
 

  



HEMATOLOGIE 

 
Hemoleucogramă completă - hemoglobină, hematocrit, 

numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare 

trombocite, formulă leucocitară, indici eritrocitari  

Numărătoare reticulocite     

Examen citologic al frotiului sanguin     

VSH     

Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO     

Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh      

Timp Quick și INR *1) (International Normalised Ratio)    

APT     

Fibrinogenemie     

 

 

 

 

BIOCHIMIE – SERICĂ ȘI URINARĂ 

 
Proteine totale service     

Electroforeza proteinelor serice     

Feritină serică     

Uree serică    

Acid uric seric     

Creatinină serică      

Bilirubină totală    

Bilirubină directă     

Glicemie      

Colesterol seric total     

HDL colesterol     

LDL colesterol   

Trigliceride serice     

TGP     

TGO     

Creatinkinaza CK     

Gama GT              

Fosfatază alcalină      

Sodiu seric       

Potasiu seric   

Calciu seric total     

Calciu ionic seric     

Magneziemie     

Sideremie     

Fosfor ( fosfat seric )     

Examen complet de urină (sumar + sediment)     

Microalbuminuria (albumină urinară)     

Creatinină urinară     

 

 

 

IMUNOLOGIE 

 
TSH     

FT4     

Parathormonul seric (PTH)     

Hormonul foliculinostimulant FSH                                                 

Hormonul luteinizant (LH)                                                

Cortizol                                           

Testosteron 

Estradiol                                                

Progesteron                                             

Prolactină                                                

Anti-HAV IgM     

Ag HBs    

Anticorpi Anti HCV    

Testare HIV la gravidă     

ASLO    

VDRL sau RPR     

Confirmare TPHA     

Antigen Helicobacter Pylori     

Complement seric C3                                     

Complement seric C4                                      

IgG seric                                           

IgA, seric                                            

IgM seric                                           

IgE seric                                           

Proteina C reactivă     

Factor reumatoid                                        

ATPO   

PSA                                       

free PSA     

 

 

 

 

 

MICROBIOLOGIE 
 

EXUDAT FARINGIAN 

Examen bacteriologic exudat faringian - Examen microscopic 

nativ si colorat, cultură și identificare bacteriană     

Examen fungic exudat faringian - Examen microscopic nativ si 

colorat, cultură și identificare fungică     

 

EXAMEN URINĂ 

Urocultură  - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și  

identificare bacteriana     

 

 

 



EXAMENE MATERII FECALE 

Coprocultură  Examen microscopic nativ și colorat, cultură și 

identificare bacteriană     

Examen micologic materii fecale - Examen microscopic nativ si 

colorat, cultură și identificare fungică    

Examen coproparazitologic     

Depistare hemoragii oculte     

 

EXAMENE DIN SECREȚII VAGINALE 

Examene din secreții vaginale - Examen microscopic nativ și 

colorat, cultură și identificare bacteriana      

Examene din secreții vaginale - Examen microscopic nativ si 

colorat, cultură și identificare fungică     

 

EXAMENE DIN SECREȚII URETRALE 

Examene din secreții uretrale - Examen microscopic nativ și 

colorat, cultură și identificare bacteriană    

Examene din secreții uretrale - Examen microscopic nativ și 

colorat, cultură și identificare fungică    

 

EXAMENE DIN SECREȚII OTICE 

Examen bacteriologic din secreții otice - Examen microscopic 

nativ și colorat, cultură și identificare bacteriană    

Examen fungic din secreții otice - Examen microscopic nativ și 

colorat, cultură și identificare fungică     

 

EXAMENE DIN SECREȚII NAZALE 

Examen bacteriologic din secreții nazale - Examen microscopic 

nativ și colorat, cultură și identificare bacteriană    

Examen fungic din secreții nazale - Examen microscopic nativ și 

colorat, cultură și  identificare fungică      

 

EXAMENE DIN SECREȚII CONJUNCTIVALE  

Examen bacteriologic din secreții conjunctivale - Examen 

microscopic nativ și colorat, cultură și  identificare bacteriană  

Examen fungic din secreții conjunctivale - Examen microscopic 

nativ și colorat, cultură și identificare fungică     

 

EXAMENE DIN COLECȚIE PURULENTĂ 

Examen bacteriologic din colecție purulentă - Examen 

microscopic nativ și colorat, cultură și  identificare bacteriană  

Examen fungic din colecție purulentă - Examen microscopic 

nativ și colorat, cultură și identificare fungică     

 

TESTAREA SENSIBILITĂȚII LA SUBSTANȚE ANTIMICROBIENE ȘI 

ANTIFUNGICE  

Antibiograma      

Antifungigrama     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programările și recoltările pentru serviciile 

decontate CAS, se vor face în limita 

bugetului alocat de CASMB. 

 
Începând cu 1 decembrie 2020, pentru serviciile 

paraclinice (teste și analize de laborator, investigații 

RMN, CT ) se acceptă bilete de trimitere de la toți 

medicii de familie/specialiști în contract CAS, indiferent 

de casa de asigurări de sănătate cu care se află în 

relație contractuală medicul care a făcut 

recomandarea. 

 
Ce documente sunt necesare pentru 

recoltările CAS? 
 

Carte de identitate  

Card de sănătate 

Bilet de trimitere C.A.S. de la medic 

 
Când se fac Programări? 

 
În fiecare zi de luni până vineri  în intervalul orar 

08:00-18:00 la numărul de telefon 021.9442 

 
Când se fac Recoltări? 

 
În fiecare zi de luni până vineri  în intervalul orar 

07:30-11:30 


