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Societatea Științifică a Medicilor Legiști din Republica Moldova
Centrul de Medicină Legală pe lângă Ministerul Sănătății al RM

Catedra Medicină legală a USMF ”Nicolae Testemițanu”

invită la

A III-A CONFERINȚĂ A MEDICILOR LEGIȘTI
DIN REPUBLICA MOLDOVA CU PARTICIPARE

INTERNAȚIONALĂ, CONSACRATĂ
ANIVERSĂRII A 65 ANI DE LA FONDAREA

CENTRULUI DE MEDICINĂ LEGALĂ

6 – 8 OCTOMBRIE 2016

CHIȘINĂU, REPUBLICA MOLDOVA
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INVITAȚIE
Stimați colegi și prieteni,

comunitatea medico-legală din Republica Moldova are plăcerea să vă anunțe despre

organizarea celei de a III-a Conferințe a medicilor legiști din Republica Moldova cu

participare internațională, consacrată aniversării a 65 ani de la fondarea Centrului de

Medicină Legală.

Serviciul medico-legal în Republica Moldova a înregistrat o dezvoltare mai

vertiginoasă în a doua jumătate a sec.XX, deși unele forme de expertiză medico-

legală pe teritoriul Ţării Moldovei şi fostei Basarabii se efectuau cu multe secole în

urmă. Prin hotărârea Consiliului de Miniştri al RSSM (nr.1319 din 27.09.1951) şi

ordinul Ministerului Sănătăţii (nr.1605 din 01.10.1951) în Republica Moldova s-a

organizat Biroul Republican de Expertize Medico-Legale (BEML), care efectua toate

formele de expertiză medico-legală. Astfel, s-a format o instituţie specializată

unificată, cu statut republican, creându-se condiţii pentru ridicarea nivelului de

profesionalism al medicilor legişti, de dirijare metodico-ştiinţifică şi control asupra

calităţii activității. La 7 octombrie 1996, la propunerea şefului catedrei prof.

Gheorghe Baciu, expertului principal al Ministerului Sănătăţii prof. Gheorghe

Botezatu şi a şefului BEML dlui Ion Cuvşinov, Biroul de Expertize Medico-Legale a

fost reorganizat în Centrul de Medicină Legală, care, anul curent, marchează 20 ani

de la reorganizare. Actualmente, Centrul de Medicină Legală prestează servicii și

asigură realizarea constatărilor și expertizelor medico-legale pe întreg teritoriul țării,

fiind și bază clinică a catedrei Medicină legală a USMF ”Nicolae Testemițanu”.

În numele Comitetului de Organizare a Conferinței avem plăcerea să vă

invităm să luați parte la lucrările acestui for științific. Rămânem în speranța că

discuțiile din cadrul congresului vor contribui la un schimb eficient de informații și

vor îmbogăți experiența tuturor participanților.

Președinți:

Gheorghe Baciu, prof.univ.

Valeri Savciuc, director

Andrei Pădure, conf.univ.
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COMITETUL DE ORGANIZARE:

PREșEDINțI DE ONOARE:

Ruxanda GLAVAN Ministru al sănătății
Gheorghe BACIU ex-director al CML, ex-șef catedră Medicină legală a

USMF ”Nicolae Testemițanu”, profesor universitar
Călin SCRIPCARU profesor universitar Facultatea de drept, Universitatea

”Ștefan cel Mare”, Suceava, medic legist primar IML Iași

PREșEDINȚI:

Valeri Savciuc director al CML
Andrei Pădure șef catedră Medicină legală, USMF ”Nicolae Testemițanu”

MEMBRI:

Constantin Ciorba șef secție evaluare și monitorizare
Anatolii Bondarev secția evaluare și monitorizare
Aurel Vicol șef secție Clinică mun. Chișinău
Eugen Grinceșen șef secție Tanatologică mun. Chișinău
Oleg Iachimov șef secție medico-legală Hâncești

COMITETUL ȘTIINȚIFIC DE EDITARE
Gheorghe Baciu
Andrei Pădure
Anatolii Bondarev
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SUBIECTE

1. ISTORICUL șI ORGANIZAREA MEDICINII LEGALE

2. PROVOCĂRI ȘI PERSPECTIVE ÎN EXPERTIZA JUDICIARĂ

3. MEDICINA LEGALĂ CLINICĂ ȘI TANATOLOGICĂ

4. MEDICINA LEGALĂ DE LABORATOR

5. PREZENTĂRI DE CAZ

6. VARIA

PROGRAM

Joi, 6 octombrie

16:00 – 18:00 Întimpinarea și acomodarea oaspeților
18:00 – 20:00 Opening cocktail

Vineri, 7 octombrie

08:30 – 09:00 Înregistrarea participanților
09:30 – 10:00 Ceremonia de deschidere a Conferinței
10:00 – 11:00 Sesiune științifică
11:00 – 11:30 Pauză de cafea
11:30 – 13:00 Sesiune științifică
13:00 – 14:00 Prânzul
14:00 – 15:30 Sesiune științifică
15:30 – 16:00 Pauză de cafea
16:00 – 17:30 Sesiune științifică
18:00 – 20:00 Cina festivă

Sâmbătă, 8 octombrie

09:00 – 10:30 Sesiune științifică, concluzii, discuții
10:30 – 11:00 Ceremonia de închidere a Conferinței
11:00 – 20:00 Program socio-cultural (vizitarea mănăstirii

Hâncu, conacului lui Manuc Bei)
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GHID PENTRU AUTORI
@ Termenul limită pentru prezentarea articolelor 01 iunie 2016

@ Articolele se vor prezenta pe adresa email: medlegala@usmf.md.

@ Cerințe față de articole: Volumul unui articol – 2-5 pagini A4, dactilografiate
în Microsoft Word 2003, caractere Times New Roman, 14, intervalul 1,0. Parametrii
paginii: sus, jos, dreapta – 2,0 cm, stânga – 2,5 cm. Articolul va începe cu titlul (cu
majuscule) şi autorii (prenumele și numele deplin, denumirea instituției, orașul și
țara). În scopul facilitării identificării autorului și instituției se vor utiliza cifre arabe
în upper (superscript) index, plasat în fața prenumelui autorului și denumirii
instituției (ex.: 1Gheorghe… 1Instituție…). Se recomandă nu mai mult de 4 autori.
Articolele vor conține obligatoriu rezumat în limba engleză (cu indicarea titlului)
până la 5-7 rânduri fiecare și următoarele compartimente: actualitatea temei,
obiectivele lucrării, material şi metode de cercetare, rezultate obţinute, discuţii,
concluzii, bibliografie. Prezentările de caz, schițele istorice și biografice, articolele de
sinteză pot devia de la structura menționată. Se permite includerea în text a figurilor
(alb-negru), imaginilor (alb-negru) și tabelelor, care se întitulează şi numerotează.
Referinţele bibliografice vor fi numerotate în cifre arabe în ordinea alfabetică a
primului autor și se vor include în conținutul articolului între paranteze pătrate [1],
indicându-se doar numărul de ordine al referinței.

@ Suport informațional pentru rapoarte: PC, proiector multimedia.

@ Postere ghidate: Posterele se vor realiza în format A0.

@ Pentru mai multe informații ne contactați la:
e-mail: medlegala@usmf.md
telefon: +373 22 738284; 738725; 738292
fax: +373 22 727933

@ Persoane de contact:
Gheorghe Baciu (+373 22 738292)
Valeri Savciuc (+373 22 738284)
Andrei Pădure (+373 22 738725)

TAXA DE PARTICIPARE
Taxa de participare constituie echivalentul în MDL a 100€ și include:

participarea la sesiunile științifice, materialele Conferinței, diploma de participare,
pauzele de cafea, prânzul și cina festivă, programul socio-cultural. Taxa se achită
în numerar la înregistrarea participanților.
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