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Comisia de calificare și evaluare a experților judiciari 

LISTA 

experților judiciari ce urmează a fi evaluați ordinar,  
planificați pentru trimestrul I al anului 2021 

 

Nr. 

d/o 

Instituția 

publică de 

expertiză 

judiciară 

Numele, 

prenumele 

expertului judiciar 

Specialitatea de expertiză 

1.  Centrul 

Național de 

Expertize 

Judiciare 

Cechin Adrian, 

Expert judiciar 

categoria 

superioară 

14.03. Expertiza auto merceologică 

Ultima evaluare: 24.03.2016 
 

 

2.  Luchianciuc  

Victor,  

Expert judiciar 

categoria 

superioară 

18.01. Examinarea focarului incendiului şi a căilor de 

răspîndire a procesului de ardere 

18.03. Examinarea instalaţiilor mecanice şi a instalaţiilor cu 

foc, în scopul determinării implicării lor în formarea sursei de 

aprindere a incendiului 

19.01.Examinarea tehnicii de calcul şi a sistemelor 

informatice  

19.02. Examinarea informaţiilor stocate pe purtători de 

informaţii 

19.03. Examinarea produselor software 

Ultima evaluare: 24.03.2016 

3.  Goian Vasile, 

Expert judiciar 

categoria întâi 

13.01. Expertiza contabilă 

13.02. Expertiza economică 

13.03. Expertiza economico-inginerească 

Ultima evaluare: 24.03.2016 

4.  Pancenco Silvia, 

Expert judiciar de 

categoria a doua 

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 

Ultima evaluare: 24.03.2016 

5.  Gîlca Aliona, 

Expert judiciar 

categoria 

superioară 

15.01. Evaluarea bunurilor imobile şi a utilajului tehnologic 

15.02. Partajarea/ modul de folosinţă a bunurilor imobile 

Ultima evaluare: 08.09.2016 

6.  Centrul 

Național 

Anticorupție 

al Republicii 

Moldova 

Catanoi Ariana, 
Expert judiciar 

categoria a treia 

9.01. Identificarea vorbitorului după eşantioane ale vocii şi 

vorbirii 

Ultima evaluare: 16.10.2014 

7.  Grigoraș Victor, 
Expert judiciar de 

categoria a doua 

19.01.Examinarea tehnicii de calcul şi a sistemelor informatice  

19.02. Examinarea informaţiilor stocate pe purtători de informaţii 

Ultima evaluare: 17.03.2016 

8.  Cușnirov 

Damian, 

Expert judiciar 

categoria întâi 

1.01. Examinarea urmelor digitale, palmare şi plantare 

1.02.Examinarea crestoscopică (edgeoscopia) 

1.03. Examinarea poroscopică 

2.01. Expertiza traseologică 

3.01. Examinarea armelor albe 

4.01. Examinarea scrisului de mînă şi a semnăturilor 

6.01. Expertiza tehnică a documentelor 

7.01. Expertiza de portret 

8.01. Examinarea armelor de foc şi a muniţiilor 

Ultima evaluare:28.04.2016 
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9.  Prisăcaru 

Victoria, 

Expert judiciar 

categoria întâi 

1.01. Examinarea urmelor digitale, palmare şi plantare 

1.02.Examinarea crestoscopică (edgeoscopia) 

1.03. Examinarea poroscopică 

4.01. Examinarea scrisului de mînă şi a semnăturilor 

6.01. Expertiza tehnică a documentelor 

11.01.01. 

Examinarea substanţelor narcotice (drogurilor) şi psihotrope 

de origine vegetală 

11.02. Examinarea substanţelor de marcare a obiectelor aflate 

sub control special 

Ultima evaluare: 08.09.2016 

10.   

Centrul 

Tehnico-

Criminalistic 

și Expertize 

Judiciare al 

IGP, MAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodrug Nicolae 

Ștefan, 

Expert judiciar 

categoria 

superioară 

 

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 

Ultima evaluare:17.03.2016 

11.  Sclifos Dumitru 

Dumitru, 
Expert judiciar 

categoria 

superioară 

6.01. Expertiza tehnică a documentelor 

Ultima evaluare: 17.03.2016 

12.  Zavadschi 

Ecaterina Oleg,  

Expert judiciar de 

categoria a doua 

1.01. Examinarea urmelor digitale, palmare şi plantare 

1.02.Examinarea crestoscopică (edgeoscopia) 

1.03. Examinarea poroscopică 

4.01. Examinarea scrisului de mînăşi a semnăturilor 

6.01. Expertiza tehnică a documentelor 

Ultima evaluare: 17.03.2016 

 
 

13.  Boaghe Elena 

Boris, Expert 

judiciar categoria 

a treia 

 

6.01. Expertiza tehnică a documentelor 

Ultima evaluare: 23.12.2015 

14.  Gaina Ion Ion, 

Expert judiciar 

categoria a treia 

19.01. Examinarea tehnicii de calcul și sistemelor informaționale; 

19.02. Examinarea informațiilor stocate pe purtători de informații; 

19.03. Examinarea produselor software 

Ultima evaluare: 17.03.2016 

15.  Moroz Oleg 

Simion,  
Expert judiciar 

categoria 

superioară 

1.01. Examinarea urmelor digitale, palmare şi plantare 

1.02.Examinarea crestoscopică (edgeoscopia) 

1.03. Examinarea poroscopică 

2.01. Expertiza traseologică 

3.01. Examinarea armelor albe 

6.01. Expertiza tehnică a documentelor 

8.01. Examinarea armelor de foc şi a muniţiilor 

16.01. Expertiza circumstanţelor accidentului rutier 

Ultima evaluare: 17.03.2016 
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16.  Modrînga 

Andrei 

Gheorghe, 
Expert judiciar 

categoria întâi 

11.01.01. Examinarea substanţelor narcotice (drogurilor) şi 

psihotrope de origine vegetală; 

11.01.02. Examinarea substanţelor narcotice (drogurilor) şi 

psihotrope de origine sintetică, a formelor medicamentoase şi 

a produselor farmaceutice 

11.11. Examinarea urmelor secundare ale tragerii şi a 

produselor împuşcăturii 

11.12. Examinarea substanţelor explozive, a produselor şi a 

urmelor de explozii 

11.14. Examinarea inscripţiilor de marcare, a urmelor de 

ştanţareşi refacere a inscripţiilor pe obiecte 

Ultima evaluare: 17.03.2016 

17.  Gherasimciuc 

Leonid Iurie, 

Expert judiciar 

categoria a treia 

10.01. Determinarea legităţilor producerii exploziilor şi 

examinarea dispozitivelor explozive 

Ultima evaluare: 17.03.2016 

18.  Vatamaniuc 

Polina Mircea, 

Expert judiciar 

categoria întâi 

4.01. Examinarea scrisului de mînăşi a semnăturilor 

Ultima evaluare: 24.09.2015 

19.  Kiurkciu Iordan 

Iordan,  
Expert judiciar de 

categoria 

superioară 

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 

8.01. Examinarea armelor de foc şi a muniţiilor 

Ultima evaluare: 17.03.2016 

20.  Coșleț Mihail 

Ion,  

Expert judiciar 

categoria întâi 

1.01. Examinarea urmelor digitale, palmare şi plantare 

1.02.Examinarea crestoscopică (edgeoscopia) 

1.03. Examinarea poroscopică 

3.01. Examinarea armelor albe 

19.01.Examinarea tehnicii de calcul şi a sistemelor 

informatice  

19.02. Examinarea informaţiilor stocate pe purtători de 

informaţii 

19.03. Examinarea produselor software 

Ultima evaluare:28.04.2016 

21.  Nitrean Alina 

Ion, 

Expert judiciar 

categoria 

superioară 

 

 

1.01. Examinarea urmelor digitale, palmare şi plantare 

1.02.Examinarea crestoscopică (edgeoscopia) 

1.03. Examinarea poroscopică 

2.01. Expertiza traseologică 

3.01. Examinarea armelor albe 

11.01.01.Examinarea substanţelor narcotice (drogurilor) şi 

psihotrope de origine vegetală 

11.01.02. Examinarea substanţelor narcotice (drogurilor) şi 

psihotrope de origine sintetică, a formelor medicamentoase şi a 

produselor farmaceutice 

11.02. Examinarea substanţelor de marcare a obiectelor aflate sub 

control special 

11.04. Examinarea metalelor, aliajelor şi a articolelor fabricate din 

ele 

11.05. Examinarea lacurilor, vopselelor și acoperirilor de vopsea 

11.08. Examinarea materialelor polimericeşi a cauciucurilor 

Ultima evaluare: 28.04.2016 



4 
 

 

22.  Irjanova Ina Ion, 

Expert judiciar 

categoria 

superioară 

 

1.01. Examinarea urmelor digitale, palmare şi plantare 

1.02.Examinarea crestoscopică (edgeoscopia) 

1.03. Examinarea poroscopică 

2.01. Expertiza traseologică 

3.01. Examinarea armelor albe 

4.01. Examinarea scrisului de mînăşi a semnăturilor 

6.01. Expertiza tehnică a documentelor 

Ultima evaluare: 28.04.2016 

23.  Dub Dorina 

Nicolae, 

Expert judiciar 

categoria întâi 

(H. Comisiei din 

25.11.2020) 

1.01. Examinarea urmelor digitale, palmare şi plantare 

1.02.Examinarea crestoscopică (edgeoscopia) 

1.03. Examinarea poroscopică 

4.01. Examinarea scrisului de mînăşi a semnăturilor 

Ultima evaluare: 28.04.2016 

24.  Dubenco 

Grigore 

Vladimir, 

Expert judiciar de 

categoria a doua 

1.01. Examinarea urmelor digitale, palmare şi plantare 

1.02.Examinarea crestoscopică (edgeoscopia) 

1.03. Examinarea poroscopică 

2.01. Expertiza traseologică 

Ultima evaluare: 28.04.2016 

25.  Cozlovschi 

Ghenadie 

Sergiu, 

Expert judiciar 

categoria 

superioară 

 

2.01. Examinarea urmelor-forme create de om (cu excepția urmelor 

de mâini și plantei piciorului) și animale, cu diferite obiecte ale 

lumii materiale (obiecte, părți de obiecte, mecanisme, scule, unități 

de transport etc.), precum și a urmelor-materii; 

14.03. Expertiza auto merceologică; 

16.01. Expertiza circumstanţelor accidentului rutier; 

16.02.Examinarea stării tehnice a mijloacelor de transport și a 

pieselor lor. 

16.03. Expertiza traseologică în transportul rutier 

Ultima evaluare: 28.04.2016 

26.  Herghelegiu 

Viorel Simion, 

Expert judiciar 

categoria 

superioară 

11.05. Examinarea lacurilor, vopselelor şi acoperirilor de vopsea 

11.14. Examinarea inscripţiilor de marcare, a urmelor de ştanţareşi 

refacere a inscripţiilor pe obiecte 

Ultima evaluare: 28.04.2016 

 

27.  Lungul Vladimir 

Vasile, 

Expert judiciar 

categoria 

superioară 

 

2.01. Expertiza traseologică 

14.03. Expertiza auto merceologică 

16.01. Expertiza circumstanţelor accidentului rutier 

Ultima evaluare: 28.04.2016 

28.   Dulgheru Mihail 

Ion, 

Expert judiciar de 

categoria a doua 

 

1.01. Examinarea urmelor digitale, palmare şi plantare 

1.02.Examinarea crestoscopică (edgeoscopia) 

1.03. Examinarea poroscopică 

2.01. Expertiza traseologică 

8.01. Examinarea armelor de foc şi a muniţiilor 

Ultima evaluare: 28.04.2016 

29.  Grosu Mihail 

Ion, 

Expert judiciar de 

categoria a doua 

2.01. Expertiza traseologică 

Ultima evaluare: 28.04.2016 

30.  Focșa Silvio 

Arcadie, 

Expert judiciar 

categoria 

2.01. Expertiza traseologică 

3.01. Examinarea armelor albe 

8.01. Examinarea armelor de foc şi a muniţiilor 

Ultima evaluare: 28.04.2016 
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superioară 

31.  Gherasimciuc 

Serghei Iurie, 

Expert judiciar 

categoria 

superioară (H. 

Comisiei din 

29.11.2019) 

1.01. Examinarea urmelor digitale, palmare şi plantare 

1.02.Examinarea crestoscopică (edgeoscopia) 

1.03. Examinarea poroscopică 

2.01. Expertiza traseologică 

Ultima evaluare: 28.04.2016 

32.  Dub Vitalie 

Valeriu, 

Expert judiciar 

categoria 

superioară 

 

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 mînăşi a semnăturilor 

8.01. Examinarea armelor de foc şi a muniţiilor 

Ultima evaluare: 28.04.2016 

33.   Sîrbu Sergiu 

Teodor, 

Expert judiciar de 

categoria a doua 

1.01. Examinarea urmelor digitale, palmare şi plantare 

1.02. Examinarea crestoscopică (edgeoscopia) 

1.03. Examinarea poroscopică 

Ultima evaluare: 28.04.2016 

34.  Viscun Nicolai 

Nicolae,  

Expert judiciar de 

categoria întâi 

2.01. Examinarea urmelor-forme create de om (cu excepția 

urmelor de mâini și plantei piciorului) și animale, cu diferite 

obiecte ale lumii materiale (obiecte, părți de obiecte, 

mecanisme, scule, unități de transport etc.), precum și a 

urmelor-materii; 

8.01. Examinarea armelor de foc şi a muniţiilor 

Ultima evaluare: 28.04.2016 

35.  Matei Ianuș 

Gheorghe, 

Expert judiciar de 

categoria întîi 

4.01. Examinarea scrisului de mînăşi a semnăturilor 

Ultima evaluare: 05.12.2016 

36.  Inspectoratul 

General al 

Poliției de 

Frontieră, 

MAI 

Ciconi Ina, 

Expert judiciar 

categoria a treia 

 

 

6.01. Expertiza tehnică a documentelor 

Ultima evaluare:21.05.2013 

37.  Biroul asociat 

de expertize 

judiciare 

„CEXIN” 

Cheșcu Igor, 
Expert judiciar 

categoria 

superioară 

2.01. Expertiza traseologică 

4.01. Examinarea scrisului de mână și a semnăturilor 

6.01. Expertiza tehnică a documentelor 

Ultima evaluare:27.04.2016 

38.  Biroul 

individual de 

expertize 

judiciare 

„Ursu 

Maxim” 

Ursu Maxim, 
Expert judiciar 

categoria 

superioară 

 

14.03. Expertiza auto merceologică 

2.01. Expertiza traseologică 

16.01. Expertiza circumstanţelor accidentului rutier 

11.14. Examinarea inscripţiilor de marcare, a urmelor de 

ştanţare şi refacere a inscripţiilor pe obiecte 

 Ultima evaluare:28.04.2016 

39.  Biroul 

individual de 

expertize 

judiciare „ 

Achimov 

Anatolie” 

Achimov 

Anatolie, 

Expert judiciar 

categoria 

superioară 

 

15.01. Evaluarea bunurilor imobile şi a utilajului tehnologic 

15.02. Partajarea/ modul de folosinţă a bunurilor imobile 

15.03. Cercetarea obiectelor imobiliare, materialelor de 

construcţii şi a documentelor conexe 

Ultima evaluare:24.03.2016 
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Comisia de calificare și evaluare a experților judiciari 

 

LISTA 

experților judiciari ce urmează a fi evaluați ordinar,  
planificați pentru trimestrul II al anului 2021 

 

Nr. 

d/o 

Instituția 

publică de 

expertiză 

judiciară 

Numele, 

prenumele 

expertului judiciar 

Specialitatea de expertiză 

1.  Centrul de 

Medicină 

Legală 

 Bulgaru Ivan, 

Expert judiciar 

Categoia a doua 

23.01. Expertiza cadavrelor şi a părţilor de cadavre umane 

24.01. Expertiza persoanelor 

25.01. Expertiza în baza documentelor, în limitele 

competenţei specialităţii de expertiză medico-legală, a 

cadavrelor, persoanelor şi a obiectelor biologice de origine 

umană 

Ultima evaluare: 07.06.2016 

2.   Chianu Vadim 
Expert judiciar 

Categoia a doua 

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 

Ultima evaluare: 07.06.2016 

3.   Ciorba Constantin 
Expert judiciar 

Categoia întâi 

23.01. Expertiza cadavrelor şi a părţilor de cadavre umane 

24.01. Expertiza persoanelor 

25.01. Expertiza în baza documentelor, în limitele 

competenţei specialităţii de expertiză medico-legală, a 

cadavrelor, persoanelor şi a obiectelor biologice de origine 

umană 

Ultima evaluare: 07.06.2016 

4.   Glavan Diana 
Expert judiciar 

Categoia a doua 

26.01. Expertiza biologică 

25.01. Expertiza în baza documentelor, în limitele 

competenţei specialităţii de expertiză medico-legală, a 

cadavrelor, persoanelor şi a obiectelor biologice de origine 

umană 

26.05. Expertiza genetică 

Ultima evaluare: 07.06.2016 

5.   Gherman Liviu 
Expert judiciar 

Categoia a doua 

23.01. Expertiza cadavrelor şi a părţilor de cadavre umane 

24.01. Expertiza persoanelor 

25.01. Expertiza în baza documentelor, în limitele 

competenţei specialităţii de expertiză medico-legală, a 

cadavrelor, persoanelor şi a obiectelor biologice de origine 

umană 

Ultima evaluare: 07.06.2016 

6.   Mihalaș Eduard 
Expert judiciar 

Categoia a doua 

23.01. Expertiza cadavrelor şi a părţilor de cadavre umane 

24.01. Expertiza persoanelor 

25.01. Expertiza în baza documentelor, în limitele 

competenţei specialităţii de expertiză medico-legală, a 

cadavrelor, persoanelor şi a obiectelor biologice de origine 

umană 

Ultima evaluare: 07.06.2016 
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7.   Sușcenco Vladimir 
Expert judiciar 

Categoia a doua  

23.01. Expertiza cadavrelor şi a părţilor de cadavre umane 

24.01. Expertiza persoanelor 

25.01. Expertiza în baza documentelor, în limitele 

competenţei specialităţii de expertiză medico-legală, a 

cadavrelor, persoanelor şi a obiectelor biologice de origine 

umană 

Ultima evaluare: 07.06.2016 

8.   Railean Sergiu 

Expert judiciar 

Categoia a doua  

23.01. Expertiza cadavrelor şi a părţilor de cadavre umane 

24.01. Expertiza persoanelor 

25.01. Expertiza în baza documentelor, în limitele 

competenţei specialităţii de expertiză medico-legală, a 

cadavrelor, persoanelor şi a obiectelor biologice de origine 

umană 

Ultima evaluare: 07.06.2016 

9.   Bondarev Anatoii 
Expert judiciar 

Categoia a doua 

23.01. Expertiza cadavrelor şi a părţilor de cadavre umane 

24.01. Expertiza persoanelor 

25.01. Expertiza în baza documentelor, în limitele 

competenţei specialităţii de expertiză medico-legală, a 

cadavrelor, persoanelor şi a obiectelor biologice de origine 

umană 

Ultima evaluare: 07.06.2016 
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Comisia de calificare și evaluare a experților judiciari 

 

 

LISTA 

experților judiciari ce urmează a fi evaluați extraordinar în temeiul art. 55 alin. (5)         lit. 

b), c) din Legea nr.68/2016 cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar 

 

Nr. 

d/o 

Instituția 

publică de 

expertiză 

judiciară 

Numele, prenumele 

expertului judiciar 

Specialitatea de expertiză 

1. Centrul 

Tehnico-

Criminalistic 

și Expertize 

Judiciare al 

IGP, MAI 

 

Babițchi Nina, 

Expert judiciar 

categoria 

superioară 

 

 

15.01. Evaluarea bunurilor imobile şi a 

utilajului tehnologic 

15.02. Partajarea/ modul de folosinţă a 

bunurilor imobile 

15.03. Cercetarea obiectelor imobiliare, 

materialelor de construcţii şi a documentelor 

conexe 

Ultima evaluare: 16.07.2015 

2. Centrul de 

Medicină 

Legală 

Tatiana 

Gherman, 

Expert judiciar 

categoria întâi 

 

 

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 

Ultima evaluare:24.11.2020 

 

 


