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BAREM ACTIVITATI MINIME 

PRACTICA DE SPECIALITATE Anul V 

(780 ore) 

 

1) Cunostinte generale 

• Însuşirea reglementărilor în vigoare privind activitatea desfăşurată în farmacie, 

cunoaşterea categoriilor de produse eliberate din farmacie  

• Însuşirea modului de preparare şi conservare a medicamentelor şi a altor produse 

eliberate din  farmacie.  

• Cunoaşterea modului de  preparare a soluţiilor de uz intern şi de uz extern.  

• Însuşirea unor  deprinderi de comunicare cu pacientul pentru  produsele eliberate la 

cerere. 

 

2) Cunostinte tehnice: 

• Cunoaşterea categoriilor de produse existente în farmacie,  

• Cunoaşterea modului de formulare, preparare şi conservare a preparatelor 

farmaceutice, 

• Cunoasterea condiţiilor de eliberare şi evidenţă a produselor psihotrope şi stupefiante 

• Participarea la activităţi de recepţionare a  comenzilor şi de întocmire a documentelor 

aferente. 

 

3) Cunostinte aplicate - sunt rezultatul practic al cunostintelor tehnice: 

• Cunoaşterea modalității  de eliberare a produselor farmaceutice în farmacia de circuit 

deschis (conf. Legii 95/2006. Titlul XVII, actualizată) 

• Identificarea documentelor de primire a produselor in farmacie 

• Identificarea şi cunoaşterea substanţelor medicamentoase anorganice din compoziţia 

medicamentelor 

• Cunoașterea plantelor medicinale și a produselor vegetale ce se găsesc în compoziția 

ceaiurilor. 

• Identificarea şi cunoaşterea substanţelor medicamentoase organice din compoziţia 

medicamentelor 

• Identificarea formelor farmaceutice medicamentoase: soluții, picături pentru nas, 

picături pentru ochi, unguente, capsule tari (operculate), comprimate 

• Identificarea produselor tehnico-medicale (parafarmaceutice) din următoarele 

categorii: 

− Produse tehnico-medicale pentru autotestare şi monitorizare 

− Produse tehnico-medicale pentru administrare de medicamente 

− Materiale de pansament 

− Orteze 

− Produse tehnico-medicale pentru protecţie sexualǎ şi control al concepţiei 

− Produse pentru puericulturǎ 

• Identificarea produselor şi substanţelor farmaceutice ȋn funcție de condiţiile  de 

păstrare şi depozitare 

• Identificarea medicamentelor care condiţionează substanţe/extracte de origine vegetală 
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• Identificarea suplimentelor alimentare care condiţionează extracte/substanţe de origine 

vegetală 

• Identificarea produselor pentru fiecare categorie de formă farmaceutică, analizând 

particularitățile de formulare și preparare. 

• Identificarea produselor farmaceutice care conţine doar macroelemente 

• Identificarea produselor care conţin enzime. 

• Identificarea condiţiilor de formulare pentru preparate injectabile, preparate 

farmaceutice oftalmice, forme farmaceutice cu tincturi si extracte, emulsii, suspensii, 

preparate farmaceutice semisolide, sisteme terapeutice transdermice, supozitoare 

• Identificarea si cunoașterea produselor farmaceutice din următoarele clase: 

sulfonamide antimicrobiene, fluorochinolone, peniciline, cefalosporine, antibiotice 

aminoglicozidice, tetracicline, antitricomonazice, antihelmintice, antimicotice, 

antivirale, neuroleptice, antidepresive, antiparkinsoniene, nootrope, analgezice 

opioide, antiinflamatoare nesteroidiene, anestezice locale, medicamente cu acţiune 

asupra SNV, blocante ale canalelor pentru ionul de calciu, medicamente 

antianginoase, diuretice tiazidice și tiazin-like, antihistaminice, antidiabetice de 

sinteză, medicamente hipolipidemiante 

• Identificarea produselor farmaceutice in functie de substanţele active şi timpul de 

ȋnjumătăţire al  acestora: antiagregante plachetare, antianemice, anticonvulsivante, 

antihipertensive IECA, antiulceroase inhibitoare ale secreţiei gastrice  –  inhibitori ai 

pompei de protoni, expectorante bronhosecretolitice, hipnotice şi sedative, 

simpatolitice antiglaucomatoase, tranchilizante  

• Identificarea produselor farmaceutice care conţin combinaţii de substanţe active 

• Completarea diferitelor fise/ formulare/ registre  

 

4) Consemnarea în caietul de practică a activităţii zilnice desfăşurate în farmacie 

 

5) Foaia de stagiu şi  caietul de practică întocmit de student vor fi prezentate la 

verificarea finală a stagiului de practică de vară 
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