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Adresa juridică  MD-2001, mun. Chișinău, str. Tiraspol 11/1  
 
 
 

1 Încercări efectuate în localuri permanente1 MD-2059, mun. Chișinău, str-la Putna (V. Komarov), 10. Direcțiile Centru 1, Centru 2 ale 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, ediția 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, ediția 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 purtătoare de urme papilare  CPT 9.1-01, ediția 5 

Căutarea, depistarea și relevarea urmelor papilare 

1.4 Identificarea persoanei după urme papilare prin 
metoda vizuală comparativă 

Urma papilară, fișa dactiloscopică CPT 9.2-01,ediția 5 
Stabilirea valabilității urmelor papilare și identificarea 
persoanelor 

 
1 Se vor specifica de către OEC toate locaţiile în care LÎ desfășoară activităţi de încercări.  
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Nr. Tipul/Denumirea încercării Material / produs 
Document normativ/  

standard/ referențial intern 

Examinarea scrisului și a documentelor 

1.5 Identificarea persoanei după scris și semnătură 
prin metoda vizuală comparativă 

Semnături, manuscrise (scris de mână) 

 

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

1.6 Examinarea tehnică a documentelor prin metoda 

vizuală, microscopie, video-spectrală 
Blancuri, bunuri de valoare CPT 2.2-01, ediția 4 

Examinarea blanchetelor 

Examinarea de 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, ediția 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, ediția 2 

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

3 Expertize Chimico-Criminalistice 

Examinarea substanțelor controlate (stupefiante) 

3.1 Identificarea substanțelor din clasa 
amfetaminelor prin metoda cromatografie 
gazoasă GC/MS 

Substanțe solide (prafuri), comprimate, 
substanțe lichide din grupul amfetaminelor 

CPT 6.1-09 ediția 3  
Identificarea substanțelor din clasa amfetaminelor 
prin metoda GC/MS 

 
 
 



ANEXA   CERTIFICAT DE ACREDITARE 

 Nr. LÎ - 119  din  26.02.2022 

Laborator de încercări Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare 
(CTCEJ) al Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne 

Standard de acreditare: 

Nivelul 3: SM EN ISO/IEC 17025:2018 

 

 MOLDAC 
Cod: PR-04-F-37-LÎ 

 
Ediţia: 4/ 20.10.2018 

 
Pagina 3 din 5 

 

 
2 Încercări efectuate în localuri permanente1:  MD-3112  mun. Bălți, str. I. Franco, 2A.  Direcția Nord a CTCEJ _ 

                                                                                                                                    (adresa) 

Nr. Tipul/Denumirea încercării Material / produs 
Document normativ/  

standard/ referențial intern 

1 Expertize Criminalistice Clasice 

Traseologie  

1.1 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, ediția 3  

Examinarea urmelor instrumentelor și a dispozitivelor 
de spargere 

Dactiloscopie 

1.2 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 purtătoare de urme papilare  CPT 9.1-01, ediția 5 
Căutarea, depistarea și relevarea urmelor papilare 

1.3 Identificarea persoanei după urme papilare prin 

metoda vizuală comparativă 

Urma papilară, fișa dactiloscopică CPT 9.2-01,ediția 5 

Stabilirea valabilității urmelor papilare și identificarea 
persoanelor 

Examinarea scrisului și a documentelor 

1.4 Identificarea persoanei după scris și semnătură 
prin metoda vizuală comparativă 

Semnături, manuscrise (scris de mână) 

 

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

1.5 Examinarea tehnică a documentelor prin metoda 

vizuală, microscopie, video-spectrală 
Blancuri, bunuri de valoare CPT 2.2-01, ediția 4 

Examinarea blanchetelor 
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3 Încercări efectuate în localuri permanente1:  MD-3900, or. Cahul str. Dunării, 9. Direcția Sud  a CTCEJ _ 

                                                                                                                                    (adresa) 

Nr. Tipul/Denumirea încercării Material / produs 
Document normativ/  

standard/ referențial intern 

1 Expertize Criminalistice Clasice 

Traseologie  

1.1 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, ediția 3  

Examinarea urmelor instrumentelor și a dispozitivelor 
de spargere 

Dactiloscopie 

1.2 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 purtătoare de urme papilare  CPT 9.1-01, ediția 5 
Căutarea, depistarea și relevarea urmelor papilare 

1.3 Identificarea persoanei după urme papilare prin 

metoda vizuală comparativă 

Urma papilară, fișa dactiloscopică CPT 9.2-01,ediția 5 

Stabilirea valabilității urmelor papilare și identificarea 
persoanelor 

Examinarea scrisului și a documentelor 

1.4 Identificarea persoanei după scris și semnătură 
prin metoda vizuală comparativă 

Semnături, manuscrise (scris de mână) 

 

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

1.5 Examinarea tehnică a documentelor prin metoda 

vizuală, microscopie, video-spectrală 
Blancuri, bunuri de valoare CPT 2.2-01, ediția 4 

Examinarea blanchetelor 
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4 Încercări efectuate în localuri permanente1: MD-3602, or. Ungheni str. Națională, nr. 20. Serviciul examinari documente Ungheni al 
sectiei examinari documente a Directiei Centru 1 a CTCEJ  

                                                                                                                           (adresa) 

Nr. Tipul/Denumirea încercării Material / produs 
Document normativ/  

standard/ referențial intern 

1 Expertize Criminalistice Clasice 

Examinarea scrisului și a documentelor 

1.1 Identificarea persoanei după scris și semnătură 
prin metoda vizuală comparativă 

Semnături, manuscrise (scris de mână) 

 

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

1.2 Examinarea tehnică a documentelor prin metoda 

vizuală, microscopie, video-spectrală 
Blancuri, bunuri de valoare CPT 2.2-01, ediția 4 

Examinarea blanchetelor 

 
5 Încercări efectuate în localuri permanente1:  MD-4301 or. Căușeni, str. Meșterul Stanciu, 4. Secția Est a CTCEJ _ 

                                                                                                                           (adresa) 

Nr. Tipul/Denumirea încercării Material / produs 
Document normativ/  

standard/ referențial intern 

Dactiloscopie 

1.1 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 purtătoare de urme papilare  CPT 9.1-01, ediția 5 
Căutarea, depistarea și relevarea urmelor papilare 

1.2 Identificarea persoanei după urme papilare prin 
metoda vizuală comparativă 

Urma papilară, fișa dactiloscopică CPT 9.2-01,ediția 5 
Stabilirea valabilității urmelor papilare și identificarea 
persoanelor 

 
Aprobat:  
Director interimar MOLDAC  
Iurie FRIPTULEAC 
Semnătura_______________________      Data __________________________ 


