
  

 
 

 
FIŞA DISCIPLINEI 

 

 

* OB – Obligatoriu / OP – Opţional 
 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi 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 36 din care: 3.5      
curs 24 3.6  seminar/laborator 12 

Distribuţia fondului de timp ore
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele 20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 
Tutoriat 2 
Examinări 2 
Alte activităţi ................................... 0 
 

3.7 Total ore studiu individual 64 
3.8 Total ore pe semestru 100 
3.9 Număr de credite 4 
 

 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 
1.2 Facultatea Facultatea de Drept 
1.3 Departamentul Drept public 
1.4 Domeniul de studii Drept 
1.5 Ciclul de studii II - Master 
1.6 Programul de studii / Calificarea Ştiinţe penale 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei PROBLEME MEDICO-LEGALE 
2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. dr. Beatrice Gabriela Ioan 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof. dr.  Beatrice Gabriela Ioan 
2.4 An de studiu 1 2.5 Semestru 2 2.6 Tip de evaluare E 2.7 Regimul discipinei* OB 

4. Precondiţii (dacă este cazul) 
4.1 De curriculum - 
4.2 De competenţe - 

5. Condiţii (dacă este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului Videoproiector, laptop 
Acces la platforma online a UAIC Iași 

5.2 De desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului 

Halat/costum de spital, mască de protecție, mănuşi 
Acces la cazuistica Institutului de Medicină Legală Iași 
Acces la sala de autopsie a  Institutului de Medicină Legală 
Iași 
Acces la rețeaua video a  Institutului de Medicină Legală Iași 



  

 
 

 

 

 

6. Competenţe specifice acumulate 
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 C1. Interpretarea certificatelor  medico-legale și a rapoartelor medico-legale traumatologice 
C2. Interpretarea rapoartelor de autopsie medico-legală 
C3. Interpretarea diagnosticelor și concluziilor expertizelor medico-legale psihiatrice 
C4. Identificarea leziunilor de violență și interpretarea acestora în contextul mecanismului și 
circumstanțelor de producere 
C5. Cunoașterea aspectelor legale de apreciere a responsabilității medicale 
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CT1. Utilizarea cunoștințelor de traumatologie, tanatologie și psihiatrie medico-legală în perspectivă 
legală  
CT2. Integrarea cunoștințelor de medicină legală în context criminalistic 
CT3.  Integrarea cunoștințelor de medicină legală în context criminologic  

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.
1 

O
bi
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ge
ne

ra
l Dobândirea noțiunilor teoretice și a abilităților practice utile pentru interpretarea și evaluarea 

rezultatelor examinărilor traumatologică, autopsică și psihiatrică, necesare în activitatea viitorului 
jurist, în examinările la fața locului și în încadrarea legală a diferitelor fapte antisociale. 
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 La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:  
- identifice, descrie, evalueze și să interpreteze în context legal leziunile constatate pe corpul victimei 
- interpreteze concluziile certificatelor și expertizelor traumatologice medico-legale, ale rapoartelor de 
autopsie medico-legală și ale rapoartelor de expertiză medico-legală psihiatrică 
- evalueze și să încadreze din punct de vedere legal responsabilitatea  profesională medicală  

8. Conţinut 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

(ore şi referinţe bibliografice) 

1. Organizarea rețelei naționale de 
medicină legală Prezentare power point 2 ore 

2. 

Leziuni de violență elementare:  
- clasificare, descriere, mecanisme de 
producere 
- leziunile și decesul prin împușcare 

Prezentare power point 
Prezentare de caz 2 ore 

3. 
 
Moartea: definire, criterii și semne 
diagnostice 

Prezentare power point 
 Prezentare de caz 2 ore 

4. 
Leziunile și decesul în traumatismele 
cranio-cerebrale 
 

Prezentare power point 
Prezentare de caz 2 ore 

5.  Leziunile și decesul în cădere și 
precipitare 

Prezentare power point 
Prezentare de caz 2 ore 

6. Leziunile și decesul prin accidente 
rutiere 

Prezentare power point 
 Prezentare de caz 2 ore 



  

 
 

7. Leziunile și decesul prin asfixii 
mecanice  

Prezentare power point 
Prezentare de caz 2 ore 

8. Leziunile și decesul prin acțiunea 
agenților fizici 

Prezentare power point 
Prezentare de caz 2 ore 

9. Leziunie și decesul prin intoxicații Prezentare power point 
Prezentare de caz 2 ore 

10. Identificarea medico-legală Prezentare power point 
Prezentare de caz 2 ore 

11. Expertiza medico-legală în viol, avort și 
uciderea nou-născutului de către mamă Power point, on line 2 ore 

12. Răspunderea profesională medicală: 
civilă, penală, disciplinară 

Prezentare power point 
Prezentare de caz 2 ore 

Bibliografie: 
1. Ioan B. Tanatologie medico-legală- note de curs. Iași: Junimea, 2007 
2. Scripcaru C., Ioan B. Medicina legală în justiţie. Iași: Cugetarea, 2001 
3. Stan C., Ioan B. Traumatismele cranio-cerebrale. Implicaţii medico-legale, legislative şi etice, Rm Vâlcea: 
Conphys, 2006 
4. Beatrice Ioan, Andrei Codruț Nanu. Răspunderea profesională în medicină. Iași:Junimea, 2017 
5. Noul Cod Penal și Noul Cod de Procedură Penală 
8.2 Seminar / Laborator Metode de predare Observaţii 

(ore şi referinţe bibliografice)

1. Tipuri de examinări medico-legale Prezentare power-point 
Prezentare de caz 1 oră 

2. 

Autopsia medico-legală 
- situații și procedura de solicitare 
- obiectivele necropsiei medico-legale 
- regulile de efectuare a necropsiei 
medico-legale 
- tehnica necropsiei medico-legale 

Prelegere interactivă 
Prezentare de caz - asistarea 
la autopsie- sala de autopsie 
a IML Iași/rețeaua video a IML 
Iași 

1 oră  

3.  
Autopsia medico-legală  
- certificatul constatator al decesului 
- raportul de autopsie medico-legală 

Prelegere interactivă 
Prezentare de caz  1 oră 

4.  
Autopsia medico-legală în diferite cauze 
de deces 
 

Prezentare de caz - asistarea 
la autopsie- sala de autopsie 
a IML Iași/rețeaua video a IML 
Iași 

1 oră 

5.  

Descrierea şi interpretarea leziunilor de 
violenţă la persoana vie 
Aprecierea gravității leziunilor traumatice 
 

Prezentare de caz 1 oră 

6. 

Descrierea şi interpretarea leziunilor de 
violenţă la persoana vie 
- Certificatul medico-legal 
-Expertiza medico-legală traumatologică 

Prezentare de caz 1 oră 

7. 
Descrierea şi interpretarea leziunilor în 
agresiunile sexuale, la persoana vie și la 
cadavru  

Prezentare de caz 1 oră 

8. 

Expertiza medico-legală psihiatrică (1) 
- situații și procedura de solicitare 
- obiective 
- reguli de efectuare  

Asistare la examinarea 
medico-legală psihiatrică-
Institutul de Psihiatrie Socola 
Prezentare de caz 

1 oră 

9.  Expertiza medico-legală psihiatrică (2) 
- raportul de expertiză medico-legală 

Asistare la examinarea 
medico-legală psihiatrică- 1 oră 



  

 
 

 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere în 
nota finală (%) 

10.4 Curs Însușirea cunoștințelor 
teoretice Test grilă 70% 

10.5 Seminar/ Laborator Însușirea cunoștințelor 
teoretice și practice  Referat 30% 

10.6 Standard minim de performanţă -  nota 5 

 

 
 
Data completării 
21.09.2021 

Titular de curs 
Prof. dr. Beatrice Gabriela Ioan 

Titular de seminar 
Prof. dr. Beatrice Gabriela Ioan 

   
  

 
 

Data avizării în departament Director de departament 
24.09.2021 Lect. univ. dr. Carmen Moldovan 
 

psihiatrică Institutul de Psihiatrie Socola 
Prezentare de caz 

10. Examenul serologic în practica medico-
legală 

Prezentare de caz 
Demonstrație în cadrul 
laboratorului de serologie al 
IML Iași 

1 oră 

11. 

Examenul toxicologic în practica 
medico-legală  
- Determinarea alcoolemiei la persoana 
vie și la cadavru  
- Calculul retroactiv al alcoolemiei 

Prezentare de caz 
 1 oră 

12. Identificarea medico-legală Prezentare de caz 1 oră 

Bibliografie: 
1. Ioan B. Tanatologie medico-legală- note de curs. Iași: Junimea, 2007 
2. Scripcaru C., Ioan B. Medicina legală în justiţie. Iași: Cugetarea, 2001 
3. Stan C., Ioan B. Traumatismele cranio-cerebrale. Implicaţii medico-legale, legislative şi etice, Rm Vâlcea: 
Conphys, 2006 
4. Beatrice Ioan, Andrei Codruț Nanu. Răspunderea profesională în medicină. Iași:Junimea, 2017 
5. Noul Cod Penal și Noul Cod de Procedură Penală 
9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor 
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Disciplina ”Probleme medico-legale” furnizează cunoștințele teoretice și abilitățile practice necesare 
masteranzilor pentru identificarea și interpretarea corectă a aspectelor medico-legale în contextul practicii 
judiciare. Relevanța elementelor teoretice va fi demonstrată în cadrul unor studii/prezentări de caz în care 
aportul medicinii legale a fost hotărâtor pentru soluționarea judiciară corectă. Masteranzii vor avea ocazia să 
asiste la autopsii medico-legale, examinări medico-legale psihiatrice şi consultaţii traumatologice în cazuri de 
agresiune fizică sau sexuală, fie prin prezența lor la Institutul de Medicină Legală Iași și Institutul de Psihiatrie 
Socola Iași, fie prin intermediul prezentărilor de caz. Masteranzii vor avea, de asemenea, ocazia să se 
familiarizeze cu procedura de realizare și modalitatea de interpretare a rezultatelor unor investigaţii de 
laborator cum ar fi: examinarea serologică, toxicologică sau examinarea destinată identificării medico-legale.  


