Colaborarea Centrului Naţional de Expertize Judiciare
cu organe, instituţii de profil din ţară şi din străinătate
Centrul Naţional de Expertize Judiciare (CNEJ) este o autoritate administrativă din subordinea Ministerului
Justiţiei care implementează politica statului în domeniul efectuării expertizei judiciare şi coordonează activitatea
practică în acest domeniu, nu fără consolidarea colaborării interinstituţionale şi internaţionale pe care o are ca scop, ca o
misiune aparte.
Astfel, în scopul realizării misiunii de consolidare a colaborării, Centrul colaborează cu instituţiile de profil din
ţară şi din străinătate, prin semnarea:
- Acordului de Colaborare nr.13 din 28.10.2013 cu Institutul de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Expertizei
Judiciare a Ministerului Justiţiei al Ucrainei, urmare a cărui fapt sunt promovate abordări eficiente în asigurarea
schimbului de bune practici, de experienţă între experţii judiciari din Republica Moldova şi experţii omologi din ţara
vecină.
Experţii judiciari din Republica Moldova au fost invitaţi şi au participat la conferinţe şi ateliere de lucru
organizate şi desfăşurate la Kiev, cu privire la expertiza judiciară şi problemele acesteia, studierea metodicilor
performante şi mijloacelor tehnice speciale moderne utilizate la cercetarea obiectelor.
În luna decembrie 2016 cinci experţi ai Centrului s-au deplasat pentru cursuri de perfecţionare la Institutul de
CercetăriŞtiinţifice în domeniul Expertizei Judiciare, patru dinttre care pe durata de o săptămână, iar unul – pentru două
săptămâni. Procesul de instruire s-a efectuat conform planurilor individuale (40 ore) la fiecare gen de expertiză,
elaborate de către şefii laboratoarelor corespunzătoare cu implicarea nemijlocită a Directorului Institutului, d-l Ruvin
Alexandr. Experţii moldoveni au avut posibilitatea de a se instrui la genurile de expertize : ”Examinarea materialelor
documentelor şi a scrisului” întru stabilirea vechimii documentelor, „Evaluarea aparatelor de zbor”, „Evaluarea
aparatelor şi utilajului”.
- Convenţiei de Parteneriat nr.20 din 12.05.2014 cu Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată din
Republica Moldova.
- Convenţiei de Colaborare din 23.07.2015 cu Centrul de Criminalistică din Lituania de pe lângă Ministerul
Justiţiei al Republicii Lituania. Centrul de Expertize Criminalisticeal poliţiei din Republica Lituania a găzduit recent un
grup de experţi din Republica Moldova, acordîndu-le suport în vederea implementării sistemului de management al
calităţii – ISO/CEI 17025 în laboratoarele de expertiză judiciară ale CNEJ, care a iniţiat procesul de acteditare a
laboratorului de expertize judiciare criminalistice.
- Acordului de colaborare din 15 mai 2017 cu Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de Ştiinţe al RM.
- În baza acordului de colaborare dintre Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Justiţiei al
României din 20.05.2010 CNEJ colaborează intens cu Institutul Naţional de Expertize Criminalistice (INEC) din
Bucureşti, România, prin participarea la conferinţe şi seminare internaţionale, publicaţii în revistele de specialitate,
schimb de experienţă şi consultări în diferite domenii, etc.
Recent, în perioada 17 – 19 mai 2017, cu suportul PNUD, patru experţi ai CNEJ au participat la seminarul
profesional cu genericul ”Interpretarea Criminalistică şi medico-legală a unor elemente materiale” în or. Alba Iulia,
România, la care CNEJ, de comun cu alte instituţii, a fost partener de organizare. În cadrul acestui seminar au fost
prezentate şi apoi înaintate spre publicare trei articole ştiinţifice: 1. ”Priviri asupra conceputului de ”Metodică” in
activitatea de expertiză judiciară in Republica Moldova” , autor Cataraga Olga, CNEJ; 2. ”Posibilităţi de măsurare a
nano-urmelor. Măsurarea constanteloroptice ale straturilor şi ale structurilor nanometrice din substanţele organice şi
neorganice”, autori: Evtodiev Silvia, USEP ”Constantin Stere”; Cataraga Olga, Gurău Nicolae, CNEJ; Untila Dumitru
şi Caraman Mihail, USM; 3. ”Unele considerente privind vechimea executării înscrisurilor în documente”, autori:
Cataraga Victoria, CNA, Petcovici Piotr şi Zadorojniuc Alina, CNEJ.
De un enorm suport teoretic, dar şi practic, a beneficiat CNEJ prin implicarea nemijlocită a colaboratorilor
INEC, d-lui Constantin Mirea şi d-nei Marilena Chivu, în acordarea asistenţei pentru implementarea sistemului de
management pentru laboratoarele de cercetări în vederea acreditării conform standardului internaţional SM SR EN
ISO/CEI 17025:2005.
- O susţinere considerabilă în implementarea sistemului de management Centrul o are şi din partea Secţiei
Justiţie Penală şi Aplicarea Legii a Ambasadei SUA în Republica Moldova, care au organizat experţiilor judiciari din
Moldova vizite de studiu şi de lucru la subdiviziunile criminalistice ale organelor de drept din SUA.
De altel, reprezentantul Secţiei Justiţie Penală şi Aplicarea Legii a Ambasadei SUA a participat şi la I-a
Conferinţă naţională a experţilor judiciari din Republica Moldova, care a fost organizată de către Centru, cu suportul
PNUD, pe data de 03 martie a.c.
În prezent Centrul se angajează să încheie contracte de colaborare cu alte instituţii, în special, Institutul de
Chimie din cadrul Academiei de Ştiinţe ale Republicii Moldova şi Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii
„INCERCOM”.

