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Întrebări la examenul 

“MANAGEMENT ȘI LEGISLAȚIE FARMACEUTICĂ” (totalizarea IV) 

 pentru studenții anului IV, facultatea de Farmacie, 

anul de studii 2019-2020 
 

1. Caracteristica generală a evidenței. Noțiuni. Scopul, sarcinile și cerințele față de evidență. 

2. Tipurile și etaloanele evidenței. Organizarea evidenței în întreprinderile farmaceutice.  

3. Obiectele de evidență în întreprinderile farmaceutice. Întocmirea documentară a operațiilor 

economice. Documente justificative. Rechizitele documentelor. 

4. Prețurile și componența lor. Prețurile la medicamente și alte produse farmaceutice. 

5. Formare a prețurilor la medicamente și altor produse farmaceutice în Republica Moldova 

6. Recepționarea produselor farmaceutice în farmacie. Evidența intrărilor de produse farmaceutice. 

7. Sursele de majorare sumară a stocurilor de produse farmaceutice și documentarea lor. 

8. Formele de realizare a produselor farmaceutice. Caracteristica economică a rulajului.  

9. Tipurile și părțile componente ale rulajului și interdependența dintre ele. Analiza îndeplinirii 

indicilor rulajului. Sursele de analiză. 

10. Stocurile de produse farmaceutice ale întreprinderilor farmaceutice. Clasificarea și destinația lor. 

11. Evidența cheltuielilor și pierderilor de produse farmaceutice. 

12. Raportul de gestiune a persoanelor gestionare. Structura, periodicitatea și modalitatea de întocmire 

și prezentare a raportului. 

13. Evidența cantitativă a circulației medicamentelor. 

14. Evidența circulației altor valori materiale în întreprinderile farmaceutice. Mijloacele fixe. 

Clasificarea. Documentația de evidență a mijloacelor fixe. Obiectele de mică valoare și scurtă 

durată.  

15. Evidența mijloacelor bănești. Scopul și sarcinile. Operațiile de casă și întocmirea lor documentară. 

16. Tipurile decontărilor prin virament. Evidența achitărilor cu furnizorii și cumpărătorii de 

medicamente. 

17. Evidența muncii și salarizării. Evidența personalului și timpului de muncă. 

18. Formele și sistemele de salarizare în întreprinderile farmaceutice. Indicii de bază ai muncii și 

salarizării și caracteristica lor. Tarifarea lucrătorilor farmaciei.  

19. Majorările, adaosurile și sporurile la salariu. Plățile garantate și compensațiile. Reținerile din 

salariu. Ordinea de plată a salariului.  

20. Noțiuni generale privind consumurile și cheltuielile. Componența consumurilor și cheltuielilor. 

21. Determinarea consumurilor și cheltuielilor. În planurile de activitate. Evidența cheltuielilor în 

întreprinderile farmaceutice. 

22. Rabatul comercial și caracteristica lui economică. Formarea rabatului comercial. Destinația lui. 

Sinecostul. Determinarea rabatului comercial realizat și nerealizat. Determinarea rezultatelor 

activității economico-financiare a întreprinderilor farmaceutice. 

23. Noțiuni generale de bilanț contabil. Structura bilanțului contabil. 

24. Noțiuni generale privind funcția de control farmaceutic. Caracteristica sistemului controlului de 

stat asupra activității farmaceutice  

25. Organizarea activității de inspecție farmaceutică. 

26. Evaluarea și acreditarea întreprinderilor farmaceutice. 

27. Prevederile legale privind inventarierea valorilor materiale în întreprinderile farmaceutice. 

Comisia de inventariere. 

28. Modul general de efectuare a inventarierii. Particularități de inventariere a diferitor tipuri de valori 

materiale. Determinarea rezultatelor inventarierii. Perisabilitatea naturală. 


