
Bibliografie si tematica pentru concursul de ocupare a posturilor asistenti medicali               

LABORATOR ANALIZE MEDICALE 

 

1. Recoltarea şi prelucrarea probelor de sânge. 

2. Determinarea în ser a activităţii TGP (ALAT)- principiul metodei, valori de 

referinţă, interpretare rezultate. 

3. Determinarea în ser a activităţii TGO (ASAT)- principiul metodei, valori de 

referinţă, interpretare rezultate. 

4. Determinare în ser a activităţii fosfatazei alcaline (ALP) - principiul metodei, 

valori de referinţă, interpretare rezultate. 

5. Determinarea  în ser a activităţii γ-GT - principiul metodei, valori de referinţă, 

interpretare rezultate. 

6. Examen de urină:  

a. examenul calitativ al urinii. 

b. examenul cantitativ al urinii. 

c. examenul microscopic al sedimentului urinar. 

7. Dozarea substanţelor minerale: clor, calciu, fosfor, fier, sodiu, magneziu, potasiu, 

ion bicarbonic. 

8. Dozarea proteinelor sanguine: electroforeza, dozarea fibrinogenului. 

9. Dozarea ureei, amoniacului, acidului uric, creatininei. 

10. Dozarea bilirubinei sanguine. 

11. Dozarea glucozei. 

12. Dozarea colesterolului total, trigliceridelor, HDL-colesterolsi LDL-colesterol. 

13. Determinarea grupelor sanguine în sistemul AB0. 

14. Determinarea factorului Rh si a anticorpilor Anti-Rh. 

15. Determinarea timpului de sângerare. 

16. Determinarea timpului de coagulare. 

17. Determinarea timpului de trombolpastina partial activata (aPTT). 

18. Determinarea timpului Quick (TQ). 

19. Determinarea timpului de trombină (TT). 

20. Hemograma completă, normală si în unele stări patologice, constante eritocitare. 

Determinarea VSH. 

21. Etapele de realizare pentru colorația May-Grümwald-Giemsa. 

22. Curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private 

(conform Ordinului nr. 961/2016). 

23. Norme de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei 

medicale în unităţile sanitare  (conform Ordinului nr. 1101/2016). 

24.  Gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală (conform Ordinului  nr. 

1226/2012). 
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națională de date privind deșeurile rezultate din activitatea medicală. 

 


