
 



 

 

10. Medicamentele. Clasificarea substanțelor medicamentoase 

11. Medicamentele de origine naturală și cele produse pe cale sintetică  

12. Automedicația și consecințele ei 

13. Celula – unitate structurală și funcțională a materiei vii. Compoziția chimică a celulei 

14. De la celulă la țesut  

15. Structura corpulului uman  

16. Aparatul locomotor 

17. Sistemul tegumentar (pielea, părul, unghiile, glandele sudoripare și sebacee) 

18. Aparatul cardiovascular (sângele și inima) 

19. Sistemul respirator.  Apariția și dezvoltarea virusologiei. Virozele – prevenirea și tratarea 

lor cu medicamente 

20. Sistemul nervos  

21. Analizatorul vizual – ochiul   

22. Analizatorul auditiv – urechea   

23. Sistemul gastrointestinal  

24. Sistemul endocrin. Funcționarea  glandelor endocrine  

25. Sistemul excretor 

26. Flora microbiană a organismului uman și a mediului înconjurător 

27. Metabolismul organismului uman  

28. Influența factorilor mediului ambiant asupra microorganismelor 

29. Elemente și combinații chimice 

30. Soluții – generalități  

31. Biocatalizatorii 

32. Starea lichidă 

33. Starea gazoasă 

34. Starea solidă 

35. Măsurarea volumelor în practica farmaceutică  

36. Folosirea vaselor de măsurat. Sterilizarea și dezinfecția 

 

 

II. Conversații situative: 

1. La farmacie 

2. La Grădina Botanică  

3. Conversație situativă în baza relației: dermatolog → pacient → farmacist 



4. Conversație situativă în baza relației:  ortoped / vertebrolog / osteolog → pacient → 

farmacist 

5. Conversație situativă în baza relației:  gastrolog → pacient → farmacist 

6. Conversație situativă în baza relației: pulmonolog → pacient → farmacist 

7. Conversație situativă în baza relației: neurolog → pacient → farmacist 

8. Conversație situativă în baza relației: oftalmolog  → pacient → farmacist 

9. Conversație situativă în baza relației: otorinolaringolog  → pacient → farmacist  

10. Conversație situativă în baza relației: endocrinolog  → pacient → farmacist 

11. Conversație situativă în baza relației: nefrolog  → pacient → farmacist 

12. Conversație situativă în baza relației: imunolog  → pacient → farmacist 

 

 

 

III. Elemente de terminologie medico-farmaceutică: 

 

1. Teremeni simptomatici și rădăcini de formare a termenilor farmaceutici 

2. Principalele clase de medicamente, utilizate în terapia afecțiunilor respiratorii 

3. Principalele clase de medicamente, utilizate în terapia afecțiunilor sistemului tegumentar 

4. Principalele clase de medicamente, utilizate în terapia afecțiunilor sistemului locomotor 

5. Principalele clase de medicamente, utilizate în terapia afecțiunilor sistemului nervos 

6. Principalele clase de medicamente, utilizate în terapia afecțiunilor oftalmice 

7. Principalele clase de medicamente, utilizate în terapia afecțiunilor urechii 

8. Principalele clase de medicamente, utilizate în terapia afecțiunilor gastrointestinale 

9. Principalele clase de medicamente, utilizate în terapia afecțiunilor endocrine 

10. Principalele clase de medicamente, utilizate în terapia afecțiunilor sistemului excretor 

 

IV. Teme de gramatică: 

 

1. Elemente de fonetică  

4. Părțile de vorbire. Substantivul. Categoriile lui gramaticale. 

5. Articolul și substantivul. Articolul definit și nedefinit. Articolul adjectival și posesiv. 

6. Cazurile substantivului. Declinările substantivului. Substantivele proprii și comune. Substantive 

cu forme duble de plural.Structura termenilor medicali. 

7. Adjectivul. Clasificarea adjectivelor. 

8. Formarea gradelor de comparație ale adjectivelor. 

9. Acordul adjectivului și substantivului în terminologie medico-farmaceutică. 

10. Pronumele personal și de politețe. 



11. Pronumele posesive, reflexive, demonstrative, interogative, relative, negative, de accentuare ș. 

a. 

12. Numeralul. Tipurile de numeral. 

13. Verbul. Categoriile gramaticale (mod, timp, persoană, număr, conjugare, diateză) 

14. Modurile verbului (personale și nepersonale). 

15 Verbele pronominale și verbele reflexive; 

16. Modul indicativ prezent, perfect și viitor;  

17. Modul conjunctiv: prezent și perfect. 

18. Modul condițional: prezent și perfect. 

19. Modul imperativ. 

20. Adverbul. Gradele de comparație ale adverbelor 

21. Prepoziția.  

22. Conjuncția.  

23. Interjecția.  

 

V. Elemente de sintaxă: 

1. Exprimarea timpului (trecut, viitor) 

2. Exprimarea locului 

3. Exprimarea modului 

4. Exprimarea comparaţiei 

5. Construcţii relative şi corelative 

6. Superlativul şi consecinţa 

7. Exprimarea identităţii şi similitudinii 

8. Exprimarea conformităţii şi nonconformităţii, substituţiei şi opoziţiei 

9. Exprimarea cauzei 

10. Exprimarea ipotezei, condiţiei, dorinţei 

11. Exprimarea concesiei 
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