Centrul de Medicină Legală
Catedra Medicină legală a USMF ”Nicolae Testemițanu”
Societatea Științifică a Medicilor Legiști din Republica Moldova

invită la
AL III-LEA CONGRES AL MEDICILOR LEGIȘTI DIN REPUBLICA MOLDOVA
CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ,
CONSACRAT ANIVERSĂRII A 70 ANI DE LA FONDAREA
CENTRULUI DE MEDICINĂ LEGALĂ
8 OCTOMBRIE 2021
CHIȘINĂU, REPUBLICA MOLDOVA
Dragi colegi și prieteni,
comunitatea medico-legală din Republica Moldova are plăcerea să vă anunțe despre organizarea
celui de al III-lea Congres al medicilor legiști consacrat aniversării a 70 ani de la fondarea Centrului de
Medicină Legală.
Centrul de Medicină Legală este unica instituție publică de expertiză judiciară specializată în
domeniul medicinii legale și psihiatriei judiciare din Republica Moldova și este bază clinică a Catedrei de
medicină legală a USMF „Nicolae Testemițanu”.
În numele Comitetului de organizare a congresului 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.
COMITETUL DE ORGANIZARE:
PREȘEDINTE DE ONOARE:
Gheorghe Baciu
ex-director al CML, ex-șef catedră Medicină legală a
USMF ”Nicolae Testemițanu”, profesor universitar
PREȘEDINȚI:
Vasile Șarpe
director al CML, conferențiar universitar, doctor în științe medicale
Andrei Pădure
șef catedră Medicină legală, USMF ”Nicolae Testemițanu”, conferențiar
universitar, doctor habilitat în științe medicale
MEMBRI:
Constantin Ciorba
șef secție evaluare și monitorizare
Anatolii Bondarev
secția analitico-științifică, asistent universitar
Eduard Lungu
secția expertize în comisie, conferențiar universitar, dr.șt.med.
Vasile Cazacu
serviciul psihiatrie medico-legală
Victor Odovenco
șef secție histologie medico-legală
Natalia Toporeț
secția evaluare și monitorizare, asistent universitar
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INFORMAȚII IMPORTANTE
 Termenul limită de înregistrare – 19 septembrie 2021
 Termenul limită pentru prezentarea articolelor – 12 septembrie 2021
 Pentru înregistrare și încărcarea articolelor și recenziilor faceți uz de următorul link:
https://forms.gle/jfTNF4YoRBpdjRBv5
 Materialele Congresului (atât articolele in extenso, cât și rezumatele) vor fi publicate întro culegere înregistrată, care va fi disponibilă în format electronic
 Limba oficială a Congresului – română, traducere sincronă în rusă
 Din cauza pandemiei provocate de SARS-CoV-2, lucrările Congresului se vor desfășura
exclusiv on-line, doar în ziua de 8.10.2021, pe platforma Zoom. Programul rapoartelor va
fi publicat în ajun.
SUBIECTE ȘTIINȚIFICE
1. Istoricul și organizarea medicinii legale
2. Medicina legală clinică și tanatologică
3. Medicina legală de laborator
4. Dreptul medical
5. Psihiatrie și psihologie medico-legală
6. Varia
GHID PENTRU AUTORI

Cerințe față de articole: dactilografierea în Microsoft Word, caractere Times New Roman, 14,
intervalul 2,0. Parametrii paginii: sus, jos, dreapta – 2,0 cm, stânga – 2,5 cm. Articolul va începe cu titlul
(cu majuscule) şi autorii (numele și prenumele deplin, titlurile profesionale și științifice, denumirea
instituției, orașul și țara). În scopul facilitării identificării autorului și instituției se vor utiliza cifre arabe în
upper (superscript) index, plasat în fața numelui autorului și denumirii instituției (ex.: 1Baciu…
1
Instituție…). Se recomandă nu mai mult de 4 autori.
Articolele vor conține obligatoriu rezumatele în limba română, engleză (cu indicarea titlului) și
următoarele compartimente: introducere, material şi metode, rezultate, discuţii, concluzii, bibliografie.
Dimensiunile textelor (inclusiv bibliografia) nu vor depăşi 11 pagini pentru un referat general, 10 pagini
pentru o cercetare originală, 5 pagini pentru o prezentare de caz. Dimensiunea unei figuri sau a unui tabel
va fi de cel mult 1/2 pagină tip A4, iar numărul tabelelor şi al figurilor din text va fi de cel mult jumătate
minus unu din numărul paginilor dactilografiate. Fotografiile și desenele vor fi de înaltă calitate.
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]. Referinţele bibliografice vor include
obligatoriu: autorii (numele şi iniţiala prenumelui), titlul articolului citat (în limba originală), revista (cu
prescurtarea internaţională), anul apariţiei, volumul, numărul paginilor. Ex.: 1. Devaney E.J.,
Esophagectomy for achalasia: poticni selection and clinical experience. Ann. Thorac. Surg., 2001;
72(3):854-8.
Fișierul în format Word cu textul articolului va fi denumit în modul următor: <Numele primului
autor> – <2-3 cuvinte-cheie din titlul lucrării> (ex.: „Pădure – Violența în familie.docx”).

Pentru mai multe informații ne contactați la:
Web: www.medicina-legala.md
e-mail: medicina.legala.md@gmail.com

Persoane de contact:
Vasile Șarpe (+373 22 738284),
Andrei Pădure (+373 22 205516),
Anatolii Bondarev (+373 22 738727)
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