
Comisia de calificare şi evaluare a experţilor judiciari 

HOTĂRÂRE 

privind evaluarea și conferirea gradului de calificare expertului judiciar 

 

12 octombrie 2021                                                                                          mun. Chişinău 

Întrunită în şedinţa din 12 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; 

Catereniuc Ilia - doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, șef al Catedrei de 

anatomie a omului, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițeanu” din 

Republica Moldova, reprezentant al mediului academic. 

 

Membrii Comisiei pentru specialitățile de expertiză judiciară cod. 23.01, 24.01 și 25.01, 

conform Nomenclatorului expertize judiciare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.195/2017, 

după cum urmează: 

Capcelea Victor – expert judiciar de categoria superioară, în cadrul Centrului de medicină legală; 

Cuvșinov Ion - expert judiciar de categoria superioară, în cadrul Centrului de medicină legală; 

Hăbășescu Alexandr - expert judiciar de categoria superioară, în cadrul Centrului de medicină 

legală; 

Grosu Vasile - expert judiciar de categoria superioară, șef al Laboratorului expertize judiciare 

auto-tehnice, Centrul Național de Expertize Judiciare; 

Cușnirov Damian - expert judiciar de categoria întâi, șef Direcție expertize judiciare, nr.4 în 

cadrul Direcției generale asigurare operativă, Centrul Național Anticorupție; 

Ilico Artur - expert judiciar de categoria întâi, Direcția expertiză a documentelor a Inspectoratului 

General Poliție Frontieră al Inspectoratului General de Poliție al Ministerului Afacerilor Interne.  

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

  

În temeiul prevederilor art.55 și art.56 din Legea nr.68/2016 cu privire la expertiza judiciară 

şi statutul expertului judiciar, pct.17 şi pct.26 din Regulamentul privind activitatea Comisiei de 

calificare și evaluare a experților judiciari, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1411/2016 și 

pct.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.444/2017,  urmare a evaluării activității și performanțelor expertului judiciar potrivit 

criteriilor de evaluare și punctajului acumulat,  

a hotărât: 

1. Dl Bulgaru Ivan a susținut evaluarea ordinară cu atribuirea gradului de calificare - expert 

judiciar de categoria întîi pentru specialitățile de expertiză: 

 23.01 Expertiza cadavrelor și a părților de cadavre umane; 

24.01 Expertiza persoanelor; 



25.01Expertiza în baza documentelor, în limitele competenței specialității de expertiză    

medico-legală, a cadavrelor, persoanelor și a obiectelor biologice de origine umană. 

 

2. Dl Ciorba Constantin a susținut evaluarea ordinară cu atribuirea gradului de calificare - 

expert judiciar de categorie superioară  pentru specialitățile de expertiză: 

 23.01 Expertiza cadavrelor și a părților de cadavre umane; 

24.01 Expertiza persoanelor; 

25.01Expertiza în baza documentelor, în limitele competenței specialității de expertiză    

  medico-legală, a cadavrelor, persoanelor și a obiectelor biologice de origine umană. 

 

3. Dlui Gherman Liviu i se menține gradul de calificare - expert judiciar de categorie 

superioară  pentru specialitățile de expertiză: 

 23.01 Expertiza cadavrelor și a părților de cadavre umane; 

24.01 Expertiza persoanelor; 

25.01Expertiza în baza documentelor, în limitele competenței specialității de expertiză    

  medico-legală, a cadavrelor, persoanelor și a obiectelor biologice de origine umană. 

 

4. Dl Mihalaș Eduard a susținut evaluarea ordinară cu atribuirea gradului de calificare - 

expert judiciar de categoria întîi pentru specialitățile de expertiză: 

 23.01 Expertiza cadavrelor și a părților de cadavre umane; 

24.01 Expertiza persoanelor; 

25.01Expertiza în baza documentelor, în limitele competenței specialității de expertiză    

medico-legală, a cadavrelor, persoanelor și a obiectelor biologice de origine umană. 

 

5. Dl Sușcenco Vladimir a susținut evaluarea ordinară cu atribuirea gradului de calificare - 

expert judiciar de categoria întîi pentru specialitățile de expertiză: 

 23.01 Expertiza cadavrelor și a părților de cadavre umane; 

24.01 Expertiza persoanelor; 

25.01Expertiza în baza documentelor, în limitele competenței specialității de expertiză    

medico-legală, a cadavrelor, persoanelor și a obiectelor biologice de origine umană. 

 

6. Dl Bondarev Anatolii a susținut evaluarea ordinară cu atribuirea gradului de calificare - 

expert judiciar de categoria întîi pentru specialitățile de expertiză: 

 23.01 Expertiza cadavrelor și a părților de cadavre umane; 

24.01 Expertiza persoanelor; 

25.01Expertiza în baza documentelor, în limitele competenței specialității de expertiză    

medico-legală, a cadavrelor, persoanelor și a obiectelor biologice de origine umană. 

 

7. 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 

 


