
 

 Clinical Pharmacology Reexamination  
Department of Pharmacology and Clinical Pharmacology  
In order to ensure the proper conduct of the re-examination in the discipline of Pharmacology, it is necessary 
to satisfy the following conditions:  
The reexamination for Clinical Pharmacology will take place on October 07, 2020 and on October 15, 2020 
from 16.00 to 18.00 o’clock.  
Pre-registration is mandatory by accessing and completing the registration form. Students who have 
absences and/or negative grades in the Clinical Pharmacology module (in SIMU must be: statut - atestat) 
will NOT be admitted to the exam; International students have to be admitted also by the dean's office, if 
there are no financial arrears.  
The deadline for completing the registration form is 06.10.2020 for students who will register for the re-
examination on 07.10.2020;  
The deadline for completing the registration form is 14.10.2020 for students who will register for the re-
examination on 15.10.2020.  
Complete registration form:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCMFHZjMf-
qPacezz5ktWUyEMebgywknqNJmBJQleiT6INfA/viewform?usp=sf_link  
The reexamination for Clinical Pharmacology will take place on the Google Meet platform, on the following 
link:  
07.10.2020 - https://meet.google.com/zho-jbjb-yho 
15.10.2020 - https://meet.google.com/tas-tqau-xaz 
Access to the link above will be from 16:00 till 16:15, after which the access will no longer be allowed  
for students.  
At 16:15 the test will start.  
It is mandatory for students to have the camera and microphone turned on in order to be monitored / 
supervised by doctors.  
Any student who will not have the camera and microphone on / functional will be excluded from the 
platform, without notice, with the subsequent establishment of the negative grade.  
Any attempted fraud of the exam will lead to the establishment of a negative grade.  
One minute is given for each question (100 questions - 100 minutes).  
It is necessary to send the answer for the test in time.  
At the end of the time, any test that has not been sent will be appreciated with a negative grade.  



Each student assumes the responsibility to satisfy the technical requirements in order to participate at the 
re-examination.  
International students until the re-examination have to check and at the dean's office if admitted, if there 
are no financial arrears. Otherwise the reexamination will not be valid even if it is positive.  
The test will include questions selected from the exam tests, posted on the department's website: 
https://farmacologie.usmf.md/sites/default/files/inlinefiles/Clinical%20Pharmacology%20Final%20Test 
%202019.pdf  

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:  
Reexaminarea la farmacologia clinică va avea loc pe 07 octombrie 2020 și pe 15 octombrie 2020 între orele 
16:00 și 18.00.  
Este obligatorie înscrierea preventivă accesând și completând formularul de înregistrare. NU vor fi admiși la 
examen studenții care au absențe și/sau note negative la modulul Farmacologie clinică (în SIMU statut - 
atestat); Studenții internaționali trebuie să fie admiși și de către decanat, dacă nu există restanțe financiare.  
Termenul limită de completare a formularului de înscriere este 06.10.2020 pentru studenții care se vor 
înscrie la reexaminarea din 07.10.2020;  
Termenul limită de completare a formularului de înscriere este 14.10.2020 pentru studenții care se vor 
înscrie la reexaminarea din 15.10.2020.  
Completați formularul de înregistrare:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCMFHZjMf-
qPacezz5ktWUyEMebgywknqNJmBJQleiT6INfA/viewform?usp=sf_link  
Reexaminarea pentru farmacologie clinică va avea loc pe platforma Google Meet, pe următorul link:  
07.10.2020 - https://meet.google.com/zho-jbjb-yho 
15.10.2020 - https://meet.google.com/tas-tqau-xaz 
Accesul la linkul de mai sus va fi de la 16:00 până la 16:15, după care accesul nu va mai fi permis  
pentru studenti.  
La ora 16:15 va începe testul.  
Este obligatoriu ca studenții să aibă camera și microfonul pornite pentru a fi monitorizați / supravegheați de 
colaboratorii catedrei.  
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.  



Orice încercare de fraudare a examenului va duce la stabilirea unei note negative.  
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.  
Fiecare student își asumă responsabilitatea de a satisface cerințele tehnice pentru a 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.  
Testul va cuprinde întrebări selectate din testele pentru examen, postate pe site-ul 

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

clinic%C4%83-MEDICIN%C4%82-2019.pdf 


