
 

 

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 măsoararea  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 membrii comisiilor și personalul implicat în buna desfășurare a 

Concursului de admitere – sesiunea  iulie 2020: 

- membrii tuturor comisiilor și personalul nominalizat pentru a asigura suportul 

acestora au obligaţia de a avea asupra lor Declaraţia pe proprie răspundere şi de a 

respecta distanţa fizică impusă (respectiv minim 1,5 m – 2,0 m); 

- vor folosi masca și soluțiile de decontaminare a mâinilor, puse la dispozție de către 

Universitate; 



 

 

- vor respecta instrucțiunile aduse la cunoștință cu ocazia instruirilor (care se vor 

desfășura on-line, pe baza unui program anunțat din timp de către comsia centrală) 

 

Instrucțiuni pentru aparținători: 

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

candidații pe toată durata desfășurării concursului. 

 

Pregătirea sălilor de concurs: asigurăm candidații că UMF ”Grigore T. Popa” din Iași 

va depune toate eforturile pentru a asigura condiții optime de desfășurare a probei de 

concurs din data de 26 iulie 2020, respectiv: 

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

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

dezinfectate); 

- UMF Iași va pune la dispoziție candidaților, membrilor comisiilor de admitere și 

personalului administrativ de suport, măști și soluții antiseptice pentru 

decontaminarea mâinilor (la intrarea în săli și ori de câte ori va fi nevoie); 

- la intrarea în clădire vor exista saci speciali ( de culoare galbenă) în care vor fi 

colectate măştile utilizate ; 

- locaţiile în care se va desfăşura testarea, vor fi amfiteatrele sau sălile de curs/LP ale 

Universităţii și a celorlalte universități care vor accepta desfășurarea examenului în 

spațiile lor; 

-  așezarea studenţilor se va face cu păstrarea distanţei impuse (respectiv minim 1,5 m – 

2,0 m): pentru aceasta se marchează fiecare loc, lipindu-se poza candidatului pe 

banca, anterior decontaminată; 

- în săli şi amfiteatre este interzisă deschiderea aerului condiţionat, în cazul în care va fi 

foarte cald în acea perioada, va fi deschisă o fereastră și uşa de la intrare (fără a crea 

disconfort candidaților); 

- cu o zi înainte de pregatirea sălilor pentru examenul de admitere se efectuează 

curaţenie generală, se dezinfectează tot mobilierul din săli, ferestrele şi uşile se 

dezinfectează cu soluţie pulverizatoare biocidă, iar pardoselile se dezinfectează cu 

clor sau tablete de cloramină; 

- la fiecare intrare a sălilor de concurs va exista un recipient cu soluție antiseptică 

pentru mâini, iar la intrarea principală a clădirii pe unde va avea loc accesul 

candidaților, va exista un covor impregnat cu soluţie dezinfectantă pe bază de clor; 

- băile vor fi dotate cu hârtie igienică şi săpun, iar toaletele vor fi dezinfectate cu clor. 

 

 


