
Comisia de calificare și evaluare a experților judiciari 

 

LISTA 

experților judiciari ce solicită admiterea la evaluarea ordinară a activității și performanțelor 

planificați pentru trimestrul II 2020 
Nr. 

d/o 

Instituția 

publică de 

expertiză 

judiciară 

Numele, 

prenumele 

expertului 

judiciar 

Specialitatea de expertiză  

1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrul 

Național de 

Expertize 

Judiciare 

Cataraga Olga 1.01.  Examinarea urmelor digitale, palmare şi plantare 

1.02. Examinarea crestoscopică (edgeoscopia) 

1.03. Examinarea poroscopică 

2.01.Expertiza traseologică 

3.01.Expertiza armelor albe 

4.01. Examinarea scrisului de mînă şi a semnăturilor 

Expertiza de autor 

5.01. Expertiza de determinare a autorului unui text 

6.01. Expertiza tehnică a documentelor  

11.01.01. Examinarea substanţelor narcotice (drogurilor) 

şi psihotrope de origine vegetală 

11.01.02. Examinarea substanţelor narcotice (drogurilor) 

şi psihotrope de origine sintetică, a formelor 

medicamentoase şi a produselor farmaceutice 

11.02. Examinarea substanţelor de marcare a obiectelor 

aflate sub control special 

11.10. Examinarea materialelor, documentelor şi a 

scrisului 

2. Petcovici Piotr 1.01. Examinarea urmelor digitale, palmare şi plantare 

1.02. Examinarea crestoscopică (edgeoscopia) 

1.03. Examinarea poroscopică 

2.01.Expertiza traseologică 

3.01.Expertiza armelor albe 

4.01. Examinarea scrisului de mînă şi a semnăturilor 

6.01. Expertiza tehnică a documentelor Expertiza de 

autor 

8.01. Examinarea armelor de foc şi a muniţiilor 

16.01. Expertiza circumstanţelor accidentului rutier 

3. Lopatenco Ion 1.01.Examinarea urmelor digitale, palmare şi plantare 

1.02.Examinarea crestoscopică (edgeoscopia) 

1.03.Examinarea poroscopică 

2.01.Expertiza traseologică 

4.01. Examinarea scrisului de mînă şi a semnăturilor 

 

4. Inspectoratul 

General al  

Poliției de 

Frontieră al 

MAI 

Voicu-Nichita 

Svetlana 

6.01. Expertiza tehnică a documentelor 

5 Moisei Maxim 4.01.Examinarea scrisului de mînă şi a semnăturilor 

6.01.Expertiza tehnică a documentelor 

7.01. Expertiza de portret 

 

 

 

 

 

 



6 Centrul 

Tehnico 

Criminalistic 

și Expertize 

Judiciare al 

IGP, MAI 

Boldurat 

Veronica 

6.01. Expertiza tehnică a documentelor (02.12.2016 

ultima evaluare) 

7 Sclifos Dumitru 1.01. Examinarea urmelor digitale, palmare şi plantare 

1.02. Examinarea crestoscopică (edgeoscopia) 

1.03. Examinarea poroscopică 

(13.03.2016) 
8 

Dub Dorina 6.01. Expertiza tehnică a documentelor 

(28.04.2016) 

9 Munteanu 

Dmitri 

19.01.Examinarea tehnicii de calcul şi a sistemelor 

informatice  

19.02. Examinarea informaţiilor stocate pe purtători de 

informaţii 

19.03. Examinarea produselor software 

(26.06.2015) 

10 Babițchi Nina 15.01. Evaluarea bunurilor imobile şi a utilajului 

tehnologic 

15.02. Partajarea/ modul de folosinţă a bunurilor imobile 

15.03. Cercetarea obiectelor imobiliare, materialelor de 

construcţii şi a documentelor conexe 

(16.07.2015) 

11 Demeșco Serghei 1.01.Examinarea urmelor digitale, palmare şi plantare 

1.02.Examinarea crestoscopică (edgeoscopia) 

1.03. Examinarea poroscopică 

(05.12.2016) 

12 Banari Lilian 2.01.Expertiza traseologică 

(05.12.2016) 

13 Pascal Valeriu 6.01. Expertiza tehnică a documentelor 

(05.12.2016) 

14 Ivas Ion 2.01.Expertiza traseologică 

(26.03.2015) 

 


