
Comisia de calificare şi evaluare a experţilor judiciari 

HOTĂRÂRE 

privind atribuirea calitații de expert judiciar 

 

02 septembrie 2020                                                                           mun. Chişinău 

 

Întrunită în şedinţa din 02 septembrie 2020, Comisia de calificare și evaluare 

a experţilor judiciari în componenţa: 

Prezenţi: 

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

expert judiciar de categorie superioară. 

Reprezentanţi ai mediului academic:  

Catereniuc Ilia – doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, șef al 

Catedrei de Anatomie a Omului, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie 

„Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova; 

Luchin Lilian - doctor în drept, conferențiar universitar, Catedra Procedura penală 

și criminalistică a Academiei „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne. 

Secretar - Sîci-Borodin Olesea, consultant superior, Direcţia profesii şi servicii 

juridice, Ministerul Justiției. 

Membrii Comisiei pentru specialitatea de expertiză judiciară cod 15.03 din 

Nomenclatorul expertizelor judiciare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.195 

din 24.03.2017, după cum urmează: 

Gîlca Aliona - expert judiciar de categorie superioară, șef al Laboratorului 

expertize judiciare în construcții și evaluare, Centrul Naţional de Expertize 

Judiciare; 

Rusu Ion - profesor universitar, doctor habilitat, expert tehnic, expert judiciar, 

studii superioare tehnice în construcții și specialitatea de expert judiciar de 

categoria a treia, Biroul asociat de expertize judiciare „CEXIN”; 

Chintea Lucia - doctorant al Academiei de Arhitectură din Odesa, specialitatea 

inginerie și drumuri auto, expert judiciar de categoria a treia al Laboratorului 

expertize judiciare în construcții și evaluare, Centrul Naţional de Expertize 

Judiciare; 



Evtodiev Vitalie - expert ethnic, verificator proiect compartimentul „Devize” în 

SRL „SAVIM-COM”, specialist notoriu în construcții;  

Grosu Vasile - expert judiciar de categorie superioară al Laboratorului metodico 

ştiinţific, Centrul Naţional de Expertize Judiciare; 

Belibov Lilian, expert judiciar de categoria superioară, director adjunct al 

Centrului Național de Expertize Judiciare. 

 

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

expertiza judiciară şi statutul expertului judiciar, pct. 40 şi 42 din Regulamentul 

privind condiţiile de desfăşurare şi promovare a examenului de calificare pentru 

atribuirea calităţii de expert judiciar, având în vedere rezultatele examenului de 

calificare pentru atribuirea calității de expert judiciar, consemnate în procesul 

verbal al Comisiei din 02 septembrie 2020, 

a hotărât: 

A promovat examenul de calificare dl. Bazic Sergiu şi se atribuie calitatea de 

expert judiciar de categoria a treia pentru specialitatea de expertiză 15.03 

Cercetarea obiectelor imobiliare, materialelor de construcții și a documentelor 

conexe. 

 

 

Cataraga Olga, Președinte - semnat 

Catereniuc Ilia, membru -semnat 

Luchin Lilian, membru -semnat 

Gîlca Aliona, membru -semnat 

Rusu Ion, membru -semnat 

Chintea Lucia, membru -semnat 

Evtodiev Vitalie, membru -semnat 

Grosu Vasile, membru -semnat 

Belibov Lilian, membru -semnat 

Sîci-Borodin Olesea, secretar - semnat 


