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1. Postul :  Autopsier 

2. COR : 321201 

3. Titularul   postului  

4. Serviciul :   Anatomie patologică  

5. Natura activității Execuție 

6. Calificare de bază Studii – studii medii 

7. Cadrul legal: - Cunoașterea și însușirea Codului de etică; 
- Cunoașterea si însusirea prevederilor ROI si ROF. 
- Cunoşterea şi însuşirea prevederilor Legii 46/ 2003 privind drepturile pacienţilor și a normelor de 
aplicare. 

8.Obiectivul postului -Asigură activitatea  de curățenie în serviciul de anatomie patologică ; 

9. Abilități, calități, 
aptitudini necesare 

-Rezistentă la sarcini repetitive; 
- Rezistentă la stres; 
- Promovarea muncii în echipă; 
- Capacitatea de a reacționa rapid în situații de criză.

10. Relații de muncă Ierarhice : 
-este subordonat: manager, director medical, director de îngrijiri medic coordonator serviciu; 
Funcționale :  
- cu toate secțiile, compartimentele și serviciile din cadrul unității. 
De reprezentare: - nu este cazul; 
Înlocuiește : nu este cazul;

11. Limite de 
competență 

Are autoritate și flexibilitate în legătură cu realizarea atribuțiilor proprii de serviciu în condițiile 
respectării normelor legale în vigoare;

12. Salarizare Este în conformitate cu legislația în vigoare;
13. Atributii -Primeşte cadavrele; 

- Verifică identitatea cadavrului și actele ce trebuie să însoțească cadavrul: buletinul de însoțire al 
cadavrului, acordul de incinerare, foaia de observație; 
- Verifică concordanța datelor cu cele înscrise pe brățara cadavrului/ buletinul de însoțire/ registru 
predare –primire decedați;   
-Informează medicul de specialitate asupra neconcordanțelor depistate, absenței sau completării 
parțiale a documentelor de însoțire; 
-Înregistrează în registrul de evidență a intrărilor datele tuturor cadavrelor preluate, răspunând de 
corectitudinea datelor pe care le consemnează; 
-Îndosariază buletinele de însoțire ale cadavrelor și acordul de incinerare; 
-Arhivează documentele legate de necropsie; 
- Împreună cu medicul de specialitate, efectuează autopsia conform tehnicii de necropsie la copil; 
-Îmbălsămează cadavrele și le pregătește în vederea predării lor către aparținători;  
-Predă cadavrele aparținătorilor conform legislației în vigoare; 
-Depozitează si transporta cadavrele, care au acordul pentru incinerare al aparținătorilor, în 
containere pentru deșeuri biologice;
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- După efectuarea necropsiilor curăță și dezinfectează suprafețele, instrumentarul și pavimentul din 
sala de autopsie; 
- Completează graficul pentru dezinfectia instrumentarului utilizat la necropsii; 
-Ține evidența tuturor reactivilor și parafinei (Registrul unic de control); 
- Efectuează dezinfecția instrumentarului din compartimentul de histopatologie; 
- Prepară formolul necesar în cadrul serviciului; 
-Colectează, ține evidența și predă deșeurile toxice rezultate din activitatea laboratorului pentru a fi 
neutralizate, conform procedurii actualizate; 
-Colectează, transportă, căntărește și ține evidența deșeurilor biologice rezultate din activitatea de 
prosectură și histopatologie, conform procedurii actualizate; 
-Ajută la evidența înregistrării indicatorilor de performanță pentru necropsie; 
-Primește si înregistrează lamele de citologie; 
-Utilizează aparatura medicală conform instruirii efectuate si întreține echipamentele medicale pe 
care le utilizează;  
- Colorează la automatul de colorare lamele pentru examen citologic, iar în cazul lichidelor de 
puncție centrifughează și etalează pe lame sedimentul; 
-Montează manual lamelele; 
-Schimbă reactivii în bateriile aparatelor din dotare; 
- Completeaza graficele de lucru pentru colorarea lamelor de citologie si la schimbarea reactivilor 
la aparatele din dotare; 
- Introduce în sistemul informatic procedurile analizelor citologice/caz; 
- Arhivează documentele și lamele analizelor citologice; 
- Participa la întocmirea situaţiilor statistice; 
- Înregistrează formularele FSI pentru screening-ul cancerului de col uterin; 
- Arhivează un exemplar din FSI (verde); 
-Participă la instruirile de pregatire profesională cu tematica cuprinsă în planul anual de pregătire 
profesională; 
- În limita competențelor execute orice sarcină primită pe linie ierarhică. 

14. Responsabilități -exercită profesia de autopsier în mod responsabil şi conform pregătirii profesionale;  
-va avea un comportament adecvat în serviciu şi în relaţiile cu pacientele, aparţinătorii  precum şi 
cu celelalte categorii profesionale;  
-răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de serviciu; 
-răspunde cu promptitudine la solicitările făcute de medicii din serviciu;  
-cunoaște, asigură şi răspunde de buna utilizare și păstrare a instrumentarului și aparaturii cu care 
lucrează; 
- anunţă medicul coordonator asupra eventualelor defecţiuni tehnice ;  
- va folosi în mod raţional și responsabil materialele sanitare; 
- are obligaţia de a-şi însuşi şi respecta prevederile procedurilor aplicabile din sistemul de 
management al calităţii, implementate în conformitate cu standardele de calitate pentru 
acreditarea/reacreditarea spitalelor; 
-  își însușește și aplică protocoalele și procedurile implementate la nivelul serviciului; 
- identifică riscurile inerente activităților din serviciu și întreprinde acțiuni care să înlăture riscurile 
sau să le mențină în limite acceptabile; 
- asigură implementarea măsurilor cuprinse în Planul de implementare a măsurilor de control 
pentru riscurile semnificative aprobat de către manager și transmis de către secretariatul tehnic al 
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Comisiei de monitorizare; 
-la solicitarea personalului care efectuează autocontrolul are obligația să permită recoltarea de 
probe de sanitație de pe tegument (mâini) și de pe echipamentul de protecție; 
-în caz de expunere accidentală la sânge sau alte produse biologice aplică imediat protocolul de 
management al expunerii accidentale la produse biologice; 
- respectă şi apără drepturile pacientului conform Legii 46/2003; 
- răspunde de respectarea deciziilor şi a prevederilor regulamentului de ordine  interioară și a 
regulamentului de organizare și funcționare a spitalului; 
- se va ocupa de păstrarea şi circuitul documentelor medicale şi  raspunde de corectitudinea datelor 
pe care le consemnează;  
- va sesiza medicul în cazul necompletării actelor medicale;  
- răspunde de  asigurarea confidenţialităţii îngrijirilor medicale, a secretului profesional şi a unui 
climat etic; 
- va păstra secretul profesional care este obligatoriu; secretul profesional există şi faţă de 
aparţinători, colegi sau alte persoane din sistemul sanitar, neinteresate în tratament, chiar şi după 
terminarea tratamentului şi decesul pacientului; 
- răspunde disciplinar pentru destăinuirea secretului profesional, excepţie făcând situaţia în care 
pacientul şi-a dat consimţământul expres pentru divulgarea acestor informaţii, în tot sau în parte; 
- va folosi datele şi informaţiile la care are acces numai în scopul luării unor decizii cu privire la 
îndeplinirea atribuţiilor funcţiei sale, fără a le utiliza în nici un alt scop; 
- are obligaţia să participe la toate instruirile organizate și programate care au ca temă profilaxia 
infecţiilor de spital şi prevenirea și stingerea incendiilor; 
-se specializează continuu în cazul introducerii unor noi tehnici; 
-controlează modul de păstrare si folosire a materialelor sanitare , dezinfectante si de curatenie, 
îngrijindu-se de dotarea locului de muncă cu acestea; 
- respectă permanent şi răspunde de aplicarea regulilor de igienă (spălarea şi dezinfecţia mâinilor); 
- declară imediat medicului coordonator orice îmbolnăvire acută pe care o prezintă (stare febrilă, 
infecţie acută, boală venerică) precum şi bolile transmisibile apărute la membrii familiei; 
 -aplică și respectă prevederile Ord.1761/2021 privind curatenia,dezinfecția ;  
-aplică și respectă prevederile Ord.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, 
prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare; 
-aplică și respectă prevederile Ord.1096/2016 privind respectarea circuitelor funcționale stabilite pe 
spital referitor la personal,paciente,lenjerie,alimente și reziduuri ; 
- Poartă echipament de protecţie adecvat conform Precauţiunilor Universale si ecuson şi verifică la 
personalul aflat în subordine portul acestuia; 
- Conform Ord.1226/2012 are următoarele responsabilități: 
- aplică procedurile stipulate de codul de procedură; 
- răspunde de aplicarea procedurilor și protocoalelor de colectare separată pe categorii, de 
ambalare și de stocarea temporară a deșeurilor medicale produse în timpul activității, 
acordând o atenție deosebită deșeurilor periculoase pentru a preveni contaminarea mediului 
și afectarea sănătății 
- Răspunde şi respectă normele privind situatiile de urgenta conform Legii 307/2006 și cele privind 
securitatea și sănătatea în muncă conform Legii 319/2006;  
-Va comunica angajatorului orice eveniment așa cum este definit în legislația amintită, aducând la 
cunoştinţă medicului coordonator orice defecţiune de natură să constituie un pericol. În acest scop, 
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angajatul are următoarele obligaţii: 
-Să-şi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de protecţia muncii şi măsurile de aplicare 
a acestora; 
-Să utilizeze corect echipamentele tehnice, substanţele periculoase şi alte mijloace de producţie; 
-Să nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrară a dispozitivelor de securitate 
ale echipamentelor tehnice ale clădirilor, precum şi să utilizeze corect aceste dispozitive; 
-Să aducă la cunoştinţa conducătorului de muncă orice defecţiune tehnică sau altă situţie care 
constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională; 
-Să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă în cel mai scurt timp posibila a  
accidentelor de muncă suferite de persoana proprie sau de alţi angajaţi; 
-Să oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident şi să informeze de 
îndată conducătorul locului de muncă; 
-Să refuze întemeiat executarea unei sarcini de muncă dacă aceasta ar pune în pericol de 
accidentare sau îmbolnăvire persoana sa sau a celorlalţi participanţi la executarea respectivei 
lucrări; 
-Să utilizeze echipamentul individual de protecţie din dotare, corespunzător scopului pentru care a 
fost acordat; 
-Să coopereze cu angajatorul şi angajaţii acestuia cu atribuţii specifice în domeniul securităţii şi 
sănătăţii în muncă, atâta timp cât este necesar, pentru a da angajatorului posibilitatea să se asigure 
că toate condiţiile de muncă sunt corespunzătoare şi nu prezinta riscuri pentru securitate şi sănătate 
la locul de muncă , cât şi pentru prevenirea accidentelor şi bolilor profesionale; 
- Să dea relaţii din proprie iniţiativă sau la solicitarea organelor de control şi de cercetare în 
domeniul protecţiei muncii. 
-Obligatiile asistentei în situațiile de urgență sunt : 
a) să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă, sub orice 
formă, de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz; 
b) să utilizeze substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi echipamentele, 
potrivit instrucţiunilor tehnice, precum şi celor date de administrator sau de conducătorul instituţiei, 
după caz; 
c) să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor de
apărare împotriva incendiilor; 
d) să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice încălcare a normelo
de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind un pericol de
incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare împotriva
incendiilor; 
e) să coopereze cu salariaţii desemnaţi de administrator, după caz, respectiv cu cadrul tehnic
specializat, care are atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, în vederea realizări
măsurilor de apărare împotriva incendiilor; 
- Efectuează controlul medical periodic;  
- Are obligaţia de a respecta programarea concediilor de odihnă planificate la începutul anului;  
- Are obligaţia de a semna zilnic în condica de prezenţă cu menţionarea orei de venire şi de plecare 
din serviciu;  
- Nu va părăsi locul de muncă fără aprobarea medicului coordonator;  
- Foloseşte integral şi cu maximă eficienţă timpul de lucru în interesul serviciului; 
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- În cazul unor urgențe personale care impun absența din serviciu, are obigaţia să anunţe medicul 
coordonator; 
-Îi este interzis fumatul, venirea la serviciul în stare de ebrietate şi consumul de băuturi 
alcoolice/substante stupefiante în timpul programului de lucru; 
-Răspunde pentru nesesizarea şefului ierarhic superior cu privire la orice problemă apărută pe 
parcursul activităţii şi care duce la neîndeplinirea sarcinilor de serviciu.  

15.Evaluarea 
performanțelor 

Evaluarea se face anual 
Criterii de evaluare  
1.Cunoştinţe şi experienţă profesională: 
- aplicarea corectă și eficentă a cunoștințelor; 
- operativitatea și eficența dovedite în realizarea sarcinilor înscrise în fișa postului; 
- preocuparea pentru perfecționarea pregătirii proprii; 
- valorificarea experienței dobândite; 
2. Promptitudine şi operativitate în realizarea atribuţiilor de serviciu prevăzute în fişa postului: 
- prioritizarea și organizarea corespunzătoare a sarcinilor și lucrărilor primite; 
- gradul de îndeplinire a sarcinilor primite; 
- încadrarea în termenele impuseși/sau convenite; 
3. Calitatea lucrărilor executate şi a activităţilor desfăşurate: 
- abilitatea de comunicare în cadrul echipei; 
- comunicarea cu pacientul/aparținătorul; 
- calitatea lucrărilor(sarcinilor) înscrise în fișa postului; 
4. Asumarea responsabilităţilor prin receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar, perseverenţă, 
obiectivitate, disciplină: 
- cunoașterea și respectarea atribuțiilor și a sarcinilor de serviciu; 
- respectarea statutului profesional și a regulilor stabilite; 
- cunoașterea și respectarea legislației specifice, a deciziilor, regulamentelor și procedurilor; 
- comportament adecvat la locul de muncă în relațiile cu ceilalți; 
5. Intensitatea implicării în utilizarea echipamentelor şi a materialelor cu încadrarea în normative de 
consum: 
- utilizarea eficentă a resurselor materiale; 
- utilizarea corespunzătoare a echipamentelor de lucru; 
6. Adaptarea la complexitatea muncii, iniţiativă şi creativitate: 
- identificarea riscurilor și adoptarea măsurilor necesare pentru diminuarea lor; 
- capacitatea de a rezolva dificultățile intevenite în activitatea curentă; 
- atitudinea pozitivă față de ideile noi; 
- inventivitate în găsirea unor căi de optimizare a activității desfășurate; 
7. Condiţii de muncă: 
- respectarea programului de lucru; 
- lucru în echipă; 
- atitudinea față de relațiile conflictuale; 
- respectarea secretului de serviciu, confidețialității și a eticii profesionale; 

16.Mediu de lucru Programul de lucru este de 6 ore/zi ; 30ore/săptămână;
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Sarcinile, responsabilitățile și drepturile nefiind limitative, fișa postului se va completa ori de câte 
ori este nevoie în funcție de reglementările care apar în legislație. 
       
  

Salariat : ___________ 
 Prin semnarea prezentei fişe am luat la cunoştiţă de toate 

activităţile 
(sarcinile) de serviciu ce îmi revin cât şi de consecinţele pe care le                          

 voi suporta în cazul neîndeplinirii lor conform Codului Muncii şi 
                                         Regulamentului de Ordine Interioară unitatii 
 
 
 
Data: _______________                          Semnatura:_____________  
 


