
Comisia de calificare şi evaluare a experţilor judiciari 

HOTĂRÂRE 

privind atribuirea calității de expert judiciar 

 

11 octombrie 2021                                                                                          mun. Chişinău 

Întrunită în şedinţa din 11 octombrie 2021, Comisia de calificare și evaluare a experţilor 

judiciari, potrivit ordinului ministrului justiției nr.115 din 30.09.2021, în componenţa: 

Prezenţi: 

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

categorie superioară. 

Fulga Veaceslav – doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, Catedra de 

histologie, citologie și embriologie, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae 

Testemițeanu” din Republica Moldova, reprezentant al mediului academic; 

 

Membrii Comisiei pentru specialitatea de expertiză judiciară cod. 15.01  din Nomenclatorul 

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

urmează: 

Petcovici Piotr - expert judiciar de categorie superioară, director adjunct al Centrului Național de 

Expertize Judiciare; 

Grosu Vasile - expert judiciar de categorie superioară, șef Laborator expertize judiciare auto-

tehnice, Centrul Nașional de Expetize Judiciare; 

 Gîlcă Aliona - expert judiciar de categorie superioară, șef Laborator expertize judiciare în 

construcții și evaluare, Centrul Nașional de Expetize Judiciare; 

Zestrea Petru – lector universitar, Facultatea Urbanistică și Arhitectură, Universitatea Tehnică 

din Moldova; 

Chintea Lucia – doctor al Academiei de Arhitectură din Odesa, specialitatea inginerie și drumuri 

auto, expert judiciar de categoria trei, Laboratorul expertize judiciare în construcții și evaluare, 

Centrul Nașional de Expetize Judiciare; 

Ceban Aliona – evaluator în domeniul „Evaluării bunurilor imobile și mobile”, expert judiciar de 

categoria trei, Laboratorul expertize judiciare în construcții și evaluare, Centrul Nașional de 

Expetize Judiciare; 

Secretar – Elena Poalelungi, șef adjunct Direcția profesii și servicii juridice, Ministerul Justiției. 

  

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 pct.42 din Regulamentul privind condițiile de 

desfăşurare şi promovare a examenului de calificare pentru atribuirea calității de expert judiciar, 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1411/2016 și având în vedere rezultatele examenului de 

calificare pentru atribuirea calității de expert judiciar, consemnate în procesul verbal al Comisiei 

din 11 octombrie 2021, 

a hotărât: 

 



1. Doamna Voscalevschi Lilia nu a promovat examenul de calificare pentru specialitatea de 

expertiză 15.01 Evaluarea bunurilor imobile și a utilajului tehnologic. 

 

2. Prezenta hotărâre urmează a fi publicată în termen de 3 zile pe pagina web oficială a 

Ministerului Justiţiei.  

 

Semnătura membrilor Comisiei de calificare și evaluare a experților judiciari 

 

 

 

 

 

 

 


