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Întrebări pentru examenul de promovare la 

“MANAGEMENT ȘI LEGISLAȚIE FARMACEUTICĂ” 

 pentru studenții anului IV, facultatea de Farmacie, 

anul de studii 2019-2020 incluse în totalizarea I 
 

1. Sistemul de sănătate al Republicii Moldova. 

2. Principiile de bază ale asigurărilor obligatorii în medicină. 

3. Noțiuni generale de sistem și coordonare. Caracteristica generală a sistemului farmaceutic. 

4. Noțiuni generale de drept și normă juridică. Clasificarea normelor juridice. 

5. Actul legislativ normativ – clasificarea şi sistematizarea actelor normative.  

6. Legislația farmaceutică. Legea cu privire la activitate farmaceutică – scopul, sfera şi domeniile 

de reglementare. 

7. Legislația farmaceutică. Legea cu privire la medicamente – scopul,  sfera şi domeniile de 

reglementare.  

8. Legislația farmaceutică. Politica de stat în domeniul medicamentului (PSM). Scopul și 

conținutul PSM. 

9. Legislația farmaceutică. Legea cu privire la circulația substanțelor stupefiante și psihotrope și a 

precursorilor – scopul, sfera și domeniile de reglementare. 

10. Legislația farmaceutică. Corelația legislației farmaceutice cu alte ramuri ale legislației. 

11. Legislația Uniunii Europene în domeniul medicamentului și activității farmaceutice. 

12. Organisme naționale și internaționale în domeniul ocrotirii sănătății. 

13. Noțiunea de activitate farmaceutică și caracteristica ei. 

14. Autorizarea activității farmaceutice. Exercitarea activității farmaceutice. 

15. Principiile de bază ale licențierii. 

16. Condițiile pentru licențierea activității farmaceutice.  

17. Condițiile suspendării temporare și retragerea licenței. 

18. Întreprinderi şi instituții farmaceutice şi tipurile de proprietate asupra lor. 

19. Noțiuni generale privind evaluarea și acreditarea întreprinderilor farmaceutice. 

20. Noțiuni generale privind managementul. Elementele principale ale managementului.  

21. Școlile manageriale. Școala managerială clasică. 

22. Etape de dezvoltare a managementului. 

23. Școlile manageriale. Școala relațiilor umane. 
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24. Școlile manageriale. Școala sistemelor sociale. 

25. Școlile manageriale. Școala empirică. 

26. Caracteristica managementului. Managementul de contingență (situațional). 

27. Caracteristica managementului. Managementul comparat. 

28. Caracteristica managementului. Managementul contemporan. 

29. Funcțiile managementului. Funcția de planificare. Importanța planificării. Tipurile de planuri în 

organizație. 

30. Funcțiile managementului. Funcțiile de organizare și de coordonare. 

31. Funcțiile managementului. Funcția de motivare. Motivarea materială şi nematerială a 

personalului. 

32. Funcțiile managementului. Funcția de evaluare – control.  

33. Organizația ca sistem și obiect al conducerii.  

34. Organizații formale și neformale și caracteristica lor. 

35. Sistemul de management american. 

36. Sistemul de management japonez. 

37. Sistemul de management european. 

38. Mediul de activitate al organizației. Factori de acțiune directă și indirectă.  

39. Ergonomia locurilor de muncă în organizație. Organizarea ergonomică a locului de muncă. 

40. Metode de studiere a muncii (cercetări de moment, fotografierea zilei de muncă etc.). 

41. Managementul timpului. Metode de optimizare a managementului timpului.  

42. Definițiile și caracteristica generală a procesului de conducere. 

43. Clasificarea metodelor de conducere.  

44. Clasificarea tipurilor de conducere. 

45. Stiluri de conducere.  

46. Clasificarea stilurilor de conducere în funcție de atitudinea față de responsabilitate. 

47. Clasificarea stilurilor de conducere în funcție de autoritate. 

48. Clasificarea stilurilor de conducere după interesul pentru oameni, rezultate și eficiență. 

49. Factorii care influențează stilul de conducere. 

50. Noțiuni generale despre decizii și procesul decizional.  

51. Proces decizional. Factorii care influențează procesul decizional. 

52. Clasificarea deciziilor. 

53. Etapele procesului decizional. 

54. Metode și modele de adoptare a deciziilor. 


