
Comisia de calificare şi evaluare a experţilor judiciari 

HOTĂRÂRE 

privind candidaţii care au promovat examenul de calificare în calitate de expert judiciar 

 

21 decembrie 2017                                                                                                 mun. Chişinău 

 

Întrunită în şedinţa din 21 decembrie 2017, Comisia de evaluare şi calificare a experţilor 

judiciari în componenţa: 

Prezenţi: 

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

de categorie superioară; 

Reprezentanţi ai mediului academic:  

Luchin Lilian, şef al Catedrei „Procedură penală şi criminalistică” a Academiei „Ştefan cel 

Mare şi Sfînt” a Ministerului Afacerilor Interne, colonel de poliţie; 

Vatamanu Vladimir, conferenţiar universitar, doctor în ştiinţe medicale, catedra 

Morfopatologie a USMF „Nicolae Testimiţeanu” (supleant). 

Secretar - Sîci-Borodin Olesea, consultant, Direcţia profesii şi servicii juridice, MJ.  

Notă: Bucşa Viorica – expert judiciar psihiatru de categoria a treia, serviciu expertiza 

psihiatrică medico-legală a CML la substituit pe dl Cazacu Vasile – şef Serviciu expertiza 

psihiatrică medico-legală a CML, expert judiciar psihiatru de categorie superioară. 

 

1.8.Membrii Comisiei pentru specialităţile de expertiză judiciară 27.01 – 27.02 conform 

Nomenclatorului expertizelor judiciare aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 195 din 

24.03.2017, după cum urmează: 

Petcovici Piotr – director adjunct al Centrului Naţional de Expertize Judiciare, expert judiciar de 

categorie superioară; 

Savciuc Valeriu – director al Centrului de Medicină Legală, expert judiciar de categorie 

superioară; 

Pădure Andrei – şef, Catedra Medicină Legală, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie 

Nicolae Testimiţeanu, expert judiciar de categorie superioară al CML; 

Bucşa Viorica – expert judiciar psihiatru de categoria a treia, serviciu expertiza psihiatrică 

medico-legală a CML; 



Mardari Elena - expert judiciar psihiatru de categorie superioară, Serviciu expertiza psihiatrică 

medico-legală a CML; 

Antoci Angela - expert judiciar psihiatru de categorie superioară, Serviciu expertiza psihiatrică 

medico-legală a CML. 

În temeiul prevederilor art. 43din 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,  

avînd în vedere rezultatele examenului de calificare în calitate de expert judiciar, consemnate în 

procesul verbal al Comisiei nr. 2 din 21 decembrie 2017. 

a hotărât: 

1. Au promovat examenul de calificare şi li s-a atribuit calitatea de expert judiciar de 

categoria a treia pentru specialitatea de expertiză: 27.01. Expertiza psihiatrico-legală 

în condiţii de ambulatoriu/staţionar, următorii candidaţi: 

 

- Bordeniuc Valentina 

- Ţîmţari Eugeniu 

 

1.16. Membrii Comisiei pentru specialitatea de expertiză judiciară 25.01/26.02 conform 

Nomenclatorului expertizelor judiciare aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.195 din 

24.03.2017, după cum urmează: 

Petcovici Piotr – director adjunct al Centrului Naţional de Expertize Judiciare, expert judiciar de 

categorie superioară; 

Obreja Efim – expert judiciar de categorie superioară al laboratorului metodico ştiinţific din 

cadrul Centrului Naţional de Expertize Judiciare; 

Botezatu Maia – șef secţie Toxicologie medico-legală a Centrului de Medicină Legală, expert 

judiciar toxicolog de categorie superioară; 

Andronic Elena – expert judiciar toxicolog de I categorie din cadrul Centrului de Medicină 

Legală; 

Mocanu Victor – expert judiciar toxicolog de I categorie din cadrul Centrului de Medicină 

Legală; 

Savciuc Valeri, director al Centrului Naţional de Expertize Judiciare, expert judiciar de 

categorie superioară.  

1.13. Membrii Comisiei pentru specialităţile de expertiză judiciară 26.02 conform 

Nomenclatorului expertizelor judiciare aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 195 din 

24.03.2017, după cum urmează: 

Petcovici Piotr – director adjunct al Centrului Naţional de Expertize Judiciare, expert judiciar de 

categorie superioară; 



Cutîrchina Larisa, studii superioare în domeniul chimiei, specialitatea expert judiciar, inclusive 

expertiza produselor alimentare, grad de calificare superioară; 

Botezatu Maia - șef Secția Toxicologie medico-legală a CML, expert judiciar toxicolog de 

categorie superioară; 

Andronic Elena – expert judiciar toxicolog de categoriaI, CML; 

Mocanu Victor – expert judiciar toxicolog de I categorie din cadrul Centrului de Medicină 

Legală; 

 Savciuc Valeri, director al Centrului Naţional de Expertize Judiciare, expert judiciar de 

categorie superioară. 

 

a hotărât: 

2. A promovat examenul de calificare şi i s-a atribuit calitatea de expert judiciar de 

categoria a treia pentru specialit[‘ile de expertiză: 25.01/26.02. Expertiza în baza 

documentelor, în limitele competenţei specialităţii de expertiză medico-legală, a 

cadavrelor, persoanelor şi a obiectelor biologice de origine umană și 26.02. Expertiza 

toxicologică, următorul candidat: 

 

- Gherasim Alina 

1.12. Membrii Comisiei pentru specialitatea de expertiză judiciară 14.01,14.02, 14.03; 16.01, 

16.02, 16.03 conform Nomenclatorului expertizelor judiciare aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr.195 din 24.03.2017, după cum urmează: 

Petcovici Piotr – director adjunct al Centrului Naţional de Expertize Judiciare, expert judiciar de 

categorie superioară; 

Cernavca Mihail- specialist notoriu în merceologia mărfurilor, ASEM, doctor în tehnică, 

conferenţiar universitar; 

Postanciuc Vasile - expert judiciar de categorie superioarăîn cadrul laboratorului  de expertize 

judiciare merceologice al Centrului Naţional de Expertize Judiciare; 

Sandu Ion - laboratorul  de expertize judiciare merceologice auto al Centrului Naţional de 

Expertize judiciare, expert judiciar de categorie superioară; 

Tverdohleb Mihail – şef al laboratorului  de expertize judiciare merceologice auto-tehnice al 

Centrului Naţional de Expertize judiciare, expert judiciar de categorie superioară; 

Ceban Victor – conferenţiar universitar, doctor în ştiinţe tehnice, şef de Departament 

Transporturi UTM. 

a hotărât: 

3. A promovat examenul de calificare şi i s-a atribuit calitatea de expert judiciar de 

categoria a treia pentru specialitatea de expertiză: 14.01. Expertiza produselor 



industriei uşoare de larg consum; 14.02. Expertiza produselor alimentare, următorul 

candidat: 

- Cechin Tatiana 

1.15. Membrii Comisiei pentru specialitatea de expertiză judiciară 21.01 conform 

Nomenclatorului expertizelor judiciare aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.195 din 

24.03.2017, după cum urmează: 

Petcovici Piotr – director adjunct al Centrului Naţional de Expertize Judiciare, expert judiciar de 

categorie superioară; 

Florea Lilia – șef al laboratorului metodico ştiinţific al Centrului Naţional de Expertize 

Judiciare, expert judiciar de categorie superioară; 

Lâsâi Anatol – șef al laboratorului de expertize judiciare inginero-tehnice al Centrului Naţional 

de Expertize Judiciare, expert judiciar de categorie superioară; 

Casiadi Viorica – studii superioare tehnice, tehnician condiţii de muncă în cadrul Centrului 

Naţional de Expertize Judiciare;  

Cernei Elizaveta – studii superioare juridice, jurisconsult în cadrul Centrului Naţional de 

Expertize Judiciare;  

Gheţu Alexandru – inspector principal în cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii.  

 

a hotărât: 

4. A promovat examenul de calificare şi i s-a atribuit calitatea de expert judiciar de 

categoria a treia pentru specialitatea de expertiză: 21.01. Examinarea 

circumstanţelor accidentului de muncă, a documentaţiei ce reflectă organizarea şi 

efectuarea de lucrări, următorul candidat: 

 

- Nicula Constantin 

 

1.11. Membrii Comisiei pentru specialitatea de expertiză judiciară  9.01; 9.02; 17.01; 17.02; 

18.01; 18.02; 18.03; 18.04; 20.01; 21.02, conform Nomenclatorului expertizelor judiciare 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.195 din 24.03.2017, după cum urmează: 

 Petcovici Piotr – director adjunct al Centrului Naţional de Expertize Judiciare, expert judiciar 

de categorie superioară; 

Gurău Nicolae - expert judiciar de categorie superioară al LEJC, CNEJ; 

Lâsâi Anatol – Şef al laboratorului de expertize judiciare inginero-tehnice al Centrului Naţional 

de Expertize Judiciare, expert judiciar de categorie superioară; 

Ziber Oleg - expert judiciar de categorie superioară al LEJC, CNEJ; 



Grosu Vasile – expert judiciar de categorie superioară în cadrul laboratorului metodico ştiinţific 

al Centrului Naţional de Expertize Judiciare; 

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

matematice, conferenţiar Universitar, USM, catedra fizica teoretică. 

 

a hotărât: 

5. A promovat examenul de calificare şi i s-a atribuit calitatea de expert judiciar de 

categoria a treia pentru specialitatea de expertiză: 18.02. Examinarea instalaţiilor 

electrice în scopul determinării implicării lor în formarea sursei de aprindere a 

incendiului, următorul candidat: 

- Cojocari Adrian 

 

1.3.Membrii Comisiei pentru specialitatea de expertiză judiciară 5.01, conform 

Nomenclatorului expertizelor judiciare aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 195 din 

24.03.2017, după cum urmează: 

Petcovici Piotr – director adjunct al Centrului Naţional de Expertize Judiciare, expert judiciar de 

categorie superioară; 

Golubenco Gheorhge - expert judiciar particular de categoria superioară; 

Guşan Anatolie - expert judiciar particular de categoria superioară; 

Vozniuc Larisa - expert judiciar particular de categoria superioară în cadrul laboratorului de 

expertise criminalistice al CNEJ; 

Smolniţchi Leonid – journalist, commentator politic; 

Popescu Maria – inspector principal, Centrul de Analiză şi Coordonare, Direcţia investigare 

fraude vamale, Serviciul Vamal. 

 

a hotărât: 

6. A promovat examenul de calificare şi i s-a atribuit calitatea de expert judiciar de 

categoria a treia pentru specialitatea de expertiză:  5.01. Expertiza de determinare a 

autorului unui text, următorul candidat: 

- Saviţchi Tatiana  

1.2.Membrii Comisiei pentru specialităţile de expertiză judiciară 1.01-1.03; 2.01; 3.01; 4.01; 

6.01; 11.01; 11.02, conform Nomenclatorului expertizelor judiciare aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 195 din 24.03.2017, după cum urmează: 

Petcovici Piotr – director adjunct al Centrului Naţional de Expertize Judiciare, expert judiciar de 

categorie superioară; 



Grosu Vasile – expert judiciar de categorie superioară în cadrul laboratorului metodico ştiinţific 

al Centrului Naţional de Expertize Judiciare; 

Cuşnirov Damian – expert judiciar de categoria I, şef al Direcţiei expertize judiciare a CAN; 

Melnicenco Nicolae – expert judiciar particular de categoria superioară; 

Mocanu Victor – expert judiciar toxicolog de I categorie din cadrul Centrului de Medicină 

Legală; 

Guşan Anatolie - expert judiciar particular de categoria superioară. 

a hotărât: 

7. A promovat examenul de calificare şi i s-a atribuit calitatea de expert judiciar de 

categoria a treia pentru specialitatea de expertiză:  1.01. Examinarea urmelor 

digitale, palmare şi plantare1.02. Examinarea crestoscopică (edgeoscopia) 1.03. 

Examinarea poroscopică, următorul candidat: 

 

- Roşca Svetlana 

 

Cataraga Olga, Președinte ______________________ 

Luchin Lilian, membru _________________________ 

Vatamanu Vladimir, membru ___________________ 

Petcovici Piotr, membru ________________________ 

Savciuc Valeriu, membru _______________________ 

Pădure Andrei, membru ________________________ 

Bucşa Viorica, membru _________________________ 

Mardari Elena, membru ________________________ 

Antoci Angela, membru _________________________ 

Obreja Efim, membru ___________________________ 

Botezatu Maia, membru _________________________ 

Andronic Elena, membru ________________________ 

Mocanu Victor, membru ________________________ 

Savciuc Valeri, membru _________________________ 

Cutîrchina Larisa, membru ______________________ 

Cernavca Mihail, membru _______________________ 

Postanciuc Vasile, membru _______________________ 



Sandu Ion, membru _____________________________ 

Tverdohleb Mihail,  membru ______________________ 

Ceban Victor, membru ___________________________ 

Florea Lilia, membru ____________________________ 

Lâsâi Anatol, membru ___________________________ 

Casiadi Viorica, membru _________________________  

Cernei Elizaveta, membru ________________________ 

Gheţu Alexandru, membru _______________________ 

Gurău Nicolae, membru __________________________ 

Ziber Oleg, membru _____________________________ 

Grosu Vasile, membru ____________________________ 

 

Lozovanu Petru, membru _________________________ 

Golubenco Gheorhge, membru _____________________ 

Guşan Anatolie, membru __________________________ 

Vozniuc Larisa, membru __________________________ 

Smolniţchi Leonid, membru _______________________ 

Popescu Maria, membru __________________________ 

Cuşnirov Damian, membru ________________________ 

Melnicenco Nicolae, membru _______________________ 

Sîci-Borodin Olesea, secretar _______________________ 


