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Comisia de calificare și evaluare a experților judiciari 

HOTĂRÎRE 

privind evaluarea și conferirea gradelor activității de expert judiciar  

 

   04 august 2017                                                                                             mun. Chișinău 

         Întrunită în ședința din 04 august 2017, Comisia de calificare și evaluare a 

experților judiciari în componența: 

Prezenţi: 

Cataraga Olga – Preşedinte, 

Luchin Lilian- membru, 

Notă: Belibov Lilian – director-adjunct al Centrului Naţional de Expertize Judiciare, 

expert judiciar de categorie superioară, conform pct. 20 din Regulamentul CCEEJ, l-a 

substituit pe Dl Malai și pe Dl Tetercev. 

 

Reprezentanţi ai mediului academic: 

 

-  Luchin Lilian - şef la catedra „Procedură penală şi  Criminalistică” a Academiei 

„Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, colonel de                            

poliţie;  
 

1.5. Membrii Comisiei pentru specialităţile de expertiză judiciară 13.01-13.03, 

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; 

- Gavriliţă Iurie - şef al Laboratorului expertize economice al CNEJ, expert 

judiciar de categorie superioară; 

- Sajin Petru - expert judiciar de categorie superioară în Laboratorul expertize 

economice al CNEJ; 

- Belibov Lilian – director-adjunct al Centrului Naţional de Expertize Judiciare, 

expert judiciar de categorie superioară; 

- Budeanu Ana – expert judiciar de categoria I în cadrul Direcţiei expertize 

judiciare a CNA; 

- Grosu Vasile – expert judiciar de categorie superioară în cadrul Laboratorului 

metodico-ştiinţific al CNEJ. 
 

Ina Chetrean  - secretar 
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În temeiul prevederilor art. 55 din Legea nr.  68  din 14.04.2016 cu privire la 

expertiza judiciară și statutul expertului judiciar,  al punctului 17 și 26 din Regulamentul 

privind activitatea Comisiei de calificare şi evaluare a experţilor judiciari, avînd în vedere 

rezultatele examenului de calificare în calitate de expert judiciar, consemnate în procesul 

verbal al Comisiei nr. 1 din 02 august 2017 

                                                          

a hotărît: 

1. A conferi gradul  de expert judiciar de categoria I în domeniul: expertiza 

contabilă, expertiza economică și expertiza economico-inginerească dnei 

Cara Ecaterina, care a acumulat 80 puncte – calificativul foarte bine, 

(13.01-13.03). 

1.4. Membrii Comisiei pentru specialităţile de expertiză judiciară 11.03-11.05; 

11.09; 11.10, 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; 

   - Fonari Alexandru - expert judiciar de categorie superioară în Laboratorul 

expertize judiciare a materialelor şi substanţelor al CNEJ; 

  - Lâsâi Anatol - şef al Laboratorului expertize judiciare inginero-tehnice al 

CNEJ, expert judiciar de categorie superioară; 

  -  Cutîrchina Larisa  –  studii superioare în domeniul chimiei, specialitatea 

expert judiciar, inclusiv expertiza produselor alimentare, grad de calificare 

superioară; 

  -  Melnicenco Nicolae – expert judiciar particular de categorie superioară; 

       - Mocanu Victor – expert judiciar medico-legal toxicolog de I categorie, 

CML. 

 

1.2. Membrii Comisiei pentru specialitățile 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 CNEJ; 

- Baxan Anatolie  – expert judiciar de categorie superioară în cadrul 

Laboratorului de expertize judiciare criminalistice al CNEJ; 

-  Melnicenco Nicolae – expert judiciar particular de categorie superioară; 

- Mocanu Victor – expert judiciar medico-legal toxicolog de I categorie, 

CML; 

- Guşan Anatolie - expert judiciar particular de categorie superioară. 
 

a hotărît: 
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2. A conferi gradul de calificare expert judiciar de categorie superioară pentru 

specialitățile expertiza trasologică (2.01); expertiza tehnică a documentelor 

(6.01), examinarea produselor petroliere și a lubrifianților (11.03), 

examinarea substanțelor de marcare a obiectelor aflate sub control special 

(11.02); examinarea substanțelor narcotice, psihotrope și a precursorilor 

(11.01); examinarea lacurilor, vopselelor și acoperirilor de vopsea (11.05); 

examinarea criminalistică a lichidelor ce conțin alcool (11.09); examinarea 

materialelor, documentelor și scrisului (11.10);                                                                          

examinarea metalelor, aliajelor și a articolelor fabricate din ele (11.04) – dlui 

Obreja Efim, care a acumulat 80 puncte – calificativul foarte bine. 

 

 

1.7  Membrii Comisiei pentru specialitățile de expertiză judiciară 27.01-27.02; 

28.01; 30.01, 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; 

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

categorie superioară; 

- Pădure Andrei - şef Catedra Medicină Legală, universitatea de Stat de 

Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţeanu”, expert judiciar de categorie 

superioară al CML; 

- Cazacu Vasile - şef serviciu expertiza psihiatrică medico-legală a CML, 

expert judiciar psihiatru de categorie superioară.  

- 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. 
 

 

 

a hotărît: 

3. A conferi gradul I de calificare în calitate de expert judiciar în specialitățile 

27.01- expertiza psihiatrico-legală în condiții de ambulatoriu/staționar; 

27.02- expertiza psihiatrico-legală în baza documentelor; 30.01 expertiza  

psihiatrico-narcologică în condiții de ambulatoriu/staționar – dlui Negara 

Corneliu, care a acumulat  75 puncte – calificativul foarte bine. 

4. A conferi gradul superior de calificare în calitate de expert judiciar în 

specialitățile 27.01 - expertiza psihiatrico-legală în condiții de 

ambulatoriu/staționar; 27.02 - expertiza psihiatrico-legală în baza 

documentelor; 30.01 - expertiza psihiatrico-narcologică în condiții de 
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ambulatoriu/staționar – dlui Țînțari Anatolie, care a acumulat 74 puncte – 

calificativul foarte bine. 

Cataraga Olga – Preşedinte ______________________ 

Belibov Lilian  – membru______________________ 

Luchin Lilian– membru____________________ 

Petcovici Piotr– membru______________________ 

Grosu Vasile - membru _____________________ 

Savciuc Valeri – membru ____________________  

Pădure Andrei – membru ____________________  

Budeanu Ana –  membru ____________________ 

 

Cazacu Vasile - membru____________________ 

 

Fonari Alexandru – membru____________________ 

 

Lâsâi Anatol – membru____________________ 

 

Cutîrchina Larisa  –membru  ____________________ 

 

Melnicenco Nicolae – membru____________________ 

 

Mocanu Victor – membru____________________ 

 

Baxan Anatolie  – membru ____________________ 

 

Guşan Anatolie - membru____________________ 

 

Sajin Petru – membru ____________________ 

 

Gavriliță Iurie - membru ____________________ 

 

Mardari Elena – membru ___________________ 

 

Antoci Angela – membru ____________________ 

 

Ina Chetrean - secretar__________________ 

 


