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I. PRELIMINARII
Medicina legală reprezintă o disciplină care utilizează un complex de cunoştinţe şi
metode medico-biologice de investigaţii pentru rezolvarea problemelor sociale în practica
organelor de drept.
Expertiza medico-legală este un procedeu practic de folosire a cercetărilor şi informaţiilor
obţinute în cadrul cauzelor penale sau civile, principalul obiectiv fiind soluţionarea problemelor
de ordin medical cu prezentarea concluziilor obiective şi ştiinţific argumentate întru stabilirea
adevărului socio-juridic.
Curriculum-ul la disciplină va evidenţia specificul activităţii, obiectele şi metodele de
cercetare, obiectivele şi sarcinile serviciului medico-legal în raport cu principiile asistenţei
medicale acordate populaţiei în instituţiile medico-sanitare publice, care la rîndul lor presupun o
activitate desfăşurată în baza unui set specific de acte legislative, procedurale, normative şi
departamentale, care reglementează nemijlocit organizarea şi efectuarea lucrărilor medico-legale.
Obiectivele cursului la Medicina legală asigură judecătorilor şi procurorilor suficiente
cunoştinţe specifice pentru obţinerea unei calificări profesionale mai înalte la cercetarea
infracţiunilor comise împotriva sănătăţii, inviolabilităţii sexuale şi vieţii persoanei.
Curriculum-ul la Medicina legală este perfectat în conformitate cu nivelul ştiinţei
contemporane, ţinînd cont de progresul disciplinelor conexe şi prevederile actelor legislativnormative care reglementează activitatea în ramură.
Prelegerile sînt orientate spre sistematizarea problemelor prioritare şi integrative ale
disciplinei, seminarele şi orele practice – spre însuşirea principalelor dexterităţi cu caracter
aplicativ pentru judecători şi procurori.
Studiile de caz sînt menite pentru stimularea gîndirii situaţionale a condiţiilor nestandarde
de apreciere a legăturii de cauzalitate dintre faptele antisociale şi consecinţele lor asupra
victimelor.
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II. OBIECTIVELE GENERALE ALE DISCIPLINEI

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

La nivel de cunoaştere şi înţelegere:
să determine valoarea probatorie a medicinii legale şi posibilităţile de investigare;
să identifice principiile de organizare şi bazele procedurale de efectuare a expertizei
medico-legale în Republica Moldova;
să deosebească tipurile principale ale leziunilor produse prin agenţi mecanici, fizici,
chimici;
să distingă motivele examinării medico-legale pe persoane şi criteriile de apreciere a
gravităţii vătămărilor corporale;
să definească categoriile şi formele de moarte, să identifice modificările cadaverice
precoce şi tardive;
să explice motivele de examinare medico-legală a cadavrelor şi metodologia examinării
locului faptei;
să identifice tipurile de corpuri delicte de origine biologică şi problemele soluţionate în
cadrul expertizei medico-legale;
să distingă specificul efectuării expertizelor medico-legale în comisie pe cazuri
complicate şi a deficienţelor în activitatea profesională a lucrătorilor medicali.
La nivel de aplicare:
să interpreteze corect bazele procesuale ale expertizei medico-legale;
să identifice leziunile corporale în funcţie de caracterul agentului traumatic;
să aplice adecvat motivele de examinare medico-legală a persoanelor vătămate şi a
cadavrelor;
să examineze la faţa locului cadavrul şi corpurile delicte de origine biologică;
să formuleze întrebări pentru soluţionare adecvat obiectului de cercetare medico-legală şi
cazului investigat.
La nivel de integrare:
să aprecieze valoarea medicinii legale în contextul disciplinelor medicale şi juridice
conexe;
să coreleze concluziile medico-legale cu alte probe existente la caz;
să interpreteze informaţiile medico-legale obţinute de pe poziţiile practicii judiciare.
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III. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI
Semestrul
II

Număr de ore planificate
Prelegeri
4

Seminare
10

Evaluare

Responsabil
de disciplină

Colocviu
diferenţiat

Gh. Baciu

IV. TEMATICA ŞI REPREZENTAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR
a) Tematica şi reprezentarea orientativă a orelor de curs:
Nr./o
1.
2.

Tema
Realizarea în timp (ore)
Bazele procedurale şi de organizare a expertizei medico2
legale.
Expertiza medico-legală a cazurilor de moarte violentă şi
2
a accidentelor cu multiple victime omeneşti (terorism,
calamităţi etc.).
Total
4

b) Tematica şi repartizarea orientativă a orelor practice şi la seminare:
Nr./o
1.
2.
3.
4.
5.

Tema
Realizarea în timp (ore)
Leziunile mecanice produse prin obiecte contondente,
2
ascuţite şi arme de foc.
Expertiza medico-legală a persoanelor agresate fizic şi
2
sexual.
Cercetarea medico-legală a cadavrului la faţa locului şi
2
procesul de identificare.
Discuţii pe caz şi mostre tematice din muzeu.
2
Expertiza medico-legală a corpurilor delicte de origine
2
biologică.
Total
10

4

V. OBIECTIVELE DE REFERINŢĂ ŞI CONŢINUTURI
-

Obiectivele de referinţă
să definească principiile de organizare a
serviciului medico-legal;
să identifice bazele legislative şi procedurale a
activităţii medico-legale;
să determine obiectele de cercetare şi formele
expertizelor medico-legale;
să enumere componentele obligatorii a
ordonanţei de efectuare a expertizei medicolegale;
să explice importanţa pentru judecată a
concluziilor medico-legale;
să evidenţieze motivele de recuzare şi de
participare în şedinţa de judecată a experţilor;
să enumere cazurile de expertize medicolegale pe dosare penale şi civile şi în cazul
asistenţei medicale defectuoase.
să definească fenomenul morţii, moartea
aparentă, clinică şi biologică;
să enumere formele, categoriile şi genul morţii
în aspect medico-juridic;
să evidenţieze modificările cadaverice precoce
şi tardive;
să stabilească diagnosticul morţii a omului la
faţa locului;
să enumere sarcinile şi etapele de cercetare a
cadavrului la faţa locului;
să caracterizeze specificul cercetării cadavrului
în accidente rutiere şi alte forme de moarte
violentă;
să interpreteze tactica procurorului la
cercetarea accidentelor cu multiple victime
omeneşti, identificarea lor;
să formuleze specificul cercetării cadavrelor
de prunci la faţa locului;
să analizeze caracterul distrugerii cadavrului
de către insecte şi animale;
să argumenteze motivele şi organizarea
cercetării cadavrului exhumat;
să evidenţieze formele petelor de sînge
depistate la faţa locului;
să formuleze cerinţele faţă de ridicarea,
ambalarea şi expedierea corpurilor delicte la
cercetări medico-legale;
să definească întrebările adresate spre
rezolvarea expertizei a corpurilor delicte

Conţinuturi
Introducere în studiul Medicinii
legale:
* Conceptul, principiile de organizare şi
bazele procedurale ale activităţii
medico-legale;
* Obiectele de cercetare şi motivele de
examinare.

Expertiza pe cadavre:
* Criteriile de stabilire a morţii şi
vechimea ei.
* Principiile de cercetare a cadavrului la
faţa locului;
* Specificul examinării corpurilor
delicte de origine biologică de la faţa
locului;

să enumere motivele expertizei medico-legale Expertize pe persoane:
a persoanelor în viaţă;
* Modalitatea examinării medico-legale
să definească noţiunea de vătămare corporală; a persoanelor în viaţă;
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-

să identifice criteriile şi gradul de apreciere a
gravităţii vătămărilor corporale;
să definească vătămările corporale grave;
să definească vătămările corporale de grad
mediu şi uşor;
să formuleze noţiunea de bătaie, chinuire şi
torturare;
să formuleze expertizele stărilor de sănătate,
simulare, agravare şi disimulare;
să analizeze expertizele filiaţiei, motivele şi
formele de organizare;
să caracterizeze infracţiunile sexuale, cazurile
de naştere recentă.
să enumere factorii traumatizanţi şi
mecanismele lor de acţiune;
să prezinte clasificarea factorilor traumatizanţi;
să evidenţieze tipurile leziunilor mecanice cu
obiecte contondente;
să caracterizeze tipurile şi caracterul plăgilor
produse cu obiecte ascuţite;
să definească traumele produse prin cădere şi
precipitare;
să caracterizeze factorii traumatici ai
împuşcăturii prin armele de foc;
să formuleze problemele expertizei medicolegale în cazurile de împuşcare;
să enumere distanţele împuşcăturii în aspect
medico-legal;
să specifice expertizele muniţiei şi a
dispozitivelor explozibile.
să definească noţiunea de traumatism prin
transport;
să prezinte clasificarea mijloacelor de
transport;
să enumere tipurile de traumatisme prin
automobile;
să evidenţieze mecanismul de producere a
leziunilor auto;
să enumere formele de leziuni produse cu
automaşini;
să prezinte leziunile specifice şi caracteristice
pentru traumele prin automobile;
să analizeze valoarea cercetării îmbrăcămintei
şi încălţămintei ale victimei traumatismului
auto;
să evidenţieze tipurile şi mecanismele
traumelor produse de motociclete;
să formuleze principalele întrebări adresate
pentru soluţionarea expertizei medico-legale a
traumelor rutiere;
să prezinte mecanismele de traumatizare prin
tractoare cu roţi;

* Vătămările corporale, criteriile şi
gradul lor de gravitate;
* Cercetările infracţiunilor cu caracter
sexual, stările sexuale contestabile.

Expertiza leziunilor mecanice:
*
Noţiuni de traumă şi factorii
traumatizanţi;
* Particularităţile leziunilor produse cu
obiecte contondente;
*
Specificul leziunilor produse cu
obiecte ascuţite;
* Leziunile balistice.
* Criteriile de identificare a obiectelor
vulnerante.

Expertiza medico-legală a traumelor
de transport:
*
Particularităţile
cercetării
traumatismelor prin mijloace de
transport;
* Mecanismul de producere şi
specificul lezional în traumatisme cu
automaşini, motociclete şi tractoare cu
roţi;
* Specificul traumatismelor feroviare şi
aeriene.

6

-

să specifice mecanismele şi caracterul lezional
ale traumelor feroviare;
să formuleze sarcinile şi specificul cercetării
traumatismului aviatic.
să formuleze noţiunea de asfixie;
să definească clasificarea asfixiilor mecanice;
să analizeze fenomenul spînzurării şi
specificul cercetării la faţa locului;
să caracterizeze strangularea cu laţul şi
sugrumarea, particularităţile de cercetare;
să demonstreze specificul compresiei toracoabdominale ca formă de asfixie mecanică;
să interpreteze diferenţa dintre înec, moartea în
apă şi retenţia cadavrului în apă;
să enumere formele asfixiilor prin ocluzii ale
căilor respiratorii;
să formuleze specificul anchetării cazurilor de
moarte în spaţii închise şi semiînchise ca
patologie regională.
să definească noţiunea de toxic şi toxicitate;
să determine clasificarea intoxicaţiilor în
aspect juridic şi medico-legal;
să formuleze specificul cercetării la faţa
locului în moarte prin intoxicaţie;
să stabilească specificul intoxicaţiilor cu
droguri şi medicamente;
să explice specificul cercetării intoxicaţiilor cu
plante şi ciuperci otrăvitoare;
să analizeze intoxicaţiile alimentare în locurile
publice;
să caracterizeze cercetările cazurilor de
intoxicaţii acute cu pesticide.
să definească mecanismul dereglării sănătăţii
prin acţiunea generală a temperaturii înalte
asupra organismului uman (hipertermie);
să explice cauza morţii în incendii,
carbonizarea cadavrului;
să determine valoarea cercetării cenuşii la
suspiciunea de ardere criminală a cadavrului;
să caracterizeze factorii de risc al morţii prin
hipotermie (acţiunea generală al temperaturii
scăzute);
să stabilească strategia examinării locului
faptei în caz de electrocuţiune cu curent
tehnic;
să expună efectele de manifestare a acţiunii
curentului electric şi fulgeraţiei;
să definească noţiunea de barotraumă şi
condiţiile în care se produc;
să enumere posibilităţile de acţiune excesivă a
radiaţiilor ionizante asupra omului.

Expertiza asfixiilor mecanice:
* Generalităţi ale stărilor de asfixie şi
mecanismului morţii.
* Asfixiile prin compresiunea gîtului şi
toracelui.
* Asfixiile prin ocluzia căilor
respiratorii.
* Asfixii prin aer confinat.

Expertiza intoxicaţiilor acute:
* Noţiuni de toxicologie medico-legală
şi clasificarea toxicelor.
* Specificul intoxicaţiilor cu rezonanţă
socială.
* Cercetarea la faţa locului în cazurile
de intoxicaţii.

Expertiza patologiilor produse prin
agenţi fizici:
* Acţiunile temperaturilor înalte
(hipertermia).
* Acţiunile temperaturilor scăzute
(hipotermia).
* Electrocuţia şi fulgeraţia.
* Barotrauma şi radiaţia ionizantă.
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VI. EVALUAREA DISCIPLINEI
Evaluarea curentă a cunoştinţelor:
- lucrări situaţionale de control pe mostre tematice de muzeu şi rapoarte de expertize
medico-legale; studiu de caz al examinării pe persoane şi cadavre (după asistarea la
autopsie în morgă).
Evaluarea sumativă:
- examen.
Mostră de evaluare
Subiectul 1: Expertiza medico-legală a persoanei în viaţă.
1.1. Enumăraţi criteriile de apreciere a gravităţii vătămării corporale.
Subiectul 2: Cercetarea la faţa locului în caz de intoxicaţie.
2.1. Indicaţi în care cazuri la cercetarea locului faptei nu va exista pericol pentru
intoxicaţie a membrilor echipei.
Subiectul 3: Electrotrauma.
3.1. Determinaţi în care cazuri de moarte prin electrocuţie pe corpul victimei va lipsi
„marca electrică”.
1.4. Studiu de caz
Cet. P., 34 ani, în ascensorul spitalului, unde se afla la tratament şi preconizat spre
externare, a fost înjunghiat de o persoană necunoscută. Din ascensor a ieşit de sine stătător
cerînd ajutor şi în scurt timp a căzut la podea sîngerînd. De urgenţă a fost transferat în secţia
de chirurgie şi luat la operaţie. În timpul operaţiei s-a constatat plagă penetrantă a cutiei
toracice pe stînga cu lezarea cordului, plaga a fost suturată. După intervenţia chirurgicală
starea sănătăţii s-a ameliorat, pericol pentru viaţă nu exista. La a şasea zi pacientul a fost
externat în stare satisfăcătoare pentru supravegherea medicului de familie la domiciliu, iar la
14-cea zi după eveniment a plecat la serviciu.
Medicul legist, analizînd documentele medicale a calificat leziunea la cet. P., drept
vătămare corporală uşoară, în baza criteriului dereglării sănătăţii de scurtă durată.
Determinaţi corectitudinea aprecierii gradului de vătămare corporală.
Subiecte pentru evaluarea sumativă
1. Noţiunea de Medicină legală ca disciplină de studiu, organizarea serviciului.
2. Formele de expertiză medico-legală.
3. Obiectele de cercetare medico-legală.
4. Modul de organizare şi efectuare a expertizelor.
5. Obligaţiunile, drepturile şi responsabilitatea expertului.
6. Recuzarea expertului.
7. Participarea medicului legist la interogatoriu.
8. Participarea medicului legist la reconstituirea locului faptei.
9. Participarea medicului legist la judecată.
10. Aprecierea concluziilor medico-legale de procuror şi în şedinţa de judecată.
11. Documentaţia expertizei medico-legale.
12. Specificul efectuării expertizei medico-legale în cazurile asistenţei medicale
defectuoase.
13. Motivele expertizei medico-legale pe dosarele penale şi civile.
14. Componentele obligatorii a ordonanţei (solicitării) de efectuare a expertizei medicolegale.
15. Cercetarea cadavrului la faţa locului, etapele de evaluare şi sarcinile.
16. Motivele şi organizarea cercetării cadavrului exhumat.
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17. Specificul cercetării cadavrelor de nou-născuţi (pruncuciderea).
18. Sarcinile medicului specialist care participă la examinarea cadavrului la locul
depistării.
19. Caracterul macroscopic al formelor petelor de sînge depistate la faţa locului.
20. Cerinţele faţă de ridicarea, ambalarea şi expedierea corpurilor delicte la cercetări
medico-legale.
21. Întrebările care cer rezolvate în cadrul expertizei medico-legale a urmelor de sînge.
22. Specificul cercetării cadavrului la faţa locului în caz de accidente rutiere (auto, tren).
23. Tactica procurorului la cercetarea accidentelor soldate cu multiple victime omeneşti
(calamităţi naturale sau tehnogene, acte de terorism sau militare etc.).
24. Diagnosticul morţii biologice a omului la faţa locului; moartea aparentă şi clinică.
25. Formele, categoriile şi genurile morţii în aspect medico-juridic.
26. Modificările cadaverice precoce, tardive şi conservatoare.
27. Distrugerea cadavrelor de către insecte şi animale.
28. Factorii traumatizanţi, formele de acţiune şi criteriile de identificare a obiectelor
vulnerante.
29. Tipurile leziunilor mecanice cu obiecte contondente (excoriaţii, echimoze, plăgi,
luxaţii, fracturi, etc.).
30. Tipurile şi caracterul leziunilor produse cu obiecte ascuţite.
31. Caracterul lezional în accidente cu trafic rutier.
32. Leziuni produse prin cădere şi precipitare.
33. Leziunile produse prin armele de foc, factorii traumatizanţi ai împuşcăturii.
34. Problemele expertizei medico-legale în împuşcare.
35. Distanţele împuşcăturii în aspect medico-legal şi caracterul lezional.
36. Leziuni prin armele de vînătoare şi rafale automate.
37. Expertiza muniţiei şi dispozitivelor explozibile.
38. Asfixiile mecanice, clasificarea lor.
39. Spînzurarea, specificul cercetării la faţa locului.
40. Strangularea cu laţul şi sugrumarea, particularităţile de cercetare.
41. Înecul, moartea în apă şi semnele de retenţie a cadavrului în apă.
42. Asfixie prin compresie toraco-abdominală.
43. Specificul anchetării cazurilor de moarte în spaţii închise şi semiînchise.
44. Specificul anchetării cazurilor de moarte în incendii, carbonizarea cadavrelor.
45. Specificul anchetării în caz de moarte prin electrocuţie şi fulgeraţie.
46. Substanţele toxice, clasificarea intoxicaţiilor în aspect juridic şi medico-legal.
47. Toxicomaniile, intoxicaţiile cu medicamente şi droguri.
48. Specificul examinării la faţa locului în caz de moarte prin intoxicaţii.
49. Intoxicaţiile cu pesticide, detergenţi şi metanol.
50. Intoxicaţiile alimentare cu plante şi ciuperci otrăvitoare.
51. Expertiza medico-legală a infracţiunilor sexuale. Avortul ilegal.
52. Motivele expertizei medico-legale a persoanelor în viaţă şi problemele care necesită
rezolvare.
53. Criteriile de apreciere a gradului de gravitate a vătămărilor corporale.
54. Vătămările corporale grave.
55. Vătămările corporale de grad mediu şi uşor.
56. Noţiunile de bătaie, chinuire şi torturare.
57. Expertiza stării de sănătate, simulare, disimulare, agravare şi bolile artificiale.
58. Problemele legate de torturarea copilului.
59. Expertiza filiaţiei, motivele şi organizarea.
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