
Comisia de calificare şi evaluare a experţilor judiciari 

HOTĂRÂRE 

privind evaluarea și conferirea gradului de calificare expertului judiciar 

 

08 octombrie 2021                                                                                          mun. Chişinău 

Întrunită în şedinţa ordinară din 08 octombrie 2021, Comisia de calificare și evaluare a 

experţilor judiciari, în temeiul Ordinului ministrului justiției nr.119 din 04.10.2021, în 

componenţa: 

Prezenţi: 

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

categorie superioară. 

Membrii Comisiei pentru specialitatea de expertiză judiciară cod.9.01 și 9.02, conform 

Nomenclatorului expertizelor judiciare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.195/2017, după cum 

urmează: 

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

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

Testemițanu” din Republica Moldova. 

Belibov Lilian – expert judiciar de categorie superioară, director adjunct al Centrului Național de 

Expertize Judiciare; 

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

auto-tehnice, Centrul Național de Expertize Judiciare; 

Chetraru Eugeniu - expert judiciar de categoria a doua în cadrul Direcției nr.4 a Direcției generale 

asigurare operativă, Centrul Național Anticorupție; 

Lâsâi Anatolie - expert judiciar de categorie superioară, șef al Laboratorului expertize judiciare 

inginero-tehnice, Centrul Național de Expertize Judiciare; 

Ziber Oleg - expert judiciar de categorie superioară din cadrul Laboratorului expertize judiciare 

inginero-tehnice, Centrul Național de Expertize Judiciare; 

Gurău Virginia - conferențiar universitar, doctor în științe fizico-matematice, facultatea fizică și 

inginerie, Universitatea de Stat din Moldova. 

  

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. Doamna Catanoi Arina a susținut evaluarea ordinară cu atribuirea gradului de calificare - 

expert judiciar de categoria a doua  pentru specialitățile de expertiză: 



 9. 01. Identificarea vorbitorului după eșantioane ale vocii şi vorbirii 

 9.02. Examinarea tehnică a fono- şi videogramei 

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

Justiţiei precum și adusă la cunoștința ministrului justiției în vederea eliberării licenţei pentru 

obţinerea calităţii de expert judiciar. 

 

Semnătura membrilor Comisiei de calificare și evaluare a experților judiciari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


