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PROBLEME-TIP 

către examenul la “Management și legislație farmaceutică” 

 pentru studenții anului IV, facultatea de Farmacie, 

anul de studii 2019-2020 

 

Problemă de situație tip 1 

Pe parcursul perioadei gestionare au fost realizate medicamente în sumă de 7092 mii lei. Nivelul 

mediu al rabatului comercial a constituit 17 %. Cheltuielile farmaciei au constituit 270 mii lei. Calculați 

nivelul sinecostului, suma, rabatului comercial realizat, nivelul cheltuielilor, profitul și rentabilitatea 

pentru această perioadă. 

Problemă de situație tip 2 

Pe parcursul perioadei gestionare volumul de realizare pe farmacie a constituit 5678 mii lei. 

Nivelul sumar al cheltuielilor pe articolele convențional variabile a constituit 12%. Celelalte cheltuieli 

au constituit 120 mii lei. Nivelul mediu al rabatului comercial pe această perioadă a constituit 17%. 

Calculați rabatul comercial realizat, profitul și rentabilitatea pe această perioadă gestionară. 

Problemă de situație tip 3 

Pe parcursul perioadei de la inventarierea precedentă au fost realizate forme extemporale și 

medicamente preparate sub forma de elaborări în sumă de 33800 lei. După rezultatele inventarierii în 

secția de producere cu stocurile materiale s-a constatat un neajuns de medicamente în sumă de 197 lei. 

Nivelul mediu al sinecostului medicamentelor în farmacie constituie 83%. Face-ți concluziile despre 

rezultatele inventarierii. Care vor fi concluziile administrației farmaciei referitor la rezultatele 

inventarierii ? 

Problemă de situație tip 4 

Rabatul comercial nerealizat la începutul lunii a constituit 193500 lei. Pe parcursul lunii au fost 

recepționate medicamente în suma de 1290 mii lei în prețuri de achiziție, (în prețuri de realizare 1350 

mii lei). Realizarea pe parcursul lunii a constituit 2220 mii lei, soldul final 2110 mii lei. Calculați 

rabatul comercial realizat și rabatul comercial nerealizat la finele lunii. 

Problemă de situație tip 5 

Pe parcursul perioadei gestionare farmacia a realizat medicamente în sumă de 3156 mii lei. 

Calculați profitul și rentabilitatea pentru această perioadă știind că nivelul sinecostului a constituit 

79,5%. Suma cheltuielilor a constituit 531,15 mii lei. 

Problemă de situație tip 6 

În rezultatul inventarierii în secția de producere a farmaciei s-a determinat un neajuns de 0.15g. 

de sulfat de atropină. În decursul perioadei de la inventarierea precedentă s-a utilizat 45,5 g sulfat de 

atropină în procesul de preparare a formelor extemporale. Faceți concluziile despre rezultatele 

inventarierii. 

Problemă de situație tip 7 

Suma totală a salariului farmacistului pentru 3 luni a constituit 17360 lei. În decursul acestor 



2 

 

luni au fost 92 zile de concediu. Anul trecut farmacistul a primit premii unice în sumă de 5980 lei. 

Durata concediului - 35 zile. 

Determinați indemnizațiile de concediu ale farmacistului și suma impozitului pe venit reieșind 

din faptul că farmacistul se bucură de scutire personală. 

Problemă de situație tip 8 

Prin ordinul farmacistului diriginte farmacistului din secția de producere i se oferă concediu de 

la 2 ianuarie 2019. Venitul salarial al farmacistului constituie pentru luna: octombrie – 8625.50 lei, 

noiembrie – 8740.00 lei, decembrie 8500.00 lei. În aceste trei luni au fost 91 zile de concediu. Pe 

parcursul anului trecut farmacistul a primit de două ori premii unice în sumă de 7050.00 lei. Calculați 

suma concediilor ce i se vor calcula farmacistului și suma impozitului pe venit. Farmacistul se bucură 

de scutire personală și are în întreținere o persoană. 

Problemă de situație tip 9 

Pe parcursul perioadei de la inventarierea precedentă au fost realizate forme extemporale și 

medicamente preparate sub forma de elaborări în sumă de 13594.80 lei. După rezultatele inventarierii 

în secția de producere cu stocurile materiale s-a constatat un neajuns de mărfuri în sumă de 850.60 lei. 

Nivelul mediu al sinecostului medicamentelor în farmacie constituie 82%. Face-ți concluziile despre 

rezultatele inventarierii. 

Care vor fi concluziile administrației farmaciei referitor la rezultatele inventarierii? 

Problemă de situație tip 10 

Prin ordinul farmacistului diriginte farmacistului din secția de producere i se oferă concediu de 

la 2 ianuarie 2018. Venitul farmacistului constituie pentru luna: octombrie – 9755.70 lei, noiembrie – 

9740.00 lei, decembrie 9780.00 lei. În aceste trei luni au fost 92 zile de concediu. Pe parcursul anului 

trecut farmacistul a primit de două ori premii unice în sumă de 8450.00 lei. Calculați suma concediilor 

ce i se cuvine farmacistului și suma impozitului pe venit. Farmacistul se bucură de scutire personală și 

are în întreținere trei persoane. 

Problemă de situație tip 11 

 Pe parcursul perioadei gestionare au fost realizate medicamente în suma de 9226 mii lei. 

Nivelul mediu al rabatului comercial a constituit 17%. Cheltuielile farmaciei au constituit 1120 mii lei. 

Calculați nivelul sinecostului, suma rabatului comercial realizat, nivelul cheltuielilor, profitul și 

rentabilitatea pentru această perioadă. 

Problemă de situație tip 12 

În primele două trimestre a anului curent, farmacia, a realizat medicamente în valoare de 

1806000 lei, dintre care 90% realizate către populației și 10% către IMSP. Determinați:  

1. Suma de realizare populației și IMSP. 

2. Venitul brut al farmaciei, luând în considerație că adaosul comercial mediu la medicamentele 

realizate populației a constituit 18%, iar către IMSP 15%. 

Indicați documentele în baza cărora farmacia va elibera medicamentele în dependență de tipul de rulaj. 

Problemă de situație tip 13 

În farmacie s-a adresat un pacient cu o leziune a mâinii, obținută în rezultatul căderii pe pragul 

farmaciei pentru ajutor. Pentru ajutorul premedical farmacistul a utilizat următoarele produse din 

stocurile farmaciei: Sol. Hidrogeni Peroxidi 3% 40 ml – 1 flacon; Tifon medical steril 7x14 cm – 1 

bucată; Sol. Viridis nitens 1% 10 ml - 1 flacon. Indicați: 

1. Documentele normative ce reglementează acțiunile farmacistului în cazul dat.  
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2. Documentele de evidență a operațiunilor efectuate de farmacist. 

Problemă de situație tip 14 

Calculați prețul de achiziție și prețurile maximal posibile cu ridicata și cu amănuntul pentru următorul 

medicament de import: 

 

Denumire doza, ambalaj 
Cantitate 

importata 

Cost 

control de 
stat (lei) 

Taxele 

de stat 
(%) 

Cost 

transport 
(lei) 

Preț din 

CNPPM 
(lei) 

Preț 
invois (in 

valuta de 

import) 

Valuta 

de 
import 

Curs 
valutar la 

ziua 

devamării 

Taxier® 

100 mg 

comp. 

film. 
100 mg N4 6000 500 1 2500 261,74 12,17 EUR 19,66 

Terix® sirop 
5 mg/5 

ml 

100 ml 

N1 
5000 500 1 2300 61,25 3,40 USD 18,53 

Tonsipret® 
comprim

ate 
  N25x2 4500 550 1 2500 53,31 2,38 EUR 19,66 

Tramadol-

ZN 
caps. 50 mg N10 7000 250 1 1450 12,44 0,675 USD 18,53 

Vagilac 
caps. 

vag. 

4x10^9 

CFU 
N10 5000 500 1 2300 126,09 7,00 USD 18,53 

 
Algoritmul de recepție a unei rețete 

Verificați corectitudinea prescrierii rețetei, evidențiați erorile observate. Cum se va proceda în cazurile 

erorilor depistate? Taxați rețeta. Explicați cum se va înregistra această rețetă? Indicați metodele 

controlului farmaceutic intern pentru forma medicamentoasă preparată. Cum va fi definitivată forma 

medicamentoasă? (Eticheta, prescripțiile de avertizare, etc.). Indicați conținutul controlului de eliberare 

pentru forma medicamentoasă dată, termenul de păstrare în farmacie până la eliberare și informația 

pentru pacient la eliberarea formei medicamentoase. 


