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Data Specialitatea Numele, prenumele 

expertului judiciar 

Instituția publică de 

expertiză judiciară 

Evaluarea ordinară/extraordinară 

24.11.2020 

CNEJ 

Ora 09.00 

26.03.Expertiza histologică 

25.01.Expertiza în baza documentelor, în limitele competenţei specialităţii 

de expertiză medico-legală, a cadavrelor, persoanelor şi a obiectelor 

biologice de origine umană. 

 

Gherman Tatiana,  

expert judiciar de categoria 

întâi 

Centrul de Medicină 

Legală 

Reznic Inna,  

expert judiciar de categoria 

a treia 

14.03.Expertiza auto merceologică 

16.01.Expertiza circumstanţelor accidentului rutier 

16.03.Expertiza traseologică în transportul rutier 

Cravcenco Victor, expert 

judiciar de categoria 

superioară 

Centrul Național de 

Expertize Judiciare 

 

25.11.2020 

CNEJ 

Ora 09.00 

 

1.01.Examinarea urmelor digitale, palmare şi plantare 

1.02.Examinarea crestoscopică (edgeoscopia) 

1.03.Examinarea poroscopică 

2.01.Expertiza traseologică 

4.01. Examinarea scrisului de mână şi a semnăturilor 

6.01.Expertiza tehnică a documentelor  

7.01.Expertiza de portret 

8.01.Examinarea armelor de foc şi a muniţiilor 

10.01. Determinarea legităţilor producerii exploziilor şi examinarea 

dispozitivelor explozive 

Crețu Gheorghe, expert 

judiciar de categoria 

superioară 

 

 

Centrul Tehnico-

Criminalistic și Expertize 

Judiciare al IGP, MAI 

2.01.Expertiza traseologică 

 

 

 

 

Gamurar Alexandru, 

expert judiciar de categoria 

a doua (potrivit hotărârii 

Comisiei din 02.07.2020, 

evaluat la specialitatea 8.01, s-a 

conferit gradul II) 

2.01.Expertiza traseologică 

 
Costicean Alexandr, 

expert judiciar de categoria 

a doua 
(potrivit hotărârii Comisiei din 



02.07.2020, evaluat la 

specialitatea 8.01, se menține 

gradul II) 

6.01. Expertiza tehnică a documentelor 

 

Dub Dorina 

expert judiciar de categoria 

întâi 

2.01. Expertiza traseologică 

 

Zadorojnîi Ion 

expert judiciar de categoria 

a doua 
(HC din 26.11.2019, evaluat la 

specialitățile 1.0-1.03) 

2.01. Expertiza traseologică 

 

Ivas Ion 

expert judiciar de categoria 

a treia 

4.01. Examinarea scrisului de mînă şi a semnăturilor 

6.01. Expertiza tehnică a documentelor 

Mușuc Natalia expert 

judiciar de categoria întâi 

27.11.2020 

CNEJ 

Ora 09.00 

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 

 

Babițchi Nina expert 

judiciar de categoria 

superioară 

 


