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III. FACULTATEA DE FARMACIE 

 
 Conducător doctorat Prof. Univ. Dr. TĂEREL Adriana -Elena 

 
 Disciplina de Legislație, Management și Marketing farmaceutic 

 
1. Management – Marketing în domeniul farmaceutic. Principii specifice marketingului 

farmaceutic. Politici de marketing aplicate în domeniul farmaceutic. 

2. Reglementări naționale și europene privind activitatea de farmacovigilență. Autorităţi 

competente în domeniul farmacovigilenței, la nivel european și național. Principii de bună 

practică de farmacovigilență 

3. Reguli de Bună Practică privind desfășurarea activității în farmacie 

4. Exercitarea profesiei de farmacist 

5. Regimul legal al medicamentului 

6. Etică și deontologie în domeniul farmaceutic 

7. Asigurarea managementului calității privind regulile de bună practică de fabricație. 

Controlul calității. Buna practică de fabricaţie pentru medicamente (BPF), Controlul 

calităţii. Analiza calităţii produsului. Managementul riscului în domeniul calităţii. 

8. Reguli de Buna practică de distribuţie angro a medicamentelor. Asigurarea 

managementului calității privind regulile de bună practică de distribuție. Controlul 

calității. Analiza calităţii produsului. Managementul riscului în domeniul calităţii. 

9.  Legislația care reglementează domeniul activităților cu stupefiante și psihotrope. 

Utilizarea medicala a produselor cu stupefiante /psihotrope și obligaţiile persoanelor 

autorizate să efectueze operaţiuni cu aceste produse. Evidenţa şi păstrarea plantelor, 

substanţelor şi preparatelor cu stupefiante şi psihotrope. 

10. Autorizarea în scop de cercetare a plantelor, substanțelor și produselor stupefiante/ 

psihotrope pentru utilizarea lor în cercetări medicale şi învăţământ. 
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