
 

 

Subiectele pentru examinarea studenților facultății Farmacie  

la disciplina „Aprovizionarea medico - militară” 

 

 

 

1. Însemnătatea  aprovizionării cu materiale sanitaro – farmaceutice în sistema generală de 

asigurare medicală a formaţiunilor militare ale Armatei Naţionale. 

2. Obligaţiunile persoanelor  cu funcţii de răspundere ale brigăzii de infanterie motorizată 

pe măsurile aprovizionării  cu  materiale  medicale. 

3. Determinarea noţiunei “Materiale medicale”. 

4. Norma tipică de materiale medicale ale  batalionului. 

5. Sursele  aprovizionării  unităţilor militare  şi  formaţiunilor medicale cu materiale 

medicale.  

6. Ordinea comandării, primirii, evidenţei, păstrării şi livrării  materialelor medicale. 

7. Sursele centralizate  şi  descentralizate de aprovizionare a serviciului medical cu  

materiale  de bază. 

8. Determinarea necesarului în  materiale medicale pentru  brigada de infanterie motorizată, 

ordinea comandării, primirii şi distribuirii  materialelor  medicale. 

9. Ordinea colectării şi utilizării materialelor  medicale de trofeu.  

10. Organele de conducere şi formaţiunile de aprovizionare  a serviciului medical al Armatei 

Naţionale a Republicii Moldova.  

11. Noţiune de complete materiale medicale  şi ordinea formării lor.  

12. Depozitul medical, destinaţia şi  organizarea  activităţii lui. 

13. Clasificarea completelor de materiale medicale 

14. Instalaţiile  de  căpătare  a  apei  destilate (SDP – 2, SDP – 3, PUVI), destinaţia lor  şi 

caracteristica medico – tehnică  pe  scurt. 

15. Tipurile  de  control  şi  misiunile  lor  în  aprovizionarea   cu  materiale medicale. 

16. Inventarierea  materialelor  medicale.  Ordinea întocmirii rezultatelor inventarierii.  

17. Termenele exploatării şi reparării aparatelor  medicale. Tipurile de reparaţii.  

18. Controlul primirii, păstrării, consumării şi decontării substanţelor medicamentoase toxice 

şi narcotice.  

19. Volumul lucrului farmaciilor batalionului, brigăzii şi spitalelor de companie  în condiţii 

de companie.  

20. Regulile generale de păstrare a materialelor şi tehnicii. 

21. Factorii de bază ce influenţează la schimbarea  stării calitative a materialelor medicale  şi 

tehnicii în condiţii de campanie. 

22. Organizarea  controlului calităţii medicametelor în farmacie. Regimul sanitaro – igienic 

în farmacie. 

23. Alegerea  terenului pentru desfăşurarea farmaciei brigăzii  de infanterie motorizată în 

condiţii de campanie  

24. Particularităţile  păstrării şi protecţiei  materialelor  medicale  în condiţii de campanie 

25. Tipurile de ambalaje; materialele de ambalaj şi proprietăţile lor de protecţie 

26. Trusele farmaceutice: AI, AV, AA, AB – 1, AB – 3,, AĂ,  trusa medicală individuală, 

trusa farmaceutică de trupă,  destinaţia  şi  caracteristica lor.  



27. Completele  de materiale medicale pentru acordarea primului ajutor, ajutorului 

premedical  şi  primului  ajutor medical – trusele  medicale SS, SMV, completele PF, V-

1, V-2, trusele medicale a sanitarului, trusă medicală de trupă, completul felcerului, 

salonul mare de pansamente,  destinaţia şi caracteristica lor. 

28. Principiile  organizării  aprovizionării medico – militare a Armatei Naţionale  a  

Republicii Moldova 

29. Completul  de materiale medicale pentru stomatologie – stomatologic, destinaţia şi 

caracteristica lor. 

30. Principiile de formare  normelor a inventarului medical. Noţiune de normă şi tabelă. 

Clasificarea normelor  de  aprovizionare cu materiale medicale 

31. Completul  de materiale medicale pentru  farmacii şi depozitul medical – V–4, G–5.  

32. Determinarea  necesarului în materiale medicinale  şi ordinea comandării lor. 

33. Aparatele şi dispozitivele  terapiei cu ogigen KI – 3m, KI – 4, I – 1,  destinaţia şi 

caracteristica lor. 

34. Completele  de materiale medicinale de destinaţie specială – antibiotice,  medicamente 

pentru tratarea răniţilor şi combustionaţilor,  destinaţia şi caracteristica lor.  

35. Completele  pentru  dezinfecţie şi tratarea sanitară – dezinfecţia, tratarea  sanitară, 

destinaţia şi caracteristica lor. 

36. Aparatele şi dispozitivele   pentru ventilarea artificială a plămânilor DP – 2, DP – 9, DP 

– 10, destinaţia şi caracteristica lor. 

37. Scopurile şi misiunile controlului metrologic al  mijloacelor  tehnice  ale serviciului 

medical.  

38. Activitatea  de control şi inventariere  în  brigada  de  infanterie  motorizată.  

39. Obligaţiunile persoanelor cu funcţii de răspundere  ale  batalionului de infanterie 

motorizată pe măsurile aprovizionării cu materiale medicale. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


