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Nume / Prenume Antoci Rodica  

Adresă mun. Chișinău, R. Moldova  

Telefoane  022 820 601   

E-mail rodica.antoci@ani.md 

Data naşterii 14.04.1981 

  
 

Educaţie şi formare 2007-2015, doctorat, Academia Ștefan cel Mare MAI, specializarea: drept procesual penal 
si criminalistica, tema tezei : Expertiza criminalistica a semnăturii; 

2005-2006, masterat, Academia de Poliție Ștefan cel Mare MAI, diplomă, magistru în 
drept public; 

1998-2002, studii superioare, Universitatea din Oradea (Romania), Facultatea de Științe 
Juridice, specializarea, Drept, diplomă, licențiat in drept (2004); 

1987-1998, liceul teoretic Mihai Eminescu din or. Fălești, diplomă; 

1988-1995, școala de muzică, or. Fălești, clasa pian, diplomă. 
 

 
 

Experienţa 
profesională 

07.06.2011- prezent, șef al Laboratorului de Expertize Judiciare Criminalistice, Centrul 
Național de Expertize Judiciare de pe lîngă MJ; 

18.06.2007 – 07.06.2011, expert judiciar în Laboratorul de Expertize Judiciare 
Criminalistice, Centrul Național de Expertize Judiciare de pe lîngă MJ; 

02.05.2005 – 15.06.2007, inspector resurse umane în Departamentul Resurse Umane al 
SC «LPT- Construcții» SRL; 

25.08.2005 – 30.04.2007, expert judiciar în Laboratorul de Expertize Judiciare 
Criminalistice, Centrul Național de Expertize Judiciare de pe lîngă MJ; 

13.06.2005 – 25.08.2005, inspector superior în Secția cadre și regim al Institutului 
Național de Expertize Judiciare și Criminalistică pe lîngă MJ; 

26.03.2004 – 13.06.2005, specialist principal în Secția juridică a Departamentului 
Construcțiilor și Dezvoltării Teritoriului; 

25.08.2003 - 26.03.2004, consultant în Direcția generală investiții și marketing al 
Institutului de Cercetări Științifice în Construcții «INCERCOM»; 

06.02.2003 – 25.08.2003 – specialist coordonator în Direcția general audit intern, juridică 
și mass media, Inspecția de Stat în Construcții; 

01.12.2002 – 31.01.2003, jurist voluntar în cadrul organizației non-guvernamentale «AVI 
Voluntariat Moldova»; 
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Seminarii/ stagii de 
instruire: 

12.12.2014, participant și organizator al seminarului «Expertiza grafoscopică – aspecte                     
tactice și practice», organizat pentru experții din cadrul CNA, MAI, CNEJ; 

13.03.2014, formator în cadrul seminarului de instruire a avocaților și avocaților stagiari 
“Expertiza judiciară – mijloc de administrare a probelor în procesul penal”,                    
organizat de ABA-ROLI Moldova; 

14.04.2014, 13.06.2014, 07.11.2014, formator în cadrul seminarelor de instruire a 
avocaților și avocaților stagiari “Expertiza judiciară – mijloc de administrare a probelor în 
procesul penal”, organizat de ABA-ROLI Moldova; 

mai, 2014, formator în cadrul seminarului pentru notari și notari stagiari  «Identificarea 
indicilor de autenticitate /neautenticitate a semnăturilor și a actelor de identitate», 
organizat SRL “NotPel” şi Asociaţia Obştească “Pelican”; 

16.04.2014, participant, Work Shop «Design of A Certification Process of Forensic 
Experts», organizat de Centrului pentru Drepturile Omului din Moldova si Institutului de 
Cercetări Criminalistice din Olanda; 

30.10.2013, atestată ca expert judiciar de categoria I, la expertiza grafoscopică, tehnică                    
a documentelor, de portret; 

21.06.2012, formator în cadrul seminarului de instruire a avocaților și avocaților stagiari                   
“Expertiza judiciară grafoscopică și tehnică a documentelor”, organizat de                  ABA-
ROLI Moldova; 

01.03.2011, obținerea dreptului de semnătură la «Expertiza tehnică a documentelor»; 

16.12.2008, obținerea dreptului de semnătură la «Expertiza de portret» și atestarea ca                     
expert judiciar de categoria I-a; 

 10-14.12.2007, cursuri de perfecționare «Managementul și elaborarea programelor»,                     
Academia de Administrare Publică de pe lîngă Președintele RM, certificate; 

15.06.2005-15.08.2006, participant la proiectul Asistența Ministerului Justiției și 
Parlamentului în vederea întăririi capacității administrative necesare pentru organizarea 
legislației Republicii Moldova la legislația Uniunii Europene, organizat de Agenția pentru 
susținerea Învățământului Juridic și a Organelor de drept Ex LEGE, certificat; 

25.08.2005 -25.08.2006, stagiul de expertiză în cadrul Secției expertize criminalistice al                      
Institutului Național de Expertize Judiciare și Criminalistică pe lîngă MJ;  

  

                                   Limbi străine:  rusa – bine, franceza – bine, engleza – nivel A. 
 

Anexă: copiile diplomelor, certificatelor de calificare, de participare -         file. 

Starea civilă: Căsătorită, 2 copii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


