
Documente necesare pentru reînscrierea în CFR, în urma întreruperii activității pe o 

perioada mai mare de 5 ani: 

- Cerere de înscriere susținere examen (nu este cerere tip); 

- Copie CI; 

- Copie diplomă licență. 

 

Documentele sunt depuse la sediul Colegiului Farmaciștilor din România în vederea 

programării susținerii examenului de reluare a activității profesiei. 

 

În urma promovării examenului, Colegiul Farmaciștilor din România va elibera o 

adeverință cu rezultatul examenului ce va  fi depusa ulterior  la Colegiul teritorial 

împreună cu documentele necesare reînscrierii in CFR. 

 

TEMATICA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE FARMACIST 

CU DREPT DE LIBERĂ PRACTICĂ  ȘI  DE REDOBÂNDIREA DREPTULUI DE 

MEMBRU 

- Farmacocinetica generală 

- Farmacodinamia generală 

- Farmacotoxicologia generală 

- Farmacoterapia, farmacografia și farmacoepidemiologia generală 

- Hipnotice și sedative 

- Tranchilizante 

- Antidepresive 

- Neurotonice 

- Analgezice 

- Antitusive și expectorante 

- Aparat respirator, baze fiziopatologice 

- Antiasmatice 

- Antianginoase 

- Antihipertensive 

- Vasodilatatoare cerebrale și periferice 

- Medicația venelor și capilarelor 

- Diuretice 

- Antiulceroase 

- Antivomitive și propulsive gastrointestinale 

- Antidiareice și antiinflamatoare intestinale 

- Laxative-purgative și antiflatulente 

- Antiinflamatoare 

- Antibiotice și chimioterapice antimicrobiene 

- Picături pentru nas. Picături pentru ureche. Preparate lichide pentru aplicare 

- Preparate injectabile: formulare, condiții de calitate 



- Preparate perfuzabile: clasificare, exemple 

- Picături pentru ochi. Unguente oftalmice 

- Formularea unguentelor. Baze de unguente oficinale 

- Supozitoare: formulare, preparare, condiții de calitate 

- Comprimate: formulare, preparare, condiții de calitate 

- Cansule gelatinoase 

- Comprimate cu eliberare modificată 

- Stabilitatea medicamentelor 

- Biodisponibilitatea formelor farmaceutice 

- Regimul produselor toxice și stupefiante. 

- Exercitarea profesiei de farmacist conform Legii nr.95/2006, Titlul IV. 
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