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D o c t ri nă

The problem of anthropogenic disasters and calamities with multiple human 
casualties became an imperative with an overriding value in the world. Medico-
legal activities can be divided in several successive stages. It begins in disaster 
area with diagnosis of death, description of specific signs and cadaver cloths, fix-
ing of the main injuries and the character of separate fragments, participation in 
discovering, drawing of biological samples etc. All the signs and traces that may 
facility identification of the victim should be fixed during cadaver’s examination 
in the morgue. Forensic institution’s leaders should contribute to the organization 
of strict evidence of cadavers; assurance of storage rooms; examination and iden-
tification of cadavers; taking measures of protection against contamination and 
epidemic spreading by specialists; preservation of cadavers in optimal conditions 
until the burial. Multiple calamities and anthropogenic disasters in the world rep-
resent an important cause for the reevaluation in procedural, organizational and 
methodical aspect of these stringent problems. Countries all over the world are 
interested in solving of these problems.

Atestăm ultimul timp în plan mondial creșterea consi-
derabilă a numărului de calamități naturale, catastrofe, 
acte de terorism, accidente colective de trafic, explozii, 
incendii, conflicte militare regionale soldate cu multi-
ple victime omenești. Încă se mai păstrează în memorie 
actele de terorism de la Moscova din  9 septembrie 1999 
și  6 februarie 2004 în urma cărora au decedat multe 
persoane, sau  a calamităților naturale din Indonezia 
(2004) și Japonia (2011) cu  zeci de mii de victime. Pier-
derile omenești și economice în astfel de situații sunt 
enorme și irecuperabile pentru întreaga comunitate a 
regiunii respective. Cele relatate ne demonstrează că 
problema în cauză devine tot mai actuală pentru toate 
țările lumii, necesită o atenție deosebită, inclusiv și pen-
tru întreprinderea măsurilor adecvate întru minimali-
zarea eventualelor pierderi omenești și materiale.
La cercetarea și lichidarea consecințelor catastrofe-
lor neordinare trebuie să participe mai multe echipe 
de specialiști din instituțiile tehnice, de apărare civi-

lă, pompieri, procurori, criminaliști, ofițeri de poliție, 
medici și medici legiști. Activitatea lor urmează a fi 
coordonată de către o comisie specială cu participa-
rea reprezentanților organelor publice centrale și lo-
cale, care ar elabora de urgență un plan organizatoric 
de acțiuni concrete. La rândul său, fiecare echipă de 
specialiști va activa în baza unor sarcini și metodologii 
corespunzătoare specificului de activitate și pregătirii 
profesionale. De prevăzut ca locul evenimentului să 
fie asigurat de un cordon de securitate de către echi-
pajele de poliție, lăsându-se numai un singur spațiu de 
acces unde se va ține un registru al persoanelor care 
vor intra în zonă. Pentru protecția echipelor de lucru 
trebuie identificate și neutralizate pericolele potențiale 
(de prăbușiri, incendii, explozii secundare etc.) de către 
pompieri, pirotehnicieni și alți specialiști.
Una din principalele sarcini a participanților la lichida-
rea consecințelor din aria catastrofei constă în salvarea 
și înregistrarea supraviețuitorilor. Persoanelor găsite în 
viață li se va acorda, în primul rând, ajutorul medical, 
iar în caz de necesitate se v-a organiza transportarea 
lor la instituțiile medicale din apropierea evenimentu-
lui. Persoanele vătămate care ajung de sine stătător la 
instituțiile medicale unde și decedează vor fi identifi-
cate în prezența medicului din spital și a unui ofițer de 
poliție sau procuror în baza documentelor respective, 
a declarațiilor făcute în timpul vieții sau a rudelor și 
cunoscuților. Victimele care decedează în drum spre  
spital vor fi transportate direct în morgile secțiilor me-
dico-legale sau în cele prozecturale spitalicești, unde 
vor fi înregistrate, iar ulterior, la solicitarea organelor  
de drept, cercetate de către specialiștii serviciului me-
dico-legal.
Este important de reținut că în timpul catastrofelor și 
calamităților cu multiple victime omenești adesea di-
ficilă devine problema transportării lor la spitale sau 
a decedaților în secțiile medico-legale. În astfel de 
situații este rezonabil de folosit potențialul unităților 
de transport din dotarea armatei naționale, apărării ci-
vile, instituțiilor medicale, poliție, a organelor publice 
locale etc.
Una din primele acțiuni importante prevăzute de Codul 
de procedură penală întreprinse în cadrul cercetărilor 
operative este examinarea locului faptei. Reușita aces-
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tor cercetări în mare măsură depinde de succesiunea, 
competența, minuțiozitatea în care s-au efectuat măsu-
rile respective și la timpul oportun. Cele relatate cu atât 
mai mult se referă la diverse catastrofe sau calamități 
cu numeroase victime  omenești. Situarea și raportul 
anumitor  obiecte sau a unor părți componente ale lor, 
atitudinea cadavrelor sau a segmentelor anatomice ca-
daverice, diverse urme sau rămășițe de explozii depis-
tate la fața locului pot fi prețioase informații în calitate 
de probe obiective, care  caracterizează accidentul sau 
infracțiunea, pot explica motivele și modalitatea de 
producere, care, în complexitatea lor, va ajuta organele 
de resort la edificarea versiunii. Este dovedit faptul că 
nu rareori chiar cele mai mici, la prima vedere neîn-
semnate, detalii asupra probelor de la fața locului pot 
avea o importanță decisivă la cercetarea cazului, contri-
bui la concretizarea circumstanțelor în care au avut loc 
evenimentul și natura faptei.
Procurorul sau ofițerul întocmește procesul- verbal de 
examinare la fața locului, iar dacă se descoperă persoa-
ne decedate, este invitat și medicul legist sau alt medic 
în calitate de specialist. Sarcinile principale ale medi-
cului legist la fața locului constă în stabilirea diagnosti-
cului morții biologice a persoanei, aprecierea vechimii 
morții, descrierea leziunilor corporale și a semnelor 
specifice stabilite la examinarea externă a cadavrului, 
va ajuta procurorul sau ofițerul de urmărire penală la 
depistarea și descrierea corpurilor delicte și la  întocmi-
rea ordonanței despre dispunerea expertizei medico-le-
gale și a întrebărilor adresate spre soluționare.
Cele mai importante etape de cercetare la fața locului 
sunt depistarea, prelevarea și ambalarea corectă a cor-
purilor delicte de origine biologică (urme de sânge, 
spermă, fire de păr etc.). Obligatoriu ele vor fi  expedia-
te pentru cercetări suplimentare de laborator împreună 
cu documentele respective de însoţire. Fragmentele de 
cadavre depistate în aria catastrofei vor fi împachetate 
în pungi de polietilenă, cutii de carton sau alte materia-
le improvizate, cu cizelarea lor separată.
Un rol important în catastrofe cu numeroase jertfe 
omenești se atribuie serviciului medico-legal, începând 
cu  examinarea  cadavrelor la fața locului și până la  eli-
berarea certificatelor de deces. O problemă aparte con-
stituie evidența decedaților. La locul depistării se vor 
numerota toate cadavrele și părțile componente separa-
te ale lor, apoi, împreună cu obiectele particulare găsite 
în jurul lor, se vor transporta într-un anumit punct de 
colectare din preajma dezastrului. Dintre alte  sarcini 
organizatorice ale serviciului medico-legal fac parte:
asigurarea cu încăperi adecvate pentru depozitarea, 
înregistrarea și examinarea cadavrelor; păstrarea cada-
vrelor și a resturilor umane în condiții optime pentru 
identificare și neadmiterea dezvoltării proceselor de 

putrefacție până la solicitarea lor de către aparținători. 
De regulă, cadavrele se eliberează doar după finisarea 
procedurilor de identificare.
Unii autori [11] menționează că în timpul catastrofelor 
tehnologice sau naturale cu numeroase victime uma-
ne prioritar apare problema identificării, care  prevede 
două forme principale: prin anchetare și prin expertiză 
medico-legală. Probațiunea ultimei forme adesea este 
mai  înaltă. Procesul de identificare trebuie exercitat cât 
mai curând posibil pentru a nu admite dezvoltarea pro-
ceselor de putrefacție, apariția și răspândirea epidemii-
lor, ceea ce  dictează înhumarea cât se poate de timpurie 
a cadavrelor.
Procedura de identificare a cadavrelor constă din ur-
mătoarele componente: examinarea și descrierea îm-
brăcămintei și încălțămintei; studierea conținutului din 
buzunare; descrierea exterioară a cadavrului conform 
metodei „portretul verbal”; descrierea semnelor spe-
cifice (tatuaje, cicatrice, bonte, semne postoperatorii 
etc.); stabilirea semnelor individuale și profesionale; 
fotografierea cadavrelor și a semnelor specifice; dacti-
loscopierea; stabilirea markerelor molecular-genetici; 
efectuarea altor cercetări de laborator prin metode  me-
dico-criminalistice de identificare.  Însăşi procesul de 
identificare poate prezenta serioase dificultăți în stările 
de putrefacție avansată sau în cazuri de deteriorări post-
mortem produse de animale. În aceste situaţii, până la 
începutul procedurilor  de identificare este  rezonabil a 
purcede la restaurarea țesuturilor modificate și restabi-
lirea aspectului natural prin metode speciale.
Problema identificării și stabilirea apartenenței părților 
cadaverice separate rămâne  una din cele mai dificile în 
cadrul calamităților și catastrofelor de proporții mari, 
când se produc imense leziuni mecanice, mutilări și 
dezmembrări ale  corpului. În astfel de cazuri se reco-
mandă [3,4,5,6,9] lărgirea metodelor și posibilităților 
de identificare (biochimice, biologice, molecular-gene-
tice, medico-criminalistice, antropologice).
Merită atenție și recomandările unor autori [7,8,10] 
referitor la perfecționarea formelor organizatorice de 
acțiuni în catastrofele cu multe victime omenești, la 
pregătirea cadrelor de specialiști în domeniile respecti-
ve, elaborarea materialelor instructiv-metodice. Se mai 
evidențiază [11] necorespunderea regulilor  existente de 
anchetare, din care motiv se  propune revizuirea actelor 
și normelor procedurale, a metodelor organizatorice de 
lichidare a consecințelor tragice și formarea echipelor 
specializate de lucru operativ-experimentale, precum 
și reglementarea metodică a activității medico-legale în 
astfel de situații.
C. Dogaroiu și V. Draghici [2] propun o schemă de 
investigație a dezastrelor cu multiple victime care se 
bazează pe existența unei echipe de specialiști, speci-
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al creată, pregătită și echipată, care va acționa în mod 
coordonat și profesionist pentru a determina motive-
le producerii dezastrului, cauza morții și identificarea 
victimelor, dar va furniza și recomandări care vor ajuta 
la prevenirea repetării dezastrelor când acestea au fost 
produse de om, sau de scăderea numărului de victime 
când dezastrele au cauze naturale.  Analizând mijloa-
cele procedurale de investigație a accidentelor colecti-
ve, R. Carmen și coautorii [1], menționează necesita-
tea elaborării unui plan de intervenție tipizată pentru 
aceste situații în speranța că planificarea și pregătirea 
intervențiilor respective vor fi utile. Astfel de plan tre-
buie să reiasă din rezultatul acțiunilor tuturor servicii-
lor de urgență, autorităților locale și a altor organizații 
de care depinde succesul operațiunilor. Autorii preci-
zează, că în România nu există o singură instituție care 
să dețină responsabilitatea răspunsului la accidente co-
lective, cum nu există nici o ”rețetă” a modalității de 
intervenție.
Pe bună dreptate menționează și V. Panaitescu [5] că 
metodele de lucru în dezastre trebuie să aibă un carac-
ter interdisciplinar, cu aplicarea unui set de reguli pe 
plan internațional, în special prin INTERPOL, analiza 
posibilităților de stabilire a legăturilor cu politicile din 
diferite țări, atât la identificarea victimelor, cât și la 
îndeplinirea formalităților necesare repatrierii cada-
vrelor. În condițiile creșterii traficului transfrontărilor 
de persoane, la solidaritatea și compasiunea umană 
internațională se adaugă și colaborarea între statele ai 
căror cetățeni au fost victimele calamității. Coopera-
rea  internațională în caz de catastrofe, realizată prin 
INTERPOL, este o latură deosebit de importantă în 
activitatea legală de lichidare a consecințelor dezas-
trelor.
Toate cele relatate prezintă o argumentare suficientă 
pentru reevaluarea acestei probleme importante în plan 
procedural, organizatoric și metodic, la soluționarea 
căreia în egală măsură este interesată întreaga socie-
tate, organismele  statale, instituțiile și serviciile care 
pot fi antrenate la lichidarea consecințelor catastrofelor 
cu multe victime omenești. În primul rând, este vorba 
despre perfecționarea și armonizarea actelor legislative 
existente și adaptarea lor exigențelor reale la momentul 
actual. Aceste  documente  oficiale trebuie să integreze 
principiile și normele organizatorice de acțiuni inter-
disciplinare în zona dezastrului, sarcinile serviciilor re-
spective și specificul de dirijare a activității, formarea 
echipelor specializate de lucru operativ-expertal, re-
glementarea și asigurarea lor cu tehnică și echipament 
special.
Sarcinile activității serviciului medico-legal în condiții 
extremale și catastrofe cu numeroase victime omenești 
sunt specifice, dar trebuie integrate și coordonate cu 

acțiunile  altor echipe de salvatori și specialiști care 
participă la lichidarea consecinţelor la fața locului. Este 
cert că concentrarea cadavrelor în secțiile  medico-le-
gale va facilita toate formele de activități, inclusiv pro-
cedeele de identificare și eliberarea rapidă a cadavrelor 
identificate pentru înhumare.
Activitățile medicului-legist în accidente (catastrofe) cu 
multiple victime omenești pot fi divizate în câteva etape 
succesive.
1. Acțiunile în aria catastrofei: la fața locului în prim 
plan se va constata semnele morții reale a victimei; se 
va efectua descrierea generală a cadavrului, a semnelor 
specifice și îmbrăcămintei; se va fixa caracterul şi lo-
calizarea principalelor leziuni pe corp; se va specifica 
caracterul fragmentelor separate depistate de la un corp 
uman; va ajuta ofițerul de poliție sau procurorul la de-
pistarea, descrierea, ridicarea, ambalarea și expedierea 
corpurilor delicte de origine biologică spre cercetări su-
plementare de laborator.
2. Acțiunile în salonul de necropsie: Se studiază date-
le referitor la circumstanțele evenimentului din docu-
mentele de însoțire și  medicale existente; până și  după 
dezbrăcarea cadavrului detaliat se examinează îmbră-
cămintea, conținutul buzunarelor, semnele (urmele) 
identificative de pe ele și semnele lezionale; cadavrul 
sau părțile dezmembrate se fotografiază cu  și fără haine, 
leziunile corporale și semnele specifice se fotografiază; 
cercetarea externă și internă a cadavrului se efectuează 
conform schemei obișnuite cu descrierea caracterului 
lezional, iar pe cadavrele neidentificate  maximal se de-
scrie aspectul „portretului vorbit”, semnele individuale 
specifice; pentru investigații suplimentare de laborator 
se expediază suficient material.
3. Elaborarea concluziilor se bazează pe datele obiec-
tive constatate la cercetarea cadavrului, rezultate-
le investigațiilor de laborator, ținându-se cont de 
circumstanțele faptei, iar răspunsul la întrebările îna-
intate spre soluționare trebuie să fie depline, concrete și 
argumentate științific.
Atribuțiile conducerii serviciului medico-legal constă 
din următoarele:
- organizarea evidenței stricte și depline a 

decedaților;
- asigurarea cu încăperi speciale pentru depozitarea, 

înregistrarea, examinarea și identificarea cadavrelor;
- pregătirea instructiv-metodică a specialiștilor pen-

tru activitate în condiții extremale cu numeroase 
victime omenești;

- asigurarea experţilor cu echipament special, instru-
mentar necesar și crearea condițiilor de lucru con-
form regulilor sanitar-epidemiologice;

- luarea măsurilor de protecție individuală a 
specialiștilor,  de contaminare cu boli deosebit de 
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contagioase și de neadmiterea răspândirii a epide-
miilor;

- păstrarea cadavrelor identificate la temperaturi scă-
zute (2-3zile) până la solicitarea lor de către rude sau 
solicitanți; a consulta problemele ce țin de organiza-
rea înmormântării persoanelor decedate;

- a permite păstrarea cadavrelor neidentificate (mar-
cate cu numere speciale) și a celor nesolicitate în ter-
men până la  7 zile, cu ulterioara lor  înhumare din 
contul statului în baza permisiunii procurorului sau 
a ofițerului de poliție;

- la finele lucrărilor va organiza sistematizarea și anali-
za corectitudinii îndeplinirii acțiunilor respective, și 
eficacitatea  metodelor aplicate.

Problema abordată devine tot mai importantă, inclusiv 
și pentru Republica Moldova. Există și anumite lacune 
în posibilitatea desfășurării unor activități complicate 
în situații extremale cu numeroase victime omenești. 
Aceasta se referă la  insuficiența  încăperilor pentru 
cercetarea decedaților, numărul redus de utilaj speci-
fic, echipament și instrumentar pentru autopsii etc. 
Rezolvarea multor probleme care ar facilita acțiunile 
specialiștilor în aria catastrofelor cu numeroase vic-
time omenești a devenit  imperativul timpului și este  
o datorie la nivel de stat în reevaluarea posibilităților 
reale de  activitate pentru minimalizarea riscului pen-
tru sănătatea salvatorilor și participanților  la această 
activitate.
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