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     Adresa juridică MD 2001, mun. Chisinau str. Tiraspol 11/1 
 
 
1. Încercări efectuate în localuri permanente1 MD 2059, mun. Chisinau, str-la Putna (V. Komarov), 10. Drecțiile  Centru 1, Centru 2  al 
CTCEJ 
                                                                                                                                (adresa) 
 
 

Nr. 
 

Tipul/Denumirea încercării Material / produs 
Document normativ/  

standard/ referențial intern 

1. EXPERTIZE CRIMINALISTICE CLASICE 

Balistică 
1.1 Identificarea armei de foc după gloanțe și 

tuburi de cartuș, prin metoda vizuală de 
examinare și microscopie comparativă 

Urme, impresiuni ale armelor de foc pe 
gloanțe și tuburi de cartușe 

CPT 4.1-02, ed.3  
Identificarea armelor 

Traseologie  

1.2 Identificarea instrumentelor după urme și 
impresiuni prin metoda vizuală de examinare și 
microscopie comparativă 

Urme și impresiuni ale instrumentelor pe 
suprafața obiectelor 

CPT 4.2-02, ed.3  

Examinarea urmelor instrumentelor și a dispozitivelor de 
spargere 

Dactiloscopie  
1.3 1.3.1 Relevarea urmelor papilare prin metoda 

fizico-chimică cu cyanoacrilat 
1.3.2 Relevarea urmelor papilare prin metoda 
fizico-chimică cu ninhidrina 
1.3.3 Relevarea urmelor papilare prin metoda 
fizico-chimică cu prafuri dactiloscopice 

Obiecte cu diferite suprafețe, purtătoare de 
urme papilare  

CPT 9.1-02, ed.4  
Relevarea urmelor papilare 

1.4 Identificarea persoanei după urme papilare prin 
metoda vizuală comparativă 

Urma papilară, fișa dactiloscopică CPT 9.2-01,ed.4 
Stabilirea valabilității urmelor papilare și identificarea 
persoanelor 

Examinarea grafoscopică  
1.5 Identificarea persoanei după scris și semnătură 

prin metoda vizuală comparativă 
Semnături, manuscrise (scris de mînă) 
 

CPT 2.1-01,ed.3 
Examinarea scrisului de mână şi a semnăturilor 

                                                 
1
 Se vor specifica de către OEC toate locaţiile în care LÎ desfășoară activităţi de încercări.  
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Examinarea tehnică a documentelor 

1.6 Examinarea tehnică a documentelor prin 
metoda vizuală, microscopie, video-spectrală  

Blancuri, bunuri de valoare CPT 2.2-01, ed.3 
Examinarea blanchetelor 

Examinare portret 
1.7 Identificarea persoanei și/sau a cadavrelor 

după semnalmentele chipului exterior 
Imagini (fotografii) redate pe suport hârtie, 
secvențe, înregistrări video 

CPT 2.3-01, ed.3 
 Examinarea de portret 

                                                                                         2. EXPERTIZE CRIMINALISTICE TEHNICO-INGINEREȘTI 

Examinarea tehnologiilor informaționale 
2.1 Examinarea hardware, software și recuperarea 

informațiilor de pe un dispozitiv electronic și 
medii de stocare 

Dispozitive electronice, dispozitive mobile, 
dispozitive de stocare a informației 

CPT 3.1-01, ed.2  Pregătirea spre examinare și efectuarea 
copiei criminalistice a informației digitale din dispozitivele 
de stocare 
CPT 3.1-02 ed.2  Examinarea informațiilor stocate pe 
purtători de informații 
CPT 3.1-03 ed.2  Examinarea dispozitivelor mobile 

 
 
 
 

2. Încercări efectuate în localuri permanente1: MD-3112  mun. Balti str. I.Franco 2A     Direcția Nord al CTCEJ 
 

Nr. Tipul/Denumirea încercării Material / produs Documentul de referinţă 

                                                                                                   1.  EXPERTIZE CRIMINALISTICE CLASICE  

Balistică 
1.1 Identificarea armei de foc după gloanțe și 

tuburi de cartuș, prin metoda vizuală de 
examinare și microscopie comparativă 

Urme, impresiuni ale armelor de foc pe 
gloanțe și tuburi de cartușe 

CPT 4.1-02, ed.3  
Identificarea armelor 

Traseologie  

1.2 Identificarea instrumentelor după urme și 
impresiuni prin metoda vizuală de examinare și 
microscopie comparativă 

Urme și impresiuni ale instrumentelor pe 
suprafața obiectelor 

CPT 4.2-02, ed.3  

Examinarea urmelor instrumentelor și a dispozitivelor de 
spargere 

Dactiloscopie  
1.3 1.3.1 Relevarea urmelor papilare prin metoda 

fizico-chimică cu cyanoacrilat 
1.3.2 Relevarea urmelor papilare prin metoda 
fizico-chimică cu ninhidrina 
1.3.3 Relevarea urmelor papilare prin metoda 
fizico-chimică cu prafuri dactiloscopice 

Obiecte cu diferite suprafețe, purtătoare de 
urme papilare  

CPT 9.1-02, ed.4  
Relevarea urmelor papilare 
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1.4 Identificarea persoanei după urme papilare prin 
metoda vizuală comparativă 

Urma papilară, fișa dactiloscopică CPT 9.2-01,ed.4 
Stabilirea valabilității urmelor papilare și identificarea 
persoanelor 

Examinarea grafoscopică  
1.5 Identificarea persoanei după scris și semnătură 

prin metoda vizuală comparativă 
Semnături, manuscrise (scris de mînă) 
 

CPT 2.1-01,ed.3 
Examinarea scrisului de mână şi a semnăturilor 

Examinarea tehnică a documentelor 

1.6 Examinarea tehnică a documentelor prin 
metoda vizuală, microscopie, video-spectrală  

Blancuri, bunuri de valoare CPT 2.2-01, ed.3 
Examinarea blanchetelor 

Examinare portret 
1.7 Identificarea persoanei și/sau a cadavrelor 

după semnalmentele chipului exterior 
Imagini (fotografii) redate pe suport hârtie, 
secvențe, înregistrări video 

CPT 2.3-01, ed.3 
 Examinarea de portret 

 
 
 

3. Încercări efectuate în localuri permanente1: MD-3900, or. Cahul str.Dunarii,9     Direcția Sud  al CTCEJ 
 

Nr. Tipul/Denumirea încercării Material / produs Documentul de referinţă 

                                                                                                 1.    EXPERTIZE CRIMINALISTICE CLASICE  

Balistică 
1.1 Identificarea armei de foc după gloanțe și 

tuburi de cartuș, prin metoda vizuală de 
examinare și microscopie comparativă 

Urme, impresiuni ale armelor de foc pe 
gloanțe și tuburi de cartușe 

CPT 4.1-02, ed.3  
Identificarea armelor 

Traseologie  

1.2 Identificarea instrumentelor după urme și 
impresiuni prin metoda vizuală de examinare și 
microscopie comparativă 

Urme și impresiuni ale instrumentelor pe 
suprafața obiectelor 

CPT 4.2-02, ed.3  

Examinarea urmelor instrumentelor și a dispozitivelor de 
spargere 

Dactiloscopie  
1.3 1.3.1 Relevarea urmelor papilare prin metoda 

fizico-chimică cu cyanoacrilat 
1.3.2 Relevarea urmelor papilare prin metoda 
fizico-chimică cu ninhidrina 
1.3.3 Relevarea urmelor papilare prin metoda 
fizico-chimică cu prafuri dactiloscopice 

Obiecte cu diferite suprafețe, purtătoare de 
urme papilare  

CPT 9.1-02, ed.4  
Relevarea urmelor papilare 

1.4 Identificarea persoanei după urme papilare prin 
metoda vizuală comparativă 

Urma papilară, fișa dactiloscopică CPT 9.2-01,ed.4 
Stabilirea valabilității urmelor papilare și identificarea 
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persoanelor 
 

Examinarea grafoscopică  
1.5 Identificarea persoanei după scris și semnătură 

prin metoda vizuală comparativă 
Semnături, manuscrise (scris de mînă) 
 

CPT 2.1-01,ed.3 
Examinarea scrisului de mână şi a semnăturilor 

Examinarea tehnică a documentelor 

1.6 Examinarea tehnică a documentelor prin 
metoda vizuală, microscopie, video-spectrală  

Blancuri, bunuri de valoare CPT 2.2-01, ed.3 
Examinarea blanchetelor 

 

 

 

4. Încercări efectuate în localuri permanente1: MD-3602, or. Ungheni str.Nationala nr.20. Serviciu examinari documente Ungheni al sectiei 

examinari documente a Directiei Centru 1 a CTCEJ  
 

Nr. Tipul/Denumirea încercării Material / produs Documentul de referinţă 

                                                                                                 1.   EXPERTIZE CRIMINALISTICE CLASICE  

Examinarea grafoscopică  
1.1 Identificarea persoanei după scris și semnătură 

prin metoda vizuală comparativă 
Semnături, manuscrise (scris de mînă) 
 

CPT 2.1-01,ed.3 
Examinarea scrisului de mână şi a semnăturilor  

Examinarea tehnică a documentelor 

1.2 Examinarea tehnică a documentelor prin 
metoda vizuală, microscopie, video-spectrală  

Blancuri, bunuri de valoare CPT 2.2-01, ed.3 
Examinarea blanchetelor  

 

 

 

5. Încercări efectuate în localuri permanente1: MD-4301 or. Causeni, str.Mesterul Stanciu 4, Sectia Est al CTCEJ 
 

Nr. Tipul/Denumirea încercării Material / produs Documentul de referinţă 

                                                                                                  1.   EXPERTIZE CRIMINALISTICE CLASICE  

Dactiloscopie  
1.1 1.1.1 Relevarea urmelor papilare prin metoda 

fizico-chimică cu cyanoacrilat 
1.1.2 Relevarea urmelor papilare prin metoda 
fizico-chimică cu ninhidrina 
1.1.3 Relevarea urmelor papilare prin metoda 
fizico-chimică cu prafuri dactiloscopice 

Obiecte cu diferite suprafețe, purtătoare de 
urme papilare  

CPT 9.1-02, ed.4  
Relevarea urmelor papilare  
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1.2 Identificarea persoanei după urme papilare prin 
metoda vizuală comparativă 

Urma papilară, fișa dactiloscopică CPT 9.2-01,ed.4 
Stabilirea valabilității urmelor papilare și identificarea 
persoanelor  

 

 
 
 
 
Aprobat:  
Director MOLDAC  
Eugenia SPOIALĂ  
Semnătura____________________ Data ______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


