TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE FARMACIST REZIDENT AN
III FARMACIE CLINICA
I.

PROBA SCRISĂ

1. Antialergice.
2. Antiinflamatoare.
3. Cardiotonice şi alte stimulante ale contracţiei miocardului.
4. Antiaritmice.
5. Antianginoase.
6. Antihipertensive şi antihipotensive.
7. Diuretice.
8. Antitrombotice şi antihemoragice.
9. Antiulceroase.
10. Analgezice opioide şi analgezice-antipiretice.
11. Anestezice locale.
12. Anestezice generale.
13. Tranchilizante, sedative, hipnotice.
14. Anticoagulante
15.Antimicotice
16. Antibiotice şi chimioterapice antimicrobiene.
17. Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare
a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare
18.LEGE Nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii actualizata:Titlul
VII- Spitalele (exceptie cap.IV)
19. LEGE Nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii actualizata Titlul
XIV- Exercitarea profesiei de farmacist.Organizarea si functionarea Colegiului Farmacistilor
din Romania
20.LEGE Nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii actualizata Titlul
XVI - Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii
medicale, sanitare şi farmaceutice(Capitolul I si II)
21. HOTĂRÂRE nr. 1915 din 22 decembrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor
şi preparatelor stupefiante şi psihotrope
22. LEGE Nr. 157 din 18 iulie 2008 pentru completarea alin. (2) al art. 218 din Legea nr.
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
23. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice : achizitia de produse
24. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din
Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice(doar achizitia de produse)
25. Ordinul nr. 444/2019 -Norme privind infiitarea,organizarea si functionarea unitatilor
farmaceutice
26. REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2016/161 AL COMISIEI din 2 octombrie 2015 de
completare a Directivei 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului prin stabilirea
de norme detaliate pentru elementele de siguranță care apar pe ambalajul medicamentelor de
uz uman
27. O R D I N 1473/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de implementare a
prevederilor Regulamentului Delegat 161/2016 al Comisiei din 2 octombrie 2015 de
completare a Directivei 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului prin stabilirea

de norme detaliate pentru elementele de siguranță care apar pe ambalajul medicamentelor de
uz uman
28. HOTĂRÂRE Nr. 841 din 23 octombrie 1995 privind procedurile de transmitere fără
plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice
29.Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600 / 2018 pentru aprobarea Codului
controlului intern / managerial al entităţilor publice;

II. PROBA PRACTICĂ
1. Analiza şi interpretarea unei scheme de farmacoterapie cu medicamente din grupele
indicate la proba scrisă. Analiza va cuprinde aspecte de: farmacocinetică, farmacodinamie,
farmacotoxicologie, farmacoterapie, farmacografie, farmacoepidemiologie,
interacţiuni,influenţe asupra rezultatelor testelor de laborator clinic.
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7. Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a
infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare
8. LEGE Nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii actualizata
9. HOTĂRÂRE nr. 1915 din 22 decembrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi
preparatelor stupefiante şi psihotrope
10. LEGE nr. 339 din 29 noiembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi
preparatelor stupefiante şi psihotrope
11. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice :achizitia de produse
12. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din
Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice(doar achizitia de produse)
13. Ordinul nr. 444/2019 -Norme privind infiitarea,organizarea si functionarea unitatilor
farmaceutice
14. REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2016/161 AL COMISIEI din 2 octombrie 2015 de
completare a Directivei 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului prin stabilirea
de norme detaliate pentru elementele de siguranță care apar pe ambalajul medicamentelor de
uz uman
15. O R D I N 1473/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de implementare a
prevederilor Regulamentului Delegat 161/2016 al Comisiei din 2 octombrie 2015 de

completare a Directivei 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului prin stabilirea
de norme detaliate pentru elementele de siguranță care apar pe ambalajul medicamentelor de
uz uman
16. LEGE Nr. 157 din 18 iulie 2008 pentru completarea alin. (2) al art. 218 din Legea nr.
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
17.Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600 / 2018 pentru aprobarea Codului
controlului intern / managerial al entităţilor publice;
18. HOTĂRÂRE Nr. 841 din 23 octombrie 1995 privind procedurile de transmitere fără
plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice

