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Lista experţilor judiciari medico-legali ai Centrului de Medicină Legală pe lângă Ministerul Sănătăţii 
  

  Reactualizată pe data de 07.12.2016 
Nr. 
d/o 

Numele, 
prenumele, 
patronimic
ul 

Gradul de 
calificare(cat
egoria) şi nr. 
certificatului 

Specialitatea Data Studiile Gradul 
ştiinţific 

Data Telefon de 
contact  calificării ultimei 

atestări 
valabilităţii Decă 

derii 
drept
ului 

Inclu 
derii 

în 
Regi 
stru 

moti 
vul 
exclu 
derii 
din 
Regi 
stru 

1 Abramova 
Alla Iurii 

Expert 
judiciar 
medico-legal 
toxicolog de 
categorie 
superioară, 
ord. MS 
nr.400 din 
27.04.2012 
 

- Expertiza 
materialului 
biologic şi a 
corpurilor 
delicte pentru 
determinarea 
prezenţei 
substanţelor 
toxice 

01.11.1979 27.04.2012 27.04.2017  Superioare, 
Institutul de 
Stat de 
Medicină or. 
Chişinău, 
facultatea 
Farmacie 

 2008  022727933 

2 Andronic 
Elena Iacob 

Expert 
judiciar 
medico-legal 
toxicolog de  
prima 
categorie ord. 
MS. 226 din 
30.03.2015 
 

- Expertiza 
materialului 
biologic şi a 
corpurilor 
delicte pentru 
determinarea 
prezenţei 
substanţelor 
toxice 

08.09.1999 30.03.2015 
 

30.03.2020  Superioare:  
USMF 
„Nicolae 
Testemiţanu
”, facultatea 
Farmacie 
 

 2008  022727933 

3 
 
 

Baciu 
Gheorghe 
Sofronie 

Expert 
judiciar 
medico-legal 
de categorie 
superioară,  

- Expertiza 
medico-legală a 
persoanelor 
- expertiza 
medico-legală a 

01.09.1963 27.04.2012 27.04.2017  Superioare: 
- Institutul 
de Stat de 
Medicină or. 
Chişinău, 

Doctor 
habilitat 
în ştiinţe 
medical
e 

2008 
 
 
 

 022727933 
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ord. MS 
nr.400 din 
27.04.2012 
 

cadavrelor 
- expertiza 
medico-legală 
în baza 
documentelor 
medicale, 
materialelor 
cauzelor penale 
şi civile 

facultatea 
Medicină 
generală; 
 

4 Balea 
Valeriu 
Pavel 

Expert 
judiciar 
medico-legal 
de prima 
categorie, ord. 
MS nr.265 din 
26.03.2012 
 

- Expertiza 
medico-legală a 
persoanelor 
- expertiza 
medico-legală a 
cadavrelor 
- expertiza 
medico-legală 
în baza 
documentelor 
medicale, 
materialelor 
cauzelor penale 
şi civile 

27.08.1981 26.03.2012 26.03.2017  Superioare: 
Institutul de 
Stat de 
Medicină or. 
Chişinău, 
facultatea 
Medicină 
generală 
 

 2008  022727933 

5 Balîca 
Elena Petru 

Expert 
judiciar 
medico-legal 
biolog de 
categoria a 
doua,  
ord. MS 
nr.400 din 
27.04.2012 
 

- Expertiza 
sero-citologică 
a materialului 
biologic 

01.12.2005 27.04.2012 27.04.2017  Superioare: 
-USMF 
„Nicolae 
Testemiţanu
”, facultatea 
Medicină 
Generală; 
- magistru în 
medicină 
legală 

 2008  022727933 

6 Boldescu 
Ninel 
Gheorghe 

Expert 
judiciar 
medico-legal 

- Expertiza 
sero-citologică 
a materialului 

03.09.1985 27.04.2012 27.04.2017  Superioare: 
Institutul de 
Medicină or. 

 2008  022727933 
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biolog de 
categoria 
superioară, 
ord. Nr.400 
din 
27.04.2012 
 

biologic Cuibîşev, 
facultatea 
Medicină 
generală 
 

7 Bolduratu 
Parascovia 
Nicolae 

Expert 
judiciar 
medico-legal 
toxicolog de 
categoria 
superioară, 
ord. MS 
nr.400 din 
27.04.2012 
 

- Expertiza 
materialului 
biologic şi a 
corpurilor 
delicte pentru 
determinarea 
prezenţei 
substanţelor 
toxice 
 

01.11.1975 27.04.2012 27.04.2017  Superioare:  
USMF 
„Nicolae 
Testemiţanu
”, facultatea 
Farmacie 
 

 2008  022727933 

8 Bondari 
Ghenadie 
Vasile 

Expert 
judiciar 
medico-legal 
de prima 
categorie, ord. 
MS nr.1345 
din 
25.11.2014 
 

- Expertiza 
medico-legală a 
persoanelor 
- expertiza 
medico-legală a 
cadavrelor 
- expertiza 
medico-legală 
în baza 
documentelor 
medicale, 
materialelor 
cauzelor penale 
şi civile 

12.06.2003 25.11.2014 25.11.2019  Superioare: 
-USMF 
„Nicolae 
Testemiţanu
”, facultatea 
Medicină 
Generală 
- magistru în 
medicină 
legală 

 2008  022727933 

9 Bondarev 
Anatolii 
Valerii 

Expert 
judiciar 
medico-legal 
de  categoria a 
treia, ord. MS 

- Expertiza 
medico-legală a 
persoanelor 
- expertiza 
medico-legală a 

02.01.2012 17.08.2011 17.08.2016  Superioare: 
USMF 
„Nicolae 
Testemiţanu
”, facultatea 

 2012  022727933 
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nr.116-p § 4 
din 
17.08.2011 
 

cadavrelor 
- expertiza 
medico-legală 
în baza 
documentelor 
medicale, 
materialelor 
cauzelor penale 
şi civile 

Medicină 

10 Borosean 
Doina 
Aurel 

Expert 
judiciar 
medico-legal 
de  categoria a 
treia, ord. MS 
nr.775 din 
05.10.2015 
 

- Expertiza 
medico-legală a 
persoanelor 
- expertiza 
medico-legală a 
cadavrelor 
- expertiza 
medico-legală 
în baza 
documentelor 
medicale, 
materialelor 
cauzelor penale 
şi civile 

09.10.2015 05.10.2015 05.10.2020  Superioare: 
USMF 
„Nicolae 
Testemiţanu
”, facultatea 
Medicină 

 2015  022727933 

11 Botezatu 
Maia Boris 

Expert 
judiciar 
medico-legal 
toxicolog de 
categoria 
superioară,  
ord. MS 
nr.400 din 
27.04.2012 
 

- Expertiza 
materialului 
biologic şi a 
corpurilor 
delicte pentru 
determinarea 
prezenţei 
substanţelor 
toxice 

02.08.1993 27.04.2012 27.04.2017  Superioare:  
Institutul de 
Stat de 
Medicină or. 
Chişinău 
facultatea 
Farmacie 
 

 2008  022727933 

12 
 
 

Buga 
Marin 
Gheorghe 

Expert 
judiciar 
medico-legal 

- Expertiza 
histopatologică 
a materialului 

15.03.2007 18.03.2013 18.03.2018  Superioare: 
Universitatea 
de Medicină 

 2008  022727933 
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de categoria a 
doua, ord. MS 
nr.281 din 
18.03.2013 
 

cadaveric şi 
bioptic 
- expertiza 
medico-legală a 
persoanelor 
- expertiza 
medico-legală a 
cadavrelor 
- expertiza 
medico-legală 
în baza 
documentelor 
medicale, 
materialelor 
cauzelor penale 
şi civile 

şi Farmacie 
„Gr. Popa” 
or. Iaşi, 
facultatea 
Medicină 
generală 
 

13 Burduja 
Pavel 
Gheorghe 

Expert 
judiciar 
medico-legal 
toxicolog de 
categoria 
superioară, 
ord. MS 
nr.400 din 
27.04.2012 
 

- Expertiza 
materialului 
biologic şi a 
corpurilor 
delicte pentru 
determinarea 
prezenţei 
substanţelor 
toxice 
 

17.11.1986 27.04.2012 27.04.2017  Superioare:  
Institutul de 
Stat de 
Medicină or. 
Chişinău, 
facultatea 
Farmacie 
 

 2008  022727933 

14 Bulgaru 
Ivan 
Fiodor 

Expert 
judiciar 
medico-legal 
de categoria a 
treia, ord MS 
nr.116-p §4 
din 
17.08.2011 
 

- Expertiza 
medico-legală a 
persoanelor 
- expertiza 
medico-legală a 
cadavrelor 
- expertiza 
medico-legală 
în baza 
documentelor 

06.09.2011 17.08.2011 17.08.2016  Superioare: 
USMF 
„Nicolae 
Testemiţanu
”, facultatea 
Medicină 

 2011  022727933 
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medicale, 
materialelor 
cauzelor penale 
şi civile 

15 Butnaru 
Alexandru 
Ion 

Expert 
judiciar 
medico-legal 
de categoria 
superioară, 
ord. MS 
nr.321 din 
03.04.2012 
 

- Expertiza 
medico-legală a 
persoanelor 
- expertiza 
medico-legală a 
cadavrelor 
- expertiza 
medico-legală 
în baza 
documentelor 
medicale, 
materialelor 
cauzelor penale 
şi civile 

01.08.1979 03.04.2012 03.04.2017  Superioare:  
Institutul de 
Stat de 
Medicină or. 
Chişinău, 
facultatea 
medicină 
generală 
 

 2008  022727933 

16 
 
 

Capcelea 
Victor 
Mihail 

Expert 
judiciar 
medico-legal 
de prima 
categorie, ord. 
MS nr.168-p 
§17 din 
25.11.2011 
 

- Expertiza 
medico-legală a 
persoanelor 
- expertiza 
medico-legală a 
cadavrelor 
- expertiza 
medico-legală 
în baza 
documentelor 
medicale, 
materialelor 
cauzelor penale 
şi civile 

16.02.2000 25.11.2011 25.11.2016  Superioare: 
USMF 
„Nicolae 
Testemiţanu
”, facultatea 
Medicină 
Generală 
 

 2008  022727933 

17 Ceban 
Anatolie 
Gheorghe 

Expert 
judiciar 
medico-legal 
de categorie 

- Expertiza 
medico-legală a 
persoanelor 
- expertiza 

07.08.1995 16.12.2011 16.12.2016  Superioare: 
USMF 
„Nicolae 
Testemiţanu

 2008  022727933 
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superioară, 
ord. MS 
nr.117-p § 3 
din 
16.12.2011 
 

medico-legală a 
cadavrelor 
- expertiza 
medico-legală 
în baza 
documentelor 
medicale, 
materialelor 
cauzelor penale 
şi civile 

”, facultatea 
Medicină 
Generală 
 

18 Ceban 
Alexandru 
Ion 

Expert 
judiciar 
medico-legal 
de categoria a 
treia, ord. MS 
nr.177-p § 3 
din 
16.12.2011 
 

- Expertiza 
medico-legală a 
persoanelor 
- expertiza 
medico-legală a 
cadavrelor 
- expertiza 
medico-legală 
în baza 
documentelor 
medicale, 
materialelor 
cauzelor penale 
şi civile 

05.01.2012 16.12.2011 16.12.2016  Superioare: 
USMF 
„Nicolae 
Testemiţanu
”, facultatea 
Medicină 

 2012  022727933 

19 Ciocoi 
Sergiu 
Damian 

Expert 
judiciar 
medico-legal 
de prima 
categorie, ord. 
MS nr.400 din 
27.04.2012 

- Expertiza 
medico-legală a 
persoanelor 
- expertiza 
medico-legală a 
cadavrelor 
- expertiza 
medico-legală 
în baza 
documentelor 
medicale, 
materialelor 

20.09.1992 27.04.2012 27.04.2017  Superioare:  
Institutul de 
Stat de 
Medicină 
„Nicolae 
Testemiţanu
”, facultatea 
Medicină 
generală 
 

 2008  022727933 
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cauzelor penale 
şi civile 

20 Ciorba 
Constantin 
Vasile 

Expert 
judiciar 
medico-legal 
de  categoria a 
doua, ord. MS 
nr. 168-p § 17 
din 
25.11.2011 
 

- Expertiza 
medico-legală a 
persoanelor 
- expertiza 
medico-legală a 
cadavrelor 
- expertiza 
medico-legală 
în baza 
documentelor 
medicale, 
materialelor 
cauzelor penale 
şi civile 

03.01.2007 25.11.2011 25.11.2016  Superioare: 
USMF 
„Nicolae 
Testemiţanu
”, facultatea 
Medicină 
Generală 
 

  2008  022727933 

21 Chetrari 
Ana Ion 

Expert 
judiciar 
medico-legal 
toxicolog de 
categoria 
superioară, 
ord. MS  
nr.400 
din 
27.04.2012 

- Expertiza 
materialului 
biologic şi a 
corpurilor 
delicte pentru 
determinarea 
prezenţei 
substanţelor 
toxice 
 

01.03.1977 27.04.2012 27.04.2017  Superioare:  
Institutul de 
Stat de 
Medicină or. 
Chişinău, 
facultatea 
Farmacie 
 

 2008  022727933 

22 Clivadă 
Irina 
Gheorghe 

Expert 
judiciar 
medico-legal 
toxicolog de 
categoria a 
treia, ord. MS 
nr.142-p § 24 
din 
19.12.2008 

- Expertiza 
materialului 
biologic şi a 
corpurilor 
delicte pentru 
determinarea 
prezenţei 
substanţelor 
toxice 
 

01.09.2006 19.12.2008 
Concediu 
maternitate 

19.12.2013  Superioare: 
USMF 
„Nicolae 
Testemiţanu
”, facultatea 
Farmacie 
 

 2008  022727933 
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23 Cobîscan 
Dumitru 
Nicanor 

Expert 
judiciar 
medico-legal 
de categoria 
superioară, 
ord. MS 
nr.400 din 
27.04.2012 
 

- Expertiza 
medico-legală a 
persoanelor 
- expertiza 
medico-legală a 
cadavrelor 
- expertiza 
medico-legală 
în baza 
documentelor 
medicale, 
materialelor 
cauzelor penale 
şi civile 

01.08.1990 27.04.2012 
 
 

27.04.2017  Superioare:  
Institutul de 
Stat de 
Medicină or. 
Chişinău 
facultatea 
Medicină 
generală 
 

 2008  022727933 

24 Cojocaru 
Valerian 
Mihai 

Expert 
judiciar 
medico-legal 
de categoria 
superioară, 
ord. MS 
nr.321 din 
03.04.2012 
 

- Expertiza 
medico-legală a 
persoanelor 
- expertiza 
medico-legală a 
cadavrelor 
- expertiza 
medico-legală 
în baza 
documentelor 
medicale, 
materialelor 
cauzelor penale 
şi civile 

01.08.1980 03.04.2012 03.04.2017  Superioare:  
Institutul de 
Stat de 
Medicină or. 
Chişinău 
facultatea 
Medicină 
generală 
 

 2008  022727933 

25 Cojuhari 
Ala Iurie 

Expert 
judiciar 
medico-legal 
histopatolog 
de categoria a 
treia, 
ord. MS 
nr.1042 

- Expertiza 
histopatologică 
a materialului 
cadaveric şi 
boptic 
 

15.11.2013 26.09.2013 26.09.2018  Superioare: 
USMF 
„Nicolae 
Testemiţanu
”, facultatea 
Medicină 

 2013  022727933 
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din 
26.09.2013 
 

26 Corbu 
Chiril Ion 

Expert 
judiciar 
medico-legal 
de categorie 
superioară, 
ord. MS 
nr.168-p §17 
din 
25.11.2011 
 

- Expertiza 
medico-legală a 
persoanelor 
- expertiza 
medico-legală a 
cadavrelor 
- expertiza 
medico-legală 
în baza 
documentelor 
medicale, 
materialelor 
cauzelor penale 
şi civile 

20.08.1980 25.11.2011 25.11.2016  Superioare:  
Institutul de 
Stat de 
Medicină or. 
Chişinău 
facultatea 
Medicină 
generală 
 

 2008  022727933 

27 Cristal 
Mihail 
Fiodor 

Expert 
judiciar 
medico-legal 
de categoria 
superioară, 
ord. MS 
nr.400 din 
27.04.2012 

- Expertiza 
medico-legală a 
persoanelor 
- expertiza 
medico-legală a 
cadavrelor 
- expertiza 
medico-legală 
în baza 
documentelor 
medicale, 
materialelor 
cauzelor penale 
şi civile  
- expertiza 
medico-
criminalistică 

01.08.1984 27.04.2012 27.04.2017  Superioare:  
 Institutul de 
Stat de 
Medicină or. 
Chişinău 
facultatea 
Medicină 
generală 
 

 2008  022727933 

28  Chistol 
Alexandru 

Expert 
judiciar 

- Expertiza 
medico-legală a 

01.09.2015 26.09.2013 26.09.2018  Superioare: 
USMF 

 2008  022727933 
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Aurel medico-legal 
de categoria a 
treia, ordin 
MS nr.1042 
din 
26.09.2013 
 

persoanelor 
- expertiza 
medico-legală a 
cadavrelor 
- expertiza 
medico-legală 
în baza 
documentelor 
medicale, 
materialelor 
cauzelor penale 
şi civile 

„Nicolae 
Testemiţanu
”, facultatea 
Medicină 

29 Cuciuc 
Vladimir 
Trofim 

Expert 
judiciar 
medico-legal 
de categorie 
superioară, 
ord. MS 
nr.400 din 
27.04.2012 
 

- Expertiza 
medico-legală a 
persoanelor 
- expertiza 
medico-legală a 
cadavrelor 
- expertiza 
medico-legală 
în baza 
documentelor 
medicale, 
materialelor 
cauzelor penale 
şi civile 

01.08.1977 27.04.2012 27.04.2017  Superioare:  
Institutul de 
Stat de 
Medicină or. 
Chişinău 
facultatea 
Medicină 
generală 
 

 2008  022727933 

30 Cuvşinov 
Ion Simion 

Expert 
judiciar 
medico-legal 
de categorie 
superioară, 
ord. MS 
nr.400 din 
27.04.2012 
 

- Expertiza 
medico-legală a 
persoanelor 
- expertiza 
medico-legală a 
cadavrelor 
- expertiza 
medico-legală 
în baza 
documentelor 

01.08.1983 27.04.2012 27.04.2017  Superioare:  
- Institutul 
de Stat de 
Medicină or. 
Chişinău 
facultatea 
Medicină 
generală 
 

Doctor 
în ştiinţe 
medical
e 

2008  022727933 
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medicale, 
materialelor 
cauzelor penale 
şi civile 

31 Chianu 
Vadim 
Grigore 

Expert 
judiciar 
medico-legal 
histopatolog 
de categoria a 
treia, ord. MS 
nr.116-p § 4 
din 
17.08.2011 
 

- Expertiza 
histopatologică 
a materialului 
cadaveric şi 
boptic 
 

06.09.2011 17.08.2011 17.08.2016  Superioare: 
USMF 
„Nicolae 
Testemiţanu
”, facultatea 
Medicină 

 2011  022727933 

32 Dmitrenco 
Dmitrii 
Alexandr 

Expert 
judiciar 
medico-legal 
de categoria a 
treia, ord. MS 
nr.1022 din 
15.10.2012 
 

- Expertiza 
medico-legală a 
persoanelor 
- expertiza 
medico-legală a 
cadavrelor 
- expertiza 
medico-legală 
în baza 
documentelor 
medicale, 
materialelor 
cauzelor penale 
şi civile 

15.10.2012 15.10.2012 15.10.2017  Superioare: 
USMF 
„Nicolae 
Testemiţanu
”, facultatea 
Medicină 

 2012  022727933 

33 Frecăuţanu 
Iurie Ion 

Expert 
judiciar 
medico-legal 
de categorie 
superioară, 
ord. MS 
nr.303 din 
26.03.2013 

- Expertiza 
medico-legală a 
persoanelor 
- expertiza 
medico-legală a 
cadavrelor 
- expertiza 
medico-legală 

26.10.1972 03.04.2012 03.04.2017  Superioare:  
Institutul de 
Stat de 
Medicină or. 
Chişinău 
facultatea 
Medicină 
generală 

 2008  022727933 
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 în baza 
documentelor 
medicale, 
materialelor 
cauzelor penale 
şi civile 

 

34 Frumusachi 
Vitalie Ion 

Expert 
judiciar 
medico-legal 
de categoria a 
doua, ord. MS 
nr.321 din 
03.04.2012 
 

- Expertiza 
medico-legală a 
persoanelor 
- expertiza 
medico-legală a 
cadavrelor 
- expertiza 
medico-legală 
în baza 
documentelor 
medicale, 
materialelor 
cauzelor penale 
şi civile 

03.08.1976 03.04.2012 03.04.2017  Superioare:  
Institutul de 
Stat de 
Medicină or. 
Chişinău 
facultatea 
Medicină 
generală 
 

 2008  022727933 

35 Gancioglo 
Ecaterina 
Piotr 

Expert 
judiciar 
medico-legal 
de  categoria a 
treia, ord. MS 
nr.1042 din 
26.09.2013 
 

- Expertiza 
medico-legală a 
persoanelor 
- expertiza 
medico-legală a 
cadavrelor 
- expertiza 
medico-legală 
în baza 
documentelor 
medicale, 
materialelor 
cauzelor penale 
şi civile 

08.11.2013 26.09.2013 26.09.2018  Superioare: 
USMF 
„Nicolae 
Testemiţanu
”, facultatea 
Medicină 

 2013  022727933 

36 Gherman 
Liviu Petru 

Expert 
judiciar 

- Expertiza 
medico-legală a 

04.10.1993 25.11.2011 25.11.2016  Superioare:  
Institutul de 

 2008  022727933 
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medico-legal 
de prima 
categorie, 
ord. MS 
nr.168-p §17 
din 
25.11.2011 
 

persoanelor 
- expertiza 
medico-legală a 
cadavrelor 
- expertiza 
medico-legală 
în baza 
documentelor 
medicale, 
materialelor 
cauzelor penale 
şi civile 

Stat de 
Medicină or. 
Chişinău 
facultatea 
Medicină 
generală 
 

37 Gherman 
Tatiana 
Grigore 

Expert 
judiciar 
medico-legal 
histopatolog 
de prima 
categorie ord. 
MS nr.152-p 
§ 2 din 
29.12.2009 
 

- Expertiza 
histopatologică 
a materialului 
cadaveric şi 
bioptic 

02.01.2001 14.12.2015 
 

14.12.2020  Superioare: 
- USMF 
„Nicolae 
Testemiţanu
”, facultatea 
medicină 
generală 
- magistru în 
morfopatolo
gie 
 

 2008  022727933 

38 Graur 
Leonid 
Efim 

Expert 
judiciar 
medico-legal 
de prima 
categorie, 
ord. MS 
nr.321 
din 
03.04.2012 
 

- Expertiza 
medico-legală a 
persoanelor 
- expertiza 
medico-legală a 
cadavrelor 
- expertiza 
medico-legală 
în baza 
documentelor 
medicale, 
materialelor 
cauzelor penale 

29.06.1981 03.04.2012 03.04.2017  Superioare:  
Institutul de 
Stat de 
Medicină or. 
Chişinău 
facultatea 
Medicină 
generală 
 

 2008  022727933 
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şi civile 
39 Grecu 

Laurenţiu 
Mihail 

Expert 
judiciar 
medico-legal 
de  categorie 
superioară, 
ord. MS nr. 
177-p § 3 
din 
16.12.2011 

- Expertiza 
medico-legală a 
persoanelor 
- expertiza 
medico-legală a 
cadavrelor 
- expertiza 
medico-legală 
în baza 
documentelor 
medicale, 
materialelor 
cauzelor penale 
şi civile 

01.09.1990 16.12.2011 16.12.2016  Superioare:  
Institutul de 
Stat de 
Medicină or. 
Chişinău 
facultatea 
Medicină 
generală 
 

 2008  022727933 

40 Grinceşen 
Eugeniu 
Ilie 

Expert 
judiciar 
medico-legal 
de prima 
categorie, ord. 
MS nr.1345 
din 
25.11.2014 

- Expertiza 
medico-legală a 
persoanelor 
- expertiza 
medico-legală a 
cadavrelor 
- expertiza 
medico-legală 
în baza 
documentelor 
medicale, 
materialelor 
cauzelor penale 
şi civile 

12.11.2003 25.11.2014 25.11.2019  Superioare: 
-USMF 
„Nicolae 
Testemiţanu
”, facultatea 
Medicină 
Generală 
- magistru în 
medicină 
legală 

 2008  022727933 

41 Gugava 
Zurab 
Abesalom 

Expert 
judiciar 
medico-legal 
de prima 
categorie, 
ord. MS 
nr.265 din 

- Expertiza 
medico-legală a 
persoanelor 
- expertiza 
medico-legală a 
cadavrelor 
- expertiza 

19.11.1986 26.03.2012 26.03.2017  Superioare:  
Institutul de 
Stat de 
Medicină or. 
Chişinău 
facultatea 
Medicină 

 2008 demisie 
ord. nr. 
196-p 
din 
16.11.16 

022727933 
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26.03.2012 
 

medico-legală 
în baza 
documentelor 
medicale, 
materialelor 
cauzelor penale 
şi civile 

generală 
 

42 Glavan 
Diana 
Petru 

Expert 
judiciar 
medico-legal 
biolog de 
categoria a 
treia, ord. MS 
nr. 116-p § 4  
din 
17.08.2011 
 

- Expertiza 
sero-citologică 
a materialului 
biologic 

07.11.2011 17.08.2011 17.08.2016  Superioare: 
USMF 
„Nicolae 
Testemiţanu
”, facultatea 
Medicină 

 2011  022727933 

43 Habaşescu 
Alexandru 
Victor 

Expert 
judiciar 
medico-legal 
de prima 
categorie, ord. 
MS nr.168-p 
§ 17 din 
25.11.2011 
 

- Expertiza 
medico-legală a 
persoanelor 
- expertiza 
medico-legală a 
cadavrelor 
- expertiza 
medico-legală 
în baza 
documentelor 
medicale, 
materialelor 
cauzelor penale 
şi civile 

02.08.1999 25.11.2011 25.11.2016  Superioare: 
USMF 
„Nicolae 
Testemiţanu
”, facultatea 
Medicină 
Generală 
 

 2008  022727933 

44 Hariton 
Marin 
Xenofont 

Expert 
judiciar 
medico-legal 
de categoria a 
treia, ord. MS 

- Expertiza 
medico-legală a 
persoanelor 
- expertiza 
medico-legală a 

02.12.2013 19.03.2014 19.03.2019  Superioare: 
USMF 
„Nicolae 
Testemiţanu
”, facultatea 

 2013  022727933 
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nr.217 din 
19.03.2014 
 

cadavrelor 
- expertiza 
medico-legală 
în baza 
documentelor 
medicale, 
materialelor 
cauzelor penale 
şi civile 

Medicină 

45 Iachimov 
Oleg Victor 

Expert 
judiciar 
medico-legal 
de prima 
categorie, ord. 
MS nr.1345 
din 
25.11.2014 
 

- Expertiza 
medico-legală a 
persoanelor 
- expertiza 
medico-legală a 
cadavrelor 
- expertiza 
medico-legală 
în baza 
documentelor 
medicale, 
materialelor 
cauzelor penale 
şi civile 

03.11.2003 25.11.2014 25.11.2019  Superioare: 
-USMF 
„Nicolae 
Testemiţanu
”, facultatea 
Medicină 
Generală 
- magistru în 
medicină 
legală 

 2008  022727933 

46 Ionesii 
Anastasia 
Gheorghii 

Expert 
judiciar 
medico-legal 
biolog de 
categoria 
superioară,  
ord. MS 
nr.400 din 
27.04.2012 
 

- Expertiza 
sero-citologică 
a materialului 
biologic 

27.09.1973 27.04.2012 27.04.2017  Superioare:  
Institutul de 
Stat de 
Medicină or. 
Chişinău, 
facultatea 
Medicină 
generală 

 2008  022727933 

47 Isac 
Valentin 
Gheorghe 

Expert 
judiciar 
medico-legal 

- Expertiza 
medico-legală a 
persoanelor 

01.06.1976 26.03.2012 26.03.2017  Superioare:  
Institutul de 
Stat de 

 2008  022727933 
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de categorie 
superioară, 
ord. MS 
nr.265 din 
26.03.2012 
 

- expertiza 
medico-legală a 
cadavrelor 
- expertiza 
medico-legală 
în baza 
documentelor 
medicale, 
materialelor 
cauzelor penale 
şi civile  
- expertiza 
medico-
criminalistică 

Medicină or. 
Chişinău 
facultatea 
Medicină 
generală 
 

48 Jantovan 
Grigorii 
Gheorghe 

Expert 
judiciar 
medico-legal 
de categorie 
superioară, 
ord. MS nr. 
265 din 
26.03.2012 
 

- Expertiza 
medico-legală a 
persoanelor 
- expertiza 
medico-legală a 
cadavrelor 
- expertiza 
medico-legală 
în baza 
documentelor 
medicale, 
materialelor 
cauzelor penale 
şi civile 

01.01.1978 26.03.2012 26.03.2017  Superioare:  
Institutul de 
Stat de 
Medicină or. 
Chişinău, 
facultatea 
Medicină 
generală 
 

 2008  022727933 

49 Jucovschaia 
Evghenia 
Vasilii 

Expert 
judiciar 
medico-legal 
biolog de 
categoria 
superioară, 
ord. MS 
nr.400 din 

- Expertiza 
biologică a 
materialelor 
biologice 

13.10.1986 27.04.2012 27.04.2017  Superioare:  
Institutul de 
Stat de 
Medicină or. 
Chişinău, 
facultatea 
Medicină 
generală 

 2008  022727933 
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27.04.2012 
 

50 Lâsâi 
Ludmila 
Andrei 

Expert 
judiciar 
fizician 
medico-legal 
de categorie 
superioară, 
ord. MS 
nr.177-p § 3 
din 
16.12.2011 
 

- Expertiză în 
baza metodei  
spectrale în 
emisie 

05.06.1989 16.12.2011 16.12.2016  Superioare: 
Universitatea 
de Stat 
„V.I.Lenin” 
din Chişinău, 
facultatea de 
Fizică 

 2008  022727933 

51 Lungu 
Ludmila 
Tudor 

Expert 
judiciar 
medico-legal 
categoria 
superioară, 
ord. MS 
nr.281 din 
18.03.2013 
 

- Expertiza 
medico-legală a 
persoanelor 
- expertiza 
medico-legală a 
cadavrelor 
- expertiza 
medico-legală 
în baza 
documentelor 
medicale, 
materialelor 
cauzelor penale 
şi civile 

03.11.1997 18.03.2013 18.03.2018  Superioare: 
USMF 
„Nicolae 
Testemiţanu
”, facultatea 
Medicină 
Generală 
 

 2008  022727933 

52 Lungu 
Eduard 
Nicolae 

Expert 
judiciar 
medico-legal 
categoria 
superioară, 
ord. MS 
nr.775 din 
05.10.2015 
 

- Expertiza 
medico-legală a 
persoanelor 
- expertiza 
medico-legală a 
cadavrelor 
- expertiza 
medico-legală 
în baza 

02.10.2001 05.10.2015 05.10.2020  Superioare: 
-USMF 
„Nicolae 
Testemiţanu
”, facultatea 
Medicină 
Generală 
- magistru în 
medicină 

Doctor 
în ştiinţe 
medical
e 

2008  022727933 
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documentelor 
medicale, 
materialelor 
cauzelor penale 
şi civile 

legală 

53 Macriţchi 
Serghei 
Ivan 

Expert 
judiciar 
medico-legal 
de categorie 
superioară, 
ord. MS 
nr.177-p § 3 
din 
16.12.2011 
 

- Expertiza 
medico-legală a 
persoanelor 
- expertiza 
medico-legală a 
cadavrelor 
- expertiza 
medico-legală 
în baza 
documentelor 
medicale, 
materialelor 
cauzelor penale 
şi civile 

01.08.1987 16.12.2011 16.12.2016  Superioare: 
Institutul de 
Stat de 
Medicină or. 
Chişinău 
facultatea 
Medicină 
generală 
 

 2008  022727933 

54 Malic 
Victoria 
Valeri 

Expert 
judiciar 
medico-legal 
biolog de  
categoria a 
treia, ord. MS 
nr.775 din 
05.10.2015 
 

- Expertiza 
biologică a 
materialelor 
biologice 

01.12.2015 05.10.2015 05.10.2020  Superioare: 
USMF 
„Nicolae 
Testemiţanu
”, facultatea 
Medicină 

 2015  022727933 

55 Marcu 
Gheorghe 
Tudor 

Expert 
judiciar 
medico-legal 
de categoria 
superioară, 
ord. MS 
nr.321 din 
03.04.2012 

Expertiza 
medico-legală a 
persoanelor 
- expertiza 
medico-legală a 
cadavrelor 
- expertiza 
medico-legală 

01.08.1977 03.04.2012 03.04.2017  Superioare:  
Institutul de 
Stat de 
Medicină or. 
Chişinău, 
facultatea 
Medicină 
generală 

 2008  022727933 
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 în baza 
documentelor 
medicale, 
materialelor 
cauzelor penale 
şi civile 

 

56 Mihalaş 
Eduard 
Anatolii 

Expert 
judiciar 
medico-legal 
de categoria a 
treia, ord. MS 
nr.116-p § 4 
din 
17.08.2011 
 

- Expertiza 
medico-legală a 
persoanelor 
- expertiza 
medico-legală a 
cadavrelor 
- expertiza 
medico-legală 
în baza 
documentelor 
medicale, 
materialelor 
cauzelor penale 
şi civile 

06.09.2011 17.08.2011 17.08.2016  Superioare: 
USMF 
„Nicolae 
Testemiţanu
”, facultatea 
Medicină 

 2011  022727933 

57 Mocanu 
Alexei 
Iacob 

Expert 
judiciar 
medico-legal 
toxicolog de  
prima 
categorie,  
ord. MS 
nr.391 din 
13.05.2014 
 

- Expertiza 
materialului 
biologic şi a 
corpurilor 
delicte pentru 
determinarea 
prezenţei 
substanţelor 
toxice 

01.07.2014 13.05.2014 13.05.2019  Superioare:  
Institutul de 
Stat de 
Medicină or. 
Chişinău 
facultatea 
Farmacie 
 

 2014  022727933 

58 Mocanu 
Victor 
Vasile 

Expert 
judiciar 
medico-legal 
toxicolog de  
prima 
categorie ord. 

- Expertiza 
materialului 
biologic şi a 
corpurilor 
delicte pentru 
determinarea 

01.07.2014 13.05.2014 13.05.2019  Superioare:  
Institutul de 
Stat de 
Medicină or. 
Chişinău 
facultatea 

 2014  022727933 
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MS nr.391 din 
13.05.2014 
 

prezenţei 
substanţelor 
toxice 

Farmacie 
 

59 Nastas 
Veaceslav 
Gheorghe 

Expert 
judiciar 
medico-legal 
de categoria 
superioară, 
ord. MS 
nr.321 din 
03.04.2012 
 

Expertiza 
medico-legală a 
persoanelor 
- expertiza 
medico-legală a 
cadavrelor 
- expertiza 
medico-legală 
în baza 
documentelor 
medicale, 
materialelor 
cauzelor penale 
şi civile 

04.01.2000 03.04.2012 03.04.2017  Superioare: 
USMF 
„Nicolae 
Testemiţanu
”, facultatea 
Medicină 
Generală 
 

 2008  022727933 

60 Odovenco 
Victor 
Constantin 

Expert 
judiciar 
medico-legal 
de prima 
categorie, 
ord. MS 
nr.217 din 
19.03.2014 
 

- Expertiza 
histopatologică 
a materialului 
cadaveric şi 
boptic 
 

17.01.2005 19.03.2014 19.03.2019  Superioare: 
-USMF 
„Nicolae 
Testemiţanu
”, facultatea 
Medicină 
Generală 
- magistru în 
medicină 
legală 

 2008  022727933 

61 Panici 
Anatoli 
Mihail 

Expert 
judiciar 
medico-legal 
de prima 
categorie,  
Ord. MS 
nr.400 
din 
27.04.2012 

Expertiza 
medico-legală a 
persoanelor 
- expertiza 
medico-legală a 
cadavrelor 
- expertiza 
medico-legală 
în baza 

28.11.1988 27.04.2012 27.04.2017  Superioare:  
Institutul de 
Stat de 
Medicină or. 
Chişinău 
facultatea 
Medicină 
generală 
 

 2008  022727933 
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 documentelor 
medicale, 
materialelor 
cauzelor penale 
şi civile 

62 Pascari 
Andrei 
Nicolae 

Expert 
judiciar 
medico-legal 
de categorie 
superioară, 
ord. MS nr. 
177-p § 3 din 
16.12.2011 
 

- Expertiza 
medico-legală a 
persoanelor 
- expertiza 
medico-legală a 
cadavrelor 
- expertiza 
medico-legală 
în baza 
documentelor 
medicale, 
materialelor 
cauzelor penale 
şi civile 

02.07.1990 16.12.2011 16.12.2016  Superioare:  
Institutul de 
Stat de 
Medicină or. 
Chişinău 
facultatea 
Medicină 
generală 
 

 2008  022727933 

63 Pădure 
Adelina Ion 

Expert 
judiciar 
medico-legal 
biolog  de 
prima 
categorie, 
ord. MS 
nr.391 
din13.05.2014 
 

- Expertiza 
biologică a 
materialelor 
biologice 

02.12.2002 13.05.2014 13.05.2019  Superioare: 
USMF 
„Nicolae 
Testemiţanu
”, facultatea 
Medicină 
Generală 
 

 2008  022727933 

64 Pădure 
Andrei 
Mihai 

Expert 
judiciar 
medico-legal 
de categorie 
superioară, 
ord MS 
nr.281 din 

Expertiza 
medico-legală a 
persoanelor 
- expertiza 
medico-legală a 
cadavrelor 
- expertiza 

09.10.2000 18.03.2013 18.03.2018  Superioare: 
-USMF 
„Nicolae 
Testemiţanu
”, facultatea 
Medicină 
Generală; 

Doctor 
habilitat 
în ştiinţe 
medical
e 

2008  022727933 
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18.03.2013 
 

medico-legală 
în baza 
documentelor 
medicale, 
materialelor 
cauzelor penale 
şi civile 

 

65 Railean 
Sergiu 
Grigore 

Expert 
judiciar 
medico-legal 
de categorie 
superioară, 
ord. MS  nr. 
321 din 
03.04.2012 
 

Expertiza 
medico-legală a 
persoanelor 
- expertiza 
medico-legală a 
cadavrelor 
- expertiza 
medico-legală 
în baza 
documentelor 
medicale, 
materialelor 
cauzelor penale 
şi civile 

04.09.1979 03.04.2012 03.04.2017  Superioare:  
Institutul de 
Stat de 
Medicină or. 
Chişinău 
facultatea 
Medicină 
generală 
 

 2008  022727933 

66 Railean 
Sergiu 
Gheorghe 

Expert 
judiciar 
medico-legal 
de categoria a 
treia, ord. MS 
nr.116-p § 4 
din 
17.08.2011 
 

- Expertiza 
medico-legală a 
persoanelor 
- expertiza 
medico-legală a 
cadavrelor 
- expertiza 
medico-legală 
în baza 
documentelor 
medicale, 
materialelor 
cauzelor penale 
şi civile 
 

06.09.2011 17.08.2011 17.08.2016  Superioare: 
USMF 
„Nicolae 
Testemiţanu
”, facultatea 
Medicină 

 2011  022727933 
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67 Reznic  
Inna 
Valeri 

Expert 
judiciar 
medico-legal 
histopatolog 
de categoria a 
treia, ord. MS 
775 din 
05.10.2015  

Expertiza 
histopatologică 
a materialului 
cadaveric şi 
bioptic 

09.11.2015 05.10.2015 05.10.2020  Superioare: 
USMF 
„Nicolae 
Testemiţanu
”, facultatea 
Medicină 

 2015  022727933 

68 Rusu 
Nicolae Ion 

Expert 
judiciar 
medico-legal 
de  categoria a 
doua, 
ord. MS 
nr.168-p § 17 
din 
25.11.2011 
 

- Expertiza 
medico-legală a 
persoanelor 
- expertiza 
medico-legală a 
cadavrelor 
- expertiza 
medico-legală 
în baza 
documentelor 
medicale, 
materialelor 
cauzelor penale 
şi civile 

02.01.2007 25.11.2011 25.11.2016  Superioare: 
USMF 
„Nicolae 
Testemiţanu
”, facultatea 
Medicină 
Generală 
 

 2008  022727933 

70 Savciuc 
Valeri 
Leonid 

Expert 
judiciar 
medico-legal 
de categorie 
superioară, 
ord. MS 
nr.168-p § 17 
din 
25.11.2011 
 

- Expertiza 
medico-legală a 
persoanelor 
- expertiza 
medico-legală a 
cadavrelor 
- expertiza 
medico-legală 
în baza 
documentelor 
medicale, 
materialelor 
cauzelor penale 
şi civile 

01.08.1989 25.11.2011 25.11.2016  Superioare:  
Institutul de 
Stat de 
Medicină or. 
Chişinău 
facultatea 
Medicină 
generală 
 

 2008  022727933 
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71 Scurtu 
Iurie 
Constantin 

Expert 
judiciar 
medico-legal 
de  prima 
categorie, 
ord. MS 
nr.265 
din 
26.03.2012 

- Expertiza 
medico-legală a 
persoanelor 
- expertiza 
medico-legală a 
cadavrelor 
- expertiza 
medico-legală 
în baza 
documentelor 
medicale, 
materialelor 
cauzelor penale 
şi civile 

01.08.1995 26.03.2012 26.03.2017  Superioare: 
USMF 
„Nicolae 
Testemiţanu
”, facultatea 
Medicină 
Generală 
 

 2008  022727933 

72 Serbulenco 
Andrei 
Vasile 

Expert 
judiciar 
medico-legal 
de categorie 
superioară, 
ord. MS 
nr.265 din 
26.03.2012 
 

- Expertiza 
medico-legală a 
persoanelor 
- expertiza 
medico-legală a 
cadavrelor 
- expertiza 
medico-legală 
în baza 
documentelor 
medicale, 
materialelor 
cauzelor penale 
şi civile 

09.09.1996 26.03.2012 26.03.2017  Superioare:  
Institutul de 
Stat de 
Medicină or. 
Chişinău 
facultatea 
Medicină 
generală 
 

 2008  022727933 

73 Solovei 
Serghei 
Simion 

Expert 
judiciar 
medico-legal 
de categorie 
superioară, 
ord. MS nr. 
265 din 
26.03.2012 

- Expertiza 
medico-legală a 
persoanelor 
- expertiza 
medico-legală a 
cadavrelor 
- expertiza 
medico-legală 

01.09.1990 26.03.2012 26.03.2017  Superioare:  
Institutul de 
Stat de 
Medicină or. 
Chişinău, 
facultatea 
Medicină 
generală 

 2008  022727933 
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 în baza 
documentelor 
medicale, 
materialelor 
cauzelor penale 
şi civile 

 

74 Starinschi 
Valentin 
Alexandru 

Expert 
judiciar 
medico-legal 
de categorie 
superioară, 
ord. MS 
nr.177-p § 3 
din 
16.12.2011 
 

- Expertiza 
medico-legală a 
persoanelor 
- expertiza 
medico-legală a 
cadavrelor 
- expertiza 
medico-legală 
în baza 
documentelor 
medicale, 
materialelor 
cauzelor penale 
şi civile 

01.08.1970 16.12.2011 16.12.2016  Superioare:  
Institutul de 
Stat de 
Medicină or. 
Chişinău, 
facultatea 
Medicină 
generală 
 

 2008  022727933 

75 Stratan 
Marian 
Gheorghe 

Expert 
judiciar 
medico-legal 
de categoria a 
doua, ord MS 
nr.168-p § 17 
din 
25.11.2011 
 

- Expertiza 
medico-legală a 
persoanelor 
- expertiza 
medico-legală a 
cadavrelor 
- expertiza 
medico-legală 
în baza 
documentelor 
medicale, 
materialelor 
cauzelor penale 
şi civile 

02.01.2007 25.11.2011 25.11.2016  Superioare: 
-USMF 
„Nicolae 
Testemiţanu
”, facultatea 
Medicină 
Generală 
- magistru în 
medicină 
legală 

 2008  022727933 

76 Suşcenco 
Vladimir 

Expert 
judiciar 

- Expertiza 
medico-legală a 

15.08.2011 17.08.2011 17.08.2016  Superioare: 
USMF 

 2011  022727933 
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Mihail medico-legal 
de categoria a 
treia, ord. MS 
nr.116-p § 4 
din 
17.08.2011 
 

persoanelor 
- expertiza 
medico-legală a 
cadavrelor 
- expertiza 
medico-legală 
în baza 
documentelor 
medicale, 
materialelor 
cauzelor penale 
şi civile 

„Nicolae 
Testemiţanu
”, facultatea 
Medicină  

77 Stratan 
Rodica 
Grigore 

Expert 
judiciar 
medico-legal 
histopatolog 
de categorie 
superioară, 
ord. MS 
nr.177-p § 3 
din 
16.12.2011 
 

- Expertiza 
histopatologică 
a materialului 
cadaveric şi 
bioptic 

02.01.2007 25.11.2011 25.11.2016  Superioare: 
-USMF 
„Nicolae 
Testemiţanu
”, facultatea 
Medicină 
Generală 
- magistru în 
medicină 
legală 

 2008 Demisie 
ord. nr. 
177-p 
din 
18.10.16 

022727933 

78 Şarpe 
Vasile 
Zaharia 

Expert 
judiciar 
medico-legal 
de categorie 
superioară, 
ord. MS 
nr.281 din 
18.03.2013 
 

- Expertiza 
medico-legală a 
persoanelor 
- expertiza 
medico-legală a 
cadavrelor 
- expertiza 
medico-legală 
în baza 
documentelor 
medicale, 
materialelor 
cauzelor penale 

10.02.1999 18.03.2013 18.03.2018  Superioare: 
-USMF 
„Nicolae 
Testemiţanu
”, facultatea 
Medicină 
Generală; 
 

Doctor 
în ştiinţe 
medical
e 

2008  022727933 
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şi civile 
79 Terehova 

Liubovi 
Vasili 

Expert 
judiciar 
medico-legal 
toxicolog  de 
categoria 
superioară, 
ord. MS 
nr.400  din 
27.04.2012 
 

- Expertiza 
materialului 
biologic şi a 
corpurilor 
delicte pentru 
determinarea 
prezenţei 
substanţelor 
toxice 
 

31.06.1976 27.04.2012 27.04.2017  Superioare:  
Institutul de 
Stat de 
Medicină or. 
Chişinău, 
facultatea 
Farmacie 
 

 2008  022727933 

80 Tighineanu 
Sergiu 
Constantin  

Expert 
judiciar 
medico-legal 
de categorie 
superioară, 
ord. MS nr. 
168-p §17 din 
25.11.2011 
 

Expertiza 
medico-legală a 
persoanelor 
- expertiza 
medico-legală a 
cadavrelor 
- expertiza 
medico-legală 
în baza 
documentelor 
medicale, 
materialelor 
cauzelor penale 
şi civile 

20.10.1997 25.11.2011 25.11.2016  Superioare: 
USMF 
„Nicolae 
Testemiţanu
”, facultatea 
Medicină 
Generală 
 

 2008  022727933 

81 Tertîşnîi  
Andrei 
Veaceslav 

Expert 
judiciar 
medico-legal 
de categoria a 
treia, ord. MS 
nr.1042 din 
26.09.2013 
 

- Expertiza 
medico-legală a 
persoanelor 
- expertiza 
medico-legală a 
cadavrelor 
- expertiza 
medico-legală 
în baza 
documentelor 
medicale, 

01.11.2013 26.09.2013 26.09.2013  Superioare: 
USMF 
„Nicolae 
Testemiţanu
”, facultatea 
Medicină 

 2013  022727933 



 30

materialelor 
cauzelor penale 
şi civile 

82 Topal 
Carolina 
Vasile 

Expert 
judiciar 
medico-legal 
de  prima 
categorie, 
ord. MS 
nr.1345 din 
25.11.2014 
 

- Expertiza 
medico-legală a 
persoanelor 
- expertiza 
medico-legală a 
cadavrelor 
- expertiza 
medico-legală 
în baza 
documentelor 
medicale, 
materialelor 
cauzelor penale 
şi civile 

16.04.2002 25.11.2014 25.11.2019  Superioare: 
USMF 
„Nicolae 
Testemiţanu
”, facultatea 
Medicină 
Generală 
 

 2008  022727933 

83 Vicol Aurel 
Gheorghe 

Expert 
judiciar 
medico-legal 
de  prima 
categorie, 
ord. MS 
nr.281 din 
18.03.2013 
 

- Expertiza 
medico-legală a 
persoanelor 
- expertiza 
medico-legală a 
cadavrelor 
- expertiza 
medico-legală 
în baza 
documentelor 
medicale, 
materialelor 
cauzelor penale 
şi civile 

17.04.2001 18.03.2013 18.03.2018  Superioare: 
-USMF 
„Nicolae 
Testemiţanu
”, facultatea 
Medicină 
Generală 
- magistru în 
medicină 
legală 

 2008  022727933 

84 Verdeş 
Iurie 
Anastasie 

Expert 
judiciar 
medico-legal 
de prima 
categorie, 

- Expertiza 
medico-legală a 
persoanelor 
- expertiza 
medico-legală a 

05.08.1995 27.04.2012 27.04.2017  Superioare: 
USMF 
„Nicolae 
Testemiţanu
”, facultatea 

 2008  022727933 
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ord. MS 
nr.400 din 
27.04.2012 
 

cadavrelor 
- expertiza 
medico-legală 
în baza 
documentelor 
medicale, 
materialelor 
cauzelor penale 
şi civile 

Medicină 
Generală 
 

85 Verbiţchi 
Svetlana 
Mihai 

Expert 
judiciar 
medico-legal 
biolog de 
prima 
categorie, 
ord. MS 
nr.391 din 
13.05.2014 
 

- Expertiza 
sero-citologică 
a materialului 
biologic 

14.11.2000 13.05.2014 13.05.2014  Superioare: 
USMF 
„Nicolae 
Testemiţanu
”, facultatea 
Medicină 
Generală 

 2008  022727933 

86 Vodă 
Nicolae 
Constantin 

Expert 
judiciar 
medico-legal 
de categorie 
superioară, 
ord. MS                                                                                                             
nr.177-p §3 
din 
16.12.2011 
 

- Expertiza 
medico-legală a 
persoanelor 
- expertiza 
medico-legală a 
cadavrelor 
- expertiza 
medico-legală 
în baza 
documentelor 
medicale, 
materialelor 
cauzelor penale 
şi civile 

15.10.1996 16.12.2011 16.12.2016  Superioare: 
USMF 
„Nicolae 
Testemiţanu
”, facultatea 
Medicină 
Generală 
 

 2008  022727933 

87 Vremea 
Sava 
Roman 

Expert 
judiciar 
medico-legal 

- Expertiza 
medico-legală a 
persoanelor 

01.08.1980 03.04.2012 03.04.2017  Superioare:  
Institutul de 
Stat de 

 2008  022727933 
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de categorie 
superioară,  
ord. MS 
nr.321 din 
30.04.2012 
 

- expertiza 
medico-legală a 
cadavrelor 
- expertiza 
medico-legală 
în baza 
documentelor 
medicale, 
materialelor 
cauzelor penale 
şi civile 

Medicină or. 
Chişinău 
facultatea 
Medicină 
generală 
 

88 Zolotco 
Irina Pavel 

Expert 
judiciar 
medico-legal 
biolog de 
categorie 
superioară, 
ord. MS 
nr.400 din 
27.04.2012 

- Expertiza 
sero-citologică 
a materialului 
biologic 

05.11.1986 27.04.2012 27.04.2017  Superioare: 
Institutul de 
Stat de 
Medicină or. 
Chişinău, 
facultatea 
Medicină 
generală 
 

 2008 03.02.20
16 
Demi-sie 
din prop-
rie ini-
ţiativă 
ord.nr. 
21-p din  
01.02.20
16 

022727933 

89 Zuza Ivan 
Grigore 

Expert 
judiciar 
medico-legal 
de prima 
categorie, 
ord. MS 
nr.265 din 
26.03.2012 
 

- Expertiza 
medico-legală a 
persoanelor 
- expertiza 
medico-legală a 
cadavrelor 
- expertiza 
medico-legală 
în baza 
documentelor 
medicale, 
materialelor 
cauzelor penale 
şi civile 

04.01.1991 26.03.2012 26.03.2017  Superioare:  
Institutul de 
Stat de 
Medicină or. 
Chişinău, 
facultatea 
Medicină 
generală 
 

 2008  022727933 

 
 


