
Răspunsuri dr. George Cristian Curcă

Întrebări Libertatea
● Care sunt rezultatele dialogului dintre conducerea Institutului de Medicină Legală Mina

Minovici şi reprezentanții părinților care au protestat pe 1 iunie în faţa instituţiei?
● Părinţii prezenţi la protestul din 1 iunie acuzau că rapoartele de autopsie sunt eliberate

cu întârziere, iar acest lucru generează alte întârzieri în instanţă. Care este explicaţia
pentru aceste întârzieri şi cum poate conducerea INML să remedieze această
situaţie?

● Unii dintre medicii legiști din cadrul INML susțin că personalul este redus pentru a face
față tuturor sarcinilor. Totodată, aceştia acuză că instrumentarul specific este
insuficient sau lipsește. Ați avut discuţii cu subordonații despre aceste nevoi? În ce
măsură sunt aceste acuzaţii reale?

● În mandatul dvs la INML, în ce fel ați contribuit la dezvoltarea laboratoarelor de
toxicologie şi histopatologie? Gata, nu?

● De ce nu există, în acest moment, la nivelul INML, niciun program de formare a
autopsierilor?

● Din ce motive a fost desființat programul de formare, în urmă cu 6 ani?
● De ce nu există un departament de radiologie la INML, având în vedere că este

nevoie de el în realizarea autopsiilor?
● Mai mulţi medici legişti din cadrul INML susţin că dialogul cu dvs. se poate realiza

numai prin adrese înregistrate la departamentul de Registratură sau prin bilete pe care
le trimiteţi subalternilor. Cum aţi caracteriza dialogul dintre conducerea şi angajaţii
INML?

Răspunsuri dr. George Cristian Curcă

1.Urmare a protestelor unor parinti care a avut loc in data de 1 iunie in fata INML MM
s-a instituit o zi de audienta, saptamanl, joi ora 13.00. La audienta din 02.06.2020 au
fost primiti reprezentanti ai copiilor, parinti care si-au prezentat sesizarile si ingrijorarile.
au fost 3 cazuri care au fost prezentate. s-au facut cercetari si s-au constituit raspunsuri
care au fost indeptate catre reprezentanti astazi 23.06.2022. In toate cazurile au fost
prezentate lucrarile efectuate si actele medico-legale pana la data prezenta, statuts-ul
lucrarilor la zi. In doua dintre acestea cu celeritate INML MM a incheiat lucrarile aflate in
lucru care se aflau in stadiul finalizat sau in pe rolul Comisiei Superioare medico-legale
care a avut intrunire astazi 23.06.2022. In al treilea caz s-au recomandat caile legale de
solutionare a unor eventuale obiectiuni care se afla la dispozitia justitiei. INML MM este
o institutie de excelenta profesionala care efectueaza lucrari medico-legale atat in
competenta teritoriala a orasului Bucuresti cat si in raport cu restul tarii atunci cand
organele de justitie solicita conform procedurii procesuale penale si a legislatiei proprii
privind activitatea medico-legala preluarea competentei in solutionarea unor alte cazuri.



In medie institutia are circa 100 noi intrari pe zi privind expertize de toxicologie,
genetica, medicina legala clinica si prosectura medico-legala (autopsii medico-legale),
serologie, filiatie, psihiatrie, antropologie medico-legala, etc.

2.In majoritatea lor parintii isi manifestau ingrijorari privind copii dumnealor in viata. In
cazul rapoartelor de expertiza medico-legala clinica (legate de persoanele in viata)
atunci cand sunt in analiza suspiciuni privind deficientele in asistenta medicala la
solicitarea medicului legist se pot solicita pentru mai multa claritate si obiectivitate opinii
de specialitate. Caile procesuale prevazute de catre legislatie, prima expertiza,
suplimentul de expertiza, noua expertiza medico-legala, avizul comisiei de avizare si
control, avizul comisiei superioare medico-legale, expertul recomandat de parti si numit
de instanta, toate aceste etape aduc contradictorialitate si posibilitatea unor opinii
diferite ceea ce aduce in final la clarificari necesare justitiei. de aceea de multe ori
aceste tippuri de expertize sunt lungi.autopsiile medico-legale implica examinari
complementare care contrinuie la aflarea cauzelor mortii si acestea dureaza datorita
numarului foarte mare de solicitari si mai ales a complexitatii crescand a cazurilor cu tot
mai multe intrebari, obiectiuni, reveniri, solicitari, etc. Concluziile medico-legale ca si
cele ale justitiei nu se scriu insa in strada. Ne vom face datoria ori de cate ori justitia va
dispune diferitele etape ce trebuie parcurse. Optimizarea activitatii si reducerea duratei
de efectuare a lucrarilor adesea complexe cu conditionalitati care uneori nu depind de
institutia medico-legala este insa o necesitate si o preocupare continua, cat si
comunicarea cu publicul.

3.INML MM are numarul cel mai mare de personal dintre toate institutiile de medicina
legala din tara. totodata sarcini sporite datorita numarului de lucuitori mai mare si a
numarului de lucrari care prin competenta teritoriala sau procesuala revin institutiei
nationale. sarcina pe care o avem este sa organizam activitatea pentru a fi eficienti in
cadrul acestei profesii care se desfasoara in conditii deosebite de munca conform legii.
lucram pentru oameni multi dintre acestia decedati ceea ce aduce un plus de presiune
asupra profesionistilor indiferent de categoria socio-profesionala pe care o reprezinta in
activitatea acestui institut ca si in activitatea acestui domeniu de activitate. Avem la
randul nostru nevoie de sustinere pentru activitatea adesea difcila pe care o
desfasuram.
Instrumentarul specific exista, in plus acesta se achizitioneaza iar derularea acestuia se
realizeaza numai prin achizitii publice. Intotdeauna exista voci ce pot exprima opinii
diferite. In opinia mea nu este o problema opinia diferita ci adevarul pe care aceasta o
exprima si dorinta de a construi solutii atunci cand exista probleme. Interesul institutiei
si al indeplinirii atributiilor sale precum si cel al salariatilor este prioritar. Respect medicii
legisti, fiind la randul meu unul dintre ei, insa toti salariatii institutiei isi desfasoara



activitatea profesionala si exprima la randul lor asteptari si sperante ce trebuie
respectate si implinite in mod egal.  Consiliul Consultativ este o modalitate legala de
consultare cu sefii de laborator iar acestia cu salariatii din subordine. in acelasi timp usa
directiei este permanent deschisa oricarui salariat. La propriu. in fiecare dimineata este
raport de garda. Nu am audiente pentru salariati acesti pot veni sa il intalneasca pe
director oricand in orele de serviciu si se anunta in secretariat. Lipsa de comunicare
este nereala.

4.Va multumesc pentru aceasta intrebare care imi reaminteste perioada in care am
construit laboratorul de toxicologie si de anatomie patologica. In anul 2004-2007 am fost
project leader-ul national al unui program Phare implementat de Ministerul Sanatatii
impreuna cu parteneri din Germania prin care s-a creat toxicologia medico-legala in
Romania. mai intai in Bucuresti, Iasi, Timisoara. Si astazi toate facilitatile moderne si
laboratoarele create atunci se afla in lucru. va invit sa le vedeti. Sunt in egala masura
medic legist si anatomo-patolog unul dintre putinii avand o dubla licenta. Am preluat de
la profesorii mei, dna conf. Drugescu Natalia medic legist si anatomopatolog,
modernizarea laboratorului de anatomie patologica pe care am implinit-o si inainte de
mandatul meu incepand cu anul 2016.Intreg institutul se afla in dezvoltare si
modernizare in utlimii 5 ani cu sustinerea Ministerului Sanatatii: modificari de
organigrama care sa permita dezvoltarea si excelenta profesionala precum noi
laboratoare de imunohistochimie, antropologie medico-legala, cercetare stiintifica,
laborator de ADN mitocondrial.va invit cu deschidere sa vizitati laboratorul de anatomie
patologica de asemenea, holul institutului, muzeul institutului, sala de autopsie si restul
institutiei.

5.Este o informatie eronata, poate intentionat eronata sau doar inexacta nu cunosc
sursa pe care ati folosit-o. Programul de formare al autopsierilor si tanatopractorilor este
in plina derulare si el este coordonat conform legii de catre SNSPM in conformitate cu
Ordinul pentru aprobarea curriculum de pregatire pentru autopsieri si tanatopractori. In
prezent se deruleaza formarea teoretica. in curand va reincepe formarea practica si in
INML MM ca de altfel si in celelalte institute din tara, descentralizat.

6. Programul de formare al autopsierilor a fost sistat in urma cu 8 ani. Astfel s-a sistat
intrarea in aceasta profesie a autospierilor car lucreaza in sistemul public, institutiile
medico-legale si spitale, iar urmarile le putem resimti cu precadere lla nivelul specialitatii
de medicina legala pentru ca in aceasta specialitate se efectueaza cu astazi cele mai
multe autopsii la cererea organelor de justitie, anume autopsiile medico-legale.
Programul este coordonat de catre Ministerul Santatii si de catre SNSPM care se ocupa
de toate formarile profesionale ale celor ce lucreaza in domeniul medical. Astazi
SNSPM are o conducerre si un management de exceptie; salut buna colaborare ce

http://mitocondrial.va/


exista intre institutiile pe care le reprezentam in sprijinul acestor categorii profesionale
care si-au ales sa desfasoare o activitate intr-un domeniu dificil.
La sfarsitul anului 2020 in Romania se efectuasera peste 130 autopsii COVID-19 numai
in sistemul medico-legal. In anul 2021 circa 500 autopsii medico-legale COVID-19, pana
astazi in toata tara peste 1000. se stie acest aspect? Se cunoaste gradul de dificultate
al lor si perioada complicata prin care medici legisti si anatompatologi au trecut alaturi
de alti medici din sistemul medical? Se cunoaste ca Romania a avut inca de la inceput
cel mai mare numar de autopsii COVID-19 din Europa? Se cunoaste ca in 2020 a fost
realizat in INML MM singurul webinar national de patologie medico-legala in COVID-19
si ca la sfarsitul anului 2020 a fost inaintat MInisterului Santatii un raport de peste 350
de pagini?

7.Exista un sector de radiologie imagistica medico-legala este o alta informatie nereala.
Exista un medic radiolog angajat in INML MM singurul medic radiolog cu doctorat in
autopsie virtuala din Romania si o solicitare repetata catre MInisterul Sanatatii de peste
3 ani pentru un CT cu care sa efectuam si autopsii virtuale. In aceasta perioada si in
acest mandat ministerial exista sustinerea pentru aceasta modernizare. INML MM este
singura institutie medico-legala din tara care are incepand cu anul 1992 un echipament
de radiologie pentru uz medico-legal care insa se afla in depasirea limitei de functionare
(30 de ani) si pentru inlocuirea caruia in efortul de modernizare al institutiei de care
aminteam avem convingerea sustinerii prezente a MInisterului Sanatatii.
Exista inca un post medic radiolog care este in procedura solicitarii scoaterii la concurs
alaturi de cel deja existent in aceasta perioada.

8.Am mai facut referire la comunicare si dialogul real care exista intre director si colegii
sau salariatii institutiei. Daca venind sa cauti directorul care are usa deschisa mereu la
biroul sau si il afli vorbind la telefon angajat in convorbiri pentru a rezolva diferitele
aspecte curente ale activitatii institutiei apreciezi ca nu poti comunca sau dialoga ca nu
isi intrerupe covorbirea pentru a discuta pe loc cu tine, atunci cred ca se poate astepta
ca acesta sa incheie convorbirea pentru a putea comunica sau dialoga in interesul
institutiei. Va invit de asemenea sa incercati sa ajungeti la directorul INML MM
adresandu-va secretariatului directiei si fara sa ma anuntati sa imi comunicati in cat timp
ati fost primit sau ati intalnit directorul.  Va invit de asemenea sa faceti aceasta si la ora
15 si la ora 16 si la ora 17. O puteti face si la ora 18 si la ora 19 mult dupa ce mai multi
dintre medicii legisti asa cum ati exprimat (in fapt mai putini)  si-au incheiat  programul
legal de 6 ore (8-14), dar se inchide poarta principala.


