
Comisia de calificare și evaluare a experților judiciari 

 

HOTĂRÂRE 

privind evaluarea și  conferirea gradelor de calificare experților judiciari 

 

28 noiembrie 2019                                                                                              mun. Chișinău 

 

Întrunită în ședința din 28 noiembrie 2019, Comisia de calificare și evaluare a 

experților judiciari în componența: 

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 Testimițanu” din 

Republica Moldova; 
 

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

Ministerul Justiției. 

Comisia pentru specialitățile de expertiză judiciară 9.01 și 9.02, conform Nomenclatorului 

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

urmează: 

Lilian Belibov – director adjunct al Centrului Național de Expertize Judiciare, expert judiciar 

de categorie superioară, posedă cunoștințe speciale în domeniul fonoscopiei; 

Petru Lozovanu – specialist notoriu în domeniul fizicii aplicate, doctor în științe fizico-

matematice, conferențiar Universitar, USM, Catedra fizică teoretică;   

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

cadrul Centrului Naţional de Expertize Judiciare; 

Eugen Chetraru - expert  judiciar de categoria a doua din cadrul Centrului Național 

Anticorupție; 

Anatolie Lâsâi - expert judiciar de categorie superioară, șef al Laboratorului inginero-tehnic 

din cadrul Centrului Naţional de Expertize Judiciare; 

Ion Lopatenco - expert judiciar de categorie superioară, șef al Laboratorului analiză și 

planificare al Centrului Naţional de Expertize Judiciare, posedă cunoștințe speciale în 

domeniul fonoscopiei. 

 

În temeiul prevederilor art. 55 și 56 din Legea nr. 68 din 14.04.2016 cu privire la 

expertiza judiciară și statutul expertului judiciar, pct. 17 și 26 din Regulamentul privind 

activitatea Comisiei de calificare și evaluare a experților judiciari, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1411 din 27.12.2016 și pct. 20 – 26 din Regulamentul privind procedura și 

criteriile de evaluare a performanțelor experților judiciari și modul de acordare a gradelor de 

calificare, aprobat prin ordinul ministrului justiției nr. 444 din 30.05.2017, urmare a evaluării 



activității și performanțelor experților judiciari potrivit criteriilor de evaluare și punctajului 

acumulat, 

a hotărât: 

I. A susținut evaluarea ordinară expertul judiciar Ziber Oleg, care a acumulat 72,12 

puncte – calificativul „foarte bine” și i se menține gradul de calificare expert 

judiciar de categoria superioară pentru specialialitățile de expertiză judiciară 9. 

01. Identificarea vorbitorului după eşantioane ale vocii şi vorbirii; 9.02. 

Examinarea tehnică a fono- şi videogramei. 

 

Comisia pentru specialitățile de expertiză judiciară 17.01, 17.02, 18.01, 18.02, 18.03, 18.04, 

19.01, 19.02, 19.03, 21.01 și 21.02 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; 

Petru Lozovanu – specialist notoriu în domeniul fizicii aplicate, doctor în științe fizico-

matematice, conferențiar Universitar, USM, Catedra fizică teoretică;   

Vitalii Bânzari – inspector principal în Inspectoratul de Stat al Muncii; 

Nicolae Gurău - expert judiciar de categorie superioară al Laboratorului expertize judiciare 

criminalistice din cadrul Centrului Naţional de Expertize Judiciare; 

Viorica Casiade – studii superioare tehnice, tehnician condiții de muncă în cadrul Centrului 

Naţional de Expertize Judiciare. 

 

În temeiul prevederilor art. 55 și 56 din Legea nr. 68 din 14.04.2016 cu privire la 

expertiza judiciară și statutul expertului judiciar, pct. 17 și 26 din Regulamentul privind 

activitatea Comisiei de calificare și evaluare a experților judiciari, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1411 din 27.12.2016 și pct. 20 – 26 din Regulamentul privind procedura și 

criteriile de evaluare a performanțelor experților judiciari și modul de acordare a gradelor de 

calificare, aprobat prin ordinul ministrului justiției nr. 444 din 30.05.2017, urmare a evaluării 

activității și performanțelor experților judiciari potrivit criteriilor de evaluare și punctajului 

acumulat, 

a hotărât: 

I. A susținut evaluarea ordinară următorii experți judiciari: 

- Lâsâi Anatolie, care a acumulat 78,25 puncte – calificativul „foarte bine” și i 

se menține gradul de calificare expert judiciar de categoria superioară pentru 

specialialitățile de expertiză judiciară 17.01.Examinarea aparatelor şi 

instalaţiilor mecanice şi cu gaze; 17.02.Examinarea aparatelor şi instalaţiilor 

electrice; 18.01- 18.04. Expertiza tehnico-incendiară; 19.01 -19.03 Expertiza 

mijloacelor şi a tehnologiilor informaţionale; 21.01-21.02. Expertiza tehnicii 

de securitate în muncă. 

 

- Bătrânac Boris, care a acumulat 72,5 puncte – calificativul „foarte bine” și i 

se atribuie gradul de calificare expert judiciar de categoria superioară pentru 

specialialitățile de expertiză judiciară 17.02.Examinarea aparatelor şi 

instalaţiilor electrice; 18.02. Examinarea instalaţiilor electrice în scopul 

determinării implicării lor în formarea sursei de aprindere a incendiului; 



18.03. Examinarea instalaţiilor mecanice şi a instalaţiilor cu foc, în scopul 

determinării implicării lor în formarea sursei de aprindere a incendiului. 

 

Comisia pentru specialitățile de expertiză judiciară 11.01.01, 11.04, 11.06, 11.07, 11.13, 11.15 

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; 

Marian Capcelea - expert judiciar de categorie superioară al Centrului Tehnico-criminalistic 

și Expertize Judiciare al MAI; 

Efim Obreja - expert judiciar de categorie superioară al Laboratorului metodico ştiinţific al 

Centrului Naţional de Expertize Judiciare; 

Alexandru Fonari - expert judiciar de categorie superioară al Centrului Naţional de 

Expertize Judiciare; 

Ion Bulimestru – doctor în chimie, conferențiar universitar, șeful Departamentului Chimie, 

Facultatea de Chimie și Tehnologie Chimică, Universitatea de Stat din Moldova.   

 

 

În temeiul prevederilor art. 55 și 56 din Legea nr. 68 din 14.04.2016 cu privire la 

expertiza judiciară și statutul expertului judiciar, pct. 17 și 26 din Regulamentul privind 

activitatea Comisiei de calificare și evaluare a experților judiciari, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1411 din 27.12.2016 și pct. 20 – 26 din Regulamentul privind procedura și 

criteriile de evaluare a performanțelor experților judiciari și modul de acordare a gradelor de 

calificare, aprobat prin ordinul ministrului justiției nr. 444 din 30.05.2017, urmare a evaluării 

activității și performanțelor experților judiciari potrivit criteriilor de evaluare și punctajului 

acumulat, 

a hotărât: 

I. A susținut evaluarea ordinară următorii experți judiciari: 

- Țurcan Valentina, care a acumulat 79,5 puncte – calificativul „foarte bine” și 

i se menține gradul de calificare expert judiciar de categoria superioară 

pentru specialialitățile de expertiză judiciară 11.06. Examinarea fibrelor, 

materialelor fibroase şi a produselor acestora de ardere11.13. Examinarea 

substanţelor de provenienţă a solului; 11.01.01.Examinarea substanţelor 

narcotice (drogurilor) şi psihotrope de origine vegetală. 

- Lâsâi Anatolie, care a acumulat 78 puncte – calificativul „foarte bine” și i se 

amenține gradul de calificare expert judiciar de categoria superioară pentru 

specialialitățile de expertiză judiciară 11.04. Examinarea metalelor, aliajelor şi 

a articolelor fabricate din ele; 11.07. Examinarea sticlei, ceramicii şi a 

articolelor fabricate din ele; 11.15. Examinarea substanţelor necunoscute. 

 

II. Gradul de calificare va fi indicat în Registrul de stat al experților judiciari 

conform art.49 din Legea Nr. 68/2016 cu privire la expertiza judicară și 

statutul expertului judiciar. 

 



Olga Cataraga, Președinte - semnat 

Ilia Catereniuc, membru - semnat 

Piotr Petcovici, membru  - semnat 

Vasile Grosu, membru  - semnat 

Marian Capcelea, membru  - semnat 

Efim Obreja, membru  - semnat 

Alexandru Fonari, membru  - semnat 

Ion Bulimestru, membru  - semnat 

Lilian Belibov, membru  - semnat 

Petru Lozovanu, membru  - semnat 

Eugen Chetraru, membru  - semnat 

Anatolie Lâsâi, membru  - semnat 

Ion Lopatenco, membru  - semnat 

Vitalii Bânzari, membru  - semnat 

Nicolae Gurău, membru  - semnat 

Viorica Casiade,  membru  - semnat 

Sîci-Borodin Olesea, secretar - semnat 

 

 

 

 


