
Extras din Registrul de stat al experților judiciari 

 
 

Numă

rul de  
înregi

s 

trare 

Numele 

și prenumele 

expertului 

judiciar 

Seria şi 

număru

l 

licenţei 

Numărul 

de 

înregistrare 

şi data 

eliberării 

licenţei 

Specialitatea/specialită

ţile pentru care a primit 

calificarea de expert 

judiciar 

Gradul de 

calificare a 

expertului 

judiciar 

Denumir

ea 

instituţiei 

publice 

de 

expertiză 

judiciară 

sau 

biroului 

de 

expertiză 

judiciară 

Data ultimei 

evaluări a  

performan 

ţelor 

Datele de contact Temeiul 

suspendării/ 

reluării activității de expert 

judiciar 

 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Cataraga 

Olga 
 

EJ 

068016 

Nr. 1 din 

09.10.2017 
3.01.Expertiza 

armelor albe  

1.01.Examinarea 

urmelor digitale, 

palmare şi plantare 

1.02. Examinarea 

crestoscopică 

(edgeoscopia) 

1.03. Examinarea 

poroscopică 

2.01.Expertiza 

traseologică  

 6.01.Expertiza 

tehnică a 

documentelor  

 4.01.Expertiza 

grafoscopică  

 11.01.01.Expertiza 

chimică a 

substanțelor 

narcotice și 

psihotrope de 

origine vegetală  

 11.01.02.Expertiza 

chimică a 

substanțelor 

Categoria 

superioar

ă 

CNEJ 16.07.2015 022 22-95-53 

 

 

 

 

 

e-mail: 

olga.cataraga@justice.gov.m

d 

 

- 

mailto:olga.cataraga@justice.gov.md
mailto:olga.cataraga@justice.gov.md


narcotice și 

psihotrope de 

origine sintetică  

 11.02.Expertiza 

chimică a 

substanțelor de 

marcare a 

obiectelor aflate 

sub control special  

 5.01.Expertiza de 

stabilire a 

autorului 

11.10.Expertizamat

erialelor 

documentelor 

2.  Belibov 

Lilian 

Andrei 

EJ 

068017 
Nr. 2 din 

09.10.2017 
1.01. Examinarea 

urmelor digitale, 

palmare şi plantare 

1.02. Examinarea 

crestoscopică 

(edgeoscopia) 

1.03. Examinarea 

poroscopică 

Expertiza 

traseologică (2.01) 

Expertiza armelor 

albe (3.01) 

Expertiza tehnică a 

documentelor 

(6.01)  

 

Categoria 

superioar

ă 

CNEJ 21.12.2017 022238422 

 

 

e-mail: 

lilian.belibov@justice.md 

 

- 

3.  Antoci 

Rodica 

EJ 

068068 

Nr.51 din 

09.10.2017 
Expertiza tehnică a 

documentelor 

(6.01)  

Expertiza 

grafoscopică (4.01) 

Expertiza 

portretului (7.01) 

Categoria 

întâi 

CNEJ 30.10.2013 022238422 Activitate suspendată prin 

Ordinul nr. 85 din 

20.08.2015 până la data de 

13.06.2018 în temeiul art.63 

alin. (1) lit.(b) din Legea 68 

din 14.04.2016 

 

Activitate suspendata prin 

Ordinul nr. 159 din 

29.12.2017 pînă la 

29.12.2022 în temeiul art.65, 

mailto:lilian.belibov@justice.md


al.(6) din Legea nr. 68 dn 

14.04.2016 

 

 

 

 

4.  Baxan 

Anatolie Ion 

EJ 

068018 

Nr. 3 din 

09.10.2017 
1.01. Examinarea 

urmelor digitale, 

palmare şi plantare 

1.02. Examinarea 

crestoscopică 

(edgeoscopia) 

1.03. Examinarea 

poroscopică 

Expertiza 

traseologică(2.01) 

Expertiza tehnică a 

documentelor 

(6.01) 

 Expertiza 

grafoscopică (4.01) 

 Expertiza 

portretului (7.01) 

Expertiza balistică 

(8.01) 

Categoria 

superiară 

CNEJ 16.07.2015 022238422 Activitatre suspendată prin 

Ordinul nr. 125 din 

04.10.2018 în temeiul art. 63 

alin. (2) lit. h și art.65, al.(6) 

din Legea 68 din 14.04.2016 

 

Activitate reluată prin 

Ordinul 126 din 08.10.2018 

 

Activitate suspendată prin 

Ordinul nr. 27 din 

17.03.2019 în temeiul art. 63 

alin. (1) lit. h) din Legea nr. 

68/2016 

5.  Dudceac 

Tatiana Piotr 

EJ 

068019 

Nr.4 din 

09.10.2017 
1.01. Examinarea 

urmelor digitale, 

palmare şi plantare 

1.02. Examinarea 

crestoscopică 

(edgeoscopia) 

1.03. Examinarea 

poroscopică 

Expertiza tehnică a 

documentelor 

(6.01) 

 Expertiza 

grafoscopică (4.01) 

Categoria 

superioar

ă 

CNEJ 21.12.2017 022238422 - 

6.  Gurău 

Nicolae 

Mihai 

EJ 

068020 
Nr.5 din 

09.10.2017 
1.01. Examinarea 

urmelor digitale, 

palmare şi plantare 

1.02. Examinarea 

Categoria 

superioar

ă 

CNEJ 28.11.2016 022238422 - 



crestoscopică 

(edgeoscopia) 

1.03. Examinarea 

poroscopică 

Expertiza armelor 

albe (3.01) 

Expertiza tehnică a 

documentelor 

(6.01) 

 Expertiza 

grafoscopică (4.01) 

 Expertiza 

traseologică (2.01) 

11.14. Examinarea 

inscripţiilor de 

marcare, a urmelor 

de ştanţare şi 

refacere a 

inscripţiilor pe 

obiecte 

 

7.  Mocreac 

Artur Iurie 

EJ 

068021 
Nr.6 din 

09.10.2017 
1.01. Examinarea 

urmelor digitale, 

palmare şi plantare 

1.02. Examinarea 

crestoscopică 

(edgeoscopia) 

1.03. Examinarea 

poroscopică 

 Expertiza tehnică 

a documentelor 

(6.01) 

 Expertiza 

grafoscopică (4.01) 

 Expertiza 

traseologică (2.01) 

Categoria 

superioar

ă 

CNEJ 28 .11.2016 022-238-381 Activitate suspendată prin 

Ordinul nr. 109 din 

04.09.2018 în temeiul art.63 

al.(1) lit.(h) din Legea 68 din 

14.04.2016 

 

 

8.  PostoroncaVer

onica Victor 

EJ 

068022 

Nr.7 din 

09.10.2017 
 Expertiza 

grafoscopică (4.01) 

 Expertiza tehnică 

a documentelor 

(6.01) 

Categoria 

întîi 

CNEJ 06.11.2014 022238422 - 

9.  Zaborot EJ 

068023 

Nr.8 din 

09.10.2017 
Expertiza Categoria CNEJ 19.02.2015 022238422 - 



Anatol Ion  traseologică (2.01) 

Expertiza tehnică a 

documentelor 

(6.01) 

Expertiza balistică 

(8.01) 

superioar

ă 

 

10.  Vozniuc 

Larisa 

Elipidifor 

EJ 

068024 

Nr.9 din 

09.10.2017 
Expertiza 

grafoscopică (4.01) 

 Expertiza de 

stabilire a 

autorului unui text 

(5.01) 

Categoria 

superioar

ă 

CNEJ 19.02.2015 022238422 - 

11.  Petcovici 

Piotr Piotr 

EJ 

068025 

Nr.10 din 

09.10.2017 
1.01. Examinarea 

urmelor digitale, 

palmare şi plantare 

1.02. Examinarea 

crestoscopică 

(edgeoscopia) 

1.03. Examinarea 

poroscopică 

 3.01.Expertiza 

armelor albe  

 2.01.Expertiza 

traseologică 

 8.01.Expertiza 

balistică  

 6.01.Expertiza 

tehnică a 

documentelor 

 4.01.Expertiza 

grafoscopică   

16.01. Expertiza 

circumstanţelor 

accidentului rutier 

Categorie 

superioar

ă 

CNEJ 16.07.2015 022238422 

 

 

e-mail: 

piotr.petcovici@justice.md 

 

- 

12.  Cravcenco 

Victor 

Dumitru 

EJ 

068026 

Nr.11 din 

09.10.2017 
16.01.Expertiza 

circumstanțelor 

accidentelor rutiere  

16.03. Expertiza 

traseologică în 

transportul rutier 

Expertiza 

automerceologică 

Categoria 

superioar

ă 

CNEJ 16.12.2015 029-9-32-125 - 

mailto:piotr.petcovici@justice.md


(14.03) 

13.  Lența 

Gheorghe 

Nichifor 

EJ 

068027 

Nr.12 din 

09.10.2017 
16.01. Expertiza 

circumstanţelor 

accidentului rutier 

Categoria 

întâi 

CNEJ 24.03.2016 022-238-381 

 

- 

14.  Tverdohleb 

Mihail Vasile 

EJ 

068028 
Nr.13 din 

09.10.2017 
16.01. Expertiza 

circumstanțelor 

accidentelor rutiere  

16.02. Examinarea 

stării tehnice a 

mijloacelor de 

transport şi a 

pieselor acestora 

16.03. Expertiza 

traseologică în 

transportul rutier 

 

Categoria 

superioar

ă 

CNEJ 19.02.2015 022-238-381 

 

 

e-mail: 

mihail.tverdohleb@justice.m

d 

 

- 

15.  Țurcan 

Valerii 

Alexei 

EJ 

068029 
Nr.14 din 

09.10.2017 
16.01.Expertiza 

circumstanțelor 

accidentelor rutiere 

16.02. Examinarea 

stării tehnice a 

mijloacelor de 

transport şi a 

pieselor acestora  

16.03. Expertiza 

traseologică în 

transportul rutier 

 

Categoria 

superioar

ă 

CNEJ 19.02.2015 022-238-381 

 

- 

16.  Țurcan 

Valentina 

Nicolai 

EJ 

068030 
Nr.15 din 

09.10.2017 
Expertiza solulului 

(11.13) 

Expertiza fibrelor, 

materialelor 

fibroase si 

articolelor 

fabricate din ele 

(11.06) 

Expertiza 

materialelor 

fibroase supuse 

distrugerii prin 

ardere (11.6) 

Cercetarea 

Categoria 

superioar

ă 

CNEJ 19.02.2015 022238422 

 

e-mail: 

valentina.turcan@justice.md 

 

- 

mailto:mihail.tverdohleb@justice.md
mailto:mihail.tverdohleb@justice.md
mailto:valentina.turcan@justice.md


substanțelor 

narcotice de origine 

vegetală  (11.01.01) 

17.  Fonari 

Alexandru 

Mihail 

EJ 

068031 
Nr.16 din 

09.10.2017 
1.01. Examinarea 

urmelor digitale, 

palmare şi plantare 

3.01.Expertiza 

armelor albe  

 2.01.Expertiza 

traseologică  

11.01.01.Examinare

a 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 

11.11. Examinarea 

urmelor secundare 

ale tragerii şi a 

produselor 

împuşcăturii 

11.02. Examinarea 

substanţelor de 

marcare a 

obiectelor aflate 

sub control special 

11.04. Examinarea 

metalelor, aliajelor 

şi a articolelor 

fabricate din ele 

 11.05. Examinarea 

lacurilor, 

Categoria 

superioar

ă 

CNEJ 28.11.2016 022-238-480 - 



vopselelor şi 

acoperirilor de 

vopsea 

18.  Georgescu 

Marina 

Mihail 

EJ 

068032 
Nr.17 din 

09.10.2017 
Expertiza lichidelor 

ce conțin alcool 

(11.09) 

Categoria 

a treaia 

CNEJ 28.11.2016 022238422 Activitate suspendată prin 

Ordinul nr. 87 din 

31.07.2017 în temeiul art.63 

alin. (1) lit.(h) din Legea nr. 

68 din 14.04.2016 

19.  Florea Lilia 

Nicolae 

EJ 

068033 
Nr.18 din 

09.10.2017 
 1.01. Examinarea 

urmelor digitale, 

palmare şi plantare 

1.02. Examinarea 

crestoscopică 

(edgeoscopia) 

1.03. Examinarea 

poroscopică 

Expertiza tehnică a 

documentelor 

(6.01) 

 Expertiza 

grafoscopică (4.01) 

Categoria 

superioar

ă 

CNEJ 21.12.2017 022238422 

 

e-mail: 

lilia.florea@justice.md 

 

- 

20.  Grosu Vasile 

Vasile 

EJ 

068034 
Nr.19 din 

09.10.2017 
1.01. Examinarea 

urmelor digitale, 

palmare şi plantare 

1.02. Examinarea 

crestoscopică 

(edgeoscopia) 

1.03. Examinarea 

poroscopică 

2.01. Expertiza 

traseologică  

 6.01. Expertiza 

tehnică a 

documentelor 

 4.01. Expertiza 

grafoscopică  

 9. 01. Identificarea 

vorbitorului după 

eşantioane ale vocii 

şi vorbirii 

9.02. Examinarea 

tehnică a fono- şi 

Categoria 

superioar

ă 

CNEJ 28.11.2016 022238422 

 

 

e-mail: 

vasile.grosu@justice.md 

 

- 

mailto:lilia.florea@justice.md
mailto:vasile.grosu@justice.md


videogramei 

21.  Bulgaru Ala 

Leonid 

EJ 

068035 

 

Nr.20 din 

09.10.2017 
1. Expertiza 

dactiloscopică 

(1.01, 1.02, 1.03); 

2. Expertiza de 

portret (7.01); 

3. Expertiza 

psihologică în 

procesul civil 

(22.01); 

4. Expertiza 

psihologică în 

procesul penal 

(22.02); 

Categori

a întâi 

 CNEJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIEJ 

„Bulgar

u Ala” 

sediul: 

mun. 

Chişină

u, str. 

Mitropo

lit 

Varlaam

, 65, 

of.102 

 

28.11.2016  

 

 

 

  

 

 

 

 

(022) 27-15-19 

068222162 

e-mail: 

justexpert2017@gmail.com 

 

 

Activitate suspendată prin 

Ordinul nr. 143 din 

30.11.2017 în temeiul art.63 

alin. (1) lit. (h) din Legea 68 

din 14.04.2016 

 

 

 

 

Activitate reluată 

Certificatul Nr.01 din 

30.11.2017 privind 

înregistrarea biroului de 

expertiză judiciară 

22.  Lopatenco 

Ion Vasile 

EJ 

068036 
Nr.21 din 

09.10.2017 
 Expertiza 

traseologică (2.01) 

 1.01. Examinarea 

urmelor digitale, 

palmare şi plantare 

1.02. Examinarea 

crestoscopică 

(edgeoscopia) 

1.03. Examinarea 

poroscopică 

 Expertiza 

grafoscopică (4.01) 

Categoria 

superioar

ă 

CNEJ 16.07.2015 022238422 

 

 

e-mail: 

ion.lopatenco@justice.md 

 

- 

23.  Cechin 

Adrian Ivan 

EJ 

068037 
Nr.22 din 

09.10.2017 
 Expertiza auto-

merceologică 

(14.03) 

Categoria 

superioar

ă 

CNEJ 24.03.2016 022238422 

 

e-mail: 

adrian.cechin@justice.md 

 

- 

24.  Sandu Ion 

Mihail 

EJ 

068038 
Nr.23 din 

09.10.2017 
 14.03. Expertiza 

auto merceologică 

Categoria 

superioar

CNEJ 19.02.2015 022238422 

 

- 

mailto:justexpert2017@gmail.com
mailto:ion.lopatenco@justice.md
mailto:adrian.cechin@justice.md


ă e-mail: 

ion.sandu@justice.md 

 

25.  Postanciuc 

Vasilii 

Vladimir 

EJ 

068039 
Nr.24 din 

09.10.2017 
 14.03. Expertiza 

auto merceologică 

Categoria 

superioar

ă 

CNEJ 27.03.2018 022238422 - 

26.  Rogai 

Alexandru 

EJ 

068040 
Nr.25 din 

09.10.2017 
 14.03. Expertiza 

auto merceologică 

Categoria 

trei 

CNEJ 28.11.2016 022238422 - 

27.  Scorțanu 

Viorica 

EJ 

068041 
Nr.26 din 

09.10.2017 
14.01. Expertiza 

produselor 

industriei uşoare de 

larg consum 

14.02. Expertiza 

produselor 

alimentare 

Categoria 

superioar

ă 

CNEJ 19.02.2015 022238422 Activitate suspendată prin 

Ordinul nr. 146 din 

14.02.2019 în temeiul art.63 

alin. (1) lit. (h) din Legea 

68/2016 

 

28.  Lâsâi 

Anatolie 

Andrei 

EJ 

068048 
Nr.27 din 

09.10.2017 
 Expertiza tehnică 

a documentelor 

(6.01) 

 Expertiza sticlei, 

ceramicii și a 

articolelor 

confecționate din 

ele (11.07) 

Expertiza tehnico-

incendiară  

( 18.01, 18.02, 

18.03, 18.04) 

 17.01.Examinarea 

aparatelor şi 

instalaţiilor 

mecanice şi cu gaze 

17.02.Examinarea 

aparatelor şi 

instalaţiilor 

electrice Expertiza 

cu utilizarea 

metodei de 

investigație cu raze 

Roentghen (11.04, 

11.17) 

 Expertiza cu 

utilizarea metodei 

Categoria 

superioar

ă 

CNEJ 19.02.2015 022238422 

 

 

e-mail: 

anatolie.lisii@justice.md 

 

- 

mailto:ion.sandu@justice.md
mailto:anatolie.lisii@justice.md


spectrale de 

investigare (11.04, 

11.17) 

 19.01.Examinarea 

tehnicii de calcul şi 

a sistemelor 

informatice  

19.02. Examinarea 

informaţiilor 

stocate pe purtători 

de informaţii 

19.03. Examinarea 

produselor 

software 

 21.01. Examinarea 

circumstanţelor 

accidentului de 

muncă, a 

documentaţiei ce 

reflectă 

organizarea şi 

efectuarea de 

lucrări 

21.02. Examinarea 

mecanismelor, 

utilajelor, uneltelor 

şi a mijloacelor de 

protecţie 

29.  Luchianciuc 

Victor 

Gheorghe 

EJ 

068043 
Nr.28 din 

09.10.2017 
18.01. Examinarea 

focarului 

incendiului şi a 

căilor de răspîndire 

a procesului de 

ardere 

19.01.Examinarea 

tehnicii de calcul şi 

a sistemelor 

informatice  

19.02. Examinarea 

informaţiilor 

stocate pe purtători 

de informaţii 

19.03. Examinarea 

Categoria 

superioar

ă 

CNEJ 24.03.2016 022238422 - 



produselor 

software 

 18.03.Expertiza 

mecanismului 

formării sursei de 

aprindere legate de 

manifestările 

energiei electrice  

30.  Fluier Nelea EJ 

068044 

Nr. 29 din 

09.10.2017 
Expertiza 

traseologică(2.01) 

Expertiza tehnică a 

documentelor 

(6.01) 

Expertiza tehnicii 

securității în 

muncă (21.01, 

21.02) 

Categoria 

superioar

ă 

CNEJ 24.03.2016 - Activitate suspendată prin 

Ordinul nr. 140 din 

17.11.2017 în temeiul art.63 

al.(1) lit.(h) din Legea nr. 

68/2016 

31.  Letcenea 

Valeriu 

Nicolae 

EJ 

068045 
Nr.30 din 

09.10.2017 
10.01. 

Determinarea 

legităţilor 

producerii 

exploziilor şi 

examinarea 

dispozitivelor 

explozive 

 18.02. Expertiza 

instalațiilor 

electrice în scopul 

determinării 

implicării lor în 

formarea sursei de 

aprindere al 

procesului de 

ardere al 

incendiilor  

 18.01.Expertiza 

focarului 

incendiului si căilor 

de raspândire a 

procesului de 

ardere al 

incendiului   

Categoria 

superioar

ă 

CNEJ 06.11.2014 022238422 Activitate suspendată prin 

Ordinul nr. 97 din 

15.08.2018 în temeiul art.63 

al.(1) lit.(e) din Legea nr. 

68/2016 



18.03.Expertiza 

instalațiilor 

mecanice si a 

instalațiilor cu 

acțiune de foc in 

scopul determinării 

implicărilor în 

formarea sursei de 

aprindere al 

procesului de 

ardere al 

incendiului  

32.  Ziber Oleg 

Gheorghe 

EJ 

068046 
Nr.31 din 

09.10.2017 
1.01. Examinarea 

urmelor digitale, 

palmare şi plantare 

2.01. Expertiza 

traseologică 

9. 01. Identificarea 

vorbitorului după 

eşantioane ale vocii 

şi vorbirii 

Categoria 

superioar

ă 

CNEJ 04.03.2014 

16.10.2014 

022238422 - 

33.  Bătrînac 

Boris 

EJ 

068047 
Nr.32 din 

09.10.2017 
Expertiza 

mecanismului 

formării sursei de 

aprindere legate de 

manifestările 

energiei electrice 

(18.02) 

Expertiza 

mecanismului 

formării sursei de 

aprindere legate de 

manifestările 

energiei mecanice 

și utilizării 

instalațiilor cu 

acțiune de foc 

(18.03) 

 Expertiza 

instalațiilor 

electrotehnice 

(17.02) 

Categoria 

întâi 

CNEJ 19.02.2015  022238422 - 



34.  Panici 

Nicolae 

Anatolie 

EJ 

068049 
Nr.33 din 

09.10.2017 
Expertiza 

mecanismului 

formării sursei de 

aprindere legate de 

manifestările 

energiei electrice 

(18.02) 

Categoria 

a treia 

CNEJ 19.02.2015 022238422 Activitate suspendată prin 

Ordinul nr. 33 din 

16.03.2018 în temeiul art.65, 

al.(6) din Legea nr. 68/2016 

 

 

35.  Bodiu Doina 

Dumitru 

EJ 

068051 
Nr.34 din 

09.10.2017 
Expertiza contabilă 

(13.01) 

 Expertiza 

economică (13.02) 

 Expertiza 

economico-

inginerească 

(13.03) 

Categoria 

întâi 

CNEJ 06.12.2016 022238422 - 

36.  Cazangiu 

Ecaterina 

Vasile 

EJ 

068050 
Nr.35 din 

09.10.2017 
Expertiza contabilă 

(13.01) 

 Expertiza 

economică (13.02) 

Expertiza 

economico-

inginerească 

(13.03) 

Categoria 

superioar

ă 

CNEJ 19.02.2015 022238422 Activitate suspendată prin 

Ordinul nr. 88 din 

26.07.2018 în temeiul art.63 

al.(1) lit.(h) din Legea nr. 

68/2016 

 

37.  Gavrilița 

Iurie Mihail 

EJ 

068052 
Nr.36 din 

09.10.2017 
Expertiza contabilă 

(13.01) 

 Expertiza 

economică(13.02) 

 Expertiza 

economico-

inginerească 

(13.03) 

Categoria 

superioar

ă  

CNEJ 28.11.2016 022238422 

 

e-mail: 

iurie.gavrilita@justice.md 

 

- 

38.  Ghimp Ina 

Ion 

EJ 

068053 
Nr.37 din 

09.10.2017 
Expertiza contabilă 

(13.01) 

 Expertiza 

economică (13.02) 

 Expertiza 

economico-

inginerească 

(13.03) 

Categoria 

întâi 

CNEJ 

 

 

 

 

 

 

BIEJ 

„Ghim

p Ina” 

mun. 

28.11.2016  

 

 

 

 

 

 

060119071 

ghimpina@gmail.com 
 

www.expert-judiciar.com 

 Activitate suspendată prin 

Ord.55 din 22.05.2017 în 

temeiul art.63 al.(1) lit.(h) 

 

 

 

 

Activitate reluată prin 

Decizia MJ nr. 07 din 

23.04.2018 privind 

înregistrarea biroului 

mailto:iurie.gavrilita@justice.md
mailto:ghimpina@gmail.com
http://www.expert-judiciar.com/


Chișină

u, str. 

Mitropo

lit 

Varlaam 

nr. 65, 

bir. 314 

 
www.exper

t-

judiciar.co

m 

individual de expertiză 

judiciară 

39.  Goian Vasile 

Petru 

EJ 

068054 
Nr.38 din 

09.10.2017 
Expertiza contabilă 

(13.01) 

 Expertiza 

economică (13.02) 

 Expertiza 

economico-

inginerească 

(13.03) 

Categoria 

întâi 

CNEJ 24.03.2016 022238422 - 

40.  Gurin Vasile 

Andrei 

EJ 

068066 
Nr.39 din 

09.10.2017 
Expertiza contabilă 

(13.01) 

 Expertiza 

ecconomică (13.02) 

 Expertiza 

economico-

inginerească 

(13.03) 

Categoria 

superioar

ă 

CNEJ 19.02.2015 022238422 

 

e-mail: 

vasile.gurin@justice.md 

 

- 

41.  Nenița Ion 

Danilă 

EJ 

068056 
Nr.40 din 

09.10.2017 
Expertiza contabilă 

(13.01) 

 Expertiza 

economică (13.02) 

 Expertiza 

economico-

inginerească 

(13.03) 

Categoria 

întâi 

CNEJ 28.11.2016 022238422 - 

42.  Rusanovschi 

Lidia 

EJ 

068057 
Nr.41 din 

09.10.2017 
Expertiza contabilă 

(13.01) 

 Expertiza 

economică (13.02) 

 Expertiza 

economico-

inginerească 

Categoria 

superioar

ă 

CNEJ 28.11.2016 022238422 - 

http://www.expert-judiciar.com/
http://www.expert-judiciar.com/
http://www.expert-judiciar.com/
http://www.expert-judiciar.com/
mailto:vasile.gurin@justice.md


(13.03) 

43.  Sajin Petru 

Isidor 

EJ 

068058 
Nr.42 din 

09.10.2017 
Expertiza contabilă 

(13.01) 

 Expertiza 

economică (13.02) 

 Expertiza 

economico-

inginerească 

(13.03) 

Categoria 

superioar

ă 

CNEJ 19.02.2015 022238422 - 

44.  Gîlca Aliona 

Dumitru  

EJ 

068059 
Nr. 43 din 

09.10.2017 
15.02. Partajarea/ 

modul de folosinţă 

a bunurilor imobile 

15.01. Evaluarea 

bunurilor imobile 

și a utilajului 

tehnologic 

Categoria 

superioar

ă 

CNEJ 08.09.2016 022-212-096 

 

e-mail: 

aliona.gilca@justice.md 

 

- 

45.  Babițchi 

Nina Ivan 

EJ 

068060 

Nr. 44 din 

09.10.2017 
15.01. Evaluarea 

bunurilor imobile 

și a utilajului 

tehnologic 15.02. 

Partajarea/ modul 

de folosinţă a 

bunurilor imobile 

15.03. Cercetarea 

obiectelor 

imobiliare, 

materialelor de 

construcţii şi a 

documentelor 

conexe  

 

 

Categoria 

superioar

ă 

CNEJ 

 

 

 

 

 

MAI 

16.07.2015  

 

 

 

 

 

022 – 868-171 

Activitate suspendată prin 

Ordinul nr. 118 din 

06.10.2017 în temeiul art.63 

al.(1) lit.(h) din Legea nr. 

68/2016 

 

Activitate reluată prin 

ordinul nr.416ef din 

07.09.2018 

46.  Gordînschi 

Alexandr 

Anton 

EJ 

068061 
Nr.45 din 

09.10.2017 
15.01. Evaluarea 

bunurilor imobile 

și a utilajului 

tehnologic 

 15.02. Partajarea/ 

modul de folosinţă 

a bunurilor imobile 

15.03. Cercetarea 

obiectelor 

imobiliare, 

Categoria 

superioar

ă 

CNEJ 19.02.2015 022238422 Activitate suspendată prin 

Ordinul nr. 93 din 

09.08.2017 în temeiul art.63 

al.(1) lit.(h) din Legea nr. 

68/2016 

 

mailto:aliona.gilca@justice.md


materialelor de 

construcţii şi a 

documentelor 

conexe 

47.  Prepelița 

Tatiana 

EJ 

068062 
Nr.46 din 

09.10.2017 
Partajarea 

imobilului si 

determinarea 

modului de folosire 

a sectoarelor de 

teren (15.02) 

Expertiza 

obiectelor 

imobiliare, 

materialelor de 

construcții, 

construcțiilor și 

altor documente 

(15.03) 

Categoria 

întâi 

CNEJ 

 

 

 

 

 

 

MAI 

08.09.2016  

 

 

 

 

 

 

022 – 868-171 

Activitate suspendată prin 

Ordinul nr. 132 din 

30.10.2017 în temeiul art.63 

alin.(1) lit.(h) din Legea nr. 

68/2016 

 

 

Activitate reluată prin 

Ordinul nr. 536 din 

01.12.2017 

48.  Dodica 

Vitalie Vasile 

EJ 

068063 
Nr.47 din 

09.10.2017 
15.01. Evaluarea 

bunurilor imobile 

și a utilajului 

tehnologic 

Categoria 

a treia 

CNEJ 19.02.2015 022-212-096 Activitate suspendată prin 

Ordinul nr. 56 din 

02.05.2018 în temeiul art.63 

al.(1) lit.(h) din Legea nr. 

68/2016 

 

 

49.  Mîrza Ana 

Victor 

EJ 

068064 
Nr.48 din 

09.10.2017 
15.01. Evaluarea 

bunurilor imobile 

și a utilajului 

tehnologic 15.02. 

Partajarea/ modul 

de folosinţă a 

bunurilor imobile 

Categoria 

întâi 

CNEJ 08.09.2016 022238422 Activitate suspendată prin 

Ordinul nr. 42 din 

10.04.2017 în temeiul art.63 

al.(1) lit.(h) din Legea nr. 

68/2016 

 

50.  Bieșu Irina EJ 

068067 
Nr.50 din 

09.10.2017 
15.01. Evaluarea 

bunurilor imobile 

și a utilajului 

tehnologic 

Categoria 

a treia 

CNEJ 04.03.2014 022238422 Activitate suspendată prin 

Ordinul nr. 59 din 

03.06.2015 de la 06.06.2015 

până la data de 17.01.2018 în 

temeiul art.63 al.(1) lit.(b) 

din Legea nr. 68/2016 

 

Prin Ordinul nr. 04 din 

15.01.2018, activitate 

suspendată de la 18.01.2018 



pînă la 17.01.2019 în temeiul 

art.63, alin. (1) lit. b) din 

Legea nr. 68/2016 

 

Activitate suspendată prin 

Ordinul nr. 04 din 

17.01.2019 în temeiul art. 63 

alin. (1) lit. h) din Legea nr. 

68/2016 

 

 

51.  Paladii -

Topor 

Mariana  

EJ 

068065 
Nr.49 din 

09.10.2017 
15.03. Cercetarea 

obiectelor 

imobiliare, 

materialelor de 

construcţii şi a 

documentelor 

conexe 

Categoria 

a treia 

CNEJ 15.02.2013 022238422 Activitate suspendată prin 

Ordinul nr.84 din 19.08.2015 

pînă la 19.06.2018 în temeiul 

art.63 al.(1) lit.(b), Legea nr. 

68 din 14.04.2016 

 

Activitate suspendată prin 

Ordinul nr. 121 din 

12.10.2017 până la 

18.08.2020  

 

52.  Cușnirov 

Damian 

Nicolae 

EJ 

068069 
Nr.52 din 

09.10.2017 
Expertiza 

dactiloscopică 

(1.01, 1.02, 1.03) 

Expertiza armelor 

albe (2.01) 

Expertiza 

traseologică (3.01) 

 Expertiza 

grafoscopică (4.01) 

 Expertiza tehnică 

a documentelor 

(6.01) 

 Expertiza 

portretului (7.01) 

 Expertiza balistică 

(8.01) 

Categoria  

întâi 

CNA 28.04.2016  022 257 260 

 

 

e-mail: 

irbiss1978@mail.ru 

 

 

 

 

                  - 

53.  Munteanu 

Maxim 

Mihail 

EJ 

068070 
Nr.53 din 

09.10.2017 
Expertiza 

dactiloscopică 

(1.01, 1.02, 1.03) 

Expertiza 

Categoria 

superioar

ă 

CNA 29.05.2018 022 257 260 

 

 

 

- 

mailto:irbiss1978@mail.ru


traseologică (3.01) 

 Expertiza 

grafoscopică (4.01) 

 Expertiza tehnică 

a documentelor 

(6.01) 

 Expertiza 

portretului (7.01) 

 Expertiza balistică 

(8.01) 

e-mail: 

maxim.munteanu@cna.md 

 

54.  Prisăcaru 

(Cataraga) 

Victoria 

Andrei 

EJ 

068071 
Nr.54 din 

09.10.2017 
Expertiza 

dactiloscopică 

(1.01, 1.02, 1.03) 

 Expertiza 

grafoscopică (4.01) 

 Expertiza tehnică 

a documentelor 

(6.01) 

 Expertiza 

drogurilor de 

origine vegetală 

(11.01.01) 

 Expertiza 

substanțelor 

chimice speciale 

(11.02) 

Categoria 

întâi 

CNA 06.12.2016 022 257 260 

 

 

 

e-mail: 

cataraga1987@mail.ru 

 

- 

55.  Budeanu 

Ana Ivan 

EJ 

068072 
Nr.55 din 

09.10.2017 
Expertiza contabilă 

(13.01) 

Expertiza 

economică (13.02) 

Expertiza 

financiar-bancară 

(13.03) 

Categoria 

întâi 

CNA 06.12.201 6 022 257 242 

 

e-mail: 

abudeanu@mail.ru 

 

- 

56.  Tomșa 

Angela 

Gheorghe 

EJ 

068073 
Nr.56 din 

09.10.2017 
Expertiza contabilă 

(13.01) 

Expertiza 

economică (13.02) 

Expertiza 

economico-

inginerească 

(13.03) 

Categoria 

a doua 

CNA 06 .12.2016 022 257 242 

 

e-mail: 

tomsa.angela.72@mail.ru 

 

- 

57.  Catanoi EJ  Nr.57 din Expertiza Categoria CNA 16.10.2014 022 257 260 - 

mailto:maxim.munteanu@cna.md
mailto:cataraga1987@mail.ru
mailto:abudeanu@mail.ru
mailto:tomsa.angela.72@mail.ru


Ariana 

Serghei 

068074 09.10.2017 fonoscopică (9.01, 

9.02) 

a treia  

e-mail: 

arinushka2000@yahoo.com 

 

58.  Chetraru 

Eugeniu Iosif 

EJ 

068075 
Nr.58 din 

09.10.2017 
Expertiza 

mijloacelor si a 

tehnologiilor 

informaționale 

(19.01, 19.02, 19.03) 

Categoria 

a doua 

CNA 28.11.201 6 022 257 260 

 

e-mail: 

eugeniu.chetraru@cna.md 

 

- 

59.  Grigoraș 

Victor 

Alexandru 

EJ 

068076 
Nr.59 din 

09.10.2017 
Expertiza 

mijloacelor si a 

tehnologiilor 

informaționale 

(19.01, 19.02, 19.03) 

Categoria 

a treia 

CNA 17.03.2016 022 257 260 

 

e-mail: 

grigoras86@gmail.com 

 

- 

60.  Donos Maria 

Iacob 

EJ 

068311 

Nr. 290 din 

04.04.2018 
Expertiza tehnică a 

documentelor 

(6.01) 

Categoria 

a treia 

IGPF 
mun. 

Chișinău

, str. 

Petricani 

19 

05.12.2016 (022) 259-634 Activitate suspendată prin 

Ordinul nr. 377/ps din 

06.04.2018 în temeiul art.63 

al..(1) lit.(b) din Legea 

68/2016 

61.  Moroșanu 

Cristina 

Simion 

EJ 

068312 

Nr. 291 din 

04.04.2018 
 Expertiza tehnică 

a 

documentelor(6.01) 

Categoria 

a treia 

IGPF 
mun. 

Chișinău

, str. 

Petricani 

19 

05.12.2016 (022) 264-503 Activitate suspendată prin 

Ordinul nr. 479/ps din 

02.05.2017 în temeiul art.63 

al..(1) lit.(h) din Legea nr. 

68/2016 

62.  Ciconi Ina 

Vladislav 

EJ 

068313 

Nr. 292 din 

04.04.2018 
Expertiza tehnică a 

documentelor 

(6.01) 

Categoria 

a treia 

IGPF 
mun. 

Chișinău

, str. 

Petricani 

19 

21.05.2013 (022) 259-612 Activitate suspendata prin 

Ordinul nr. 840/ps din 

06.07.2017 în temeiul art.63 

alin. (1) lit.(b) din Legea 

68/2016 

63.  Voicu-

Nichita 

Svetlana 

Valeriu 

EJ 

068314 

Nr. 293 din 

04.04.2018 
Expertiza tehnică a 

documentelor 

(6.01) 

Categoria 

a treia 

IGPF 
mun. 

Chișinău

, str. 

Petricani 

19 

24.09.2015 (022) 264 – 581 

docsec@border.gov.md 

- 

64.  Moisei 

Maxim Petru 

EJ 

068315 

Nr. 294 din 

04.04.2018 
 Expertiza tehnică 

a documentelor 

(6.01) 

Expertiza. de 

portret (7.01) 

Categoria 

întâi 

IGPF 
mun. 

Chișinău

, str. 

Petricani 

24.09.2015 (022) 264 -528 

docsec@border.gov.md 

- 

mailto:arinushka2000@yahoo.com
mailto:eugeniu.chetraru@cna.md
mailto:grigoras86@gmail.com
mailto:docsec@border.gov.md
mailto:docsec@border.gov.md


Expertiza 

dactiloscopică 

(1.01)., (1.02), 

(1.03) 

Expertiza 

grafoscopică (4.01) 

 

19 

65.  Brezițchii 

Alexandru 

Andrei   

EJ 

068316 

Nr. 295 din 

04.04.2018 
Expertiza tehnică a 

documentelor 

(6.01) 

Expertiza de 

portret (7.01) 

Expertiza 

dactiloscopică 

(1.01)., (1.02), 

(1.03) 

Expertiza 

grafoscopică (4.01) 

Expertiza de 

portret (7.01) 

 

Categoria 

întâi 

IGPF 
mun. 

Chișinău

, str. 

Petricani 

19 

21.12.2011 (022) 264 -528 

docsec@border.gov.md 

- 

66.  Moraru 

Laurențiu 

Ion 

EJ 

068317 

Nr. 296 din 

04.04.2018 
Expertiza tehnică a 

documentelor 

(6.01) 

 

Categoria 

a treia 

IGPF 
mun. 

Chișinău

, str. 

Petricani 

19 

05.12.2016 (022) 264 -528 

docsec@border.gov.md 

- 

68. Andronic 

Elena Iacob 

EJ 

068078 
Nr.61 din 

10.10.2017 
Expertiza 

toxicologică (26.02.) 

Expertiza în baza 

documentelor, în 

limita competenței 

specialității de 

expertiză medico-

legală a cadavrelor, 

persoanelor și 

obiectelor biologice 

de origine umană 

(25.01.) 

Categoria 

întâi 

CML 30.03.2015 022 727933 

elena.andronic@ms.md 

 

 

- 

69. Antoci 

Angela 

EJ 

068079 
Nr.62 din 

10.10.2017 
Expertiza 

psihiatrico-legală în 

condiţii de 

Categorie 

superioar

ă 

CML 29.11.2016 022 727933 

angela.antoci@ms.md 

 

- 

mailto:docsec@border.gov.md
mailto:docsec@border.gov.md
mailto:elena.andronic@ms.md
mailto:angela.antoci@ms.md


ambulator/staționa

r (27.01.) 

Expertiza 

psihiatrico-legală în 

baza documentelor 

(27.02.) 

Expertiza 

psihiatrico- 

narcologică în 

condiţii de 

ambulator/staționa

r (30.01.) 

70. Baciu 

Gheorghe 

Sofronie 

EJ 

068080 
Nr.63 din 

10.10.2017 
Expertiza 

cadavrelor şi 

părţilor de cadavre 

umane (23.01.) 

Expertiza 

persoanelor (24.01.) 

Expertiza în baza 

documentelor, în 

limita competenței 

specialității de 

expertiză medico-

legală a cadavrelor, 

persoanelor și 

obiectelor biologice 

de origine umană 

(25.01.) 

Expertiza calităţii 

asistenţei medicale 

(25.02.) 

Categorie 

superioar

ă 

CML 08.12.2016 022 727933 

gheorghe.baciu@ms.md 

 

 

- 

71. Balea 

Valeriu 

Pavel 

EJ 

068081 
Nr.64 din 

10.10.2017 
Expertiza 

cadavrelor şi 

părţilor de cadavre 

umane (23.01.) 

Expertiza 

persoanelor (24.01.) 

Expertiza în baza 

documentelor, în 

limita competenței 

specialității de 

expertiză medico-

Categoria 

întâi 

CML 08.12.2016 022 727933 

valeriu.balea@ms.md 

 

- 

mailto:gheorghe.baciu@ms.md
mailto:valeriu.balea@ms.md


legală a cadavrelor, 

persoanelor și 

obiectelor biologice 

de origine umană 

(25.01.) 

72. Balîca Elena 

Petru 

EJ 

068082 
Nr.65 din 

10.10.2017 
Expertiza biologică 

(26.01.) 

Expertiza în baza 

documentelor, în 

limita competenței 

specialității de 

expertiză medico-

legală a cadavrelor, 

persoanelor și 

obiectelor biologice 

de origine umană 

(25.01.) 

26.05. Expertiza 

genetică 

25.01. Expertiza în 

baza documentelor, 

în limita 

competenței 

specialității de 

expertiză medico-

legală a cadavrelor, 

persoanelor și 

obiectelor biologice 

de origine 

umană./26.05 

 

Categoria 

întâi 

CML 08.12.2016 

 

 

 

 

 

 

 

28.09.2018 

022 727933 

elena.balica@ms.md 

 

- 

73. Boldescu 

Ninel 

Gheorghe 

EJ 

068083 
Nr.66 din 

10.10.2017 
26.01.Expertiza 

biologică. 

25.01.Expertiza în 

baza documentelor, 

în limita 

competenței 

specialității de 

expertiză medico-

legală a cadavrelor, 

persoanelor și 

obiectelor biologice 

Categorie 

superioar

ă 

CML 08.12.2016 

 

 

 

 

 

 

28.09.2018 

022 727933 

ninel.boldescu@ms.md 

 

- 

mailto:elena.balica@ms.md
mailto:ninel.boldescu@ms.md


de origine 

umană./26.01 

26.05. Expertiza 

genetică 

25.01 Expertiza în 

baza documentelor, 

în limita 

competenței 

specialității de 

expertiză medico-

legală a cadavrelor, 

persoanelor și 

obiectelor biologice 

de origine 

umană./26.05 

 

74. Bolduratu 

Parascovia 

Nicolae 

EJ 

068092 
Nr.75 din 

10.10.2017 
26.02. Expertiza 

toxicologică. 

25.01. Expertiza în 

baza documentelor, 

în limita 

competenței 

specialității de 

expertiză medico-

legală a cadavrelor, 

persoanelor și 

obiectelor biologice 

de origine umană 

Categorie 

superioar

ă 

CML 08.12.2016 022 727933 

parascovia.bolduratu@ms.m

d 

 

- 

75. Bondarev 

Anatolii 

Valerii 

EJ 

068084 
Nr.67 din 

10.10.2017 
23.01. Expertiza 

cadavrelor şi 

părţilor de cadavre 

umane. 

24.01. Expertiza 

persoanelor. 

25.01. Expertiza în 

baza documentelor, 

în limita 

competenței 

specialității de 

expertiză medico-

legală a cadavrelor, 

persoanelor și 

Categoria 

a doua 

CML 07.06.2016 022 727933 

anatolii.bondarev@ms.md 

 

- 

mailto:parascovia.bolduratu@ms.md
mailto:parascovia.bolduratu@ms.md
mailto:anatolii.bondarev@ms.md


obiectelor biologice 

de origine umană. 

76. Bondari 

Ghenadie 

Vasile 

EJ 

068085 
Nr.68 din 

10.10.2017 
23.01. Expertiza 

cadavrelor şi 

părţilor de cadavre 

umane. 

24.01. Expertiza 

persoanelor. 

25.01. Expertiza în 

baza documentelor, 

în limita 

competenței 

specialității de 

expertiză medico-

legală a cadavrelor, 

persoanelor și 

obiectelor biologice 

de origine umană. 

25.02. Expertiza 

calităţii asistenţei 

medicale. 

Categoria 

întâi 

CML 25.11.2014 022 727933 

ghenadie.bondari@ms.md 

 

- 

77. Borosean 

Doina Aurel 

EJ 

068086 
Nr.69 din 

10.10.2017 
23.01. Expertiza 

cadavrelor şi 

părţilor de cadavre 

umane. 

24.01. Expertiza 

persoanelor.  

25.01. Expertiza în 

baza documentelor, 

în limita 

competenței 

specialității de 

expertiză medico-

legală a cadavrelor, 

persoanelor și 

obiectelor biologice 

de origine umană. 

Categoria 

a treia 

CML 05.10.2015 022 727933 

doina.borosean@ms.md 

 

Activitate suspendată prin 

Ordinul CML nr. 3-C din 

05.01.2018 în temeiul art.63 

al..(1) lit.(b) din Legea 

68/2016 

78. Botezatu 

Maia Boris 

EJ 

068087 
Nr.70 din 

10.10.2017 
26.02. Expertiza 

toxicologică. 

25.01. Expertiza în 

baza documentelor, 

în limita 

Categorie 

superioar

ă 

CML 08.12.2016 022 727933 

maia.botezatu@ms.md 

 

 

- 

mailto:ghenadie.bondari@ms.md
mailto:doina.borosean@ms.md
mailto:maia.botezatu@ms.md


competenței 

specialității de 

expertiză medico-

legală a cadavrelor, 

persoanelor și 

obiectelor biologice 

de origine umană. 

79. Bucșa 

Viorica 

Vasilie 

EJ 

068088 
Nr.71 din 

10.10.2017 
22.01.Expertiza 

psihologică în 

procesul civil. 

22.02. Expertiza 

psihologică în 

procesul penal. 

29.01.Expertiza 

clinico-psihologică 

în condiţii de 

ambulatoriu. 

29.02.Expertiza 

clinico-psihologică 

în baza 

documentelor. 

Categoria 

a treia 

CML 28.11.2016 022 727933 

victoria.bucsa@ms.md 

 

 

Activitate suspendată din 

01.10.2018 în temeiul art. 63. 

alin. (1) lit. h) și art. 65 alin. 

(7) din Legea 68/2016  

80. Buga Marin 

Gheorghe 

EJ 

068089 
Nr.72 din 

10.10.2017 
23.01. Expertiza 

cadavrelor şi 

părţilor de cadavre 

umane. 

24.01.Expertiza 

persoanelor. 

25.01. Expertiza în 

baza documentelor, 

în limita 

competenței 

specialității de 

expertiză medico-

legală a cadavrelor, 

persoanelor și 

obiectelor biologice 

de origine umană. 

Categoria 

a întâi 

CML 27.03.2018 022 727933 

marin.buga@ms.md 

 

- 

81. Bulgaru Ivan 

Fiodor 

EJ 

068090 
Nr.73 din 

10.10.2017 
23.01. Expertiza 

cadavrelor şi 

părţilor de cadavre 

umane. 

24.01.Expertiza 

Categoria 

a doua 

CML 07.06.2016 022 727933 

ivan.bulgaru@ms.md 

 

- 

mailto:victoria.bucsa@ms.md
mailto:marin.buga@ms.md
mailto:ivan.bulgaru@ms.md


persoanelor. 

25.01. Expertiza în 

baza documentelor, 

în limita 

competenței 

specialității de 

expertiză medico-

legală a cadavrelor, 

persoanelor și 

obiectelor biologice 

de origine umană. 

82. Capcelea 

Victor 

Mihail 

EJ 

068093 
Nr.76 din 

10.10.2017 
23.01. Expertiza 

cadavrelor şi 

părţilor de cadavre 

umane. 

24.01. Expertiza 

persoanelor. 

25.01. Expertiza în 

baza documentelor, 

în limita 

competenței 

specialității de 

expertiză medico-

legală a cadavrelor, 

persoanelor și 

obiectelor biologice 

de origine umană. 

25.02. Expertiza 

calității asistenței 

medicale. 

Categorie 

superioar

ă 

CML 29.11.2016 022 727933 

victor.capcelea@ms.md 

 

 

- 

83. Butnaru 

Alexandru 

Ion 

EJ 

068091 
Nr.74 din 

10.10.2017 
23.01. Expertiza 

cadavrelor şi 

părţilor de cadavre 

umane. 

24.01.Expertiza 

persoanelor. 

25.01. Expertiza în 

baza documentelor, 

în limita 

competenței 

specialității de 

expertiză medico-

Categorie 

superioar

ă 

 

CML 08.12.2016 022 727933 

alexandru.butnaru@ms.md 

 

- 

mailto:Victor.capcelea@ms.md
mailto:alexandru.butnaru@ms.md


legală a cadavrelor, 

persoanelor și 

obiectelor biologice 

de origine umană. 

84. Cazacu 

Vasile Ion 

EJ 

068094 
Nr.77 din 

10.10.2017 
27.01. Expertiza 

psihiatrico-legală în 

condiţii de 

ambulator/staționa

r. 

27.02.Expertiza 

psihiatrico-legală în 

baza documentelor. 

30.01. Expertiza 

psihiatrico- 

narcologică în 

condiţii de 

ambulator/staționa

r. 

Categorie 

superioar

ă 

CML 08.12.2016 022 727933 

vasile.cazacu@ms.md 

 

- 

85. Ceban 

Alexandru 

Ion 

EJ 

068095 
Nr.78 din 

10.10.2017 
23.01. Expertiza 

cadavrelor şi 

părţilor de cadavre 

umane. 

24.01.Expertiza 

persoanelor. 

25.01. Expertiza în 

baza documentelor, 

în limita 

competenței 

specialității de 

expertiză medico-

legală a cadavrelor, 

persoanelor și 

obiectelor biologice 

de origine umană. 

Categoria 

a doua 

CML 29.11.2016 022 727933 

alexandru.ceban@ms.md 

 

- 

86. Ceban 

Anatolie 

Gheorghe 

EJ 

068096 
Nr.79 din 

10.10.2017 
23.01. Expertiza 

cadavrelor şi 

părţilor de cadavre 

umane. 

24.01.Expertiza 

persoanelor. 

25.01. Expertiza în 

baza documentelor, 

Categorie 

superioar

ă 

CML 24.11.2016 022 727933 

anatolie.ceban@ms.md 

 

- 

mailto:vasile.cazacu@ms.md
mailto:alexandru.ceban@ms.md
mailto:anatolie.ceban@ms.md


în limita 

competenței 

specialității de 

expertiză medico-

legală a cadavrelor, 

persoanelor și 

obiectelor biologice 

de origine umană. 

87. Chetrari Ana 

Ion 

EJ 

068097 
Nr.80 din 

10.10.2017 
26.02.Expertiza 

toxicologică. 

25.01. Expertiza în 

baza documentelor, 

în limita 

competenței 

specialității de 

expertiză medico-

legală a cadavrelor, 

persoanelor și 

obiectelor biologice 

de origine umană. 

Categorie 

superioar

ă 

CML 08.12.2016 022 727933 

ana.chetrari@ms.md 

 

- 

88. Chianu 

Vadim 

EJ 

068098 
Nr. 81 din 

10.10.2017 
26.03. Expertiza 

histologică. 

25.01. Expertiza în 

baza documentelor, 

în limita 

competenței 

specialității de 

expertiză medico-

legală a cadavrelor, 

persoanelor și 

obiectelor biologice 

de origine umană. 

Categoria 

a doua 

CML 07.06.2016 022 727933 

vadim.chianu@ms.md 

 

Activitate suspendată în 

temeiul art. 63 al.(1) lit. (b) 

din Legea 68/2016. 

 

Activitate reluată ord. CML 

nr. 28 – p din 15.02.2019 

89. Chistol 

Alexandr 

Aurel 

EJ 

068099 
Nr.82 din 

10.10.2017 
(23.01.)Expertiza 

cadavrelor şi 

părţilor de cadavre 

umane  

(24.01.)Expertiza 

persoanelor 

(25.01)Expertiza în 

baza documentelor, 

în limita 

competenței 

Categoria 

a doua 

CML 28.09.2018 022 727933 

alexandr.chistol@ms.md 

 

- 

mailto:ana.chetrari@ms.md
mailto:vadim.chianu@ms.md
mailto:alexandr.chistol@ms.md


specialității de 

expertiză medico-

legală a cadavrelor, 

persoanelor și 

obiectelor biologice 

de origine umană 

p/u 23.01,24.01 

90. Ciocoi Sergiu 

Damian 

EJ 

068100 
Nr.83 din 

10.10.2017 
23.01. Expertiza 

cadavrelor şi 

părţilor de cadavre 

umane. 

24.01. Expertiza 

persoanelor. 

25.01.Expertiza în 

baza documentelor, 

în limita 

competenței 

specialității de 

expertiză medico-

legală a cadavrelor, 

persoanelor și 

obiectelor biologice 

de origine umană. 

Categorie 

superioar

ă 

CML 08.12.2016 022 727933 

sergiu.ciocoi@ms.md 

 

- 

91. Ciorba 

Constantin 

Vasile 

EJ 

068101 
Nr. 84 din 

10.10.2017 
23.01. Expertiza 

cadavrelor şi 

părţilor de cadavre 

umane. 

24.01. Expertiza 

persoanelor. 

25.01. Expertiza în 

baza documentelor, 

în limita 

competenței 

specialității de 

expertiză medico-

legală a cadavrelor, 

persoanelor și 

obiectelor biologice 

de origine umană. 

Categoria 

întâi 

CML 07.06.2016 022 727933 

constantin.ciorba@ms.md 

 

- 

92. Clivadă Irina 

Gheorghe 

EJ 

068102 
Nr.85 din 

10.10.2017 
Expertiza 

toxicologică (26.02.) 

Expertiza în baza 

Categoria 

a treia 

CML 19.12.2008 022727933 Activitate suspendată prin 

Ord. CML nr. 46-C din 

09.03.2018 – 17.03.2018 în 

mailto:sergiu.ciocoi@ms.md
mailto:constantin.ciorba@ms.md


documentelor, în 

limitele 

competenţei 

specialităţii de 

expertiză medico-

legală, a 

cadavrelor, 

persoanelor şi a 

obiectelor biologice 

de origine umană 

(25.01.) 

temeiul art. 63 alin. (1) lit. b) 

din Legea nr. 68/2016 

 

 

Activitate suspendată prin 

Ord. CML nr.41-P din 

28.02.2019 în temeiul art.63 

al.(1) lit.(h)  din Legea 

68/2016 

93. Cobîscan 

Dumitru 

Nicanor 

EJ 

068103 
Nr.86 din 

10.10.2017 
Expertiza 

cadavrelor şi 

părţilor de cadavre 

umane (23.01.) 

Expertiza 

persoanelor (24.01.) 

Expertiza în baza 

documentelor, în 

limita competenței 

specialității de 

expertiză medico-

legală a cadavrelor, 

persoanelor și 

obiectelor biologice 

de origine umană 

(25.01.) 

Categoria 

superioar

ă 

CML 08.12.2016 022 727933 

dumitru.cobiscan@ms.md 

 

- 

94. Cojocaru 

Valerian 

Mihail 

EJ 

068104 
Nr. 87 din 

10.10.2017 
Expertiza 

cadavrelor şi 

părţilor de cadavre 

umane (23.01.) 

Expertiza 

persoanelor (24.01.) 

Expertiza în baza 

documentelor, în 

limita competenței 

specialității de 

expertiză medico-

legală a cadavrelor, 

persoanelor și 

obiectelor biologice 

de origine umană 

Categoria 

superioar

ă 

CML 08.12.2016 022 727933 

valerian.cojocari@ms.md 

 

- 

mailto:dumitru.cobiscan@ms.md
mailto:valerian.cojocari@ms.md


(25.01.) 

95. Cojuhari Ala 

Iurie 

EJ 

068105 
Nr. 88 din 

10.10.2017 
(26.03.) Expertiza 

histologică  

(25.01.)Expertiza în 

baza documentelor, 

în limita 

competenței 

specialității de 

expertiză medico-

legală a cadavrelor, 

persoanelor și 

obiectelor biologice 

de origine umană 

p/u 26.03 

Categoria 

a doua 

CML 28.09.2018 022 727933 

ala.cojuhari@ms.md 

 

- 

96. Corbu Chiril 

Ion 

EJ 

068106 
Nr. 89 din 

10.10.2017 
Expertiza 

cadavrelor şi 

părţilor de cadavre 

umane (23.01.) 

Expertiza 

persoanelor (24.01.) 

Expertiza în baza 

documentelor, în 

limita competenței 

specialității de 

expertiză medico-

legală a cadavrelor, 

persoanelor și 

obiectelor biologice 

de origine umană 

(25.01.) 

Expertiza calității 

asistenței medicale 

(25.02.) 

Categoria 

superioar

ă 

CML 25.11.2016 022 727933 

chiril.corbu@ms.md 

 

- 

97. Cristal 

Mihail 

Fiodor 

EJ 

068107 
Nr. 90 din 

10.10.2017 
Expertiza 

cadavrelor şi 

părţilor de cadavre 

umane (23.01.) 

Expertiza 

persoanelor (24.01.) 

Expertiza în baza 

documentelor, în 

limita competenței 

Categoria 

superioar

ă 

CML 08.12.2016 022 727933 

mihail.cristal@ms.md 

 

- 

mailto:ala.cojuhari@ms.md
mailto:chiril.corbu@ms.md
mailto:mihail.cristal@ms.md


specialității de 

expertiză medico-

legală a cadavrelor, 

persoanelor și 

obiectelor biologice 

de origine umană 

(25.01.) 

Expertiza medico-

criminalistică 

(26.04.) 

98. Cuvşinov Ion 

Simion 

EJ 

068108 
Nr. 91 din 

10.10.2017 
Expertiza 

cadavrelor şi a 

părţilor de cadavre 

umane (23.01.) 

Expertiza 

Persoanelor 

(24.01.) 

Expertiza în baza 

documentelor, în 

limitele 

competenţei 

specialităţii de 

expertiză medico-

legală, a 

cadavrelor, 

persoanelor şi a 

obiectelor biologice 

de origine umană 

(25.01.) 

Expertiza calităţii 

asistenţei medicale 

(25.02.) 

Categorie 

superioar

ă 

CML 07.12.2016 022727933 Activitate suspendată prin 

Ord. CML nr. 182-p din 

27.09.2017 în temeiul art.63 

al..(1) lit.(g) din Legea nr. 

68/2016 

99. Dmitrenco 

Dmitri 

Alexandr 

EJ 

068109 
Nr. 92 din 

10.10.2017 
Expertiza 

cadavrelor şi 

părţilor de cadavre 

umane (23.01.) 

Expertiza 

persoanelor (24.01.) 

Expertiza în baza 

documentelor, în 

limita competenței 

specialității de 

Categoria 

a doua 

CML 08.12.2016 022 727933 

dmitri.dmitrenco@ms.md 

 

- 

mailto:dmitri.dmitrenco@ms.md


expertiză medico-

legală a cadavrelor, 

persoanelor și 

obiectelor biologice 

de origine umană 

(25.01.) 

100. Frecăuţanu 

Iurie Ion 

EJ 

068110 
Nr. 93 din 

10.10.2017 
Expertiza 

cadavrelor şi 

părţilor de cadavre 

umane (23.01.) 

Expertiza 

persoanelor (24.01.) 

Expertiza în baza 

documentelor, în 

limita competenței 

specialității de 

expertiză medico-

legală a cadavrelor, 

persoanelor și 

obiectelor biologice 

de origine umană 

(25.01.) 

Categorie 

superioar

ă 

CML 27.03.2018 022 727933 

iurie.frecautanu@ms.md 

 

- 

101. Frumusachi 

Vitalie Ion 

EJ 

068111 
Nr.94 din 

10.10.2017 
Expertiza 

cadavrelor şi 

părţilor de cadavre 

umane (23.01.) 

Expertiza 

persoanelor (24.01.) 

Expertiza în baza 

documentelor, în 

limita competenței 

specialității de 

expertiză medico-

legală a cadavrelor, 

persoanelor și 

obiectelor biologice 

de origine umană 

(25.01.) 

Categoria 

a doua 

CML 08.12.2016 022 727933 

vitalie.frumusachi@ms.md 

 

Activitate supendată prin 

Ordinul CML nr. 127-p din 

14.05.2019 (în temeiul art. 

63, alin. (1) lit. d) al Legii nr. 

68/2016) 

102. Gancioglo 

Ecaterina 

Piotr 

EJ 

068112 
Nr. 95 din 

10.10.2017 
(23.01.)Expertiza 

cadavrelor şi 

părţilor de cadavre 

umane 

Categoria 

a doua 

CML 28.09.2018 022 727933 

ecaterina.gancioglo@ms.md 

 

- 

mailto:iurie.frecautanu@ms.md
mailto:vitalie.frumusachi@ms.md
mailto:ecaterina.gancioglo@ms.md


(24.01.)Expertiza 

persoanelor 

(25.01.)Expertiza în 

baza documentelor, 

în limita 

competenței 

specialității de 

expertiză medico-

legală a cadavrelor, 

persoanelor și 

obiectelor biologice 

de origine umană 

p/u 23.01,24.01 

103. Gherman 

Liviu Petru 

EJ 

068113 
Nr.96 din 

10.10.2017 
Expertiza 

cadavrelor şi 

părţilor de cadavre 

umane (23.01.) 

Expertiza 

persoanelor (24.01.) 

Expertiza în baza 

documentelor, în 

limita competenței 

specialității de 

expertiză medico-

legală a cadavrelor, 

persoanelor și 

obiectelor biologice 

de origine umană 

(25.01.) 

Categorie 

superioar

ă 

CML 07.06.2016 022 727933 

liviu.gherman@ms.md 

 

- 

104. Gherman 

Tatiana 

Grigore 

EJ 

068114 
Nr.97 din 

10.10.2017 
Expertiza 

histologică (26.03.) 

Expertiza în baza 

documentelor, în 

limita competenței 

specialității de 

expertiză medico-

legală a cadavrelor, 

persoanelor și 

obiectelor biologice 

de origine umană 

(25.01.) 

Categoria 

întâi 

CML 14.12.2015 022 727933 

tatiana.gherman@ms.md 

 

- 

105. Glavan EJ 

068115 
Nr.98 din 

10.10.2017 
Expertiza biologică Categoria CML 07.06.2016 022 727933 - 

mailto:liviu.gherman@ms.md
mailto:tatiana.gherman@ms.md


Diana Petru (26.01.) 

Expertiza în baza 

documentelor, în 

limita competenței 

specialității de 

expertiză medico-

legală a cadavrelor, 

persoanelor și 

obiectelor biologice 

de origine umană 

(25.01.) 

26.05. Expertiza 

genetică 

Expertiza în baza 

documentelor, în 

limita competenței 

specialității de 

expertiză medico-

legală a cadavrelor, 

persoanelor și 

obiectelor biologice 

de origine umană 

25.01/26.05 

 

a doua  

 

 

 

 

 

28.09.2018 

diana.glavan@ms.md 

 

106. Graur 

Leonid Efim 

EJ 

068116 
Nr.99 din 

10.10.2017 
Expertiza 

cadavrelor şi 

părţilor de cadavre 

umane (23.01.) 

Expertiza 

persoanelor (24.01.) 

Expertiza în baza 

documentelor, în 

limita competenței 

specialității de 

expertiză medico-

legală a cadavrelor, 

persoanelor și 

obiectelor biologice 

de origine umană 

(25.01.) 

Categorie 

superioar

ă 

CML 08.12.2016 022 727933 

leonid.graur@ms.md 

 

 

 

- 

108. Grecu 

Laurenţiu 

EJ 

068118 
Nr.101 din 

10.10.2017 
Expertiza 

cadavrelor şi 

Categorie 

superioar

CML 24.11.2016 022 727933 

laurentiu.grecu@ms.md 

- 

mailto:diana.glavan@ms.md
mailto:leonid.graur@ms.md
mailto:laurentiu.grecu@ms.md


Mihail părţilor de cadavre 

umane (23.01.) 

Expertiza 

persoanelor (24.01.) 

Expertiza în baza 

documentelor, în 

limita competenței 

specialității de 

expertiză medico-

legală a cadavrelor, 

persoanelor și 

obiectelor biologice 

de origine umană 

(25.01.) 

ă  

109. Grinceşen 

Eugeniu Ilie 

EJ 

068119 
Nr. 102 din 

10.10.2017 
Expertiza 

cadavrelor şi 

părţilor de cadavre 

umane (23.01.) 

Expertiza 

persoanelor (24.01.) 

Expertiza în baza 

documentelor, în 

limita competenței 

specialității de 

expertiză medico-

legală a cadavrelor, 

persoanelor și 

obiectelor biologice 

de origine umană 

(25.01.) 

Expertiza calității 

asistenței medicale 

(25.02.) 

Categoria 

întâi 

CML 25.11.2014 022 727933 

eugeniu.grincesen@ms.md 

 

 

- 

110. Habaşescu 

Alexandru 

Victor 

EJ 

068120 
Nr.103 din 

10.10.2017 
Expertiza 

cadavrelor şi 

părţilor de cadavre 

umane (23.01.) 

Expertiza 

persoanelor (24.01.) 

Expertiza în baza 

documentelor, în 

limita competenței 

Categorie 

superioar

ă 

CML 25.11.2016 022 727933 

alexandru.habasescu@ms.md 

 

- 

mailto:eugeniu.grincesen@ms.md
mailto:alexandru.habasescu@ms.md


specialității de 

expertiză medico-

legală a cadavrelor, 

persoanelor și 

obiectelor biologice 

de origine umană 

(25.01.) 

111. Hariton 

Marin 

Xenofont 

EJ 

068121 
Nr.104 din 

10.10.2017 
Expertiza 

cadavrelor şi 

părţilor de cadavre 

umane (23.01.) 

Expertiza 

persoanelor (24.01.) 

Expertiza în baza 

documentelor, în 

limita competenței 

specialității de 

expertiză medico-

legală a cadavrelor, 

persoanelor și 

obiectelor biologice 

de origine umană 

(25.01.) 

 

Categoria 

a treia 

 

 

 

 

 

 

 

Categoria 

a doua 

CML 19.03.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.02.2019 

(23.01, 

24.01, 

25.01) 

022 727933 

marin.hariton@ms.md 

 

- 

112. Iachimov 

Oleg Victor 

EJ 

068122 
Nr.105 din 

10.10.2017 
Expertiza 

cadavrelor şi 

părţilor de cadavre 

umane (23.01.) 

Expertiza 

persoanelor (24.01.) 

Expertiza în baza 

documentelor, în 

limita competenței 

specialității de 

expertiză medico-

legală a cadavrelor, 

persoanelor și 

obiectelor biologice 

de origine umană 

(25.01.) 

Categoria 

întâi 

CML 25.11.2014 022 727933 

oleg.iachimov@ms.md 

 

- 

113. Ionesii 

Anastasia 

EJ 

068123 
Nr.106 din 

10.10.2017 
Expertiza biologică 

(26.01.) 

Categorie 

superioar

CML 08.12.2016 022 727933 

anastasia.ionesii@ms.md 

- 

mailto:marin.hariton@ms.md
mailto:oleg.iachimov@ms.md
mailto:anastasia.ionesii@ms.md


Gheorghii Expertiza în baza 

documentelor, în 

limita competenței 

specialității de 

expertiză medico-

legală a cadavrelor, 

persoanelor și 

obiectelor biologice 

de origine umană 

(25.01.) 

ă  

114. Isac Valentin 

Gheorghe 

EJ 

068124 
Nr.107 din 

10.10.2017 
Expertiza 

cadavrelor şi 

părţilor de cadavre 

umane (23.01.) 

Expertiza 

persoanelor (24.01.) 

Expertiza în baza 

documentelor, în 

limita competenței 

specialității de 

expertiză medico-

legală a cadavrelor, 

persoanelor și 

obiectelor biologice 

de origine umană 

(25.01.)  

Expertiza calității 

asistenței medicale 

(25.02.) 

Expertiza medico-

criminalistică 

(26.04.) 

Categorie 

superioar

ă 

CML 08.12.2016 022 727933 

valentin.isac@ms.md 

 

- 

115. Jantovan 

Grigore 

Gheorghe 

 

 

 

 

 

 

 

EJ 

068126 
Nr. 108 din 

10.10.2017 
Expertiza 

cadavrelor şi 

părţilor de cadavre 

umane (23.01.) 

Expertiza 

persoanelor (24.01.) 

Expertiza în baza 

documentelor, în 

limita competenței 

specialității de 

Categoria 

întâi 

CML 08.12.2016 022 727933 

grigorii.jantovan@ms.md 

 

Activitate suspendată din 

26.12.2018 în temeiul art. 63. alin. 

(1) lit. h) și art. 65 alin. (7) din 

Legea 68 din 14.04.2016 

mailto:valentin.isac@ms.md
mailto:grigorii.jantovan@ms.md


 

 

 

 

 

 

 

expertiză medico-

legală a cadavrelor, 

persoanelor și 

obiectelor biologice 

de origine umană 

(25.01.) 

116. Jucovscaia 

Evghenia 

Vasili 

EJ 

068127 
Nr.109 din 

10.10.2017 
Expertiza biologică 

(26.01.) 

Expertiza în baza 

documentelor, în 

limita competenței 

specialității de 

expertiză medico-

legală a cadavrelor, 

persoanelor și 

obiectelor biologice 

de origine umană 

(25.01.) 

26.05. Expertiza 

genetică 

Expertiza în baza 

documentelor, în 

limita competenței 

specialității de 

expertiză medico-

legală a cadavrelor, 

persoanelor și 

obiectelor biologice 

de origine umană 

25.01/26.05 

 

Categorie 

superioar

ă 

CML 08.12.2016 

 

 

 

 

 

 

28.09.2018 

022 727933 

evghenia.jucovschaia@ms.m

d 

 

- 

117. Lâsâi 

Ludmila 

Andrei 

EJ 

068129 
Nr.110 din 

10.10.2017 
Examinarea 

metalelor, aliajelor 

şi a articolelor 

fabricate din ele 

(11.04.) 

Examinarea sticlei, 

ceramicii şi 

articolelor 

fabricate din ele 

(11.07.) 

Categorie 

superioar

ă 

CML 25.11.2016 022 727933 

ludmila.lasai@ms.md 

 

- 

mailto:evghenia.jucovschaia@ms.md
mailto:evghenia.jucovschaia@ms.md
mailto:ludmila.lasai@ms.md


Examinarea 

urmelor secundare 

ale tragerii şi a 

produselor 

împuşcăturii 

(11.11.) 

Examinarea 

substanţelor 

explozive, a 

produselor şi 

urmelor de explozii 

(11.12.) 

Examinarea 

substanţelor 

necunoscute 

(11.15.) 

Expertiza 

toxicologică (26.02.) 

Expertiza medico-

criminalistică 

(26.04.) 

118. Lungu 

Eduard 

Nicolae 

EJ 

068130 
Nr.111 din 

10.10.2017 
Expertiza 

cadavrelor şi 

părţilor de cadavre 

umane (23.01.) 

Expertiza 

persoanelor (24.01.) 

Expertiza în baza 

documentelor, în 

limita competenței 

specialității de 

expertiză medico-

legală a cadavrelor, 

persoanelor și 

obiectelor biologice 

de origine umană 

(25.01.)  

Expertiza calității 

asistenței medicale 

(25.02.) 

Categorie 

superioar

ă 

CML 05.10.2015 022 727933 

eduard.lungu@ms.md 

 

- 

120. Macriţchi 

Serghei Ivan 

EJ 

068132 
Nr. 114 din 

10.10.2017 
Expertiza 

cadavrelor şi 

Categorie 

superioar

CML 24.11.2016 022 727933 

serghei.macritchii@ms.md  

- 

mailto:eduard.lungu@ms.md
mailto:serghei.macritchii@ms.md


părţilor de cadavre 

umane (23.01.) 

Expertiza 

persoanelor (24.01.) 

Expertiza în baza 

documentelor, în 

limita competenței 

specialității de 

expertiză medico-

legală a cadavrelor, 

persoanelor și 

obiectelor biologice 

de origine umană 

(25.01.)  

ă 

121. Malic 

Victoria 

Valeri 

EJ 

068133 
Nr.115 din 

10.10.2017 
Expertiza biologică 

(26.01.) 

Expertiza în baza 

documentelor, în 

limita competenței 

specialității de 

expertiză medico-

legală a cadavrelor, 

persoanelor și 

obiectelor biologice 

de origine umană 

(25.01.) 

26.05. Expertiza 

genetică 

Expertiza în baza 

documentelor, în 

limita competenței 

specialității de 

expertiză medico-

legală a cadavrelor, 

persoanelor și 

obiectelor biologice 

de origine umană 

25.01/26.05 

 

Categoria 

a treia 

CML 05.10.2015 

 

 

 

 

 

 

 

28.09.2018 

022 727933 

victoria.malic@ms.md  

- 

122. Marcu 

Gheorghe 

Tudor 

EJ 

068134 
Nr.116 din 

10.10.2017 
Expertiza 

cadavrelor şi 

părţilor de cadavre 

Categoria 

întâi 

CML 08.12.2016 022 727933 

gheorghe.marcu@ms.md  

- 

mailto:victoria.malic@ms.md
mailto:gheorghe.marcu@ms.md


umane (23.01.) 

Expertiza 

persoanelor (24.01.) 

Expertiza în baza 

documentelor, în 

limita competenței 

specialității de 

expertiză medico-

legală a cadavrelor, 

persoanelor și 

obiectelor biologice 

de origine umană 

(25.01.)  

123. Mardari 

Elena 

Artiom 

EJ 

068135 
Nr.117 din 

10.10.2017 
Expertiza 

psihiatrico-legală în 

condiţii de 

ambulator/staționa

r (27.01.) 

Expertiza 

psihiatrico-legală în 

baza documentelor 

(27.02.) 

Expertiza 

psihiatrico- 

narcologică în 

condiţii de 

ambulator/staționa

r (30.01.) 

Categorie 

superioar

ă 

CML 08.12.2016 022 727933 

elena.mardari@ms.md  

- 

124. Mihalaş 

Eduard 

Anatolii 

EJ 

068136 
Nr.118 din 

10.10.2017 
Expertiza 

cadavrelor şi 

părţilor de cadavre 

umane (23.01.) 

Expertiza 

persoanelor (24.01.) 

Expertiza în baza 

documentelor, în 

limita competenței 

specialității de 

expertiză medico-

legală a cadavrelor, 

persoanelor și 

obiectelor biologice 

Categoria 

a doua 

CML 07.06.2016 022 727933 

eduard.mihalas@ms.md  

- 

mailto:elena.mardari@ms.md
mailto:eduard.mihalas@ms.md


de origine umană 

(25.01.)  

125. Mocanu 

Alexei Iacob 

EJ 

068137 
Nr.119 din 

10.10.2017 
Expertiza 

toxicologică (26.02.) 

Expertiza în baza 

documentelor, în 

limita competenței 

specialității de 

expertiză medico-

legală a cadavrelor, 

persoanelor și 

obiectelor biologice 

de origine umană 

(25.01.) 

Categoria 

întâi 

 

 

 

 

 

Categoria 

superioar

ă 

CML 13.05.2014 

 

 

 

 

 

 

07.06.2019 

022 727933 

alexei.mocamu@ms.md  

- 

126. Mocanu 

Victor Vasile 

EJ 

068138 
Nr.120 din 

10.10.2017 
Expertiza 

toxicologică (26.02.) 

Expertiza în baza 

documentelor, în 

limita competenței 

specialității de 

expertiză medico-

legală a cadavrelor, 

persoanelor și 

obiectelor biologice 

de origine umană 

(25.01.) 

Categoria 

întâi 

 

 

 

 

Categoria 

superioar

ă 

CML 13.05.2014 

 

 

 

 

 

07.06.2019 

022 727933 

victor.mocamu@ms.md  

- 

127. Nastas 

Veaceslav 

Gheorghe 

EJ 

068139 
Nr.121 din 

10.10.2017 
Expertiza 

cadavrelor şi 

părţilor de cadavre 

umane (23.01.) 

Expertiza 

persoanelor (24.01.) 

Expertiza în baza 

documentelor, în 

limita competenței 

specialității de 

expertiză medico-

legală a cadavrelor, 

persoanelor și 

obiectelor biologice 

de origine umană 

(25.01.) 

Categorie 

superioar

ă 

CML 08.12.2016 022 727933 

veaceslav.nastas@ms.md 

 

Activitate suspendată prin 

Ordinul CML nr. 212-p din 

19.10.2018 în temeiul art.63 

al..(1) lit.(h) din Legea nr. 68 

din 14.04.2016 

mailto:alexei.mocamu@ms.md
mailto:victor.mocamu@ms.md
mailto:veaceslav.nastas@ms.md


128. Negara 

Corneliu 

Gheorghe 

EJ 

068140 
Nr.122 din 

10.10.2017 
Expertiza 

psihiatrico-legală în 

condiţii de 

ambulator/staționa

r (27.01.) 

Expertiza 

psihiatrico-legală în 

baza documentelor 

(27.02.) 

Expertiza 

psihiatrico- 

narcologică în 

condiţii de 

ambulator/staționa

r (30.01.) 

Categoria 

întâi 

CML 04.08.2017 022 727933 

corneliu.negara@ms.md 
 

- 

129. Odovenco 

Victor 

Constantin 

EJ 

068141 
Nr.123 din 

10.10.2017 
Expertiza 

histologică (26.03.) 

Expertiza în baza 

documentelor, în 

limita competenței 

specialității de 

expertiză medico-

legală a cadavrelor, 

persoanelor și 

obiectelor biologice 

de origine umană 

(25.01.) 

Categoria 

întâi 

 

 

 

 

 

Categorie 

superioar

ă 

CML 19.03.2014 

 

 

 

 

 

 

20.02.2019 

(25.01,26.0

3) 

022 727933 

victor.odovenco@ms.md 
 

- 

130. Panici 

Anatoli 

Mihail 

EJ 

068142 
Nr.124 din 

10.10.2017 
Expertiza 

cadavrelor şi 

părţilor de cadavre 

umane (23.01.) 

Expertiza 

persoanelor (24.01.) 

Expertiza în baza 

documentelor, în 

limita competenței 

specialității de 

expertiză medico-

legală a cadavrelor, 

persoanelor și 

obiectelor biologice 

de origine umană 

Categoria 

întâi 

CML 08.12.2016 022 727933 

anatoli.panici@ms.md  

- 

mailto:corneliu.negara@ms.md
mailto:victor.odovenco@ms.md
mailto:anatoli.panici@ms.md


(25.01.) 

131. Pascari 

Andrei 

Nicolae 

EJ 

068143 
Nr.125 din 

10.10.2017 
Expertiza 

cadavrelor şi 

părţilor de cadavre 

umane (23.01.) 

Expertiza 

persoanelor (24.01.) 

Expertiza în baza 

documentelor, în 

limita competenței 

specialității de 

expertiză medico-

legală a cadavrelor, 

persoanelor și 

obiectelor biologice 

de origine umană 

(25.01.) 

Categorie 

superioar

ă 

CML 24.11.2016 022 727933 

andrei.pascari@ms.md 
 

 

 

 
 

 

 

- 

132. Pădure 

Adelina Ion 

EJ 

068144 
Nr.126 din 

10.10.2017 
Expertiza biologică 

(26.01.) 

Expertiza în baza 

documentelor, în 

limita competenței 

specialității de 

expertiză medico-

legală a cadavrelor, 

persoanelor și 

obiectelor biologice 

de origine umană 

(25.01.) 

26.05. Expertiza 

genetică 

Expertiza în baza 

documentelor, în 

limita competenței 

specialității de 

expertiză medico-

legală a cadavrelor, 

persoanelor și 

obiectelor biologice 

de origine umană 

25.01/26.05 

 

Categoria 

întâi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoria 

superioar

ă 

CML 13.05.2014 

 

 

 

 

 

 

 

28.09.2018 

(26.05 și 

25.01/26.05

) 

 

 

07.06.2019 

 

022 727933 

adelina.padure@ms.md  

- 

mailto:andrei.pascari@ms.md
mailto:adelina.padure@ms.md


133. Pădure 

Andrei 

Mihai 

EJ 

068145 
Nr.127 din 

10.10.2017 
Expertiza 

cadavrelor şi 

părţilor de cadavre 

umane (23.01.) 

Expertiza 

persoanelor (24.01.) 

Expertiza în baza 

documentelor, în 

limita competenței 

specialității de 

expertiză medico-

legală a cadavrelor, 

persoanelor și 

obiectelor biologice 

de origine umană 

(25.01.) 

Expertiza calității 

asistenței medicale 

(25.02.) 

Categorie 

superioar

ă 

CML 27.03.2018 022 727933 

andrei.padure@ms.md  

- 

134. Railean 

Sergiu 

Gheorghe 

EJ 

068146 

Nr.128 din 

10.10.2017 
Expertiza 

cadavrelor şi 

părţilor de cadavre 

umane (23.01.) 

Expertiza 

persoanelor (24.01.) 

Expertiza în baza 

documentelor, în 

limita competenței 

specialității de 

expertiză medico-

legală a cadavrelor, 

persoanelor și 

obiectelor biologice 

de origine umană 

(25.01.) 

Categoria 

a doua 

CML 07.06.2016 022 727933 

sergiu.railean2@ms.md 

 

- 

135. Railean 

Sergiu 

Grigore 

EJ 

068147 

Nr.129 din 

10.10.2017 
Expertiza 

cadavrelor şi 

părţilor de cadavre 

umane (23.01.) 

Expertiza 

persoanelor (24.01.) 

Expertiza în baza 

Categorie 

superioar

ă 

CML 08.12.2016 022 727933 

sergiu.railean@ms.md 

 

- 

mailto:andrei.padure@ms.md
mailto:sergiu.railean2@ms.md
mailto:sergiu.railean@ms.md


documentelor, în 

limita competenței 

specialității de 

expertiză medico-

legală a cadavrelor, 

persoanelor și 

obiectelor biologice 

de origine umană 

(25.01.) 

136. Reznic Inna 

Valeri 

EJ 

068148 
Nr.130 din 

10.10.2017 
Expertiza 

histologică (26.03.) 

Expertiza în baza 

documentelor, în 

limita competenței 

specialității de 

expertiză medico-

legală a cadavrelor, 

persoanelor și 

obiectelor biologice 

de origine umană 

(25.01.) 

Categoria 

a treia 

CML 05.10.2015 022 727933 

inna.reznic@ms.md 

 

- 

137. Rusu Nicolae 

Ion 

EJ 

068149 

Nr.131 din 

10.10.2017 
Expertiza 

cadavrelor şi 

părţilor de cadavre 

umane (23.01.) 

Expertiza 

persoanelor (24.01.) 

Expertiza în baza 

documentelor, în 

limita competenței 

specialității de 

expertiză medico-

legală a cadavrelor, 

persoanelor și 

obiectelor biologice 

de origine umană 

(25.01.) 

Categoria 

întâi 

CML 29.11.2016 022 727933 

nicolae.rusu@ms.md 

 

- 

138. Savciuc 

Valeri 

Leonid 

EJ 

068150 
Nr.132 din 

10.10.2017 
Expertiza 

cadavrelor şi 

părţilor de cadavre 

umane (23.01.) 

Expertiza 

Categorie 

superioar

ă 

CML 24.11.2016 022 727933 

valeri.savciuc@ms.md 

 

- 

mailto:inna.reznic@ms.md
mailto:nicolae.rusu@ms.md
mailto:valeri.savciuc@ms.md


persoanelor (24.01.) 

Expertiza în baza 

documentelor, în 

limita competenței 

specialității de 

expertiză medico-

legală a cadavrelor, 

persoanelor și 

obiectelor biologice 

de origine umană 

(25.01.)  

Expertiza calității 

asistenței medicale 

(25.02.) 

139. Scurtu Iurie 

Constantin 

EJ 

068151 

Nr.133 din 

10.10.2017 
Expertiza 

cadavrelor şi 

părţilor de cadavre 

umane (23.01.) 

Expertiza 

persoanelor (24.01.) 

Expertiza în baza 

documentelor, în 

limita competenței 

specialității de 

expertiză medico-

legală a cadavrelor, 

persoanelor și 

obiectelor biologice 

de origine umană 

(25.01.) 

Categorie 

superioar

ă 

CML 08.12.2016 022 727933 

iurie.scurtu@ms.md 

 

- 

140. Serbulenco 

Andrei 

Vasile 

EJ 

068152 

Nr.134 din 

11.10.2017 
Expertiza 

cadavrelor şi 

părţilor de cadavre 

umane (23.01.) 

Expertiza 

persoanelor (24.01.) 

Expertiza în baza 

documentelor, în 

limita competenței 

specialității de 

expertiză medico-

legală a cadavrelor, 

Categorie 

superioar

ă 

CML 08.12.2016 022 727933 

andrei.serbulenco@ms.md 

 

- 

mailto:iurie.scurtu@ms.md
mailto:andrei.serbulenco@ms.md


persoanelor și 

obiectelor biologice 

de origine umană 

(25.01.) 

Expertiza calității 

asistenței medicale 

(25.02.) 

141. Solovei 

Serghei 

Simion 

EJ 

068153 

Nr.135 din 

11.10.2017 
Expertiza 

cadavrelor şi 

părţilor de cadavre 

umane (23.01.) 

Expertiza 

persoanelor (24.01.) 

Expertiza în baza 

documentelor, în 

limita competenței 

specialității de 

expertiză medico-

legală a cadavrelor, 

persoanelor și 

obiectelor biologice 

de origine umană 

(25.01.) 

Expertiza calității 

asistenței medicale 

(25.02.) 

Categorie 

superioar

ă 

CML 08.12.2016 022 727933 

serghei.solovei@ms.md 

 

- 

142. Starinschi 

Valentin 

Alexandru 

EJ 

068155 
Nr.136 din 

11.10.2017 
Expertiza 

cadavrelor şi 

părţilor de cadavre 

umane (23.01.) 

Expertiza 

persoanelor (24.01.) 

Expertiza în baza 

documentelor, în 

limita competenței 

specialității de 

expertiză medico-

legală a cadavrelor, 

persoanelor și 

obiectelor biologice 

de origine umană 

(25.01.) 

Categorie 

superioar

ă 

CML 25.11.2016 022 727933 

valentin.starinschi@ms.md 

 

- 

mailto:serghei.solovei@ms.md
mailto:valentin.starinschi@ms.md


143. Stratan 

Marian 

Gheorghe 

EJ 

068156 
Nr.137 din 

11.10.2017 
Expertiza 

cadavrelor şi 

părţilor de cadavre 

umane (23.01.) 

Expertiza 

persoanelor (24.01.) 

Expertiza în baza 

documentelor, în 

limita competenței 

specialității de 

expertiză medico-

legală a cadavrelor, 

persoanelor și 

obiectelor biologice 

de origine umană 

(25.01.) 

Categoria 

întâi 

CML 29.11.2016 022 727933 

marian.stratan@ms.md 

 

- 

144. Suşcenco 

Vladimir 

Mihail 

EJ 

068158 
Nr.138 din 

11.10.2017 
Expertiza 

cadavrelor şi 

părţilor de cadavre 

umane (23.01.) 

Expertiza 

persoanelor (24.01.) 

Expertiza în baza 

documentelor, în 

limita competenței 

specialității de 

expertiză medico-

legală a cadavrelor, 

persoanelor și 

obiectelor biologice 

de origine umană 

(25.01.) 

Categoria 

a doua 

CML 07.06.2016 022 727933 

vladimir.susenco@ms.md 

 

- 

145. Şarpe Vasile 

Zaharia 

EJ 

068157 
Nr.139 din 

11.10.2017 
Expertiza 

cadavrelor şi 

părţilor de cadavre 

umane (23.01.) 

Expertiza 

persoanelor (24.01.) 

Expertiza în baza 

documentelor, în 

limita competenței 

specialității de 

Categorie 

superioar

ă 

CML 27.03.2018 022 727933 

vasile.sarpe@ms.md 

 

- 

mailto:marian.stratan@ms.md
mailto:vladimir.susenco@ms.md
mailto:vasile.sarpe@ms.md


expertiză medico-

legală a cadavrelor, 

persoanelor și 

obiectelor biologice 

de origine umană 

(25.01.) 

Expertiza calității 

asistenței medicale 

(25.02.) 

146. Terehova 

Liubovi 

Vasili 

EJ 

068159 
Nr.140 din 

11.10.2017 
Expertiza 

toxicologică (26.02.) 

Expertiza în baza 

documentelor, în 

limita competenței 

specialității de 

expertiză medico-

legală a cadavrelor, 

persoanelor și 

obiectelor biologice 

de origine umană 

(25.01.) 

Categorie 

superioar

ă 

CML 08.12.2016 022 727933 

liubovi.terehova@ms.md 

 

- 

147. Tertîşnîi 

Andrei 

Veaceslav 

EJ 

068160 
Nr.141 din 

11.10.2017 
(23.01.)Expertiza 

cadavrelor şi 

părţilor de cadavre 

umane  

(24.01.)Expertiza 

persoanelor  

(25.01.)Expertiza în 

baza documentelor, 

în limita 

competenței 

specialității de 

expertiză medico-

legală a cadavrelor, 

persoanelor și 

obiectelor biologice 

de origine umană 

p/u 23.01,24.01 

Categoria 

a doua 

CML 28.09.2018 022 727933 

andrei.tertisnii@ms.md 

 

- 

148. Tighineanu 

Sergiu 

Constantin 

EJ 

068161 
Nr.142 din 

11.10.2017 
Expertiza 

cadavrelor şi 

părţilor de cadavre 

umane (23.01.) 

Categorie 

superioar

ă 

CML 24.11.2016 022 727933 

sergiu.tighineanu@ms.md 

 

- 

mailto:liubovi.terehova@ms.md
mailto:andrei.tertisnii@ms.md
mailto:sergiu.tighineanu@ms.md


Expertiza 

persoanelor (24.01.) 

Expertiza în baza 

documentelor, în 

limita competenței 

specialității de 

expertiză medico-

legală a cadavrelor, 

persoanelor și 

obiectelor biologice 

de origine umană 

(25.01.) 

Expertiza calității 

asistenței medicale 

(25.02.) 

149. Topal 

Carolina 

Vasile 

EJ 

068162 
Nr.143 din 

11.10.2017 
Expertiza 

cadavrelor şi 

părţilor de cadavre 

umane (23.01.) 

Expertiza 

persoanelor (24.01.) 

Expertiza în baza 

documentelor, în 

limita competenței 

specialității de 

expertiză medico-

legală a cadavrelor, 

persoanelor și 

obiectelor biologice 

de origine umană 

(25.01.) 

Categoria 

întâi 

CML 25.11.2014 022 727933 

carolina.topal@ms.md 

 

- 

150. Țînțari 

Anatolie 

Zaharia 

EJ 

068163 
Nr.144 din 

11.10.2017 
Expertiza 

psihiatrico-legală în 

condiţii de 

ambulator/staționa

r (27.01.) 

Expertiza 

psihiatrico-legală în 

baza documentelor 

(27.02.) 

Expertiza 

psihiatrico- 

Categorie 

superioar

ă 

CML 04.08.2017 022 727933 

anatolie.tintari@ms.md 

 

- 

mailto:carolina.topal@ms.md
mailto:anatolie.tintari@ms.md


narcologică în 

condiţii de 

ambulator/staționa

r (30.01.) 

151. Verbiţchi 

Svetlana 

Mihai 

EJ 

068164 
Nr.145 din 

11.10.2017 
Expertiza biologică 

(26.01.) 

Expertiza în baza 

documentelor, în 

limita competenței 

specialității de 

expertiză medico-

legală a cadavrelor, 

persoanelor și 

obiectelor biologice 

de origine umană 

(25.01.) 

26.05. Expertiza 

genetică 

Expertiza în baza 

documentelor, în 

limita competenței 

specialității de 

expertiză medico-

legală a cadavrelor, 

persoanelor și 

obiectelor biologice 

de origine umană 

25.01/26.05 

 

Categoria 

întâi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoria 

superioar

ă 

CML 13.05.2014 

 

 

 

 

 

 

28.09.2018 

(26.05 și 

25.01/26.05

) 

 

 

 

07.06.2019 

022 727933 

svetlana.verbitchi@ms.md 

 

- 

152. Verdeş Iurie 

Anastasie 

EJ 

068165 
Nr.146 din 

11.10.2017 
Expertiza 

cadavrelor şi 

părţilor de cadavre 

umane (23.01.) 

Expertiza 

persoanelor (24.01.) 

Expertiza în baza 

documentelor, în 

limita competenței 

specialității de 

expertiză medico-

legală a cadavrelor, 

persoanelor și 

Categorie 

superioar

ă 

CML 08.12.2016 022 727933 

iurie.verdes@ms.md 

 

- 

mailto:svetlana.verbitchi@ms.md
mailto:iurie.verdes@ms.md


obiectelor biologice 

de origine umană 

(25.01.) 

153. Vicol Aurel 

Gheorghe 

EJ 

068166 
Nr.147 din 

11.10.2017 
Expertiza 

cadavrelor şi 

părţilor de cadavre 

umane (23.01.) 

Expertiza 

persoanelor (24.01.) 

Expertiza în baza 

documentelor, în 

limita competenței 

specialității de 

expertiză medico-

legală a cadavrelor, 

persoanelor și 

obiectelor biologice 

de origine umană 

(25.01.) 

Expertiza calității 

asistenței medicale 

(25.02.) 

Categorie 

superioar

ă 

CML 27.03.2018 022 727933 

aurel.vicol@ms.md 

 

- 

154. Vodă Nicolae 

Constantin 

EJ 

068167 
Nr.148 din 

11.10.2017 
Expertiza 

cadavrelor şi 

părţilor de cadavre 

umane (23.01.) 

Expertiza 

persoanelor (24.01.) 

Expertiza în baza 

documentelor, în 

limita competenței 

specialității de 

Categorie 

superioar

ă 

CML 24.11.2016 022 727933 

nicolae.voda@ms.md 

 

- 

mailto:aurel.vicol@ms.md
mailto:nicolae.voda@ms.md


expertiză medico-

legală a cadavrelor, 

persoanelor și 

obiectelor biologice 

de origine umană 

(25.01.) 

155. Vrabii 

Marcela 

EJ 

068168 
Nr.149 din 

11.10.2017 
Expertiza 

psihologică în 

procesul civil 

(22.01.) 

Expertiza 

psihologică în 

procesul penal 

(22.02.) 

Expertiza clinico-

psihologică în 

condiţii de 

ambulatoriu 

(29.01.) 

Expertiza clinico-

psihologică în baza 

documentelor 

(29.02.) 

Categoria 

a treia 

CML 28.11.2016 022 727933 

marcela.vrabii@ms.md 

 

- 

156. Vremea Sava 

Roman 

EJ 

068169 
Nr.150 din 

11.10.2017 
Expertiza 

cadavrelor şi 

părţilor de cadavre 

umane (23.01.) 

Expertiza 

persoanelor (24.01.) 

Expertiza în baza 

documentelor, în 

limita competenței 

specialității de 

expertiză medico-

legală a cadavrelor, 

persoanelor și 

obiectelor biologice 

de origine umană 

(25.01.) 

Categorie 

superioar

ă 

CML 08.12.2016 022 727933 

sava.vremea@ms.md 

 

- 

157. Zuza Ivan 

Grigore 

EJ 

068170 
Nr.151 din 

11.10.2017 
Expertiza 

cadavrelor şi 

părţilor de cadavre 

Categoria 

întâi 

CML 08.12.2016 022 727933 

ivan.zuza@ms.md 

 

- 

mailto:marcela.vrabii@ms.md
mailto:sava.vremea@ms.md
mailto:ivan.zuza@ms.md


umane (23.01.) 

Expertiza 

persoanelor (24.01.) 

Expertiza în baza 

documentelor, în 

limita competenței 

specialității de 

expertiză medico-

legală a cadavrelor, 

persoanelor și 

obiectelor biologice 

de origine umană 

(25.01.) 

158. Achimov 

Anatolie 

Vasile 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJ 

068171 
Nr.152 din 

11.10.2017 
Evaluarea 

bunurilor imobile 

şi a utilajului 

tehnologic (15.01.) 

Partajarea/ modul 

de folosinţă a 

bunurilor imobile 

(15.02.) 

Cercetarea 

obiectelor 

imobiliare, 

materialelor de 

construcţii şi a 

documentelor 

conexe (15.03.) 

 

 

Categoria 

superioar

ă 

 CNEJ 

 

 

 

 

 

 

 

BIEJ 

„Achim

ov 

Anatoli

e” 

sediul: 

mun. 

Chişină

u, str. 

Bănules

cu 

Bodoni 

nr.57/1, 

of. 400 

 

 

28.11.2016  

 

 

 

 

 

 

 

069134123 

069173072 

e-mail: ded23@mail.ru 

 

 

Activitate suspendată prin 

Ord. CNEJ nr.56 din 

02.05.2018 în temeiul art.63 

al.(1) lit.(h) Legea nr. 68 din 

14.04.2016 

 

 

 

Decizia MJ nr.04 din 

20.03.2018 privind 

înregistrarea biroului 

individual de expertiză 

judiciară 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160. Cara 

Ecaterina 

Agapie 

EJ 

068172 
Nr.153 din 

11.10.2017 
Expertiza contabilă 

(13.01.) 

Expertiza 

economică (13.02.) 

Expertiza 

Categoria 

întâi 

BIEJ 

„Cara 

Ecateri

na” 

sediul: 

04.08.2017 079443486 

e-mail: 

ecaterina.cara@yahoo.com  

 

 Decizia MJ nr.02 din 

11.12.2017 privind 

înregistrarea biroului 

individual de expertiză 

judiciară 

mailto:ded23@mail.ru
mailto:ecaterina.cara@yahoo.com


economico-

inginerească 

(13.03.) 

mun. 

Cahul, 

bd. 

Victoriei 

nr.10 

161. Malai Andrei 

Alexei 

EJ 

068175 
Nr.155 din 

12.10.2017 
Expertiza contabilă 

(13.01.) 

Expertiza 

economică (13.02.) 

Expertiza 

economico-

inginerească 

(13.03.) 

Categoria 

superioar

ă 

BIEJ 

„Malai 

Andrei” 

sediul: 

mun.Chi

şinău, 

bd. 

Decebal 

68/2, 

ap. 22 

 

28.11.2016 (022)27-15-19 

068222162 

e-mail: amalai47@mail.ru 

 

 

Decizia MJ nr.03 din 

11.12.2017 privind 

înregistrarea biroului 

individual de expertiză 

judiciară 

162. Creţu 

Gheorghe 

EJ 

068174 

Nr. 156 din 

12.10.2017 

1.01.Examinarea 

urmelor digitale, 

palmare şi plantare  

1.02. Examinarea 

crestoscopică 

(edgeoscopia)  

1.03. Examinarea 

poroscopică 

2.01.Expertiza 

traseologică 

4.01.Expertiza 

grafoscopică 

6.01.Expertiza 

tehnică a 

documentelor  

7.01. Expertiza 

portretului 

 8.01. Expertiza 

balistică  

10.01. 

Determinarea 

legităţilor 

producerii 

exploziilor şi 

examinarea 

dispozitivelor 

Categoria 

superioară 

CNEJ 19.11.2015 022238422 Activitate reluată prin 

Ordinul  CNEJ nr. 67 din 

04.06.2018 

mailto:amalai47@mail.ru


explozive  

163. Golubenco 

Gheorghe 

Andrei 

EJ 

068176 
Nr.157 din 

12.11.2017 
Examinarea 

scrisului de mînă şi 

a semnăturilor 

(4.01.) 

Categoria 

superioar

ă 

BAEJ 

„CEXI

N” 

MD 

2043 

mun. 

Chișină

u, str. 

Indepen

denței 

nr. 10/1, 

A 

21.12.2017 022-54-81-66 

069185060 

cexin@mail.ru 

Decizi MJ nr. 06 din 

23.04.2018 privind 

înregistrarea biroului 

asociat de expertiză 

judiciară 

165. Melnicenco 

Nicolae 

Fiodor 

EJ 

068178 
Nr.159 din 

12.10.2017 
Expertiza tehnică a 

documentelor 

(6.01.) 

Expertiza 

traseologică (2.01) 

Examinarea 

lacurilor, 

vopselelor şi 

acoperirilor de 

vopsea (11.05.) 

Examinarea 

materialelor, 

documentelor şi a 

scrisului (11.10.) 

 

Categoria 

superioar

ă 

BAEJ 

„CEXI

N” 

MD 

2043 

mun. 

Chișină

u, str. 

Indepen

denței 

nr. 10/1, 

A 

08.09.2016 022-54-81-66 

069179315 

cexin@mail.ru 

Decizi MJ nr. 06 din 

23.04.2018 privind 

înregistrarea biroului 

asociat de expertiză 

judiciară 

166. Rotari 

Anatolie Ion 

EJ 

068179 
Nr.160 din 

12.10.2017 
Expertiza 

traseologică (2.01) 

Expertiza tehnică a 

documentelor 

(6.01.) 

Examinarea 

scrisului de mînă şi 

a semnăturilor 

(4.01.) 

Categoria 

superioar

ă 

BAEJ 

„CEXI

N” 

MD 

2043 

mun. 

Chișină

u, str. 

Indepen

denței 

nr. 10/1, 

A 

08.09.2016 022-54-81-66 069175342 

cexin@mail.ru 

Decizi MJ nr. 06 din 

23.04.2018 privind 

înregistrarea biroului 

asociat de expertiză 

judiciară 

167. Cheşcu Igor 

Afanasie 

EJ 

068180 
Nr.161 din 

12.10.2017 
Expertiza tehnică a 

documentelor 

Categoria 

superioar

BAEJ 

„CEXI

27.04.2016 022-54-81-66 

069961513 

Decizi MJ nr. 06 din 

23.04.2018 privind 

mailto:cexin@mail.ru
mailto:cexin@mail.ru
mailto:cexin@mail.ru


(6.01.) 

Examinarea 

scrisului de mînă şi 

a semnăturilor 

(4.01.) 

Expertiza 

traseologică (2.01) 

 

ă N” 

MD 

2043 

mun. 

Chișină

u, str. 

Indepen

denței 

nr. 10/1, 

A 

cexin@mail.ru înregistrarea biroului 

asociat de expertiză 

judiciară 

169. Guşan 

Anatolie 

Petru 

EJ  

068182  
Nr.163 din 

12.10.2017 
Expertiza 

traseologică (2.01) 

Expertiza tehnică a 

documentelor 

(6.01.) 

Examinarea 

scrisului de mînă şi 

a semnăturilor 

(4.01.) 

Expertiza de 

portret (7.01.) 

Categoria 

superioar

ă 

BIEJ 

„Gușan 

Anatoli

e” 

sediul: 

mun. 

Chişină

u, str. 

Nicolae 

Milescu 

Spătarul 

19/4, 

ap. 70 

08.09.2016 069101241 

e-mail. 

anatoliegusan@yahoo.com 

 

 

Decizia MJ nr.05 din 

27.03.2018 privind 

înregistrarea biroului 

170. Hapatniucov

schii Mihail 

Vladimir 

EJ 

06818

3 

Nr. 164 

din 

12.10.201

7 

Expertiza 

circumstanţelor 

accidentului rutier 

(16.01.) 

Examinarea stării 

tehnice a 

mijloacelor de 

transport şi a 

pieselor acestora 

(16.02.) 

Expertiza 

traseologică în 

transportul rutier 

(16.03.) 

Expertiza auto 

merceologică 

(14.03) 

 

Categoria 

superioar

ă 

BAEJ 

„CEXI

N” 

MD 

2043 

mun. 

Chișină

u, str. 

Indepen

denței 

nr. 10/1, 

A 

21.12.2017 022-54-81-66 

07956956 

cexin@mail.ru 

- 

Decizi MJ nr. 06 din 

23.04.2018 privind 

înregistrarea biroului 

asociat de expertiză 

judiciară 

171. Pancenco EJ 

068184 
Nr.165 din 

12.10.2017 
Expertiza Categoria  CNEJ 24.03.2016 022238422 Activitate reluată prin 

mailto:cexin@mail.ru
mailto:anatoliegusan@yahoo.com
mailto:cexin@mail.ru


Silvia 

Anatolie 

psihologică în 

procesul civil 

(22.01) 

 Expertiza 

psihologică în 

procesul 

penal(22.02) 

 

a doua Ordinul nr. 41 din 

07.04.2017 

172. Bodrug 

Nicolae 

Ștefan 

EJ 

068185 
Nr.166 din 

12.10.2017 
Expertiza 

dactiloscopică 

(1.01), (1.02), (1.03) 

Expertiza 

traseologică (2.01.) 

Examinarea 

armelor albe (3.01.) 

Expertiza tehnică a 

documentelor 

(6.01.) 

 

Categoria 

superioar

ă 

MAI 17.03.2016 022-868-199 

nicolae.bodrug@igp.gov.md 

 

- 

173. Coșleț Mihail 

Ion 

EJ 

068186 
Nr.167 din 

12.10.2017 
Expertiza 

dactiloscopică 

(1.01), (1.02), (1.03) 

Examinarea 

armelor albe (3.01.) 

Examinarea 

tehnicii de calcul şi 

a sistemelor 

informatice  

(19.01.) 

Examinarea 

informaţiilor 

stocate pe purtători 

de informaţii 

(19.02.) 

Examinarea 

produselor 

software (19.03.) 

 

Categoria 

întâi 

MAI 28.04.2016 022-868-201 

mihail.coslet@igp.gov.md 

 

- 

174. Ciobanu 

Andrei Ion 

EJ 

068187 
Nr.168 din 

12.10.2017 
Expertiza 

dactiloscopică 

(1.01), (1.02,), 

(1.03) 

Categoria 

a doua 

MAI 02.12.2016 022-868-188 

andrei.ciobanu@igp.gov.md 

 

  

- 

mailto:nicolae.bodrug@igp.gov.md
mailto:mihail.coslet@igp.gov.md
mailto:andrei.ciobanu@igp.gov.md


Examinarea 

armelor albe (3.01.) 

 

175. Rață Anton 

Arsenie 

EJ 

068212 
Nr. 169 din 

12.10.2017 
Expertiza 

dactiloscopică 

(1.01), (1.02), (1.03) 

Expertiza 

traseologică (2.01.) 

Expertiza tehnică a 

documentelor 

(6.01.) 

Categoria 

a doua 

MAI 17.03.2016  

28.04.2016 

 022-868-189 

anton.rata@igp.gov.md 

 

- 

176. Moroz Oleg 

Simion 

EJ 

068189 
Nr.170 din 

12.10.2017 
Expertiza 

dactiloscopică 

(1.01), (1.02), (1.03) 

Examinarea 

armelor albe (3.01.) 

Expertiza 

traseologică (2.01.) 

Expertiza tehnică a 

documentelor 

(6.01.) 

Examinarea 

armelor de foc şi a 

muniţiilor (8.01.) 

Expertiza 

circumstanţelor 

accidentului rutier 

(16.01.) 

 

Categoria 

superioar

ă 

MAI 17.03.2016  

 

022 -868 -200 

oleg.moroz@igp.gov.md 

 

  

- 

177. Cuschevici 

Eduard 

Constantin 

EJ 

068190 
Nr.171 din 

12.10.2017 
Examinarea 

tehnicii de calcul şi 

a sistemelor 

informatice (19.01.) 

Examinarea 

informaţiilor 

stocate pe purtători 

de informaţii 

(19.02.) 

Examinarea 

produselor 

software (19.03.) 

Categoria 

a treia 

 

MAI 26.03.2015 022 -868 -219  

eduard.cuschevici@igp.gov.md 

 

 

- 

178. Pădurari EJ Nr.172 din Examinarea Categoria MAI 24.09.2015 022 -868 -218 Activitate suspendată din 

mailto:anton.rata@igp.gov.md
mailto:oleg.moroz@igp.gov.md
mailto:eduard.cuschevici@igp.gov.md


Oleg Sergiu 068191 12.10.2017 tehnicii de calcul şi 

a sistemelor 

informatice (19.01.) 

Examinarea 

informaţiilor 

stocate pe purtători 

de informaţii 

(19.02.) 

Examinarea 

produselor 

software (19.03.) 

a treia   19.06.2018 în temeiul art. 63. 

alin. (1) lit. h) și art. 65 alin. 

(7) din Legea 68 din 

14.04.2016  

179. Beregoi Igor 

Nicolae 

EJ 

068192 
Nr.173 din 

12.10.2017 
Expertiza 

dactiloscopică 

(1.01), (1.02), (1.03) 

Expertiza 

traseologică (2.01.) 

 

Categoria 

a doua 

MAI 20.11.2014 022 -868 -238 

igor.beregoi@igp.gov.md 

 

 

- 

180. Irjanova Ina 

Ion 

EJ 

068193 
Nr.174 din 

12.10.2017 
Expertiza 

dactiloscopică 

(1.01), (1.02), (1.03) 

Examinarea 

armelor albe (3.01.) 

Expertiza 

traseologică (2.01.) 

Expertiza tehnică a 

documentelor 

(6.01.) 

Examinarea 

scrisului de mînă şi 

a semnăturilor 

(4.01.) 

 

Categoria 

superioar

ă 

MAI 28.04.2016 022 -868 -190 

ina.irjanova@igp.gov.md 

 

- 

181. Tîmciuc 

Vladislav Ion 

EJ 

068194 
Nr.175 din 

12.10.2017 
Expertiza 

dactiloscopică 

(1.01), (1.02), (1.03) 

Expertiza 

traseologică (2.01.) 

Expertiza tehnică a 

documentelor 

(6.01.) 

Expertiza de 

portret (7.01.) 

Categoria   

întâi 

MAI 02.12.2016 022 -868 -203  

vladislav.timciuc@igp.gov.md 

 

 

- 

mailto:igor.beregoi@igp.gov.md
mailto:ina.irjanova@igp.gov.md
mailto:vladislav.timciuc@igp.gov.md


182. Mușuc 

Natalia Vlad 

EJ 

068195 
Nr.176 din 

12.10.2017 
Expertiza 

dactiloscopică 

(1.01), (1.02), (1.03) 

Expertiza 

traseologică (2.01.) 

Expertiza tehnică  

a documentelor 

(6.01.) 

Examinarea 

scrisului de mînă şi 

a semnăturilor 

(4.01.) 

 

categoria 

întâi 

MAI 17.03.2016 022 -868 -188  

022 -868 -189 

natalia.musuc@igp.gov.md 

 

 

- 

183. Buga Valeriu 

Nicolae 

EJ 

068196 
Nr.177 din 

12.10.2017 
Expertiza 

dactiloscopică 

(1.01), (1.02), (1.03) 

Expertiza tehnică a 

documentelor 

(6.01.) 

 

categoria 

a treia 

MAI 05.12.2016 022 -868 -188  

022 -868 -189 

valeriu.buga@igp.gov.md 

 

- 

184. Boldurat 

Veronica Ilie 

EJ 

068197 
Nr.178 din 

12.10.2017 
Expertiza 

dactiloscopică 

(1.01), (1.02), (1.03) 

Expertiza tehnică a 

documentelor 

(6.01.) 

Examinarea 

scrisului de mînă şi 

a semnăturilor 

(4.01.) 

 

categoria 

a treia 

MAI 02.12.2016 022 -868 -188  

022 -868 -189 

veronica.boldurat@igp.gov.md 

 

- 

185. Boaghe 

Elena Boris 

EJ 

068198 
Nr. 179 din 

12.10.2017 
Expertiza 

dactiloscopică 

(01.01), (1.02), 

(1.03) 

Expertiza 

traseologică (2.01.) 

Expertiza tehnică a 

documentelor 

(6.01.) 

 

categoria 

a treia 

MAI 23.12.2015 022 -868 -188  

022 -868 -189 

elena.boaghe@igp.gov.md 

 

- 

186. Țîganaș Olga EJ Nr.180 din Expertiza tehnică a categoria MAI 05.12.2016 022 -868 -188  Activitate suspendată din 

mailto:natalia.musuc@igp.gov.md
mailto:valeriu.buga@igp.gov.md
mailto:veronica.boldurat@igp.gov.md
mailto:elena.boaghe@igp.gov.md


Oleg 068199 12.10.2017 documentelor 

(6.01.) 

 

a treia 022 -868 -189 26.06.2018 – 12.04.2021 în temeiul 

art. 63. alin. (1) lit. b) din Legea 68 
din 14.04.2016  

187. Timotin Ion 

Nicolae 

EJ 

068200 
Nr.181 din 

12.10.2017 
Expertiza 

dactiloscopică 

(1.01), (1.02), (1.03) 

Examinarea 

armelor albe (3.01.) 

Expertiza 

traseologică (2.01.) 

Expertiza tehnică a 

documentelor 

(6.01.) 

Examinarea 

scrisului de mînă şi 

a semnăturilor 

(4.01.) 

 

categoria 

întâi 

MAI 02.12.2016 022 -868 -188  

022 -868 -189 

Activitate suspendată din 

13.07.2018 – 13.03.2020 în temeiul 

art. 63. alin. (1) lit. b) din Legea 68 

din 14.04.2016  

188. Repeșco 

Olesea Oleg 

EJ 

068201 
Nr.182 din 

12.10.2017 
Expertiza 

dactiloscopică 

(1.01), (1.02), (1.03) 

Expertiza tehnică a 

documentelor 

(6.01.) 

 

categoria 

a treia 

 

MAI 05.12.2016 022 -868 -188  

022 -868 -189 

- 

189. Matei Ianoș 

Gheorghe 

EJ 

068202 
Nr.183 din 

12.10.2017 
Expertiza 

dactiloscopică 

(1.01), (1.02), (1.03) 

Expertiza tehnică a 

documentelor 

(6.01.) 

Expertiza 

traseologică (2.01.) 

Examinarea 

scrisului de mînă şi 

a semnăturilor 

(4.01.) 

 

categoria 

întâi 

MAI 05.12.2016 022 -868 -188 

 022 -868 -189 

ianos.matei@igp.gov.md 

 

- 

190. Zaharciuc 

Adrian Petru 

 

 

EJ 

068203 
Nr.184 din 

12.10.2017 
Expertiza 

dactiloscopică 

(1.01), (1.02), (1.03) 

Expertiza 

categoria 

a doua 

MAI 05.12.2016 022 -868 -188  

022 -868 -189 

adrian.zaharciuc@igp.gov.md 

 

- 

mailto:ianos.matei@igp.gov.md
mailto:adrian.zaharciuc@igp.gov.md


 

 

traseologică (2.01.) 

Examinarea 

scrisului de mînă şi 

a semnăturilor 

(4.01.) 

191. Zavadschi 

Ecaterina 

Oleg 

EJ 

068204 
Nr.185 din 

12.10.2017 
Expertiza 

dactiloscopică 

(1.01), (1.02), (1.03) 

Expertiza 

traseologică (2.01.) 

Examinarea 

scrisului de mînă şi 

a semnăturilor 

(4.01.) 

Expertiza tehnică a 

documentelor 

(6.01.) 

categoria 

a doua 

MAI 17.03.2016 022 -868 -188  

022 -868 -189 

Activitate suspendată prin Ord. 

IGP al MAI nr. 613ef din 

28.11.2016 în temeiul art. 63 lit. 

b) din Legea 68 din 14.04.2016  

 

Activitate reluată prin Ord. 

IGP al MAI nr. 44ef din 

01.02.2019 

192. Sclifos 

Dumitru 

Dumitru 

EJ 

068205 
Nr.186 din 

12.10.2017 
Expertiza 

dactiloscopică 

(1.01), (1.02), (1.03) 

Expertiza 

traseologică (2.01.) 

Expertiza tehnică a 

documentelor 

(6.01.) 

Examinarea 

scrisului de mînă şi 

a semnăturilor 

(4.01.) 

 

categoria 

a întîi 

MAI 17.03.2016 022 -868 -188 

 022 -868 -189 

dumitru.sclifos@igp.gov.md 

 

- 

193.  Melnic Alic 

Dumitru 

EJ 

068206 
Nr.187 din 

12.10.2017 
Expertiza 

dactiloscopică 

(1.01), (1.02), (1.03) 

Expertiza 

traseologică (2.01.) 

Examinarea 

scrisului de mînă şi 

a semnăturilor 

(4.01.) 

Expertiza de 

portret (7.01.) 

categoria 

întâi 

MAI 17.03.2016 022 -868 -188  

022 -868 -189 

alic.melnic@igp.gov.md 

 

- 

194. Dub Dorina EJ Nr.188 din Expertiza categoria MAI 28.04.2016 069848449 Activitate suspendată din 

mailto:dumitru.sclifos@igp.gov.md
mailto:alic.melnic@igp.gov.md


Nicolae 068207 12.10.2017 dactiloscopică 

(1.01), (1.02), (1.03) 

Expertiza 

traseologică (2.01.) 

Expertiza tehnică a 

documentelor 

(6.01.) 

Examinarea 

scrisului de mînă şi 

a semnăturilor 

(4.01.) 

 

întâi 18.10.2018 – 21.06.2021 în temeiul 

art. 63. alin. (1) lit. b) din Legea 68 
din 14.04.2016  

195. Dubenco 

Grigore 

Vladimir 

EJ 

068208 
Nr.189 din 

12.10.2017 
Expertiza 

dactiloscopică 

(1.01), (1.02), (1.03) 

Expertiza 

traseologică (2.01.) 

 

 

categoria 

a doua 

MAI 28.04.2016 022 -868 -188  

022 -868 -189 

grigore.dubenco@igp.gov.md 

 

- 

196. Țurcan Iulia 

Anatol 

EJ 

068209 
Nr.190 din 

12.10.2017 
Expertiza 

dactiloscopică 

(1.01), (1.02), (1.03) 

Expertiza 

traseologică (2.01.) 

 

 

 

 

categoria 

a treia 

MAI 26.06.2015 022 -868 -188 

022 -868 -189 

- 

197. Bezu 

Grigorii Igor 

EJ 

068210 
Nr.191 din 

12.10.2017 
Expertiza 

dactiloscopică 

(1.01), (1.02), (1.03) 

 

 

categoria 

a treia 

 

 

MAI 20.11.2014 022 -868 -188  

022 -868 -189 

grigorii.bezu@igp.gov.md 

 

- 

198. Plotnic 

Corneliu 

Iurie 

EJ 

068211 
Nr.192 din 

12.10.2017 
Expertiza 

dactiloscopică 

(1.01), (1.02),  

(1.03) 

Expertiza 

traseologică (2.01.) 

 

categoria 

a treia 

MAI 02.12.2016 022 -868 -188  

022 -868 -189 

Activitate suspendată din 

02.03.2018 în temeiul art. 63. alin. 

(1) lit. h) și art. 65 alin. (7) din Legea 

68 din 14.04.2016  

199. Gaina Ion 

Petru 

EJ 

068213 
Nr.193 din 

12.10.2017 
Expertiza 

dactiloscopică 

categoria 

a treia 

MAI 24.09.2015 022 -86 8 -188  

022 -868 -189 

- 

mailto:grigore.dubenco@igp.gov.md
mailto:grigorii.bezu@igp.gov.md


(1.01), (1.02), (1.03) 

Expertiza 

traseologică (2.01.) 

 

ivan.gaina@igp.gov.md 

 

200. Popescu 

Cristina 

Ștefan 

EJ 

068214 
Nr.194 din 

12.10.2017 
Expertiza 

dactiloscopică 

(1.01), (1.02), (1.03) 

 

categoria 

a treia 

MAI 26.03.2015 022 -868 -188 

 022 -868 -189 

Activitate suspendată din 

23.03.2018 în temeiul art. 63. alin. 

(1) lit. h) și art. 65 alin. (7) din Legea 

68 din 14.04.2016  

201. Bejenaru 

Virginia 

Veaceslav 

EJ 

068215 
Nr.195 din 

12.10.2017 
Expertiza 

dactiloscopică 

(1.01), (1.02), (1.03) 

categoria 

a treia 

MAI 05.12.2016 022 -868 -188  

022 -868 -189 

- 

202. Gaina Ion 

Ion 

EJ 

068216 
Nr.196 din 

12.10.2017 
Examinarea 

tehnicii de calcul şi 

a sistemelor 

informatice (19.01.) 

Examinarea 

informaţiilor 

stocate pe purtători 

de informaţii 

(19.02.) 

Examinarea 

produselor 

software (19.03.) 

 

 

categoria 

a treia 

MAI 17.03.2016 022 -868 -188 

 022 -868 -189 

ion.gaina@igp.gov.md 

 

- 

203. Gaina 

(Cozma) 

Olga 

Alexandru 

EJ 

068217 
Nr.197 din 

12.10.2017 
Examinarea 

tehnicii de calcul şi 

a sistemelor 

informatice (19.01.) 

Examinarea 

informaţiilor 

stocate pe purtători 

de informaţii 

(19.02.) 

Examinarea 

produselor 

software (19.03.) 

 

categoria 

a treia 

MAI 17.03.2016 022 -868 -188 

 022 -868 -189 

Activitate suspendată din 

04.04.2018 – 13.08.2020 în temeiul 

art. 63. alin. (1) lit. b) din Legea 68 
din 14.04.2016  

204. Munteanu 

Dimitri 

Dimitri 

EJ 

068218 
Nr.198 din 

12.10.2017 
Examinarea 

tehnicii de calcul şi 

a sistemelor 

informatice (19.01.) 

categoria 

a treia 

MAI 26.06.2015 022 -868 -188  

022 -868 -189 

dmitri.munteanu@igp.gov.md 

 

- 

mailto:ivan.gaina@igp.gov.md
mailto:ion.gaina@igp.gov.md
mailto:dmitri.munteanu@igp.gov.md


Examinarea 

informaţiilor 

stocate pe purtători 

de informaţii 

(19.02.) 

Examinarea 

produselor 

software (19.03.) 

 

205. Harea 

Cristian 

EJ 

068304 

Nr. 283 din 

16.03.2018 
Examinarea 

tehnicii de calcul şi 

a sistemelor 

informatice (19.01.) 

Examinarea 

informaţiilor 

stocate pe purtători 

de informaţii 

(19.02.) 

Categoria 

a treia 

MAI 

sediul: 

mun. 

Chişină

u, str-la 

Putnei 

10 

02.02.2018 (022)86-82-59 

e-mail: Crysti_93@mail.ru 

 

 

- 

206. Dulgheru 

Mihail Ion 

EJ 

068220 
Nr.200 din 

12.10.2017 
Expertiza 

dactiloscopică 

(1.01), (1.02), (1.03) 

Expertiza 

traseologică (2.01.) 

Examinarea 

armelor de foc şi a 

muniţiilor (8.01.) 

categoria 

a doua 

 

MAI 28.04.2016 022 -868 -188 

 022 -868 -189 

mihail.dulgheru@igp.gov.md 

 

 

- 

207. Grosu Mihail 

Mihai 

EJ 

068221 
Nr.201 din 

13.10.2017 
Expertiza 

dactiloscopică 

(1.01), (1.02), (1.03) 

Expertiza 

traseologică (2.01.) 

Examinarea 

armelor de foc şi a 

muniţiilor (8.01.) 

 

categoria 

a doua 

MAI 28.04.2016 022 -868 -188 

 022 -868 -189 

mihail.grosu@igp.gov.md 

 

- 

208. Kesaev 

Alexandr 

Serghei 

EJ 

068222 
Nr.202 din 

13.10.2017 
Expertiza 

dactiloscopică 

(1.01), (1.02), 

(1.03,) 

Expertiza 

traseologică (2.01.) 

 

categoria 

a treia 

MAI 02.12.2016 022 -868 -188  

022 -868 -189 

alexandr.kesaev@igp.gov.md 

 

- 

mailto:Crysti_93@mail.ru
mailto:mihail.dulgheru@igp.gov.md
mailto:mihail.grosu@igp.gov.md
mailto:alexandr.kesaev@igp.gov.md


209. Gîndea Ion 

Vasile 

EJ 

068223 
Nr.203 din 

13.10.2017 
Expertiza 

dactiloscopică 

(1.01), (1.02), (1.03) 

Expertiza 

traseologică (2.01.) 

Examinarea 

armelor de foc şi a 

muniţiilor (8.01.) 

 

categoria 

întâi 

MAI 02.12.2016 022 -868 -188  

022 -868 -189 

ion.gindea@igp.gov.md 

 

- 

210. Viscun 

Nicolae 

Nicolae 

EJ 

068224 
Nr.204 din 

13.10.2017 
Expertiza 

dactiloscopică 

(1.01), (1.02), (1.03) 

Expertiza 

traseologică (2.01.) 

Examinarea 

armelor de foc şi a 

muniţiilor (8.01.) 

 

categoria 

întâi 

MAI 28.04.2016 022 -868 -188 

 022 -868 -189 

nicolai.viscun@igp.gov.md 

 

- 

211. Gamurar 

Alexandru 

Constantin 

EJ 

068225 
Nr. 205 din 

13.10.2017 
Expertiza 

dactiloscopică 

(1.01), (1.02), (1.03) 

Expertiza 

traseologică (2.01.) 

Examinarea 

armelor de foc şi a 

muniţiilor (8.01.) 

 

categoria 

a treia 

MAI 23.12.2015 022 -868 -188 

 022 -868 -189 

alexandru.gamurar@igp.gov.m

d 

 

- 

212. Ivas Ion 

Vasile 

EJ 

068226 
Nr.206 din 

13.10.2017 
Expertiza 

dactiloscopică 

(1.01), (1.02), (1.03) 

Expertiza 

traseologică (2.01.) 

Examinarea 

armelor de foc şi a 

muniţiilor (8.01.) 

 

 

 

categoria 

a treia 

MAI 02.12.2016 022 -868 -188  

022 -868 -189 

ion.ivas@igp.gov.md 

 

- 

213. Veste Maxim 

Ivan 

EJ 

068227 
Nr.207 din 

13.10.2017 
Expertiza 

dactiloscopică 

(1.01), (1.02), (1.03) 

Expertiza 

categoria 

a treia 

MAI 02.12.2016 022 -868 -188 

 022 -868 -189 

Activitate suspendată prin 

Ordinul nr. 443 din 

11.10.2017 în temeiul art.63 

alin.(1) lit.(h) din Legea 68 

mailto:ion.gindea@igp.gov.md
mailto:nicolai.viscun@igp.gov.md
mailto:alexandru.gamurar@igp.gov.md
mailto:alexandru.gamurar@igp.gov.md
mailto:ion.ivas@igp.gov.md


traseologică (2.01.) 

Examinarea 

armelor de foc şi a 

muniţiilor (8.01.) 

 

din 14.04.2016 

214. Focșa Silvio 

Arcadie 

EJ 

068228 
Nr.208 din 

13.10.2017 
Expertiza 

dactiloscopică 

(1.01), (1.02), (1.03) 

Examinarea 

armelor albe (3.01.) 

Expertiza 

traseologică (2.01.) 

Examinarea 

armelor de foc şi a 

muniţiilor (8.01.) 

 

Categoria 

superioar

ă 

MAI 28.04.2016 022 -868 -188 

 022 -868 -189 

silvio.focsa@igp.gov.md 

 

- 

215. Lîsov 

Anatolie 

Stignei 

EJ 

068229 
Nr.209 din 

13.10.2017 
Expertiza 

dactiloscopică 

(1.01), (1.02), (1.03) 

Expertiza tehnică a 

documentelor 

(6.01.) 

Expertiza 

traseologică (2.01.) 

Examinarea 

armelor de foc şi a 

muniţiilor (8.01.) 

 

categoria 

a doua 

MAI 02.12.2016 022 -868 -188 

 022 -86 8 -189 

anatolii.lisov@igp.gov.md 

 

- 

216. Cheptene 

Andrei 

Serghei 

EJ 

068230 
Nr.210 din 

13.10.2017 
Expertiza 

dactiloscopică 

(1.01), (1.02), (1.03) 

Expertiza 

traseologică (2.01.) 

Examinarea 

armelor de foc şi a 

muniţiilor (8.01.) 

 

categoria 

a treia 

MAI 02.12.2016 022 -868 -188  

022 -868 -189 

Activitate suspendată din 

09.11.2018 în temeiul art. 63. alin. 

(1) lit. h) și art. 65 alin. (7) din Legea 

68 din 14.04.2016  

217. Costicean 

Alexandr 

Simion 

EJ  

068231 
Nr.211 din 

13.10.2017 
Expertiza 

dactiloscopică 

(1.01), (1.02), (1.03) 

Expertiza 

traseologică (2.01.) 

categoria 

a doua 

MAI 23.12.2015 022 -868 -188  

022 -868 -189 

- 

mailto:silvio.focsa@igp.gov.md
mailto:anatolii.lisov@igp.gov.md


Examinarea 

armelor de foc şi a 

muniţiilor (8.01.) 

 

218. Secrieru 

Constantin 

Mihail 

EJ 

068232 
Nr.212 din 

13.10.2017 
Expertiza 

dactiloscopică 

(1.01), (1.02), (1.03) 

Expertiza 

traseologică (2.01.) 

Examinarea 

armelor de foc şi a 

muniţiilor (8.01.) 

Determinarea 

legităţilor 

producerii 

exploziilor şi 

examinarea 

dispozitivelor 

explozive (10.01.) 

categoria 

întâi 

MAI 28.04.2016 022 -868 -188 

 022 -868 -189 

Activitate suspendată din 

22.06.2018 în temeiul art. 63. alin. 

(2) și art. 65 alin. (7) din Legea 68 

din 14.04.2016  

219. Boldurat 

Mihail 

Gheorghe 

EJ 

068233 
Nr.213 din 

13.10.2017 
Determinarea 

legităţilor 

producerii 

exploziilor şi 

examinarea 

dispozitivelor 

explozive (10.01.) 

Expertiza 

traseologică (2.01.) 

 

categoria 

a doua 

MAI 05.12.2016 022 -868 -188  

022 -868 -189 

veronica.boldurat@igp.gov.md 

 

- 

220. Gherasimciuc 

Serghei Iurie 

EJ 

068234 
Nr.214 din 

13.10.2017 
Expertiza 

dactiloscopică 

(1.01), (1.02), (1.03) 

Expertiza 

traseologică (2.01.) 

Expertiza tehnică a 

documentelor 

(6.01.) 

Examinarea 

armelor de foc şi a 

muniţiilor (8.01) 

Determinarea 

legităţilor 

categoria 

întîi 

MAI 28.04.2016 022 -868 -188  

022 -868 -189 

leonid.gherasimciuc@igp.gov.

md 

 

- 

mailto:veronica.boldurat@igp.gov.md
mailto:leonid.gherasimciuc@igp.gov.md
mailto:leonid.gherasimciuc@igp.gov.md


producerii 

exploziilor şi 

examinarea 

dispozitivelor 

explozive (10.01.) 

 

221. Domenti 

Tudor Petru 

EJ 

068235 
Nr.215 din 

13.10.2017  
Expertiza 

dactiloscopică 

(1.01), (1.02), (1.03) 

Expertiza 

traseologică (2.01.) 

Expertiza tehnică a 

documentelor 

(6.01.) 

Determinarea 

legităţilor 

producerii 

exploziilor şi 

examinarea 

dispozitivelor 

explozive (10.01.) 

categoria 

a doua 

MAI 17.03.2016 022 -868 -188  

022 -868 -189 

tudor.domenti@igp.gov.md 

 

- 

222. Socolov 

Vladimir 

Leonid 

EJ 

068236 
Nr.216 din 

13.10.2017 
Expertiza 

dactiloscopică 

(1.01), (1.02), (1.03) 

Expertiza 

traseologică (2.01.) 

Examinarea 

substanţelor 

narcotice 

(drogurilor) şi 

psihotrope de 

origine vegetală 

(11.01.01.) 

Examinarea 

substanţelor 

narcotice 

(drogurilor) şi 

psihotrope de 

origine sintetică, a 

formelor 

medicamentoase şi 

a produselor 

categoria 

intâi 

MAI 05.12.2016 022 -868 -188  

022 -868 -189 

Activitate suspendată prin 

Ordinul nr.  264 din 

26.06.2017  

mailto:tudor.domenti@igp.gov.md


farmaceutice 

(11.01.02.) 

Examinarea 

substanţelor de 

provenienţă a 

solului (11.13.) 

Examinarea 

inscripţiilor de 

marcare, a urmelor 

de ştanţare şi 

refacere a 

inscripţiilor pe 

obiecte (11.14.) 

223. Gherasimiciuc 

Leonid Iurie 

EJ 

068237 
Nr.217 din 

13.10.2017 
Expertiza 

dactiloscopică 

(1.01), (1.02), (1.03) 

Expertiza 

traseologică (2.01.) 

Determinarea 

legităţilor 

producerii 

exploziilor şi 

examinarea 

dispozitivelor 

explozive (10.01.) 

categoria 

a treia 

MAI 05.12.2016 022 -868 -188  

022 -868 -189 

leonid.gherasimciuc@igp.gov.

md 

 

- 

224. Modrînga 

Andrei 

Gheorghe 

EJ 

068238 
Nr.218 din 

13.10.2017 
Examinarea 

substanţelor 

narcotice 

(drogurilor) şi 

psihotrope de 

origine vegetală 

(11.01.01.) 

Examinarea 

substanţelor 

narcotice 

(drogurilor) şi 

psihotrope de 

origine sintetică, a 

formelor 

medicamentoase şi 

a produselor 

farmaceutice 

categoria 

întâi 

MAI 17.03.2016 022 -868 -188  

022 -868 -189 

andrei.modringa@igp.gov.md 

 

- 

mailto:leonid.gherasimciuc@igp.gov.md
mailto:leonid.gherasimciuc@igp.gov.md
mailto:andrei.modringa@igp.gov.md


(11.01.02.) 

Examinarea 

inscripţiilor de 

marcare, a urmelor 

de ştanţare şi 

refacere a 

inscripţiilor pe 

obiecte (11.14.) 

Expertiza 

traseologică (2.01.) 

Examinarea 

substanţelor 

explozive, a 

produselor şi a 

urmelor de explozii 

(11.12.) 

Examinarea 

urmelor secundare 

ale tragerii şi a 

produselor 

împuşcăturii 

(11.11.) 

Determinarea 

legităţilor 

producerii 

exploziilor şi 

examinarea 

dispozitivelor 

explozive (10.01.) 

 

225. Nitrean 

Alina Ion  

EJ 

068239 
Nr.219 din 

13.10.2017 
Expertiza 

dactiloscopică 

(1.01), (1.02),  

(1.03) 

Examinarea 

armelor albe (3.01.) 

Examinarea 

substanţelor 

narcotice 

(drogurilor) şi 

psihotrope de 

origine vegetală 

(11.01.01.) 

categoria 

superioar

a 

MAI 28.04.2016 022 -868 -188  

022 -868 -189 

alina.nitrean@igp.gov.md 

 

- 

mailto:alina.nitrean@igp.gov.md


Examinarea 

substanţelor 

narcotice 

(drogurilor) şi 

psihotrope de 

origine sintetică, a 

formelor 

medicamentoase şi 

a produselor 

farmaceutice 

(11.01.02.) 

Expertiza 

traseologică (2.01.) 

Examinarea 

substanţelor de 

marcare a 

obiectelor aflate 

sub control special 

(11.02.) 

Examinarea 

metalelor, aliajelor 

şi a articolelor 

fabricate din ele 

(11.04.) 

Examinarea 

lacurilor, 

vopselelor şi 

acoperirilor de 

vopsea (11.05.) 

Examinarea 

materialelor 

polimerice şi a 

cauciucurilor 

(11.08.) 

 

226. Popescu 

Maxim 

Alexandru 

EJ 

068240 
Nr.220 din 

13.10.2017 
Expertiza 

dactiloscopică 

(1.01), (1.02),  

(1.03) 

Examinarea 

substanţelor 

narcotice 

(drogurilor) şi 

categoria 

a doua 

MAI 05.12.2016 022 -868 -188 

 022 -868 -189 

maxim.popescu@igp.gov.md 

 

 

- 

mailto:maxim.popescu@igp.gov.md


psihotrope de 

origine vegetală 

(11.01.01.) 

Examinarea 

substanţelor 

narcotice 

(drogurilor) şi 

psihotrope de 

origine sintetică, a 

formelor 

medicamentoase şi 

a produselor 

farmaceutice 

(11.01.02.) 

Examinarea 

produselor 

petroliere şi a 

lubrifianţilor 

(11.03.) 

Examinarea 

criminalistică a 

lichidelor ce conţin 

alcool (11.09.) 

Examinarea 

băuturilor alcoolice 

tari (11.09.01.) 

Examinarea 

băuturilor slab-

alcoolice şi a altor 

lichide ce conţin 

alcool. (11.09.02.) 

Examinarea 

fibrelor, 

materialelor 

fibroase şi a 

produselor acestora 

de ardere (11.06.) 

Examinarea 

materialelor 

polimerice şi a 

cauciucurilor 

(11.08.) 

227. Alaiba EJ Nr.221 din Examinarea categoria MAI 05.12.2016 022 -868 -188  - 



Marina 

Anatolii 

068241 13.10.2017 substanţelor 

narcotice 

(drogurilor) şi 

psihotrope de 

origine vegetală 

(11.01.01.) 

Examinarea 

substanţelor 

narcotice 

(drogurilor) 

psihotrope şi a 

precursorilor 

(11.01.) 

Examinarea 

metalelor, aliajelor 

şi a articolelor 

fabricate din ele 

(11.04.) 

a treia 022 -868 -189 

marina.alaiba@igp.gov.md 

 

228. Cotorobai 

(Cazacu) 

Svetlana 

Anatolie 

EJ 

068242 
Nr.222 din 

13.10.2017 
Examinarea 

substanţelor 

narcotice 

(drogurilor) şi 

psihotrope de 

origine vegetală 

(11.01.01.) 

Examinarea 

substanţelor 

narcotice 

(drogurilor) şi 

psihotrope de 

origine sintetică, a 

formelor 

medicamentoase şi 

a produselor 

farmaceutice 

(11.01.02.) 

Examinarea 

metalelor, aliajelor 

şi a articolelor 

fabricate din ele 

(11.04.) 

categoria 

a treia 

MAI 05.12.2016 022 -868 -188  

022 -868 -189 

Activitate suspendată din 

06.05.2018 – 28.12.2020 în temeiul 

art. 63. alin. (1) lit. b) din Legea 68 
din 14.04.2016  

 

Activitate reluată prin ord. MAI nr. 

44- ef din 01.02.2019 

229. Nichifor EJ 

068243 

Nr.223 din 

13.10.2017 
Examinarea categoria MAI 28.04.2016 022 -868 -188 -- 

mailto:marina.alaiba@igp.gov.md


Victor 

Dumitru 

substanţelor 

narcotice 

(drogurilor) şi 

psihotrope de 

origine vegetală 

(11.01.01.) 

Examinarea 

substanţelor 

narcotice 

(drogurilor) şi 

psihotrope de 

origine sintetică, a 

formelor 

medicamentoase şi 

a produselor 

farmaceutice 

(11.01.02.) 

Examinarea 

inscripţiilor de 

marcare, a urmelor 

de ştanţare şi 

refacere a 

inscripţiilor pe 

obiecte (11.14.) 

Examinarea 

substanţelor de 

marcare a 

obiectelor aflate 

sub control special 

(11.02.) 

Examinarea 

lacurilor, 

vopselelor şi 

acoperirilor de 

vopsea (11.05.) 

Examinarea 

fibrelor, 

materialelor 

fibroase şi a 

produselor acestora 

de ardere (11.06.) 

Examinarea 

urmelor secundare 

superioar

ă 

 022 -868 -189 

victor.nichifor@igp.gov.md 

 

mailto:victor.nichifor@igp.gov.md


ale tragerii şi a 

produselor 

împuşcăturii 

(11.11.) 

Examinarea 

substanţelor 

explozive, a 

produselor şi a 

urmelor de explozii 

(11.12.) 

Examinarea 

materialelor 

polimerice şi a 

cauciucurilor 

(11.08.) 

 

230. Verejanu 

Ana Valentin 

EJ 

068244 

Nr.224 din 

13.10.2017 
Examinarea 

substanţelor 

narcotice 

(drogurilor) şi 

psihotrope de 

origine vegetală 

(11.01.01.) 

Expertiza 

dactiloscopică 

(1.01), (1.02), (1.03) 

Examinarea 

substanţelor 

narcotice 

(drogurilor) şi 

psihotrope de 

origine sintetică, a 

formelor 

medicamentoase şi 

a produselor 

farmaceutice 

(11.01.02.) 

Examinarea 

substanţelor de 

marcare a 

obiectelor aflate 

sub control special 

(11.02.) 

categoria 

a doua 

MAI 05.12.2016 022 -868 -188  

022 -868 -189 

- 



Examinarea 

lacurilor, 

vopselelor şi 

acoperirilor de 

vopsea (11.05.) 

231. Dem Ana 

Pavel 

EJ 

068245 

Nr.225 din 

13.10.2017 
Examinarea 

substanţelor 

narcotice 

(drogurilor) 

psihotrope şi a 

precursorilor 

(11.01.) 

 

categoria 

a treia 

MAI 05.12.2016 022 -868 -188  

022 -868 -189 

ana.dem@igp.gov.md 

 

- 

232. Gribiniuc 

Igor Anatoli 

EJ 

068246 

Nr.226 din 

13.10.2017 
Examinarea 

produselor 

petroliere şi a 

lubrifianţilor 

(11.03.) 

Examinarea 

substanţelor 

narcotice 

(drogurilor) 

psihotrope şi a 

precursorilor 

(11.01.) 

Examinarea 

inscripţiilor de 

marcare, a urmelor 

de ştanţare şi 

refacere a 

inscripţiilor pe 

obiecte (11.14.) 

 

categoria 

a treia 

MAI 05.12.2016 022 -868 -188  

022 -868 -189 

Activitate suspendată din 

23.11.2018 în temeiul art. 63. alin. 

(2) și art. 65 alin. (7) din Legea 68 
din 14.04.2016  

233. Procopenco 

Natalia 

Andrei 

EJ 

068247 
Nr.227 din 

13.10.2017 
Examinarea 

substanţelor 

narcotice 

(drogurilor) şi 

psihotrope de 

origine vegetală 

(11.01.01.) 

Expertiza 

dactiloscopică 

categoria 

a treia 

MAI 05.12.2016 022 -868 -188  

022 -868 -189 

natalia.procopenco@igp.gov.m

d 

 

- 

mailto:ana.dem@igp.gov.md
mailto:natalia.procopenco@igp.gov.md
mailto:natalia.procopenco@igp.gov.md


(1.01), (1.02), (1.03) 

Examinarea 

substanţelor 

narcotice 

(drogurilor) 

psihotrope şi a 

precursorilor 

(11.01.) 

 

234. Cozlovschi 

Ghenadie 

Srghei 

EJ 

068248 

Nr.228 din 

13.10.2017 
Expertiza 

traseologică (2.01.) 

Expertiza 

circumstanţelor 

accidentului rutier 

(16.01.) 

Expertiza auto 

merceologică 

(14.03.) 

Expertiza 

traseologică în 

transportul rutier 

(16.03.) 

Examinarea stării 

tehnice a 

mijloacelor de 

transport şi a 

pieselor acestora 

(16.02.) 

 

 

categoria 

superioar

a 

MAI 28.04.2016 022 -868 -188  

022 -868 -189 

ghenadie.cozlovschi@igp.gov.

md 

 

- 

235 Lungul 

Vladimir 

Vasile 

EJ 

068249 

Nr.229 din 

13.10.2017 
Expertiza 

dactiloscopică 

(1.01), (1.02), (1.03) 

Examinarea 

armelor albe (3.01.) 

Expertiza 

traseologică (2.01.) 

Expertiza auto 

merceologică 

(14.03.) 

Expertiza 

circumstanţelor 

categoria 

superioar

ă 

MAI 28.04.2016 022 -868 -188 

 022 -868 -189 

vladimir.lungul@igp.gov.md 

 

- 

mailto:ghenadie.cozlovschi@igp.gov.md
mailto:ghenadie.cozlovschi@igp.gov.md
mailto:vladimir.lungul@igp.gov.md


accidentului rutier 

(16.01.) 

 

236. Lisnic 

Leonid 

Profir 

EJ 

068250 

Nr.230 din 

13.10.2017 
Expertiza 

traseologică (2.01.) 

Expertiza 

circumstanţelor 

accidentului rutier 

(16.01.) 

Examinarea stării 

tehnice a 

mijloacelor de 

transport şi a 

pieselor acestora 

(16.02.) 

Expertiza 

traseologică în 

transportul rutier 

(16.03.) 

Expertiza auto 

merceologică 

(14.03.) 

 

categoria 

superioar

ă 

MAI 28.04.2016 022 -868 -188  

022 -868 -189 

 

Activitate suspendată prin 

Ordinul nr.  415 din 

22.09.2017 în temeiul art.63 

al..(1) lit.(h) , Legea nr. 68 

din 14.04.2016 

237. Ilico Artur 

Vasile 

EJ 

068251 

Nr.231 din 

13.10.2017 
Examinarea 

substanţelor 

narcotice 

(drogurilor) şi 

psihotrope de 

origine vegetală 

(11.01.01.) 

Examinarea 

substanţelor 

narcotice 

(drogurilor) şi 

psihotrope de 

origine sintetică, a 

formelor 

medicamentoase şi 

a produselor 

farmaceutice 

(11.01.02.) 

Examinarea 

categoria 

întâi 

IGPF 
mun. 

Chișinău

, str. 

Petricani 

19 

05.12.2016 022 -264-528 

 ilicoartur@rambler.ru  

 

- 

mailto:ilicoartur@rambler.ru


inscripţiilor de 

marcare, a urmelor 

de ştanţare şi 

refacere a 

inscripţiilor pe 

obiecte (11.14.) 

Examinarea 

urmelor secundare 

ale tragerii şi a 

produselor 

împuşcăturii 

(11.11.) 

Examinarea 

metalelor, aliajelor 

şi a articolelor 

fabricate din ele 

(11.04.) 

238. Herghelegiu 

Viorel 

Simion 

EJ 

068252 

Nr.232 din 

13.10.2017 
Expertiza 

dactiloscopică 

(1.01), (1.02), ( 

1.03) 

Examinarea 

armelor albe (3.01.) 

Examinarea 

substanţelor 

narcotice 

(drogurilor) şi 

psihotrope de 

origine vegetală 

(11.01.01.) 

Examinarea 

substanţelor 

narcotice 

(drogurilor) şi 

psihotrope de 

origine sintetică, a 

formelor 

medicamentoase şi 

a produselor 

farmaceutice 

(11.01.02.) 

Examinarea 

substanţelor de 

categoria 

superioar

a 

MAI 28.04.2016 022 -868 -181  

 

- 



marcare a 

obiectelor aflate 

sub control special 

(11.02.) 

Examinarea 

inscripţiilor de 

marcare, a urmelor 

de ştanţare şi 

refacere a 

inscripţiilor pe 

obiecte (11.14.) 

Examinarea 

lacurilor, 

vopselelor şi 

acoperirilor de 

vopsea (11.05.) 

Examinarea 

produselor 

petroliere şi a 

lubrifianţilor 

(11.03.) 

Expertiza 

traseologică (2.01.) 

239. Ursu Maxim 

Anton 

EJ 

068253 

Nr.233 din 

13.10.2017 
Expertiza auto 

merceologică 

(14.03.) 

Expertiza 

traseologică (2.01.) 

Expertiza 

circumstanţelor 

accidentului rutier 

(16.01.) 

Examinarea 

inscripţiilor de 

marcare, a urmelor 

de ştanţare şi 

refacere a 

inscripţiilor pe 

obiecte (11.14.) 

 

categoria 

superioar

a 

MAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIEJ 

„Ursu 

Maxim

” 

mun. 

Chișină

u, str. 

Grădin

28.04.2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. 079092020 
E-mail: 

info@expertizaauto.md 

 

biej.ursumaxim@gmail.com  

 

www.expertizaauto.com  

 

Activitate suspendată prin 

Ordinul MAI nr. 469 ef din 

15.08.2016 dela 05.08.2016 

până la 06.01.2019 

 

Activitate suspendată prin 

Ordinul MAI nr. 243ef din 

07.12.2018 în temeiul art 63 

alin. (2) din Legea68 din 

14.04.2016  

 

 

Activitate reluată prin 

Decizia MJ nr. 08 din 

05.03.2019 privind 

înregistrarea Biroului 

individual de expertiză 

judiciară  

 

mailto:info@expertizaauto.md
mailto:biej.ursumaxim@gmail.com
http://www.expertizaauto.com/


a 

4/2, 

oficiul 1 

 

240. Timuș 

Adrian 

Sergiu 

EJ 

068254 

Nr.234 din 

13.10.2017 
Expertiza 

traseologică (2.01.) 

Expertiza 

circumstanţelor 

accidentului rutier 

(16.01.) 

Expertiza auto 

merceologică 

(14.03.) 

Expertiza 

traseologică în 

transportul rutier 

(16.03.) 

 

categoria 

a doua 

MAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.04.2016 022 -868 -188  

022 -868 -189 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate suspendată din 

19.09.2016 – 05.09.2019 în 

temeiul art. 63. alin. (1) lit. 

b) din Legea 68 din 

14.04.2016  

 

241. Dub Vitalie 

Valeriu 

EJ 

068255 

Nr.235 din 

13.10.2017 
Expertiza 

dactiloscopică 

(1.01), (1.02), (1.03) 

Examinarea 

armelor albe (3.01.) 

Expertiza 

traseologică (2.01.) 

Examinarea 

armelor de foc şi a 

muniţiilor (8.01.) 

Examinarea 

scrisului de mînă şi 

a semnăturilor 

(4.01.) 

Examinarea 

substanţelor de 

provenienţă a 

solului (11.13.) 

categoria 

superioar

a 

MAI 28.04.2016 022 -868 -188  

022 -868 -189 

vitalie.dub@igp.gov.md 

 

- 

242. Covali 

Ghenadi 

Ivan 

EJ 

068256 

Nr.236 din 

13.10.2017 
Expertiza 

dactiloscopică 

(1.01), (1.02), (1.03) 

Expertiza 

categoria 

a doua 

MAI 05.12.2016 022 -868 -188  

022 -868 -189 

ghennadi.covali@igp.gov.md 

 

- 

mailto:vitalie.dub@igp.gov.md
mailto:ghennadi.covali@igp.gov.md


traseologică (2.01.) 

Examinarea 

armelor de foc şi a 

muniţiilor (8.01.) 

 

243. Rusnac 

Andrei 

Anatolie 

EJ 

068257 

Nr.237 din 

13.10.2017 
Expertiza 

dactiloscopică 

(1.01), (1.02), (1.03) 

Expertiza 

traseologică (2.01.) 

Examinarea 

armelor de foc şi a 

muniţiilor (8.01.) 

 

categoria 

întâi 

MAI 05.12.2016 022 -868 -188  

022 -868 -189 

- 

244. Pavlinciuc 

Corina 

Costantin 

EJ 

068258 

Nr.238 din 

13.10.2017 
Expertiza 

dactiloscopică 

(1.01), (1.02), (1.03) 

Expertiza 

traseologică (2.01.) 

 

categoria 

a treia 

MAI 05.12.2016 022 -868 -188  

022 -868 -189 

Activitate suspendată din 

30.10.2018 – 05.05.2021 în temeiul 

art. 63. alin. (1) lit. b) din Legea 68 

din 14.04.2016 

245. Buruianova 

Alla Valeri 

EJ 

068259 

Nr.239 din 

13.10.2017 
Expertiza 

dactiloscopică 

(1.01), (1.02), (1.03) 

 

categoria 

a treia 

MAI 05.12.2016 022 -868 -188  

022 -868 -189 

alla.buruianova@igp.gov.md 

 

- 

246. Savciuc 

Vitalie 

Nicolai 

EJ 

068260 

Nr.240 din 

13.10.2017 
Expertiza 

dactiloscopică 

(1.01), (1.02), (1.03) 

Expertiza 

traseologică (2.01.) 

Expertiza tehnică a 

documentelor 

(6.01.) 

Expertiza 

grafoscopică (4.01.) 

categoria 

a doua 

MAI 28.04.2016 022 -868 -188 

 022 -868 -189 

vitali.savciuc@igp.gov.md 

 

- 

247. Țaranu 

Dorin 

Ghenadi 

EJ 

068261 

Nr.241 din 

13.10.2017 
Expertiza 

dactiloscopică 

(1.01), (1.02), (1.03) 

Expertiza 

traseologica (2.01) 

 

categoria 

a treia 

 

MAI 05.12.2016 

 

26.02.2019 

022 -868 -188 

 022 -868 -189 

- 

248. Capcelea EJ 

068262 

Nr.242 din 

13.10.2017 
Expertiza categoria MAI 05.12.2016 022 -868 - 188  - 

mailto:alla.buruianova@igp.gov.md
mailto:vitali.savciuc@igp.gov.md


Marian 

Nicanor 

dactiloscopică 

(1.01), (1.02), (1.03) 

Expertiza 

traseologică (2.01.) 

Expertiza tehnică a 

documentelor 

(6.01.) 

Examinarea 

scrisului de mînă şi 

a semnăturilor 

(4.01.) 

Examinarea 

substanţelor 

narcotice 

(drogurilor) şi 

psihotrope de 

origine sintetică, a 

formelor 

medicamentoase şi 

a produselor 

farmaceutice 

(11.01.02.) 

Examinarea 

inscripţiilor de 

marcare, a urmelor 

de ştanţare şi 

refacere a 

inscripţiilor pe 

obiecte (11.14.) 

Examinarea 

armelor de foc şi a 

muniţiilor (8.01.) 

Examinarea 

substanţelor de 

provenienţă a 

solului (11.13.) 

Examinarea 

substanţelor 

explozive, a 

produselor şi a 

urmelor de explozii 

(11.12.) 

 

superioar

ă 

022 -868 -189 

marian.capcelea@igp.gov.md 

 

mailto:marian.capcelea@igp.gov.md


249. Botnari 

Valeriu Ion 

EJ 

068263 

Nr.243 din 

13.10.2017 
Expertiza 

dactiloscopică 

(1.01), (1.02), 

(1.03.) 

Expertiza 

traseologică (2.01.) 

Expertiza tehnică a 

documentelor 

(6.01.) 

Examinarea 

scrisului de mînă şi 

a semnăturilor 

(4.01.) 

Examinarea 

substanţelor 

narcotice 

(drogurilor) şi 

psihotrope de 

origine vegetală 

(11.01.01.) 

Examinarea 

substanţelor 

narcotice 

(drogurilor) şi 

psihotrope de 

origine sintetică, a 

formelor 

medicamentoase şi 

a produselor 

farmaceutice 

(11.01.02.) 

Examinarea 

inscripţiilor de 

marcare, a urmelor 

de ştanţare şi 

refacere a 

inscripţiilor pe 

obiecte (11.14.) 

categoria 

superioar

ă 

CNEJ 

Sediul 

Bălți 

 

05.12.2016 

 

 

 

 

 

 

 

13.12.2018 

(4.01.) 

079580484 Activitate suspendată prin 

Ordinul nr. 586 din 

27.12.2017 în temeiul art.63 

al..(1) lit.(h) din Legea 68 

din 14.04.2016 

 

Activitate reluată prin 

Ordinul nr. 112 din 

10.09.2018 

250. Mitriniuc 

Alexei Sergiu 

EJ 

068264 

Nr.244 din 

13.10.2017 
Expertiza 

dactiloscopică 

(1.01), (1.02), (1.03) 

Expertiza 

traseologică (2.01.) 

categoria 

a doua 

MAI 05.12.2016 022 -868 -188  

022 -868 -189 

alexei.mitriniuc@igp.gov.md 

 

- 

mailto:alexei.mitriniuc@igp.gov.md


 

251. Cebanu 

Vitalie 

Anatolie 

EJ 

068265 

Nr 245 din 

13.10.2017 
Expertiza 

traseologică (2.01.) 

 

categoria 

a treia 

MAI 05.12.2016 022 -868 -188  

022 -868 -189 

- 

252. Boico Sergiu 

Leonid 

EJ 

068266 

Nr.246 din 

13.10.2017 
Expertiza 

dactiloscopică 

(1.01), (1.02), (1.03) 

Expertiza 

traseologică (2.01.) 

categoria 

a treia 

MAI 05.12.2016 022 -868 -188 

 022 -868 -189 

Activitate suspendată din 

16.03.2018 în temeiul art. 63. alin. 

(1) lit. h) și art. 65 alin. (7) din Legea 

68 din 14.04.2016  

253. Malenchii 

Serghei Oleg 

EJ 

068267 

Nr.247 din 

13.10.2017 
Expertiza 

dactiloscopică 

(1.01), (1.02), (1.03) 

Expertiza 

traseologică (2.01.) 

 

categoria 

a treia 

MAI 05.12.2016 022 -868 -188 

 022 -868 -189 

serghei.malenchii@igp.gov.md 

 

- 

254. Vatamaniuc 

Polina 

Mircea 

EJ 

068268 

Nr.248 din 

13.10.2017 
Expertiza 

dactiloscopică 

(1.01), (1.02), (1.03) 

Expertiza 

traseologică (2.01.) 

Examinarea 

scrisului de mînă şi 

a semnăturilor 

(4.01.) 

categoria 

a doua 

MAI 24.09.2015 022 -868 -188  

022 -868 -189 

polina.vatamaniuc@igp.gov.m

d 

 

- 

255. Kiurkciu 

Iordan 

Iordan 

EJ 

068269 

Nr.249 din 

13.10.2017 
Expertiza 

dactiloscopică 

(1.01), (1.02), (1.03) 

Expertiza 

traseologică (2.01.) 

Expertiza tehnică a 

documentelor 

(6.01.) 

Examinarea 

armelor de foc şi a 

muniţiilor (8.01.) 

 

 

 

categoria 

superioar

ă 

MAI 17.03.2016 022 -868 -188  

022 -868 -189 

iordan.kiurkciu@igp.gov.md 

 

- 

256. Țaranu 

Gheorghe 

Zaharia 

EJ 

068270 

Nr.250 din 

13.10.2017 
Expertiza 

dactiloscopică 

(1.01), (1.02), (1.03) 

categoria 

superioar

ă 

MAI 05.12.2016 022 -868 -188 

 022 -868 -189 

gheorghe.taranu@igp.gov.md 

- 

mailto:serghei.malenchii@igp.gov.md
mailto:polina.vatamaniuc@igp.gov.md
mailto:polina.vatamaniuc@igp.gov.md
mailto:iordan.kiurkciu@igp.gov.md
mailto:gheorghe.taranu@igp.gov.md


Examinarea 

armelor albe (3.01.) 

Expertiza 

traseologică (2.01.) 

Expertiza tehnică a 

documentelor 

(6.01.) 

Examinarea 

scrisului de mînă şi 

a semnăturilor 

(4.01.) 

 

257. Păduraru 

Oleg Tudor 

EJ 

068271 

Nr.251 din 

13.10.2017 
Expertiza 

dactiloscopică 

(1.01), (1.02), (1.03) 

Expertiza 

traseologică (2.01.) 

Expertiza tehnică a 

documentelor 

(6.01.) 

 

categoria 

a doua 

MAI 05.12.2016 022 -868 -188  

022 -868 -189 

Activitate suspendată din 

15.06.2018 în temeiul art. 63. alin. 

(2) și art. 65 alin. (7) din Legea 68 
din 14.04.2016  

258. Niculenco 

Olesea 

Nicolai 

EJ 

068272 

Nr.252 din 

13.10.2017 
Expertiza 

dactiloscopică 

(1.01), (1.02), (1.03) 

 

categoria 

a treia 

MAI 24.09.2015 022 -868 -188 

 022 -868 -189 
olesea.niculenco@igp.gov.md 

 

- 

259. Ernu Valeriu 

Vasile 

EJ 

068273 

Nr.253 din 

13.10.2017 
Expertiza 

dactiloscopică 

(1.01), (1.02), (1.03) 

Expertiza 

traseologică (2.01.) 

Expertiza tehnică a 

documentelor 

(6.01.) 

 

categoria 

a doua 

MAI 26.03.2015 022 -868 -188 

022 -868 -189 

Activitate suspendată prin 

Ordinul nr.  415 din 

22.09.2017  în temeiul art.63 

al..(1) lit.(h) din Legea 68 

din 14.04.2016 

260. Mitrofan 

Larisa Lazer 

EJ 

068274 

Nr.254 din 

13.10.2017 
Examinarea 

substanţelor 

narcotice 

(drogurilor) şi 

psihotrope de 

origine vegetală 

(11.01.01.) 

Examinarea 

substanţelor 

categoria 

a treia 

MAI 05.12.2016 022 -868 -188  

022 -868 -189 

 
larisa.mitrofan@igp.gov.md 

 

- 

mailto:olesea.niculenco@igp.gov.md
mailto:larisa.mitrofan@igp.gov.md


narcotice 

(drogurilor) 

psihotrope şi a 

precursorilor 

(11.01.) 

261. Macovețchi 

Maria 

Valeriu 

EJ 

068275 

Nr.255 din 

13.10.2017 
Examinarea 

substanţelor 

narcotice 

(drogurilor) 

psihotrope şi a 

precursorilor 

(11.01.) 

categoria 

a treia 

MAI 05.12.2016 022 -868 -188  

022 -868 -189 

 

Email: 
maria.macovetchi@igp.gov.md 

 

- 

262. Zadorojnîi 

Ion Ignat 

EJ 

068276 

Nr.256 din 

13.10.2017 
Expertiza 

dactiloscopică 

(1.01), (1.02), (1.03) 

Expertiza 

traseologică (2.01.) 

 

categoria 

a treia 

MAI 24.09.2015 022 -868 -188  

022 -868 -189 

 

Email: 
ion.zadorojnii@igp.gov.md 

 

- 

263. Gorbatiuc 

Nicolae Ion 

EJ 

068277 

Nr.257 din 

13.10.2017 
Expertiza 

dactiloscopică 

(1.01), (1.02), (1.03) 

Expertiza 

traseologică (2.01.) 

Expertiza tehnică a 

documentelor 

(6.01.) 

 

categoria 

a doua 

MAI 05.12.2016 022 -868 -188  

022 -868 -189 

 

 

Email: 
nicolae.gorbatiuc@igp.gov.md 

 

- 

264. Banari Lilian 

Boris 

EJ 

068278 

Nr.258 din 

13.10.2017 
Expertiza 

dactiloscopică 

(1.01), (1.02), (1.03) 

Expertiza 

traseologică (2.01.) 

 

categoria 

a treia 

MAI 05.12.2016 022 -868 -188 

 022 -868 -189 

 

 

- 

265. Dobînda 

Vadim Aurel 

EJ 

068279 

Nr.259 din 

13.10.2017 
Expertiza 

dactiloscopică 

(1.01), (1.02), (1.03) 

Expertiza 

traseologică (2.01.) 

 

categoria 

a treia 

MAI 05.12.2016 022 -868 -188 

 022 -868 -189 

 

Email: 
vadim.dobinda@igp.gov.md 

 

- 

266. Sîrbu Sergiu EJ 

068280 

Nr.260 din 

13.10.2017 
Expertiza categoria MAI 05.12.2016 022 -868 -188  - 

mailto:maria.macovetchi@igp.gov.md
mailto:ion.zadorojnii@igp.gov.md
mailto:nicolae.gorbatiuc@igp.gov.md
mailto:vadim.dobinda@igp.gov.md


Teodor dactiloscopică 

(1.01), (1.02), (1.03) 

Expertiza 

traseologică (2.01.) 

Examinarea 

armelor de foc şi a 

muniţiilor (8.01.) 

 

a doua 022 -868 -189 

 

Email: 
sergiu.sirbu_ctcej@igp.gov.md 

 

267.  Ivanov 

Andrei 

Vasile 

EJ 

068261 

Nr.261 din 

13.10.2017 
Expertiza 

dactiloscopică 

(1.01), (1.02), (1.03) 

 

categoria 

a treia 

MAI 05.12.2016 022 -868 -188  

022 -868 -189 

 

 

 

Activitate suspendată din 

29.06.2018 în temeiul art. 63. alin. 

(1) lit. h) și art. 65 alin. (7) din Legea 

68 din 14.04.2016  

268. Jalbu Diana 

Ion 

EJ 

068282 

Nr.262 din 

13.10.2017 
Examinarea 

substanţelor 

narcotice 

(drogurilor) şi 

psihotrope de 

origine vegetală 

(11.01.01.) 

Examinarea 

substanţelor 

narcotice 

(drogurilor) şi 

psihotrope de 

origine sintetică, a 

formelor 

medicamentoase şi 

a produselor 

farmaceutice 

(11.01.02.) 

categoria 

a treia 

MAI 26.06.2015 022 -868 -188  

022 -868 -189 

 

 

 

Activitate suspendată din 

07.09.2018 în temeiul art. 63. alin. 

(1) lit. h) și art. 65 alin. (7) din Legea 
68 din 14.04.2016  

269. Egupov 

Stanislav 

Vladimir 

EJ 

068283 

Nr.263 din 

13.10.2017 
Expertiza 

dactiloscopică 

(1.01), (1.02), (1.03) 

Examinarea 

armelor albe (3.01.) 

Expertiza 

traseologică (2.01.) 

Expertiza tehnică a 

documentelor 

(6.01.) 

Examinarea 

categoria 

întâi 

MAI 05.12.2016 022 -868 -188 

 022 -868 -189 

Activitate suspendată din 

23.03.2018 în temeiul art. 63. alin. 

(2) și art. 65 alin. (7) din Legea 68 
din 14.04.2016  

mailto:sergiu.sirbu_ctcej@igp.gov.md


armelor de foc şi a 

muniţiilor (8.01.) 

 

 

270. Sarî Anatoli 

Gheorghi 

EJ 

068284 

Nr.264 din 

13.10.2017 
Expertiza 

dactiloscopică 

(1.01), (1.02), (1.03) 

categoria 

a treia 

MAI 26.06.2014 022 -868 -188 

 022 -868 -18 9 

Activitate suspendată prin 

Ordinul nr.  471 din 

30.10.2017 în temeiul art.63 

al..(1) lit.(h) din Legea 68 

din 14.04.2016 

271. Pascal 

Valeriu 

Mihai 

EJ 

068285 

Nr.265 din 

13.10.2017 
Expertiza 

dactiloscopică 

(1.01), (1.02), (1.03) 

Expertiza tehnică a 

documentelor 

(6.01.) 

categoria 

a treia 

MAI 05.12.2016 022 -868 -188 

 022 -868 -189 

 

Email: 
valeriu.mihail.pascal@igp.gov.md 

 

- 

272. Demeșco 

Serghei 

Victor 

EJ 

068286 

Nr.266 din 

13.10.2017 
Expertiza 

dactiloscopică 

(1.01), (1.02), (1.03) 

Expertiza 

traseologică (2.01.) 

categoria 

a treia 

MAI 05.12.2016 022 -868 -188 

 022 -868 -189 

Email: 
serghei.demesco@igp.gov.md 

 

- 

273. Ciornîi 

Vladimir 

Alexandr 

EJ 

06887 

Nr.267 din 

13.10.2017 
Expertiza 

dactiloscopică 

(1.01), (1.02), (1.03) 

Examinarea 

armelor albe (3.01.) 

Expertiza 

traseologică (2.01.) 

Expertiza 

grafoscopică (4.01.) 

Expertiza tehnică a 

documentelor 

(6.01.) 

categoria 

superioar

ă 

MAI 05.12.2016 022 -868 -188 

 022 -868 -189 

 

Email: 
vladimir.ciornii@igp.gov.md 

 

- 

274. Șumleanschi  

Anna Mihail 

EJ 

068288 

Nr.268 din 

13.10.2017 
Expertiza 

dactiloscopică 

(1.01), (1.02), (1.03) 

Examinarea 

substanţelor 

narcotice 

(drogurilor) şi 

psihotrope de 

origine vegetală 

(11.01.01.) 

categoria 

a treia 

MAI 12.12.2013 - Activitate suspendată prin 

Ordinul nr, 50 ef. din 

01.02.2018 în temeiul art.63 

alin.(1) lit.(b) din Legea 68 

din 14.04.2016 

mailto:valeriu.mihail.pascal@igp.gov.md
mailto:serghei.demesco@igp.gov.md
mailto:vladimir.ciornii@igp.gov.md


275. Țenchiu 

Alexei 

Constantin 

EJ 

068289 

Nr.269 din 

13.10.2017 
Expertiza tehnică a 

documentelor 

(6.01.) 

Examinarea 

scrisului de mînă şi 

a semnăturilor 

(4.01.) 

categoria 

superioar

ă 

MAI 13.12.2018 022 -868 -188  

022 -868 -189 

 

Email: 
alexei.tenchiu@igp.gov.md 

 

- 

276. Pascari-

Tomoianu 

Vitalie 

EJ 

068290 

Nr.270 din 

13.10.2017 
Expertiza 

traseologică (2.01.) 

Determinarea 

legităţilor 

producerii 

exploziilor şi 

examinarea 

dispozitivelor 

explozive (10.01.) 

 

categoria 

a treia 

MAI 17.03.2016 022 -868 -188  

022 -868 -189 

 

Email: 

vitalie.pascari-

tomoianu@igp.gov.md 

 

- 

277. Cucovici 

Liubovi 

Valeriu 

EJ 

068292 

Nr.271 din 

13.10.2017 
Examinarea 

substanţelor 

narcotice 

(drogurilor) şi 

psihotrope de 

origine vegetală 

(11.01.01.) 

categoria 

a treia 

MAI 10.04.2012 - Activitate suspendată prin Ordinul 

41-ef din 29.01.2018 din 28.01.2018-

27.01.2019 în temeiul art.63 alin.(1) 

lit.b) din Legea 68 din 14.04.2016 

 

 

Activitate suspendată prin Ordinul 

MAI nr.402 din 24.08.2018 în 

temeiul art. 63. alin. (1) lit. h) și art. 

65 alin. (7) din Legea 68 din 

14.04.2016  

279. Toporeț 

Natalia 

Vidadi-kîzî 

EJ 

068292 

Nr. 272 din 

01.12.2017 
Expertiza 

cadavrelor şi 

părţilor de cadavre 

umane (23.01.) 

Expertiza 

persoanelor (24.01.) 

Expertiza în baza 

documentelor, în 

limita competenței 

specialității de 

expertiză medico-

legală a cadavrelor, 

persoanelor și 

obiectelor biologice 

de origine umană 

(25.01.) 

Categoria 

a treia 

CML 04.08.2017 022 727933 

natalia.toporet@ms.md 

 

 

- 

mailto:alexei.tenchiu@igp.gov.md
mailto:vitalie.pascari-tomoianu@igp.gov.md
mailto:vitalie.pascari-tomoianu@igp.gov.md
mailto:natalia.toporet@ms.md


280. Bordeniuc 

Valentina 

Ion 

 

EJ 

068294 
Nr. 273 

din  

31.01.201

8 

Expertiza 

psihiatrico-legală în 

condiţii de 

ambulatoriu/staţio

nar (27.01.) 

Categoria 

a treia 

CML 21.12.2017 022 – 66-77-56 

e-mail: 

valentinabordeniuc@mail.ru 

 

 

- 

281. Ţînţari 

Eugeniu 

Anatolie 

 

EJ 

068295 
Nr. 274 

din 

31.01.201

8 

Expertiza 

psihiatrico-legală în 

condiţii de 

ambulatoriu/staţio

nar (27.01.) 

Categoria 

a treia 

CML 21.12.2017 022 – 66-77-56 

e-mail: 

dr.eugeniu89@yahoo.com 

 

 

- 

282. Gherasim 

Alina Ion 

EJ 

068296 
Nr. 275 

din 

12.02.201

8 

Expertiza în baza 

documentelor, în 

limitele 

competenţei 

specialităţii de 

expertiză medico-

legală, a 

cadavrelor, 

persoanelor şi a 

obiectelor biologice 

de origine umană; 

(26.02.) 

Expertiza 

toxicologică (25.01.) 

Categoria 

a treia 

CML 21.12.2017 022 – 66-77-56 

e-mail: 

alina.gherasim@ms.md 

 

 

- 

283. Coroli 

Alexandr 

EJ 

068297 

Nr. 276 din 

16.03.2018 
Expertiza urmelor 

digitale,  palmare, 

şi plantare (1.01.)   

Expertiza tehnică a 

documentelor 

(6.01.),   

Expertiza de 

portret (7.01.) 

Examinarea 

armelor de foc şi a 

muniţiilor (8.01.) 

Categoria 

a treia 

MAI 16.03.2018 022-868-172 

e-mail: kingalexf@mail.ru 
 

alexandr.coroli@igp.gov.md 
 

 

sediul: mun. Chişinău, str-la 

Putnei, 10 

- 

284. Suhodol 

Serghei 

EJ 

068298 

Nr. 277 din 

16.03.2018 
Examinarea 

urmelor digitale, 

palmare şi 

plantare; (1.01) 

Examinarea 

armelor albe; 

(3.01.) 

Categoria 

a treia 

MAI 25.01.2018 022-868-192 

email: 

suhodolserghei1@gmail.com 
 

 

sediul:  mun. Chişinău, str-la 

Putnei 10 

Activitate suspendată din 

03.07.2018 în temeiul art. 63. alin. 

(1) lit. h) și art. 65 alin. (7) din Legea 

68 din 14.04.2016 

mailto:valentinabordeniuc@mail.ru
mailto:dr.eugeniu89@yahoo.com
mailto:alina.gherasim@ms.md
mailto:kingalexf@mail.ru
mailto:alexandr.coroli@igp.gov.md
mailto:suhodolserghei1@gmail.com


Expertiza tehnică a 

documentelor; 

(6.01.) 

Examinarea 

scrisului de mînă şi 

a semnăturilor; 

(4.01.) 

Expertiza 

traseologică; (2.01.) 

Expertiza de 

portret; (7.01.) 

Examinarea 

armelor de foc şi a 

muniţiilor. (8.01.) 

285. Bodac Sofia EJ 

068299 

Nr. 278 din 

16.03.2018 
Examinarea 

urmelor digitale, 

palmare şi plantare 

(1.01) 

Examinarea 

scrisului de mînă şi 

a semăturilor (4.01) 

Examinarea 

traseologică (2.01) 

Expertiza de 

portret (7.01) 

Examinarea 

armelor de foc şi a 

muniţiilor (8.01.) 

 

 

Categoria 

a treia 

MAI 25.01.2018 022-868-197 

e-mail: 

natalia_oreiro93@list.ru 
 

sofia.bodac@igp.gov.md 
 

 

sediul: mun. Chişinău, str-la 

Putnei, 10 

- 

286. Chiose 

Alexandr 

EJ 

068300 

Nr. 279 din 

16.03.2018 
Examinarea 

urmelor digitale, 

palmare şi plantare 

(1.01.) 

Expertiza de 

portret (7.01.) 

Examinarea 

armelor de foc şi a 

muniţiilor (8.01.) 

Categoria 

a treia 

MAI 25.01.2018 (022)868-190 

e-mail: 

1Alexandr.md@gmail.com 
 

 

 

sediul: mun. Chişinău, str-la 

Putnei 10 

 

Activitate suspendată din 

29.06.2018 în temeiul art. 63. alin. 

(1) lit. h) și art. 65 alin. (7) din Legea 
68 din 14.04.2016  

287. Pucal 

Alexandr 

EJ 

068301 

Nr. 280 din 

16.03.2018 
Examinarea 

armelor de foc şi a 

muniţiilor (8.01.) 

Categoria 

a treia 

MAI 01.02.2018 (022)868-261 

e-mail: 

alexandr.pucal@igp.gov.md 

- 

mailto:natalia_oreiro93@list.ru
mailto:sofia.bodac@igp.gov.md
mailto:1Alexandr.md@gmail.com
mailto:alexandr.pucal@igp.gov.md


 

 

sediul: mun. Chişinău, str-la 

Putnei, 10 

288. Vinogorodsc

aia 

Miroslava 

EJ 

068302 

Nr. 281 din 

16.03.2018 
Examinarea 

urmelor digitale, 

palmare şi plantare 

(1.01) 

Examinarea 

crestoscopică 

(edgeoscopia) (1.01) 

Examinarea 

poroscopică (1.03.) 

Categoria 

a treia 

MAI 25.01.2018 (022)86-82-23 

e-mail: 

miroslava.vinogradscaia@igp

.gov.md 

 

sediul: mun. Chişinău, str-la 

Putnei, 10 

- 

289. Maștaler 

Mariana 

EJ 

068303 

Nr. 282 din 

16.03.2018 
Examinarea 

tehnicii de calcul şi 

a sistemelor 

informatice (19.01.) 

Examinarea 

informaţiilor 

stocate pe purtători 

de informaţii 

(19.02.) 

Categoria 

a treia 

MAI 02.02.2018 (022)86-82-08 

e-mail: 

mariana.mastaler@igp.gov.m

d 

 

sediul: mun. Chişinău, str-la 

Putnei, 10 

 

- 

291. Rusu Ion EJ 

068305 

Nr. 284  din 

16.03.2018 
15.03. Cercetarea 

obiectelor 

imobiliare, 

materialelor de 

construcţii şi a 

documentelor 

conexe 

Categoria 

a treia 

BAEJ 

„CEXI

N” 

MD 

2043 

mun. 

Chișină

u, str. 

Indepen

denței 

nr. 10/1, 

A 

21.12.2017 022-54-81-66 

079448556 

e-mail: rusuion065@gmail.ru 

 

irusu@rambler.ru 

 

 

 

292. 

Obreja Efim 

EJ 

068307 

Nr. 285 din 

29.03.2018 
2.01. Expertiza 

traseologică 

6.01. Expertiza 

tehnică a 

documentelor 

11.01.Examinarea 

substanţelor 

narcotice 

Categorie 

superiosr

ă 

CNEJ 04.08.2017 022-232-609 

e-mail: 

efimobreja@gmail.com 

efim.obreja@justice.md 

 

 

- 

mailto:miroslava.vinogradscaia@igp.gov.md
mailto:miroslava.vinogradscaia@igp.gov.md
mailto:mariana.mastaler@igp.gov.md
mailto:mariana.mastaler@igp.gov.md
mailto:rusuion065@gmail.ru
mailto:irusu@rambler.ru
mailto:efimobreja@gmail.com
mailto:efim.obreja@justice.md


(drogurilor) 

psihotrope şi a 

precursorilor 

11.02. Examinarea 

substanţelor de 

marcare a 

obiectelor aflate 

sub control special 

11.03. Examinarea 

produselor 

petroliere şi a 

lubrifianţilor 

11.04. Examinarea 

metalelor, aliajelor 

şi a articolelor 

fabricate din ele 

11.05. Examinarea 

lacurilor, 

vopselelor şi 

acoperirilor de 

vopsea 

11.09. Examinarea 

criminalistică a 

lichidelor ce conţin 

alcool 

11.10. Examinarea 

materialelor, 

documentelor şi a 

scrisului 

293. 

Saviţchi 

Tatiana 

EJ 

068306 

Nr. 286 din 

30.03.2018 
Expertiza de 

determinare a 

autorului de text 

(5.01) 

 

Categoria 

a treia 

CNEJ 21.12.2017 (022)-23-87-05 

e-mail: cnej@justice.gov.md 

 

-Activitate suspendată prin 

ordinul nr. 06 din 24.01.2019 

în temeiul art. 63 alin (1) lit. 

h) din Legea nr. 68/2016 

294. 

Cechin 

Tatiana  

EJ 

068308 

Nr. 287 din 

30.03.2018 
Expertiza 

produselor 

industriei uşoare de 

larg consum (14.01) 

Expertiza 

produselor 

alimentare (14.02.) 

Categoria 

a treia 

CNEJ 21.12.2017 (022)-23-84-83 

(022)-23-27-05 

e-mail: cnej@justice.gov.md 

- 

295. Cojocari 
EJ 

068309 

Nr. 288 din 

30.03.2018 
Examinarea Categoria CNEJ 21.12.2017 (022)-23-87-05 - 

mailto:cnej@justice.gov.md
mailto:cnej@justice.gov.md


Adrian instalaţiilor 

electrice în scopul 

determinării 

implicării lor în 

formarea sursei de 

aprindere a 

incendiului (18.02.) 

a treia 

296. 

Nicula 

Constantin  

EJ 

068310 

Nr. 289 din 

02.04.2018 
Ecaminarea 

circumstanţelor 

accidentului de 

muncă,  a 

documentaţiei ce 

reflectă 

organizarea şi 

efectuarea de 

lucrări (21.01.) 

Categoria 

a treia 

CNEJ 21.12.2017 (022)-23-28-98 

e-mail: nicula2012@mail.ru 

 

- 

297. 

Roșca 

Svetlana 

EJ 

068327 

Nr. 297 din 

05.04.2018 
1.01. Examinarea 

urmelor 

digitale, palmare şi 

plantare 

1.02. Examinarea 

crestoscopică 

(edgeoscopia) 

1.03. Examinarea 

poroscopică 

 

Categoria 

a treia 

CNEJ 21.12.2017 (022)-23-26-10 

e-mail: sceta.roshca@mail.ru 

 

Activitate suspendată prin 

Ordinul 98 din 17.08.2018 în 

temeiul art.63 al.(1) lit.(h) 

din Legea 68 din 14.04.2016 

298. 

Pascari 

Daniela 

EJ 

068318 

Nr. 298 din 

10.04.2018 
4.01. Examinarea 

scrisului de mînă şi 

a semnăturilor 

Categoria 

a treia 

CNEJ 04.04.2018 (022)23-81-45 

e-mail: 

dpascari@mail.ru 

 

- 

299. 

Postica 

Ruslan 

EJ 

068319 

Nr. 299 din 

10.04.2018 
2.01. Expertiza 

traseologică 

Categoria 

a treia 

CNEJ 04.04.2018 (022)23-26-09 

e-mail: 

ruslan.postica@gmail.com  

 

- 

300. 

Postica 

Ludmila 

EJ 

068320 

Nr. 300 din 

10.04.2018 
22.01. Expertiza 

psihologică în 

procesul civil 

22.02. Expertiza 

psihologică în 

procesul penal 

 

Categoria 

a treia 

CNEJ 04.04.2018 (022)23-84-22 

e-mail: 

posticaliuda@yahoo.com  

- 

mailto:nicula2012@mail.ru
mailto:sceta.roshca@mail.ru
mailto:dpascari@mail.ru
mailto:ruslan.postica@gmail.com
mailto:posticaliuda@yahoo.com


301. 

Cebanu 

Aliona 

EJ 

068321 

Nr. 301 din 

23.04.2018 
15.01. Evaluarea 

bunurilor imobile 

şi a utilajului 

tehnologic 

15.02. Partajarea/ 

modul de folosinţă 

a bunurilor imobile 

Categoria 

a treia 

CNEJ 21.12.2017 

 

28.09.2018 

(022)23-48-17 

e- mail: 

alionacebanu@mail.ru  

- 

302. 

Grosu 

Ghenadie 

EJ 

068322 

Nr. 302 din 

23.04.2018 
15.01. Evaluarea 

bunurilor imobile 

şi a utilajului 

tehnologic 

15.02. Partajarea/ 

modul de folosinţă 

a bunurilor imobile 

Categoria 

a treia 

CNEJ 21.12.2017 

 

 

28.09.2018 

(022)23-48-17 

e-mail: 

ghena_grosu@mail.ru  

- 

303. 

Sîrbu 

Viorica 

EJ 

068323 

Nr. 303 din 

07.06.2018 
6.01. Expertiza 

tehnică a 

documentelor 

Categoria 

a treia 

IGPF 
mun. 

Chișinău

, str. 

Petricani 

19 

04.06.2018 (022)264-518 

docsec@border.gov.md  

- 

304. Dațco Dmitri EJ 

068324 

Nr. 304 din 

11.06.2018 
6.01. Expertiza 

tehnică a 

documentelor 

Categoria 

a treia 

IGPF 
mun. 

Chișinău

, str. 

Petricani 

19 

04.08.2017 (022) 264-518 

docsec@border.gov.md 

- 

305. Zadorojniuc 

Alina 

EJ 

068325 

Nr.305 din 

12.06.2018 
Examinarea 

materialelor, 

documentelor şi a 

scrisului (11.10) 

Categoria 

a treia 

CNEJ 04.08.2017  - 

306. 

Chintea 

Lucia 

EJ 

068326 

Nr. 306 din 

11.10.2018 
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 

Categoria 

a treia 

CNEJ 28.09.2018 (022)23-48-17 

cnej@justice.gov.md 

- 

mailto:alionacebanu@mail.ru
mailto:ghena_grosu@mail.ru
mailto:docsec@border.gov.md
mailto:docsec@border.gov.md
mailto:cnej@justice.gov.md


conexe 

307. Cadocinicov 

Oleg 

EJ 

068328 

Nr.307 din 

11.08.2018 
Expertiza 

toxicologică (26.02) 

Expertiza în baza 

documentelor, în 

limitele 

competenţei 

specialităţii de 

expertiză medico-

legală, a 

cadavrelor, 

persoanelor şi a 

obiectelor biologice 

de origine umană 

(25.01) 

Categoria 

a treia 

CML 

Mun.C

hisinau 

Str.Kor

olenco 8 

28.09.2018 (022)727933 

Seym2000@mail.ru 

- 

308. Baca Ivan EJ 

068329 

Nr.308 din 

11.10.2018 
Expertiza genetică 

(26.05) 

Expertiza în baza 

documentelor, în 

limitele 

competenţei 

specialităţii de 

expertiză medico-

legală, a 

cadavrelor, 

persoanelor şi a 

obiectelor biologice 

de origine umană 

(25.01) 

Categoria 

a treia  

CML 

Mun.C

hisinau 

Str.Kor

olenco 8 

28.09.2018 (022)727933 

bidmd@yahoo.com 

- 

309. Iacovlev 

Nadejda  

EJ 

068336 

Nr.309 din 

27.03.2019 
Examinarea 

urmelor digitale, 

palmare şi plantare 

(1.01) 

Examinarea 

crestoscopică 

(edgeoscopia) (1.02) 

Examinarea 

poroscopică (1.03) 

Categoria 

a treia 

MAI 22.02.2019 022-868-224 

 

 

e-mail: 

nadejda.iacovlev@igp.gov.m

d 

 

 

 

 

 

 

 

- 

mailto:Seym2000@mail.ru
mailto:bidmd@yahoo.com
mailto:nadejda.iacovlev@igp.gov.md
mailto:nadejda.iacovlev@igp.gov.md


310. Șleahtițchi 

Mihail 

EJ 

068331 

Nr.310 din 

30.11.2018 
Expertiza 

psihologică în 

procesul civil 

(22.10) 

Expertiza 

psihologică în 

procesul penal 

(22.02) 

 

Categoria 

a treia 
BIEJ 

„Miha

il 

Șleahti

țchi” 

 

Mun. 

Chișin

ău, str. 

31 

August 

1098, 

nr. 98, 

oficiul 

414 
 

14.11.2018 069133847 Decizia nr. 09 din 19 iunie 

2019a MJ privind 

înregistrarea biroului 

individual de expertiză 

judiciară ”Mihail 

Șleahtițchi” 

311. Melnicin 

Iaroslav 

EJ 

068332 

Nr.311 din 

27.03.2019 
Expertiza medico-

criminalistică 

(26.04) 

Expertiza în baza 

documentelor, în 

limitele 

competenţei 

specialităţii de 

expertiză medico-

legală, a 

cadavrelor, 

persoanelor şi a 

obiectelor biologice 

de origine umană 

(25.01) 

Categoria 

a treia 

CML 20.02.2019 022-72-79-33 

 

e-mail: 

iarik@front.ru 

 

MD-2025,mun.Chișinău, 

str.Vl. Korolenco,8 

 

 

- 

312. Golubenco 

Ana 

EJ 

068333 

Nr.312 din 

27.03.2019 
Examinarea 

scrisului de mînă şi 

a semnăturilor 

(4.01) 

Expertiza tehnică a 

documentelor 

(6.01) 

Expertiza de 

Categoria 

a treia 

MAI 27.02.2019 022-868-195 

 

e-mail: 

anna.golubenco@igp.gov.m
d 

 

- 

mailto:iarik@front.ru
mailto:anna.golubenco@igp.gov.md
mailto:anna.golubenco@igp.gov.md


portret (7.01) 

313. Gurscaia 

Maria  

EJ 

068334 

Nr.313 din 

27.03.2019 
Expertiza tehnică a 

documentelor 

(6.01) 

Examinarea 

scrisului de mînă şi 

a semnăturilor 

(4.01) 

Categoria 

a treia 

MAI 27.02.2019 

 

21.02.2019 

022.868-188 

022-868-189 

 

e-mail: 

maria.gurscaia@igp.gov.md 

 

- 

314. Prigala Radu EJ 

068335 

Ne.314 din 

27.03.2019 
Examinarea 

urmelor digitale, 

palmare şi plantare 

(1.01) 

Examinarea 

crestoscopică 

(edgeoscopia) (1.02) 

Examinarea 

poroscopică (1.03) 

Categoria 

a treia 

MAI 22.02.2019 022-868-225 

 

 

email: 

radu.prigala@igp.gov.md 

 

- 

315. Rența Radu EJ 

068337 

Nr.315 din 

27.03.2019 
Examinarea 

urmelor digitale, 

palmare şi plantare 

(1.01) 

Examinarea 

crestoscopică 

(edgeoscopia) (1.02) 

Examinarea 

poroscopică (1.03) 

Categoria 

a treia 

MAI 22.02.2019 022-868-188 

022-868-189 

 

 

e-mail: 

lorina.renta@igp.gov.md 

 

- 

316. Rotaru 

Ecaterina 

EJ 

068338 

Nr.316 din 

27.03.2019 
Examinarea 

urmelor digitale, 

palmare şi plantare 

(1.01) 

Examinarea 

crestoscopică 

(edgeoscopia) (1.02) 

Examinarea 

poroscopică (1.03) 

Categoria 

a treia 

MAI 22.02.2019 022-868-188 

022-868-189 

 

 

e-mail: 

ecaterina.rotaru@igp.gov.md 

 

 

- 

317. Panas Ala Ej 

068339 

Nr.317 din 

27.03.2019 
Partajarea/ modul 

de folosinţă a 

bunurilor imobile 

(15.02) 

Categoria 

a treia 

CNEJ 22.02.2019 022 – 21-20-96 

ala.panas@mail.ru 

 

- 

318. Todorova 

Aliona 

EJ 

068340 

Nr.318 din 

27.03.2019 
Expertiza tehnică a 

documentelor 

Categoria 

a treia 

MAI 22.02.2019 022-868-188 

022-868-189 

- 

mailto:maria.gurscaia@igp.gov.md
mailto:radu.prigala@igp.gov.md
mailto:lorina.renta@igp.gov.md
mailto:ecaterina.rotaru@igp.gov.md
mailto:ala.panas@mail.ru


(6.01) 

Examinarea 

scrisului de mînă şi 

a semnăturilor 

(4.01) 

Examinarea 

armelor de foc şi a 

muniţiilor (8.01) 

 

 

email: 

aliona.todorova@igp.gov.md 

 

319. Smetanca 

Roman 

EJ 

068341 

Nr.319 din 

27.03.2019 
Examinarea 

urmelor-forme 

create de om ( cu 

excepţia urmelor 

de mîini şi plantei 

piciorului) şi 

animale, cu diferite 

obiecte ale lumii 

materiale (obiecte, 

părţi de obiecte, 

mecanisme, scule, 

unităţi de transport 

etc.), precum şi a 

urmelor-materii 

(2.01) 

Examinarea 

armelor albe (3.01) 

Examinarea 

armelor de foc şi a 

muniţiilor (8.01) 

 

Categoria 

a treia 

MAI 28.02.2019 022-868-172 

 

 

e-mail: 

roman.smetanca@igp.gov.md 

 

- 

mailto:aliona.todorova@igp.gov.md
mailto:roman.smetanca@igp.gov.md


320.  Țaranu 

Dorin 

EJ 

068342 

Nr.320 din 

27.03.2019 
Examinarea 

urmelor-forme 

create de om ( cu 

excepţia urmelor 

de mîini şi plantei 

piciorului) şi 

animale, cu diferite 

obiecte ale lumii 

materiale (obiecte, 

părţi de obiecte, 

mecanisme, scule, 

unităţi de transport 

etc.), precum şi a 

urmelor-materii 

(2.01) 

Categoria 

a treia 

    

 


