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ÎNTREBĂRI la examenul (totalizarea 3) 

“MANAGEMENT ȘI LEGISLAȚIE FARMACEUTICĂ” 

 pentru studenții anului IV, facultatea de Farmacie, 

anul de studii 2019-2020 
 

1. Regulile generale de prescriere a rețetelor pentru bolnavi în condiții de ambulator. 

2. Particularitățile prescrierii medicamentelor cu conținut de substanțe toxice, stupefiante, psihotrope. 

3. Particularitățile prescrierii rețetelor pentru eliberare gratuită pentru diverse categorii de populație și bolnavi. 

4. Regulile de prescriere a medicamentelor, compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență 

medicală. 

5. Sarcina și funcțiile secției de producere. Funcțiile farmacistului la primirea rețetelor și eliberarea 

medicamentelor. 

6. Controlul veridicității prescrierii rețetelor la etapa de primire a lor. Înregistrarea rețetelor cu conținut de erori 

și măsurile de preîntâmpinare a prescrierii rețetelor cu erori. 

7. Regulile de taxare a rețetelor. Metodele de legiferare a primirii rețetelor prescrise bolnavilor de ambulator. 

Receptura. Caracteristica și evidența recepturii. 

8. Organizarea rațională, utilarea și amenajarea locurilor de lucru pentru prepararea medicamentelor în farmacie.  

9. Accelerarea procesului de preparare și asigurarea calității medicamentelor. 

10. Particularitățile organizării lucrului farmacistului la prepararea medicamentelor cu conținut de substanțe toxice 

și stupefiante. 

11. Cerințele înaintate către prepararea formelor medicamentoase în condiții aseptice. Utilarea și amenajarea 

încăperilor și a locurilor de lucru. 

12. Organizarea preparării elaborărilor farmaceutice și documentarea lor. 

13. Organizarea activității farmacistului-analist privind controlul calității formelor medicamentoase. 

14. Controlul farmaceutic intern al medicamentelor. Tipurile de control. 

15. Caracteristica și volumul controlului chimic și fizico-chimic în farmacie. 

16. Aprecierea calității și devierile admise la prepararea formelor medicamentoase extemporale. Întocmirea 

documentelor de evidență a controlului calității medicamentelor. 

17. Regulile unice de definitivare a medicamentelor preparate în farmacie. 

18. Definitivarea medicamentelor cu conținut de substanțe toxice, stupefiante, deosebit de toxice, soluțiilor 

concentrate de diferite substanțe medicamentoase etc. 

19. Condițiile și termenii de păstrare a medicamentelor preparate în farmacie. Ordinea de eliberare a 

medicamentelor, preparate în farmacie. 

20. Caracteristica sistemului de asistență farmaceutică a bolnavilor de staționar. 

21. Farmacia de spital și particularitățile activității ei. 

22. Cerințe minime față de spațiul, amplasarea și dotarea farmaciei de spital. Structura organizatorică și 

organizarea locurilor de lucru. 

23. Regulile prescrierii medicamentelor pentru bolnavii de staționar. 

24. Controlul păstrării și utilizării raționale a medicamentelor în secțiile spitalului. 

25. Evidența medicamentelor și articolelor de uz medical în instituțiile medico-sanitare. 

26. Farmacia clinică și rolul ei în calitatea tratamentului medicamentos al bolnavilor de staționar. 

27. Caracteristica generală a activității, sarcina și obligațiunile farmacistului clinician. 

28. Sistemul de formular – “Managementul Farmaceutic Rațional”. Formularul Farmacoterapeutic și caracteristica 

lui. Rolul Comitetului Formularului Farmacoterapeutic al instituției medicale în utilizarea rațională și eficientă 

a medicamentelor. 

29. Calculul necesarului pentru medicamentele incluse în Formularul Farmacoterapeutic al instituției medicale. 

30. Organizarea aprovizionării farmaceutice a instituțiilor medico-sanitare prin procedurile concursurilor 

centralizate de achiziționare a medicamentelor. 


