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MEDICINĂ LEGALĂ ȘI DIAGNOSTIC NECROPSIC 1

STRUCTURĂ
Anul de studiu VI
Semestrul XI
Regimul disciplinei Disciplină obligatorie de specialitate, Științe clinice
Nr. de ore / săptămână 2 ore curs, 3 ore lucrări practice
Nr. credite transferabile 5 ECTS

OBIECTIVE
Formarea de abilități teoretice şi practice în domeniul diagnosticului postmortem, recoltarea de probe
adecvate pentru examene suplimentare.
Disciplină care se ocupă cu studiul situaţiilor în care moartea animalelor apare în condiţii suspecte, pe fondul
unei stări de sănătate reale sau aparente. Rezultatele cercetărilor întreprinse de un expert sunt ulterior folosite
pentru demonstrarea faptelor, în baza adevărului ştiinţific unanim acceptat, pentru soluţionarea unor cauze în
justiţie. Diagnosticul necropsic reprezintă metoda de bază folosită atât în practica medico-legală cât şi în
activitatea curentă de diagnostic, fiind punctul de plecare a diagnosticului postmortem.

CONȚINUT
Curs Nr. ore
Capitolul 1 Noţiuni introductive: medicina legală veterinară, formă de ancorare a medicinii veterinare în
legislaţie
Cadrul legislativ şi de jurisprudenţă în medicina legală veterinară
Probleme actuale ale deontologiei medicale veterinare, culpa medicală şi noţiunea de litigiu
Investigaţia medico-legală, expertiza şi contraexpertiza.
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Capitolul 2 Expertiza şi contraexpertiza medico-legală
2.1 Norme procedurale ale expertizei medico-legale veterinare: cadru organizatoric, formulare specific
2.2 Tipuri de expertize medico-legale: anatomia patologică medico-legală veterinară, particularităţi medicale

şi juridice.
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Capitolul 3 Noţiuni de tanatologie specifică medicinii legale veterinare
3.1. Tipuri de moarte: moartea subită, moartea suspectă, moartea violentă, moartea patologică, moartea

reflexă;
3.2. Tanatocronologia: importanţa modificărilor cadaverice pentru stabilirea diagnosticului necropsic; situaţii

particulare care influenţează variabilitatea parametrilor standard;
3.3. Tabloul lezional al sindroamelor tanatogeneratoare: moartea prin cord, moartea prin pulmon,

prăbuşirea funcţiilor nervoase – elemente caracteristice.
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Capitolul 4 Reacţii vitale locale şi generale
4.1. Reacţii supravitale şi importanţa acestora pentru diagnosticul medico-legal;
4.2. Reacţii vitale locale (hemoragia, coagularea, infiltratul hemoragic, retracţia tisulară, inflamaţia)
4.3. Reacţii vitale generale (aspiratul pulmonar, deglutiţia, embolia, şocul).
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Capitolul 5. Leziunile elementare medico-legale, caracterele specifice, posibilităţile de evoluţie şi
importanţa lor în investigaţia medico-legală, noţiuni de traumatologie medico-legală veterinară

5.1. Traumatismele închise (non-penetrante): contuzia, echimozele, hematomul, fractura, tipuri de leziuni
non-penetrante produse de agenţi fizici specifici (traumatismele în cădere, rutiere, tabloul lezional
specific acestora);

5.2. Traumatismele deschise (penetrante): excoriaţia, dilacerarea, avulsia, plăgile (prin înjunghiere, tăiere,
împuşcare, prin înţepare, plăgi mixte); plăgi chirurgicale şi de diagnostic, plăgile rezultate prin
automutilare sau mutilare (leziuni ritualistice).

5.3. Traumatismele produse prin arsură: termică, electrică, chimică, prin iradiere (ionizantă sau luminoasă),
leziuni produse prin inhalarea fumului.

5.4. Tabloul lezional al morţii prin asfixie: spânzurare, ştrangulare, sufocare, înec.
5.5. Tabloul lezional general al morţii prin intoxicaţie: otrăvirea intenţionată, probe şi istoric, diagnostic,

substanţe folosite frecvent pentru uciderea intenţionată a animalelor.
5.6. Tabloul lezional general produs prin agresiune biologică: leziunile caracteristice relaţiei pradă-prădător
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Capitolul 6 Leziunile specifice abuzului asupra animalelor
Aspecte generale privind condiţiile sociale, psihologice şi psihiatrice de producere a abuzului, tehnici de
evaluare a animalelor abuzate, evaluarea generală a persoanelor suspectate de provocarea abuzului
Tabloul lezional general specific abuzului fizic
Tabloul lezional general specific abuzului sexual
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Lucrări practice / seminar Metode de predare Nr. ore

Reguli de protecţia muncii şi condiţii de realizare a
necropsiei: reguli specifice activităţii de diagnostic
necropsic în laboratoarele de medicină legală. Protecţia
individuală, a colectivităţii şi a mediului. Necropsia în
cadrul serviciilor specializate, necropsia în condiţii de
teren

Prezentare PowerPoint 3

Documente folosite în practica medico-legală: tipuri de
documente, modalitate de întocmire Prezentare PowerPoint 2

Instrumentar, dispozitive, aparate şi consumabile folosite
pentru realizarea necropsiei Prezentare PowerPoint 1

Tehnici de recoltare a probelor pentru examene
suplimentare de laborator: diagnostic histopatologic,
bacteriologic, virusologic, toxicologic, parazitologic

Prezentare PowerPoint 1

Tehnici de necropsie utilizate în medicina legală
veterinară la animalele domestice: porc, câine, pisică,
păsări, rumegătoare mari şi mici, cabaline; necropsia
cosmetică

Prezentare PowerPoint 5

Diagnosticul necropsic curent: examinarea completă a
cadavrului şi formularea diagnosticului de suspiciune sau
certitudine pe specii (cabaline, bovine, ovine, caprine,
suine, păsări de interes economic, animale de companie
şi exotice) stabilirea cauzei morţii în corelaţie cu
principalele sindroame tanatogeneratoare

Activitate practică supervizată, la sala de
necropsie, în corelaţie cu speciile
necropsiate; discuţii pe baza cazurilor
necropsiate; diagnostic necropsic diferenţial
pe specii (rumegătoare, carnivore de
companie, suine, păsări domestice), prin
prezentări PowerPoint şi filme didactice
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EVALUARE

Tip de activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare
Pondere din
nota finală

(%)

Curs Obtinerea unui punctaj minim de 5 puncte
in urma rezolvării chestionarului de examen

Examen scris tip grilă 75

Lucrări practice /
seminar / proiect

Însuşirea practică a tehnicilor de necropsie
în funcţie de specie, stabilirea diagnosticului
de certitudine/suspiciune, recoltare probe
de laborator

Verificare în cadrul examinării finale prin
întrebări din materia teoretică predată la
lucrările practice, incluse în biletul de examen
Verificare şi notare la finalul fiecărui laborator
în sala de necropsie
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Titularul activităţilor de curs Prof. univ. Dr. Emilia Ciobotaru-Pîrvu

Titularul activităţilor de seminar / laborator / proiect Prof. univ. Dr. Ciobotaru-Pîrvu Emilia, Sef lucr.. Dr. Gagniuc Elvira,
Sef lucr. Dr. Rizac Raluca Ioana, Asist. univ. Dr. Popa Iulia Alexandra

Persoana de contact
Prof. univ. Dr. Emilia CIOBOTARU-PÎRVU

Splaiul Independentei, nr. 105 – sector 5 – cod postal 050097, Bucureşti

Tel/Fax: 021- 318.04.69 / 021- 318.04.98

Email: emilia.ciobotaru-pirvu@fmvb.usamv.ro


