
 

 

Măsuri de prevenire a transmiterii COVID-19 
 

Toate persoanele implicate în buna desfășurare a concursului de admitere – sesiunea iulie 

2020, candidați, membrii comisiilor de admitere și personal administrativ de suport, vor respecta 

următoarele reguli generale: vor prezenta Declarația pe propria răspundere (formularul de pe 

site-ul UMF Iași, de la secţiunea „Metodologia de admitere pentru anul 2020”), vor respecta 

distanțarea fizică, vor purta mască, vor utiliza antisepticul de mâini pus la dispoziție și vor aplica 

indicațiile prevăzute în Medologia de admitere – iulie 2020, formulate conform prevederilor 

legale în vigoare, menită să prevină răspândirea bolilor transmisibile, inclusiv a COVID-19. 

 

În conformitate cu Ordinul 4267 din 18.05.2020 şi Ordinul 874 din 22.05.2020, la 

intrarea în clădire, candidaţii vor fi preluaţi de către personalul Universităţii în vederea realizării 

triajului epidemiologic care constă în măsurarea  temperaturii cu termometru non -  contact, se 

realizează evaluarea semnelor şi simtomelor specifice infecţiei SARS – COV – 2 şi verificarea 

declaraţiei pe proprie răspundere cu privire la condiţiile epidemiologice în relaţie cu starea de 

sănătate. 

 

Instrucțiuni pentru candidați:  

- Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Grigore T. Popa” din Iaşi va pune la 

dispoziţie candidaţilor: măşti, calculatoare de birou și markere (care în prealabil vor fi 

dezinfectate); 

- candidaţilor li se asigură condiţia de distanţare fizică prin respectarea normelor de 

distanţare/spaţiere la 1,5- 2,0 m între aceştia; 

- candidaţii  au voie în sala de examen cu o sticlă cu apă, dar fără etichetă; 

- în cazul persoanelor cu nevoi speciale, aceştia vor avea voie să fie însoţiţi, însă 

respectând regulile care se impun; candidații cu nevoi speciale vor anunța comisia de 

admitere, despre necesitatea de a fi sprijiniți, pentru a se găsi cea mai bună soluție 

pentru ei (condiții speciale în sală, acces la săli de la parter, etc.); 

- la intrarea, respectiv la ieșirea din sălile de examen a candidaților, aceștia nu au voie 

să fie însoțiți, cu excepția persoanelor cu nevoi speciale (care vor urma instrucțiunile 

primite de la organizatori); 

- după predarea tezei, candidatul părăseşte zona locaţiei, iar rezultatele vor fi afişate 

online, lucrările fiind corectate doar în Centrele de scanare special amenajate (tezele 

nu vor mai fi scanate în sala de examen). 

 

Instrucțiuni pentru aparținători: 

- aparținătorii candidaților nu au voie în apropierea locațiilor în care vor fi repartizați 

candidații pe toată durata desfășurării concursului. 

 
 


