
Reexaminare la farmacologia clinică 

Catedra de farmacologie și farmacologie clinică 

Pentru a asigura buna desfășurare a reexaminării la disciplina farmacologie, este 

necesar să se îndeplinească următoarele condiții:  

1. Reexaminarea la farmacologia clinică va avea loc pe 01 decembrie 2020 între orele 

15:00 și 17.00.  

2. Este obligatorie înscrierea preventivă accesând și completând formularul de 

înregistrare.  

3. NU vor fi admiși la examen studenții care au absențe și/sau note negative la modulul 

Farmacologie clinică (în SIMU statut - atestat);  

4. Studenții internaționali trebuie să fie admiși și de către decanat, dacă nu există 

restanțe financiare.  

5. Termenul limită de completare a formularului de înscriere este 30.11.2020  

6. Completați formularul de înregistrare: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCMFHZjMf-

qPacezz5ktWUyEMebgywknqNJmBJQleiT6INfA/viewform?usp=sf_link 

7. Reexaminarea pentru farmacologie clinică va avea loc pe platforma Google Meet, pe 

următorul link: https://meet.google.com/vjt-etpv-xxr 

8. Accesul la linkul de mai sus va fi de la 15:00 până la 15:15, după care accesul nu va 

mai fi permis pentru studenti.  

9. La ora 15:15 va începe testul.  

10. Este obligatoriu ca studenții să aibă camera și microfonul pornite pentru a fi 

monitorizați / supravegheați de colaboratorii catedrei.  

11. Orice student care nu va avea camera și microfonul pornit / funcțional va fi exclus de 

pe platformă, fără notificare prealabilă, cu stabilirea ulterioară a notei negative.  

12. Orice încercare de fraudare a examenului va duce la stabilirea unei note negative. 

13. Testul va cuprinde întrebări selectate din testele pentru examen, postate pe site-ul 

catedrei: https://farmacologie.usmf.md/sites/default/files/inline-files/Teste-pentru-

colocviu-la-farmacologie-clinic%C4%83-MEDICIN%C4%82-2019.pdf 

14. Se acordă un minut pentru fiecare întrebare (100 de întrebări - 100 de minute). Este 

necesar să trimiteți la timp răspunsul pentru test. La expirarea timpului prevăzut (100 

minute), orice test care nu a fost trimis va fi apreciat cu o notă negativă.  
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15. Fiece student își asumă responsabilitatea de a corespunde cerințelor tehnice și să 

îndeplinească regulile impuse de decanat pentru a putea participa la reexaminare. 

Studenții internaționali până la reexaminare trebuie să verifice și la decanat dacă sunt 

admiși, dacă nu există restanțe financiare. În caz contrar, reexaminarea nu va fi 

valabilă chiar dacă este pozitivă.  

 


