
Comisia de calificare și evaluare a experților judiciari 

HOTĂRÂRE 

privind evaluarea și conferirea gradelor de calificare activității de expert judiciar 

 

21 decembrie 2017                                                                                                  mun. Chișinău 

 

Întrunită în ședința din 21 decembrie 2017, Comisia de evaluare și calificare a experților 

judiciari în componența: 

Prezenți: 

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

de categorie superioară; 

Reprezentanţi ai mediului academic: 

Membru - Luchin Lilian, șef al Catedrei „Procedură penală și criminalistică” a Academiei 

„Ștefan cel Mare și Sfînt” a Ministerului Afacerilor Interne, colonel de poliție; 

Supleant - Vatamanu Vladimir, conferențiar universitar, doctor în științe medicale, catedra 

Morfopatologie a USMF „Nicolae Testimițeanu”. 

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

 

1.14. Membrii Comisiei pentru specialitatea de expertiză judiciară 15.01, 15.02, 15.03 

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; 

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

Judiciare, expert judiciar de categorie superioară; 

Cechin Adrian – şef al laboratorului de expertize judiciare merceologice auto al Centrului 

Naţional de Expertize Judiciare ,expert judiciar de categorie superioară; 

Achimov Anatoli - expert judiciar de categorie superioară; 

Zestrea Petru – prodecan facultatea Urbanistică şi arhitectură, UTM; 

Croitoru Gheorghe – director al Departamentului normativelor de documentaţie în cadrul ME; 

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 și 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. A i se atribui calitatea și  conferi gradul de expert judiciar de categoria a treia în 

domeniul: expertiza evaluarea bunurilor imobile şi a utilajului tehnologic (15.01) dnei 

Cebanu Alina, care a acumulat 63,66 puncte – calificativul foarte bine; 

2. A i se atribui calitatea și  conferi gradul de expert judiciar de categoria a treia în 

domeniul: expertiza evaluarea bunurilor imobile şi a utilajului tehnologic (15.01) dlui 

Grosu Ghenadie, care a acumulat 61 puncte – calificativul foarte bine; 

3. A i se atribui calitatea și conferi gradul de expert judiciar de categoria a treia în 

domeniul: expertiza cercetarea obiectelor imobiliare, materialelor de construcţii şi a 

documentelor conexe (15.03) dlui Rusu Ion, care a acumulat 70,88  puncte – 

calificativul foarte bine. 

 

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: 

4. A menține gradul de expert judiciar de categorie superioară în domeniul: (1.01- 

1.03) Expertiza dactiloscopică; (4.01) Examinarea scrisului de mînă şi a semnăturilor; 

(6.01) Expertiza tehnică a documentelor; dnei Florea Lilia, care a acumulat 80 

puncte – calificativul foarte bine. 

5. A menține gradul de expert judiciar de categorie superioară în domeniul: (1.01- 

1.03) Expertiza dactiloscopică; (4.01) Examinarea scrisului de mînă şi a semnăturilor; 

(6.01) Expertiza tehnică a documentelor; dnei Dudceac Tatiana, care a acumulat 74 

puncte – calificativul foarte bine. 

6. A menține gradul de expert judiciar de categorie superioară în domeniul: (1.01- 

1.03) Expertiza dactiloscopică; (2.01) Expertiza traseologică; (3.01) Examinarea 

armelor albe; dlui Belibov Lilian, care a acumulat 80 puncte – calificativul foarte 

bine. 



7. A menține gradul de expert judiciar de categorie superioară în domeniul: (4.01) 

Examinarea scrisului de mînă şi a semnăturilor; dlui Golubenco Gheorghe, care a 

acumulat 80 puncte – calificativul foarte bine. 

 

 

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: 

8. A metine gradul de expert judiciar de categorie superioară în domeniul: (16.-1 – 

16.03) Expertiza autotehnică; dlui Hapatniucovschii Mihail, care a acumulat 59,4 

puncte – calificativul  bine. 

 

 

 

Cataraga Olga, Președinte ____________________________ 

Luchin Lilian, membru ______________________________ 

Vatamanu Vladimir, membru _________________________ 

Petcovici Piotr, membru _____________________________ 

Florea Lilia, membru ________________________________ 

Cechin Adrian, membru _____________________________ 

            Achimov Anatoli, membru ___________________________ 



           Zestrea Petru, membru________________________________ 

           Croitoru Gheorghe, membru___________________________ 

           Grosu Vasile, membru________________________________ 

 

           Cuşnirov Damian, membru _____________________________ 

          Melnicenco Nicolae, membru ____________________________ 

          Mocanu Victor, membru ______________________________ 

           

          Guşan Anatolie , membru ______________________________ 

 

          Cernavca Mihail, membru_______________________________ 

 

          Postanciuc Vasile, membru_______________________________ 

          Sandu Ion, membru ____________________________________ 

         Tverdohleb Mihail, membru _____________________________ 

         Ceban Victor, membru __________________________________ 

        Sîci – Borodin Olesea, secretar ____________________________ 

 

 


