
Anexa nr. 1 la Regulamentul privind procedura  

şi criteriile de evaluare a performanţelor experţilor  

judiciari şi modul de acordare a gradelor de calificare 

 

Criteriile de evaluare a performanţelor experţilor judiciari 

 Nr. Criteriul de    

evaluare 

Sursa de verificare  Punct

ajul 

 

     maxim  

 Evaluarea expertului judiciar  

I. Eficienţa activităţii 

1. Contribuţia la 

dezvoltarea 

suportului 

ştiinţifico-practic 

al expertizei 

judiciare 

Orice acte confirmatoare a activităţilor 

menţionate la pct. 17 subpct. 1) din 

Regulament, desfășurate în termenul ciclului 

de evaluare a performanțelor. 

 

10 

2. Gradul de 

satisfacţie a 

ordonatorilor 

expertizei 

Formularele de satisfacţie a ordonatorilor 

expertizelor. 

 

10 

Total eficienţa 

activităţii 

20 

II. Calitatea activităţii 

 1. Rezultatele 

activităţii 

expertului judiciar 

 

a) Raportul de activitate pe ultimii cinci 

ani, confirmat de către conducătorul instituției 

publice de expertiză judiciară, respectiv de 

Ministerul Justiției, în cazul expertului judiciar 

care activează în cadrul biroului de expertiză 

judiciară.   

În cazul evaluării extraordinare raportul de 

activitate este efectuat pentru perioada supusă 

evaluării. 

b) Referinţa de serviciu pe ultimii cinci ani.  

10 

2. Gradul de 

competență a  

expertului judiciar   

Copiile sau exemplarele celor mai 

reprezentative rapoarte de expertiză, sau după 

caz, rapoarte de instruire din perioada ciclului 

de evaluare, recenzate, cu planșele și anexele 

la ele, după cum urmează: 

10 



a) expertul judiciar, calificat în una sau 

două specialități de expertiză judiciară – 

câte trei rapoarte pentru fiecare 

specialitate; 

b) expertul judiciar, calificat în mai mult de 

două specialități de expertiză judiciară – 

câte două - trei rapoarte pentru fiecare 

specialitate 

Datele cu caracter personal ale 

persoanelor în privinţa cărora a fost efectuată 

expertiza judiciară din rapoarte de expertiză 

efectuate de expertul judiciar şi prezentate 

Comisiei de calificare şi evaluare se modifică, 

astfel încît să fie imposibilă identificarea 

persoanei. 

3. Performanţa 

expertului judiciar, 

evoluţia 

profesională 

Recenziile anuale la rapoartele de expertiză 

efectuate în ultimii cinci ani de expertul 

judiciar evaluat, în fiecare specialitate deţinută,  

confirmate de Consiliul Metodico-ştiinţific al 

Centrului Naţional de Expertize Judiciare. 

10 

4. Formarea 

profesională a 

expertului judiciar 

a) Actele, certificatele ce confirmă 

instruirea expertului judiciar în termenul 

ciclului de evaluare a performanțelor; 

b) Alte documente relevante (participări la 

cursuri de instruire cu durată diferită, stagii, 

seminare, ateliere, instruire la distanţă, 

conferinţe, mese rotunde şi alte forme de 

dezvoltare profesională).  

Actele sînt confirmate de conducătorul 

instituției publice de expertiză judiciară, 

respectiv de Ministerul Justiției, în cazul 

expertului judiciar care activează în cadrul 

biroului de expertiză judiciară. 

10 

Total calitatea 

activităţii 

40 

III. Integritatea profesională 

 1. Respectarea eticii 

profesionale 

Nota informativă/ informația din referința 

de serviciu a instituţiei publice de expertiză 

judiciară/Ministerului Justiției, în cazul 

10 



expertului judiciar care activează în cadrul 

biroului de expertiză judiciară, în ceea ce 

priveşte respectarea eticii profesionale, 

inclusiv în baza verificărilor efectuate şi 

plîngerilor primite. 

 

 2. Absenţa 

abaterilor 

disciplinare 

Informaţia primită de la Comisia de disciplină 

a experţilor judiciari privind prezenţa/lipsa 

sancţiunilor disciplinare aplicate expertului 

judiciar evaluat. 

10 

  Total integritate 

profesională 

20 

Total evaluare expert judiciar 80 

 

 


