

„Achimov Anatolie”; 

Gheorghe Croitoru  - director al Departamentului normativelor de documentație în cadrul Ministerului 

Economiei; 

Petru Zestrea – prodecan, Facultatea Urbanistică și Arhitectură, UTM; 

Ion Rusu – doctor habilitat, profesor, expert judiciar de categorie superioară la Biroul asociat de 

expertiză judiciară „CEXIN”.   

 

În temeiul prevederilor art. 43 din Legea nr. 68 din 14.04.2016 cu privire la expertiza judiciară și 

statutul expertului judiciar, pct. 40 și 42 din Regulamentul privind condițiile de desfășurare și 

promovare a examenului de calificare pentru atribuirea calității de expert judiciar și a modelului licenței 



pentru exercitarea profesiei de expert judiciar aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1411 din 

27.12.2016 și având în vedere rezultatele examenului de calificare consemnate în procesul verbal al 

Comisiei de calificare şi evaluare din 28 septembrie 2018, 

a hotărât: 

I. Au promovat examenul de calificare și se atribuie calitatea de expert judiciar pentru 

specialitatea de expertiză judiciară 15.02. Partajarea/ modul de folosinţă a bunurilor 

imobile, după cum urmează: 

 

- Cebanu Aliona, i se menține gradul de calificare - expert judiciar de categoria a treia. 

- Grosu Ghenadie, i se menține gradul de calificare - expert judiciar de categoria a treia. 

 

II. A promovat examenul de calificare dna. Chintea Lucia și i se atribuie calitatea de 

expert judiciar pentru specialitatea de expertiză judiciară 15.01. Evaluarea bunurilor 

imobile şi a utilajului tehnologic, 15.02. Partajarea/ modul de folosinţă a bunurilor imobile, 

15.03. Cercetarea obiectelor imobiliare, materialelor de construcţii şi a documentelor 

conexe. Totodată, i se conferă gradul de calificare - expert judiciar de categoria a treia. 

Comisia pentru specialitatea de expertiză judiciară 26.02, 25.01/26.02 conform Nomenclatorului 

expertizelor judiciare aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.195 din 24.03.2017, după cum urmează: 

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

categorie superioară; 

Lilia Florea – Şef al Laboratorului metodico ştiinţific al Centrului Naţional de Expertize Judiciare, 

expert judiciar de categorie superioară; 

Vasile Grosu – expert judiciar de categorie superioară al Laboratorului metodico ştiinţific din cadrul 

Centrului Naţional de Expertize Judiciare; 

Maia Botezatu -  expert judiciar medico-legal de categorie superioară din cadrul Centrului de Medicină 

Legală; 

Elena Andronic - expert judiciar medico-legal de categoria întâi din cadrul Centrului de Medicină 

Legală; 

Alexei Mocanu - expert judiciar medico-legal de categoria întâi din cadrul Centrului de Medicină 

Legală. 

 

În temeiul prevederilor art. 43 din Legea nr. 68 din 14.04.2016 cu privire la expertiza judiciară și 

statutul expertului judiciar, pct. 40 și 42 din Regulamentul privind condițiile de desfășurare și 

promovare a examenului de calificare pentru atribuirea calității de expert judiciar și a modelului licenței 

pentru exercitarea profesiei de expert judiciar aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1411 din 

27.12.2016 și având în vedere rezultatele examenului de calificare consemnate în procesul verbal al 

Comisiei de calificare şi evaluare din 28 septembrie 2018, 

a hotărât: 

I. A promovat examenul de calificare dl. Cadocinicov Oleg și i se atribuie calitatea de 

expert judiciar pentru specialitatea de expertiză judiciară 26.02. Expertiza toxicologică 

și 25.01. Expertiza în baza documentelor, în limitele competenţei specialităţii de expertiză 

medico-legală, a cadavrelor, persoanelor şi a obiectelor biologice de origine umană./26.02. 

Totodată, i se conferă gradul de calificare – expert judiciar de categoria a treia. 

 Comisia pentru specialitatea de expertiză judiciară 26.05, conform Nomenclatorului expertizelor 

judiciare aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.195 din 24.03.2017, după cum urmează: 

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

categorie superioară; 

Vasile Grosu – expert judiciar de categorie superioară al Laboratorului metodico ştiinţific din cadrul 

Centrului Naţional de Expertize Judiciare; 



Valeri Savciuc - director al Centrului de Medicină Legală, expert judiciar medico-legal de categorie 

superioară; 

Anastasia Ionesii - expert judiciar biolog medico-legal de categoria superioară din cadrul Centrului de 

Medicină Legală; 

Maria Duca – profesor universitar, rector al Universității de Stat „Dimitrie Cantemir”; 

Igor Cemortan – conferențiar universitar, șef catedră Biologie moleculară și Genetică umană a USMF 

”Nicolae Testemițanu”. 

Comisia pentru specialitatea de expertiză judiciară 25.01/26.05, conform Nomenclatorului 

expertizelor judiciare aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.195 din 24.03.2017, după cum urmează: 

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

categorie superioară; 

Vasile Grosu – expert judiciar de categorie superioară al Laboratorului metodico ştiinţific din cadrul 

Centrului Naţional de Expertize Judiciare; 

Lilia Florea  – Şef al Laboratorului metodico ştiinţific al Centrului Naţional de Expertize Judiciare, 

expert judiciar de categorie superioară; 

Valeri Savciuc - director al Centrului de Medicină Legală, expert judiciar medico-legal de categorie 

superioară; 

Eduard Lungu – expert judiciar medico-legal de categorie superioară, doctor în științe medicale, 

asistent universitar catedra Medicină legală a USMF ”Nicolae Testemițanu”; 

Angela Port – conferențiar universitar, prorector al Universității de Stat „Dimitrie Cantemir”. 

 

În temeiul prevederilor art. 43 din Legea nr. 68 din 14.04.2016 cu privire la expertiza judiciară și 

statutul expertului judiciar, pct. 40 și 42 din Regulamentul privind condițiile de desfășurare și 

promovare a examenului de calificare pentru atribuirea calității de expert judiciar și a modelului licenței 

pentru exercitarea profesiei de expert judiciar aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1411 din 

27.12.2016 și având în vedere rezultatele examenului de calificare consemnate în procesul verbal al 

Comisiei de calificare şi evaluare din 28 septembrie 2018, 

a hotărât: 

 

I. Au promovat examenul de calificare și li se atribuie calitatea de expert judiciar pentru 

specialitatea de expertiză judiciară 26.05. Expertiza genetică și 25.01. Expertiza în baza 

documentelor, în limitele competenţei specialităţii de expertiză medico-legală, a cadavrelor, 

persoanelor şi a obiectelor biologice de origine umană./26.05,  după cum urmează: 

- Baca Ivan, i se conferă gradul de calificare – expert judiciar de categoria a treia. 

- Jucovscaia Evghenia, i se menține gradul de calificare - expert judiciar de categoria 

superioară. 

- Pădure Adelina, i se menține gradul de calificare - expert judiciar de categoria întâi. 

- Verbițchi Svetlana, i se menține gradul de calificare - expert judiciar de categoria întâi. 

- Boldescu Ninel, i se menține gradul de calificare - expert judiciar de categoria 

superioară. 

- Glavan Diana, i se menține gradul de calificare - expert judiciar de categoria a doua. 

- Balîca Elena, i se menține gradul de calificare - expert judiciar de categoria întâi. 

- Malic Victoria, i se menține gradul de calificare - expert judiciar de categoria a treia. 

 

II. În conformitate cu prevederile pct. 40 din Regulamentul privind condițiile de desfășurare și 

promovare a examenului de calificare pentru atribuirea calității de expert judiciar, aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 1411 din 27.12.2016, prezenta hotărâre, în termen de 3 zile 

urmează a fi publicată pe pagina web oficială a Ministerului Justiţiei. 

 

III. Ca rezultat al examinării cererilor de contestare depuse în condiţiile pct. 45 din 

Regulamentul menționat, prezenta hotărâre poate fi supusă modificărilor în conformitate cu 

actele decizionale ulterioare ale Comisiei. 

 



Cataraga Olga, Președinte  - semnat 

Luchin Lilian, membru - semnat 

Vatamanu Vladimir, membru - semnat  

Petcovici Piotr, membru - semnat 

Vasile Grosu, membru - semnat 

Anatolie Achimov, membru - semnat 

Aliona Gîlca, membru - semnat 

Gheorghe Croitoru, membru - semnat 

Petru Zestrea, membru - semnat 

Ion Rusu, membru - semnat 

Valeri Savciuc, membru - semnat 

Anastasia Ionesii, membru - semnat 

Maria Duca, membru - semnat 

Igor Cemortan, membru - semnat 

Lilia Florea, membru - semnat 

Eduard Lungu, membru - semnat 

Angela Port, membru - semnat 

Maia Botezatu, membru - semnat 

Elena Andronic, membru - semnat 

Alexei Mocanu, membru - semnat 

Sîci-Borodin Olesea, secretar - semnat 

 


