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Jucovscaia EvgheniaDnei/Dlui

Expert judiciar medico-legal 
Centrul de Medicină Legală

In semn de preţuire a prestigioasei activităţi 
profesionale, pentru merite şi devotament 
în munca depusă, precum şi cu ocazia Zilei 

lucrătorului medical şi farmaceutic.

Secretar de staVŞS$ig£8$ Igor CU
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Botezatu MaiaDnei/DIui

Expert judiciar medico-legal 

Centrul de Medicină Legală

In semn de preţuire a prestigioasei activităţi 
profesionale, pentru merite şi devotament 
în munca depusă, precum şi cu ocazia Zilei 

lucrătorului medical şi farmaceutic.

Secretar de s t a ^ ^ ^ g ,„ ^ M Igor CUROV

Chisinău 2021
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Pascari AndreiDnei/Dlui

Expert judiciar medico-legal 
Centrul de Medicină Legală

In semn de preţuire a prestigioasei activităţi 
profesionale, pentru merite şi devotament 
în munca depusă, precum şi cu ocazia Zilei 

lucrătorului medical şi farmaceutic.

Secretar de sta ^ ^ ^ X s^ ţm Igor CUROV

Chisinău 2021
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Lâsîi LudmilaDnei/Dlui

Expert judiciar 

Centrul de Medicină Legală

In semn de preţuire a prestigioasei activităţi 
profesionale, pentru merite şi devotament 
în munca depusă, precum şi cu ocazia Zilei 

lucrătorului medical şi farmaceutic.

Secretar de stacS&^&jsSÎfc Igor CUROV

Chisinău 2021
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Rusinova NataliaDnei/Dlui

Asistent medical superior 
Centrul de Medicină Legală

In semn de preţuire a prestigioasei activităţi 
profesionale, pentru merite şi devotament 
în munca depusă, precum şi cu ocazia Zilei 

lucrătorului medical şi farmaceutic.

Secretar de star^SSLSSS^ Igor CUROV
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Vitalie FRUMUSACHI
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pentru
performanţe deosebite în activitate, profesionalism  

înalt şi contribuţie personală la promovarea 
valorilor Centrului de Medicină Legală
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pentru
performanţe deosebite în activitate, profesionalism

înalt şi contribuţie personală la promovarea* ’ MiZilUl’valorilor Centrului de Medicină Legală

Vasile Şarpe
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Nicolae RUSU

pentru
performanţe deosebite în activitate, profesionalism  

înalt şi contribuţie personală la promovarea 
valorilor Centrului de Medicină Legală

Vasile Şarpe

C h i ş i n ă u ,  2021



Silviu CONDREASfpentru
performanţe deosebite în activitate, profesionalism  

înalt şi contribuţie personală la promovarea 
valorilor Centrului de Medicină Legală

Vasile Şarpe

C h i ş i n ă u ,  2021
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Vasile MUNTEANU
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pentru
performanţe deosebite în activitate, profesionalism  

înalt şi contribuţie personală la promovarea 
valorilor Centrului de Medicină Legală

C h i ş i n ă u ,  2021
















