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Bibliografia și tematica pentru examenul de ocupare posturi de  asistent 

medical laborator și asistent medical debutant laborator: 
 

Bibliografie: 
1.Parazitologie medicală Simona Rădulescu, Editura ALL Educational 1999  
2.Tratat de microbiologie clinica Dumitru Buiuc, Editura medical 1999  
3.Microbiologie Lucia Debeleac Editura Amaltea 2003 
4.Analize de laborator și alte explorări diagnostic Editura Medicart 2007 
5.ORDIN nr. 1078 din 27.07.2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare 
și a structurii organizatorice ale Direcțiilor de Sănătate Publică Județene și a municipiului 
București 
6.ORDINUL MS nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor 
rezultate din activități medicale și a metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de 
date privind deșeurile rezultate din activități medicale. 
7.ORDINUL MS nr. 1761/2021 privind aprobarea Normelor tehnice privind curățenia, 
dezinfecția și sterilizarea în unități sanitare publice și private, evaluarea eficacității procedurilor 
de curățenie și dezinfecție efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru 
dezinfecția mâinilor în funcție de nivelul de risc, precum și metodele de evaluare a derulării 
procesului de sterilizare și controlul eficienței acestuia. 
8.ORDINUL MS nr. 1101/2016 privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire și 
limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare 
9.Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 144/2008 (actualizată) privind exercitarea profesiei de 
asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical precum și 
organizarea și funcționarea OAMGMAMR 
10.Fișa postului asistentului de laborator 
11.LEGEA nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile-forma republicata in 2011  
12.Chimie sanitară S. Manescu Editura medical 1982 

 
Tematică: 
Hematologie 
1.Principii de protecția muncii în activitatea asistentului de laborator, profilaxia 
îmbolnăvirilor cu HIV sau hepatite. 

mailto:dspolt@dspolt.ro


 
 

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ 

JUDEȚEANĂ OLT 

Str. Aleea Muncii, nr. 2A, Slatina, Jud. Olt, Cod postal 230016 
       Telefon/Fax 0372 394 714 • 0372 394 716 • e-mail: dspolt@dspolt.ro     

Biochimie 
1.Biochimia urinii. 
Componenți normali și patologici ai urinii. 
Examenul de laborator al urinii: recoltare, prepararea probelor, examul fizico chimic și 
sedimentul urinar. 
lntervale de referință, semnificație clinică. 

Microbiologie 
1.Executarea unor frotiuri. 
2.Colorații pentru metode de diferențiere: Gram, May Grumwald, Giemsa. 
3.Antibiograma: definiția și principiul metodei, tehnici de executare, semnificație (importanta). 
4.Metode de recoltare și însămânțare a produselor biologice/patologice: exudat faringian/ 
nazal,  coprocultură, materii fecale. 
5.Materii fecale: recoltare, transport și metode de examinare a probelor în laborator. 
6.Medii de cultură (cultivarea bacteriilor): tipuri de medii, tehnici de însămânțare ale 
produselor      patologice. 
7.Bacterii: caractere morfo-tinctoriale, mod de dispunere și structură. 
Tipuri de germeni asociați patologiei umane: Coci Gram pozitivi (genurile Streptococcus, 
Staphylococcus), Coci Gram negative (genul Neisseria), bacilli Gram negativi 
(enterobacteriaceae, germeni non-fermentativi). 
Metode de identificare individualizate pe fiecare tip. 
8.Determinarea calitativă/semicantitativă a RPR, TPHA. Metode de control al calității testelor.  
9.Examenul materiilor fecale: recoltarea și examinarea probelor în laborator pentru 
evidențierea parazitilor. 
10.Principii de protecția muncii în laboratorul de microbiologie și parazitologie. 
11.Elemente legate de controlul calității în laboratorul de bacteriologie. 
12.Sterilizarea și dezinfecția: definiția, tipuri de sterilizare și substanțele folosite la sterilizare. 
13.Coci Gram pozitivi: stafilococul, streptococul, pneumococul (habitat, caractere morfo-
tinctoriale, caractere biochimice și de metabolism, caractere de cultură, caractere de 
patogenitate). 
14.Bacili Gram negativi: enterobacterii (habitat, caractere morfo-tinctoriale, caractere biochimice 
și de metabolism, caractere de cultură, caractere de patogenitate). 
15.Microbiologie sanitară: recoltarea probelor de apă, pregatirea eșantionului pentru 
însămânțare, efectuarea dilutiilor. 
Recoltarea probelor de sânge 
Tehnici de recoltare: sistem de recoltare cu vacuum, puncția venoasă, puncția capilară, 
acordarea primului ajutor în caz de accident în timpul recoltării. 
 
Tematica interviu 
1.Examen sediment urinar: pregatire și mod de examinare . 
2.Urocultura : recoltare și însămânțare. 
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3.Exudatul faringian: recoltare și însămânțare . 
4.Coprocultura: recoltare și însămânțare. 
5.ldentificare grup streptococic (latex aglutinare): mod de realizare și aplicabilitare în 
laboratorul de bacteriologie. 
6.Testul coagulazei: mod de realizare și aplicabilitare în laboratorul de bacteriologie. 
7.Testele de identificare streptococică / stafilococică la bacitracina, optochin, cefoxitin, 
novobiocin: mod de realizare și aplicabilitare în laboratorul de bacteriologie. 
8.Testele de identificare biochimică a enterobacteiraceaelor: mod de realizare și semnificația 
acestor teste. 
9.Antibiograma difuzimetrică: mod de realizare, semnificația și interpretarea acestui test . 
10.Pregatirea examenului coproparazitologic între lama și lamella: mod de examinare. 
11.Frotiu bacteriologic colorat Gram: mod de realizare și aplicabilitate în laboratorul de 
bacteriologie. 
 
 
 

Medic sef Departament Supraveghere in Sanatate Publica , 
dr.Madan Marinela 
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