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Volumul asistenței medicale acordate de medicii rezidenți 

 și limitele de competență la specialitatea Medicina Legală, pe ani de instruire 

Interpretare – I 

Asistare – A 

Executare - E 

COMPETENTE DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ ACORDATĂ VOLUMUL 
(Nr. pacienți/ 
investigații/ 
proceduri/ 
intervenții) 

PENTRU TOȚI ANII DE STUDII  

Examinarea cadavrului la faţa locului A/E – 60/80 
Participarea la depistarea și gestionarea probelor biologice la faţa 
locului 

A/E – 20/25 

Studierea ordonanţei de dispunere a expertizei privind cadavrul  A/E – 90/90 

Examinarea cadavrelor persoanelor decedate prin cauze 
neviolente 

A/E – 20/22 

Examinarea cadavrelor persoanelor decedate prin cauze violente A/E – 50/46 

Examinarea cadavrelor de nou-născuţi şi prunci A/E – 7/9 
Examinarea cadavrelor exhumate, dezmembrate, neidentificate, în 
stare de putrefacţie, scheletate 

A/E – 13/13 

Studierea fişelor medicale ale persoanelor decedate în staţionare  A/E – 5/32 

Prelevarea şi gestionarea probelor biologice de la cadavre pentru 
investigaţii de laborator   

A/E – 90/90 

Stabilirea diagnosticului medico-legal şi redactarea certificatului 
medical constatator al decesului 

A/E – 90/90 

Interpretarea rezultatelor investigaţiilor de laborator    A/I – 90/90 
Redactarea raportului medico-legal privind cadavrele A/E – 90/90 

Studierea ordonanţei de dispunere a expertizei privind persoanele 
vii 

A/E – 150/632 

Examinarea persoanelor cu leziuni corporale A/E – 135/528 

Efectuarea expertizei persoanelor în baza documentelor medicale  A/E – 10/100 
Evaluarea capacităţii de muncă, aprecierea stării sănătăţii şi 
vârstei persoanei 

A/E – 5/5 
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Interpretarea şi utilizarea rezultatelor consultaţiilor specialiştilor  A/I – 20/230 

Studierea ordonanţei de dispunere a expertizei privind 
infracţiunile sexuale 

A/E – 5/10 

Obţinerea consimţământului informat pentru activități medico -
legale 

A/E – 5/10 

Completarea formularului consimțământului și a refuzului 
informat 

A/E – 5/10 

Examinarea persoanelor în agresiuni sexuale A/E – 5/10 
Expertiza stărilor sexuale contestabile  A/E – 5/5 

Prelevarea şi gestionarea probelor biologice de la persoane pentru 
investigaţii de laborator   

A/E – 5/7 

Interpretarea rezultatelor investigaţiilor de  laborator    A/I – 5/7 

Studierea ordonanţei de dispunere a expertizei în cazurile de 
tortură 

A/E – 5/15 

Examinarea victimelor torturii A/E – 5/15 
Redactarea raportului medico-legal privind persoanele A/E – 165/663 

Procesarea materialului necropsic pentru cercetări histologice  A – 50 
Interpretarea tabloului microscopic al patologiilor traumatice  A – 15 

Studierea ordonanţelor de dispunere a expertizelor toxicologice  A – 30 

Analizarea principiilor de identificare a toxicelor A – 30 
Studierea ordonanţelor de dispunere a expertizelor biologice  A – 10 

Analizarea metodelor (serologice, citologice, etc.) de cercetare 
biologică a corpurilor delicte 

A – 10 

Studierea ordonanţelor de dispunere a expertizelor  medico-
criminalistice 

A – 10 

Analizarea metodelor de cercetare medico-criminalistică A – 10 
Examinarea pacienților cu traume cranio-cerebrale şi vertebro-
medulare 

A – 15 

Examinarea pacienților cu traume osteo-articulare A – 15 

Interpretarea rezultatelor explorărilor imagistice  A – 15 
Examinarea morfopatologică a cadavrului  A – 5 

Efectuarea expertizei psihiatrico-judiciare A – 5 

Participarea la ședințele de judecată  A – 5 
ANUL I (45 săpt.) 

Examinarea cadavrului la faţa locului A/E – 50/20 
Participarea la depistarea și gestionarea probelor biologice la faţa 
locului 

A/E – 20/5 
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Studierea ordonanţei de dispunere a expertizei privind cadavrul  A/E – 75/30 

Examinarea cadavrelor persoanelor decedate prin cauze 
neviolente 

A/E – 20/7 

Examinarea cadavrelor persoanelor decedate prin cauze violente A/E – 40/16 
Examinarea cadavrelor de nou-născuţi şi prunci A/E – 5/2 

Examinarea cadavrelor exhumate, dezmembrate, neidentificate, în 
stare de putrefacţie, scheletate 

A/E – 10/5 

Studierea fişelor medicale ale persoanelor decedate în staţionare  A/E – 5/10 

Prelevarea şi gestionarea probelor biologice de la cadavre pentru 
investigaţii de laborator   

A/E – 75/30 

Stabilirea diagnosticului medico-legal şi redactarea certificatului 
medical constatator al decesului 

A/E – 75/30 

Interpretarea rezultatelor investigaţiilor de laborator    A/I – 75/30 
Redactarea raportului medico-legal privind cadavrele A/E – 75/30 

ANUL II (45 săpt.) 

Se menţin manoperele şi competenţele de la nivelul anului 1 cu 

prevalarea manoperelor efectuate de sinestătător 

 

Examinarea cadavrului la faţa locului A/E – 10/30 
Participarea la depistarea și gestionarea probelor biologice la faţa 
locului 

E – 10 

Studierea ordonanţei de dispunere a expertizei privind cadavrul  A/E – 15/40 

Examinarea cadavrelor persoanelor decedate prin cauze 
neviolente 

E – 10 

Examinarea cadavrelor persoanelor decedate prin cauze violente A/E – 10/20 
Examinarea cadavrelor de nou-născuţi şi prunci A/E – 2/5 

Examinarea cadavrelor exhumate, dezmembrate, neidentificate, în 
stare de putrefacţie, scheletate 

A/E – 3/5 

Studierea fişelor medicale ale persoanelor decedate în staţionare  E – 15 
Prelevarea şi gestionarea probelor biologice de la cadavre pentru 
investigaţii de laborator   

A/E – 15/40 

Stabilirea diagnosticului medico-legal şi redactarea certificatului 
medical constatator al decesului 

A/E – 15/40 

Interpretarea rezultatelor investigaţiilor de laborator    A/I – 15/40 

Redactarea raportului medico-legal privind cadavrele A/E – 15/40 

Studierea ordonanţei de dispunere a expertizei privind persoanele 
vii 

A/E – 150/300 
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Examinarea persoanelor cu leziuni corporale A/E – 135/278 

Efectuarea expertizei persoanelor în baza documentelor medicale  A/E – 10/20 
Evaluarea capacităţii de muncă, aprecierea stării sănătăţii şi 
vârstei persoanei 

A/E – 5/5 

Interpretarea şi utilizarea rezultatelor consultaţiilor specialiştilor  A/I – 20/50 

Redactarea raportului medico-legal privind persoanele vii A/E – 150/300 

Anul III (27săpt. – stagiu Medicina Legală +18 săpt. stagii conexe) 

Se menţin manoperele şi competenţele de la nivelul anului 1 și 2 cu 

prevalarea manoperelor efectuate de sinestătător 

 

Examinarea cadavrului la faţa locului E – 30 

Participarea la depistarea și gestionarea probelor biologice la faţa 
locului 

E – 10 

Studierea ordonanţei de dispunere a expertizei privind cadavrul  E – 20 

Examinarea cadavrelor persoanelor decedate prin cauze 
neviolente 

E – 5 

Examinarea cadavrelor persoanelor decedate prin cauze violente E – 10 
Examinarea cadavrelor de nou-născuţi şi prunci E – 2 

Examinarea cadavrelor exhumate, dezmembrate, neidentificate, în 
stare de putrefacţie, scheletate 

E – 3 

Studierea fişelor medicale ale persoanelor decedate în staţionare  E – 7 
Prelevarea şi gestionarea probelor biologice de la cadavre pentru 
investigaţii de laborator   

E – 20 

Stabilirea diagnosticului medico-legal şi redactarea certificatului 
medical constatator al decesului 

E – 20 

Interpretarea rezultatelor investigaţiilor de laborator    I – 20 

Redactarea raportului medico-legal privind cadavrele E – 20 
Studierea ordonanţei de dispunere a expertizei privind persoanele 
vii 

E – 332 

Examinarea persoanelor cu leziuni corporale E – 250 

Efectuarea expertizei persoanelor în baza documentelor medicale  E – 80 

Evaluarea capacităţii de muncă, aprecierea stării sănătăţii şi 
vârstei persoanei 

E – 3 

Interpretarea şi utilizarea rezultatelor consultaţiilor specialiştilor  I – 180 
Studierea ordonanţei de dispunere a expertizei privind 
infracţiunile sexuale 

A/E – 5/10 

Obţinerea consimţământului informat pentru activități medico - A/E – 5/10 
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legale 

Completarea formularului consimțământului și a refuzului 
informat 

A/E – 5/10 

Examinarea persoanelor în agresiuni sexuale A/E – 5/10 
Expertiza stărilor sexuale contestabile  A/E – 5/5 

Prelevarea şi gestionarea probelor biologice de la persoane pentru 
investigaţii de laborator   

A/E – 5/7 

Interpretarea rezultatelor investigaţiilor de  laborator    A/I – 5/7 

Studierea ordonanţei de dispunere a expertizei în cazurile de 
tortură 

A/E – 5/15 

Examinarea victimelor torturii A/E – 5/15 
Redactarea raportului medico-legal privind persoanele A/E –15/360 

Procesarea materialului necropsic pentru cercetări histologice  A – 50 
Interpretarea tabloului microscopic al patologiilor traumatice  A – 15 

Studierea ordonanţelor de dispunere a expertizelor toxicologice  A – 30 

Analizarea principiilor de identificare a toxicelor A – 30 
Studierea ordonanţelor de dispunere a expertizelor biologice  A – 10 

Analizarea metodelor (serologice, citologice, etc.) de cercetare 
biologică a corpurilor delicte 

A – 10 

Studierea ordonanţelor de dispunere a expertizelor  medico-
criminalistice 

A – 10 

Analizarea metodelor de cercetare medico-criminalistică A – 10 
Examinarea pacienților cu traume cranio-cerebrale şi vertebro-
medulare 

A – 15 

Examinarea pacienților cu traume osteo-articulare A – 15 

Interpretarea rezultatelor explorărilor imagistice A – 15 
Examinarea morfopatologică a cadavrului  A – 5 

Efectuarea expertizei psihiatrico-judiciare A – 5 

Participarea la ședințele de judecată  A – 5 

 

NOTĂ: Cercetările medico-legale sunt parte componentă a actului de justiție, din care 

motiv toate activitățile medico-legale, indiferent de anii de studii, se realizează de 

medicul rezident doar sub patronatul expertului judiciar medico-legal. Medicul rezident 

nu este împuternicit de sine stătător să efectueze manopere și să semneze documente 

medico-legale. 
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Coordonator de rezidenți,  
Şef catedră, dr.hab.şt.med.,  
conferenţiar universitar                Andrei Pădure 

 

Responsabil universitar de rezidenți  
dr.şt.med., asistent universitar      Eduard Lungu 


