
Comisia de calificare și evaluare a experților judiciari 

 

HOTĂRÂRE 

privind conferirea gradelor de calificare experților judiciari 

 

08 iulie 2020                                                                                                             mun. Chișinău 

 

Întrunită în ședința ordinară din 08 iulie 2020, Comisia de calificare și evaluare a 

experților judiciari în componența: 

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

de categorie superioară; 

Reprezentanţi ai mediului academic: 

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. 

 

Luchin Lilian - doctor în drept, conferențiar universitar, Catedra Procedura penală și 

criminalistică a Academiei „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne. 

 

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

Ministerul Justiției. 

 

Membrii Comisiei pentru specialitățile de expertiză judiciară Cod 1.01, 1.02, 1.03, 2.01, 4.01, 

6.01, 7.01 conform Nomenclatorului expertizelor judiciare, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr.195/24.03.2017: 

Petcovici Piotr - expert judiciar de categoria superioară, director adjunct al Centrului Național 

de Expertize Judiciare; 

Crețu Gheorghe - expert judiciar de categoria superioară, Centrul tehnico criminalistic și 

expertize judiciare al Inspectoratului General al Poliției, Ministerul Afacerilor Interne; 

Grosu Vasile - expert judiciar de categoria superioară, Laboratorul metodico-științific, Centrul 

Național de Expertize Judiciare; 



Gușan Anatolie - expert judiciar de categoria superioară, Biroul individual de expertiză 

judiciară „GușanAnatolie”;  

Munteanu Maxim - expert judiciar de categoria superioară, Centrul Național Anticorupție. 

 

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, pct.26 și pct.28 din Regulamentul privind 

activitatea Comisiei de calificare și evaluare a experților judiciari, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr.1411 din 27.12.2016 și 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 din 30.05.2017, urmare a evaluării 

activității și performanțelor experților judiciari potrivit criteriilor de evaluare și punctajului 

acordat, 

a hotărât: 

I. Moisei Maxim, expert judiciar de categoria întâi – 74,75 puncte – calificativul  

„foarte bine” – se acordă următorul grad de calificare expert judiciar decategoria 

superioară pentru specialitățile de expertiză judiciară: 4.01.Examinarea scrisului de 

mână şi a semnăturilor; 6.01.Expertiza tehnică a documentelor; 7.01. Expertiza de 

portret. 

 

Opinie separată – Cataraga Olga, Președinte 

 

II. Gradul de calificareva fi indicat în Registrul de stat al experților judiciari conform 

art.49 din Legea nr.68/2016 cu privire la expertiza judicară și statutul expertului 

judiciar. 

 

 

 

 

 

 

 



Cataraga Olga, Președinte (semnat) 

 

Fulga Veaceslav, membru (semnat) 

 

Luchin Lilian, membru (semnat) 

 

Petcovici Piotr, membru (semnat) 

 

Crețu Gheorghe, membru (semnat) 

 

GrosuVasile, membru (semnat) 

 

Gușan Anatolie, membru (semnat) 

 

Munteanu Maxim, membru (semnat) 

 

Sîci-Borodin Olesea, secretar (semnat) 

 


