
LISTA
actelor pentru dosarul de evaluare a expertului judiciar

1. Cererea adresată președintelui Comisiei de calificare și evaluare a experților
judiciari a MJ privind evaluarea expertului

2. Copia buletinului de identitate
3. Actele ce confirmă participarea expertului la formarea cadrului de experți judiciari

medico-legali prin instruirea în rezidențiat și/sau coordonarea stagiului acestora
(după caz)

4. Lista lucrărilor științifice, metodice și didactice publicate în perioada de referință
(după caz)

5. Actele ce confirmă aportul expertului la elaborarea metodicilor-tip de efectuare a
expertizelor medico-legale (după caz)

6. Actele ce confirmă aportul expertului la îmbunătățirea sistemului de management
(după caz)

7. Formularele de satisfacţie a ordonatorilor expertizelor
8. Raportul privind activitatea profesională pentru perioada de referință
9. Referință de serviciu semnată de superior
10. Recenzia și exemplarele celor mai reprezentative rapoarte de expertiză

depersonalizate din perioada de referință
11.Recenziile anuale la rapoartele de expertiză efectuate în perioada de referință
12.Copii ale certificatelor de instruire, participare la stagii, seminare, ateliere,

instruire la distanţă, conferinţe, mese rotunde
13.Informaţia de la Comisia de disciplină a experţilor judiciari privind prezenţa/lipsa

sancţiunilor disciplinare aplicate expertului judiciar evaluat

Actele ce formează dosarul de evaluare a expertului se elaborează în
conformitate cu Regulamentul privind procedura şi criteriile de evaluare a
performanţelor experţilor judiciari şi modul de acordare a gradelor de calificare,
aprobat  prin  ordinul  comun  al  MJ,  CNEJ,  IGP,  DPF,  CNA  și  CML  cu
nr.444/58/234/366/77/2157R din 30.05.2017.

Actele se plasează în folii de polietilenă și se fixează într-o mapă de carton cu
șină în ordinea listei de mai sus. Pe fața dosarului se lipește coperta (conform
modelului), iar pe verso – cuprinsul (conform modelului). Raportul privind activitatea
profesională pentru perioada de referință trebuie să fie aprobat de director. Referința
de serviciu trebuie să conțină informația privind respectarea eticii profesionale și
existența/inexistența sancţiunilor disciplinare aplicate expertului în perioada de
referință. Exemplarele celor mai reprezentative rapoarte de expertiză din perioada de
referință se prezintă depersonalizat, semnate și ștampilate de expert/experți pe fiecare
pagină, ștampilate cu ștampila subdiviziunii emitente asemenea unui raport de
expertiză prezentat ordonatorului. Recenzia la rapoartele reprezentative și cele anuale
trebuie să fie aprobate de Consiliul Metodico-Științific al CNEJ. Copiile certificatelor
de instruire, participare la stagii, seminare, ateliere, instruire la distanţă, conferinţe,
mese rotunde se prezintă semnate și ștampilate de director.


