
Stomatologie  

Denumirea disciplinei Medicina legală 

Tipul  Obligator Credite 1 

Anul de studii IV Semestrul VIII 

Numărul de ore Curs  8 Lucrări practice/de laborator 14 

Seminare 6 Lucrul individual 2 

Componenta De specialitate 

Titularul de curs dr. hab. șt. med., conf. univ. Andrei Pădure 

dr. șt. med., asist. univ. Eduard Lungu 

asist. univ.Anatolii Bondarev 

Locația  mun. Chișinău, str. Vl. Korolenco 8 

Condiționări și 

exigențe prealabile de: 

Program: cunoștințe în domeniile anatomiei, morfopatologiei, fiziopatologiei, 

specialităților chirurgicale și terapeutice obținute în perioada studiilor 

universitare 

Competențe: cunoașterea limbii de predare; competențe digitale (utilizarea 

internetului, procesarea documentelor, tabelelor electronice și prezentărilor, 

utilizarea programelor de grafică); abilitatea de comunicare și lucru în echipă; 

calități – toleranță, compasiune, autonomie. 

 

Misiunea disciplinei Scopul disciplinei Medicină legală constă în studierea specificului de 

examinare şi descriere a leziunilor corporale la persoane agresate întru 

stabilirea diagnosticului clinic, dezvoltarea capacității de stabilire a 

diagnosticului diferitor traume, conştientizarea rolului informaţiilor clinice şi 

paraclinice ale pacientului la argumentarea diagnosticului clinic și elaborarea 

concluziilor expertale în funcţie de obiectul cercetat şi forma acţiunii 

traumatice. 

Scopul disciplinei Dreptul medical este familiarizarea viitorilor 

stomatologi cu noțiunea de drept medical și principiile lui, studierea 

legislației ce reglementează activitatea medicală în Republica Moldova, a 

drepturilor și responsabilităților principale ale medicilor și pacienților, 

formarea abilităților de obținere a acordului informat și a refuzului benevol, 

de respectare a drepturilor pacienților, conștientizarea responsabilității 

juridice (civile și penale) a personalului medical și a condițiilor survenirii 

acesteia. 

 

Tematica prezentată Medicina legală. Obiectul, organizarea şi bazele procesuale ale expertizei 

medico-legale. 

Tanatologia medico-legală. Metodologia examinării cadavrelor. 

Traumatologia medico-legală. Leziuni prin obiecte contondente şi ascuţite. 

Expertiza medico-legală a persoanelor. 

Dreptul medical, obiectul, conţinutul, izvoarele. 

Valoarea juridică a documentelor medicale și cerinţele înaintate faţă de 

perfectarea acestora. 

Drepturile fundamentale ale pacientului. Consimţământul pentru prestaţii 

medicale şi dreptul la informaţii despre starea sănătăţii. 

Iatrogenia, eroarea şi greşeala în practica medicală. Expertizarea deficiențelor 

profesionale medicale. 

Responsabilitatea juridică a personalului medical. 

 

Finalități de studiu • să distingă noțiunile principale ale medicinei legale; 

• să descrie leziunile corporale conform schemei generale; 

• să identifice mecanismele de producere a leziunilor corporale; 

• să aplice cerințele înaintate față de examinarea persoanelor vii; 

• să distingă valoarea înscrierilor medicale în aprecierea gravității 



vătămării corporale; 

• să aprecieze legătura de cauzalitate dintre traumă și moarte; 

• să distingă noțiunile principale ale dreptului medical; 

• să identifice drepturile pacientului, condiții de limitare a lor; 

• să aplice cerințele înaintate față de perfectarea acordului informat sau a 

refuzului benevol la intervenția medicală 

 

Manopere practice 

achiziționate 

• să stabilească mecanismele de producere a leziunilor corporale; 
• să descrie corect caracteristicile morfologice ale leziunilor produse 

prin agenţi vulneranţi mecanici; 
• să efectueze examinarea medico-legală a persoanelor vătămate; 
• să poată aprecia legătura de cauzalitate dintre diferite fenomene 

medicale, inclusiv dintre traumă și moarte; 
• să aplice respectarea și asigurarea drepturilor pacientului în activitatea 

profesională; 
• să aplice modul antipaternalist în relațiile cu pacientul; 
• să aplice informarea pacienților conform cerințelor legislației în 

vigoare; 
• să aplice principiul confidențialității informațiilor ce țin de secretul 

medical; 
• să aplice principiile obținerii și completării consimțământului 

informat al pacientului; 
• să aplice principiile obținerii și completării refuzului benevol al 

pacientului la intervenția medicală; 
• să aplice principiile completării documentației medicale conform 

cerințelor înaintate. 
 

Forma de evaluare Examen 

 

 

 

 


