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 FIŞA DISCIPLINEI 

 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Metode de investigaţii în expertiza medico-legală 

2.2 Titularul activităţilor de curs doctor în medicină, conf.univ., ION CUVȘINOV 

2.3 Titularul activităţilor de seminar doctor în medicină, conf.univ., ION CUVȘINOV 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul  II 2.6 Tipul de evaluare V 2.7 Regimul disciplinei Ob. 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care:   3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care:   3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp  ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 80 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri  20 

Tutoriat  10 

Examinări 4 

Alte activităţi................................... 4 

3.7 Total ore studiu individual 138 

3.9 Total ore pe semestru 180 

3. 10 Numărul de credite 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA ”DUNAREA DE JOS” DIN GALATI 

1.2 Facultatea  Facultatea Transfrontalieră de Ştiinţe Umaniste, Economice şi Inginereşti 

1.3 Departamentul Stiinte juridice 

1.4 Domeniul de studii  Drept/Științe Administrative 

1.5 Ciclul de studii Ciclul II - studii universitare de Master 

1.6 Programul de studii/Calificarea Ştiinţe Penale şi Criminalistica 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  n/a 

n/a 

 

4.2 de competenţe  

n/a 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfăşurare a 

cursului  

Cursul se desfăşoară pe baza bibliografiei indicate şi a notelor de curs, avand caracter 

interactiv. Se utilizează prezentări cu ajutorul TIC. 

5.2. de desfășurare a 

seminarului/laboratorului 

Seminarul se desfăşoară pe baza bibliografiei indicate şi a notelor de curs. Sarcinile de 

lucru se rezolvă atât în echipe de lucru cât şi indvidual, sub îndrumarea şi controlul cadrului 

didactic. Studenţii sunt încurajaţi să-şi perfecţioneze calitatea expunerilor si modul propriu 

de gandire si definire a conceptelor 

6. Competenţele specifice acumulate  
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8. Conţinuturi 

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii 

Tematica Curs interactiv, 

descoperirea dirijată 

Se utilizează pentru toate 

cursurile 

1. Introducere în medicina legală. Bazele procesuale ale 

expertizei medico-legale 
2ore  

2. Tanatologia medico-legală. Stabilirea vechimii morții 4 ore  

3. Traumatologia medico-legală 6 ore  

4. Asfixiile mecanice 6 ore  

5.  Intoxicațiile în aspect medico-legal 4 ore  

6. Metode de cercetare a cadavrelor la fața locului 2 ore  

7. Metode suplimentare de cercetări de laborator în practica 

medico-legală 
4 ore  

Bibliografie: 

1) Baciu Gh. Accidente la copii. Chișinău, 1987, 138 p. 

2) Baciu Gh. Bazele morfologiei de vârstă și adaptării sportive. Chișinău, 1987, 76 p. 

3) Baciu Gh. Anatomie și morfologie sportivă. Chișinău 1993, 283 p. 

4) Baciu Gh. Curs de medicină legală. Chișinău: USM, 1993, vol. I, 78 p. 

5) Baciu Gh. Curs de medicină legală. Chișinău: USM, 1993, vol. II., 80 p. 

6) Baciu Gh. Medicina legală. Chișinău: Știința, 1993, 150 p. 

7) Baciu Gh., Ungurean S. Cercetarea medico-legală a cadavrului. Chișinău, 1996, 104 p. 

8) Baciu Gh. Istoricul medicinei legale în Republica Moldova. Chișinău, 1997, 97 p 
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• Aplicarea și transferul abilităților conceptual-tehnice și rezolvarea de probleme în domeniul de studii; 

• Aplicarea și transferul abilităților de tip conceptual-tehnic și rezolvarea problemelor în contexte bine 

definite – participarea în echipă la realizarea  unor programe specifice domeniului medicinii legale; 

• Reflecția critică și capacitatea de evaluare a situațiilor concrete sub forma judecăților de valoare; 

• Demonstrarea abilităților de analiză critic-constructivă a conceptelor, abordărilor, teoriilor, modelelor și 

metodelor de bază sub forma judecăților privind metodele de investigare în cadrul expertizei medico-

legale; 

• Utilizarea cunoștințelor pentru a activa în organele competente în domeniul justiției penale la nivel național 

și internațional și aplicarea practică a cunoștințelor acumulate; 

• Utilizarea adecvată de criterii și metode standard de evaluare, pentru a fi în măsură să explice și să 

interpreteze procese, programe, proiecte, concepte, metode și teorii specifice expertizei medico-legale;  

• Aplicarea unor deprinderi de inovare și creație originală pentru elaborarea unor proiecte profesionale. 
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 • Capacitate de analiză şi sinteză; 

• Abordare multidisciplinară a fenomenelor juridice; 

• Autoevaluarea nevoii de continuare a formării profesionale, prin valorificarea oportunităţilor de 

identificare şi asimilare de noi cunoştinţe în domeniu; 

• Să asume implicarea în activităţi de cercetare, cum ar fi documentarea, nevoia permanentă de 

perfecţionare. 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei  • Familiarizarea masteranzilor cu noțiuni generale și speciale privind 

metodele de investigare în domeniul medicinii legale;  

7.2 Obiectivele specifice  • Abilitarea cu noțiunile generale în domeniul medicinii legale, 

cunoașterea aspectelor și principiilor fundamentale ale expertizei 

medico-legale; 

• Metodele de investigații în cadrul expertizei medico-legale;  

• Utilizarea metodologiei de expertizare medico-legală;  

• Analizarea și interpretarea cadrului procesual al expertizei medico-

legale; 

• Cunoaşterea elementelor esenţiale ale concluziilor expertizei medico-

legale în calitate de probe în cauzele penale și civile; 
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9) Baciu Gh. Medicina legală. Chişinău: Ruxanda, 1999, 230 p. 

10) Dolea I., Doraș S., Baciu Gh., Pădure A., Coșiug I, Râjcova S. Expertiza judiciară în cauzele privind minorii. 

Chișinău, 2005, 132 p. 

11) Baciu Gh., Pădure A., Șarpe V. Traumatismele mecanice în aspect medico-legal. Chișinău:Tipografia Centrală, 

2006, 255 p. 

12) Baciu Gh. Centrul de Medicină Legală la 50 de ani. Chișinău, 2006,133 p. 

13) Baciu Gh. Expertiza medico-legală a cadavrului şi persoanei (Ghid practic). Chişinău, 2008, 178 p. 

14) Baciu Gh. Suport de curs la medicina legală. Institutul Naţional al Justiţiei, Chişinău, 2009. 

15) Baciu Gh. Curs de medicină legală. Chişinău: Balacron, 2013, 302 p. 

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

Tematica/ metode de predare/  

 

Analiză comparativă 

Dezbatere euristică 

Studii de caz  

Se utilizează pentru toate 

seminariile 

1. Cercetarea cadavrului la fața locului 4 ore  

2. Expertiza persoanelor agresate 2 ore  

3. Particularitățile cercetării victimelor în cazurile de abuz sexual  2 ore  

4. Metode de cercetare a corpurilor delicte 2 ore  

5. Analize situațiilor de caz 4 ore  

Bibliografie: 

1) 1. Baciu Gh. Accidente la copii. Chișinău, 1987, 138 p. 

2) Baciu Gh. Bazele morfologiei de vârstă și adaptării sportive. Chișinău, 1987, 76 p. 

3) Baciu Gh. Anatomie și morfologie sportivă. Chișinău 1993, 283 p. 

4) Baciu Gh. Curs de medicină legală. Chișinău: USM, 1993, vol. I, 78 p. 

5) Baciu Gh. Curs de medicină legală. Chișinău: USM, 1993, vol. II., 80 p. 

6) Baciu Gh. Medicina legală. Chișinău: Știința, 1993, 150 p. 

7) Baciu Gh., Ungurean S. Cercetarea medico-legală a cadavrului. Chișinău, 1996, 104 p. 

8) Baciu Gh. Istoricul medicinii legale în Republica Moldova. Chișinău, 1997, 97 p 

9) Baciu Gh. Medicina legală. Chişinău: Ruxanda, 1999, 230 p. 

10) Dolea I., Doraș S., Baciu Gh., Pădure A., Coșiug I, Râjcova S. Expertiza judiciară în cauzele privind minorii. 

Chișinău, 2005, 132 p. 

11) Baciu Gh., Pădure A., Șarpe V. Traumatismele mecanice în aspect medico-legal. Chișinău:Tipografia Centrală, 

2006, 255 p. 

12) Baciu Gh. Centrul de Medicină Legală la 50 de ani. Chișinău, 2006,133 p. 

13) Baciu Gh. Expertiza medico-legală a cadavrului şi persoanei (Ghid practic). Chişinău, 2008, 178 p. 

14) Baciu Gh. Suport de curs la medicina legală. Institutul Naţional al Justiţiei, Chişinău, 2009. 

15) Baciu Gh. Curs de medicină legală. Chişinău: Balacron, 2013, 302 p. 

 

 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 

din nota finală 

10.4 Curs 

Gradul de înţelegere şi 

însuşire a materiei – evaluare 

finală sumativă 

Examen scris 90% 

10.5 Seminar/laborator 

Gradul de cunoaştere a 

materiei predate şi a 

bibliografiei 

Evaluare continuă, potrivit temelor de 

seminar 

10% 

10.6 Standard minim de performanţă 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

 

 

  

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

S-a asigurat concordanţa cu cerinţele reformei judiciare, potrivit cerinţelor şi standardelor europene 


