
Comisia de calificare și evaluare a experților judiciari 

HOTĂRÂRE 

privind conferirea gradelor de calificare experților judiciari 

 

20 februarie 2019                                                                                                   mun. Chișinău 

 

Întrunită în ședința din 20 februarie 2019, Comisia de calificare și evaluare a 

experților judiciari în componența: 

Prezenți: 

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

judiciar de categorie superioară; 

Reprezentanţi ai mediului academic: 

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

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

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

Morfopatologie a USMF „Nicolae Testimițeanu”. 

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

Ministerul Justiției. 

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

conform Nomenclatorului expertizelor judiciare aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr.195 din 24.03.2017, după cum urmează: 

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

judiciar de categorie superioară; 

Savciuc Valeri – Director al Centrului de Medicină Legală, expert judiciar de categorie 

superioară; 

Pădure Andrei – Vicedirector al Centrului Medicină Legală, conferențiar universitar, 

doctor habilitat în medicină, expert judiciar de categorie superioară; 

Grosu Vasile - expert judiciar de categorie superioară al Laboratorului metodico -

ştiinţific din cadrul Centrului Naţional de Expertize Judiciare; 

Chele Nicolae – doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, șef Catedră 

Chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie orală, Universitatea de Stat de Medicină și 

Farmacie „Nicolae Testemițanu”; 

Tighineanu Sergiu – expert judiciar de categoria superioară, Centrul de Medicină 

Legală. 

 



Membrii Comisiei pentru specialitățile de expertiză judiciară 25.01 și 26.03 conform 

Nomenclatorului expertizelor judiciare aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.195 din 

24.03.2017, după cum urmează: 

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

judiciar de categorie superioară; 

Savciuc Valeri - directorul Centrului de Medicină Legală, expert judiciar de categorie 

superioară; 

Chele Nicolae – doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, șef Catedră 

Chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie orală, Universitatea de Stat de Medicină și 

Farmacie „Nicolae Testemițanu”; 

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

Judiciare, expert judiciar de categorie superioară; 

Cojuhari Ala - expert judiciar de categoria a doua, Centrul de Medicină Legală;  

Chianu Vadim  - expert judiciar de categoria a doua, Centrul de Medicină Legală. 

 

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, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1411 din 27.12.2016 și în rezultatutul susținerii evaluării performanțelor, 

a hotărât: 

1. A i se conferi următorul grad - expert judiciar de categorie superioară pentru 

specialitățile de expertiză judiciară: 26.03. Expertiza histologică. 25.01. Expertiza 

în baza documentelor, în limita competenței specialității de expertiză medico-

legală a cadavrelor, persoanelor și obiectelor biologice de origine umană        

dlui Odovenco Victor, care a acumulat 69 de puncte – calificativul „foarte bine”. 

 

2. A i se conferi următorul grad - expert judiciar de categoria a doua pentru 

specialitățile de expertiză judiciară: 23.01. Expertiza cadavrelor şi părţilor de 

cadavre umane. 24.01. Expertiza ersoanelor. 25.01. Expertiza în baza 

documentelor, în limita competenței specialității de expertiză medico-legală a 

cadavrelor, persoanelor și obiectelor biologice de origine umană                      

dlui Hariton Marin, care a acumulat 72 de puncte – calificativul „foarte bine”. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cataraga Olga, Președinte semnat 

 

Luchin Lilian, membru semnat 

 

Vatamanu Vladimir, membru semnat 

 

Petcovici Piotr, membru semnat 

 

Savciuc Valeri, membru semnat 

 

Pădure Andrei, membru semnat 

 

Grosu Vasile, membru semnat  

 

Chele Nicolae, membru semnat  

 

Tighineanu Sergiu, membru semnat 

 

Florea Lilia, membru semnat 

 

Cojuhari Ala, membru semnat 

  

Chianu Vadim, membru semnat  

 

Sîci-Borodin Olesea, secretar semnat  

 


