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PROCEDURA DE ACCES IN UAUIM
In vederea susținerii probei de concurs
La
EXAMENUL DE ADMITERE
Sesiunea iulie 2020
Având în vedere:
- Ordinul comun al Ministerului Educației și Cercetării și Ministerului Sănătății
nr.405/16.05.2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, emis pentru
stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2
înunităţile/instituţiile de învăţământ, instituţiile publice şi toate structurile aflate în
subordonareasau coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării
– Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
– Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului sănătăţii nr.
4.220/769/2020 pentru stabilireaunor măsuri de prevenire şi combatere a
îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ;
– art. 10 alin. (2) lit. b), art. 17 alin. (2) şi ale art. 25 alin. (2) din Legea nr. 95/2006
privind reforma îndomeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
– Hotărârii Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 24/2020 privind
aprobarea instituirii stării dealertă la nivel naţional şi a măsurilor de prevenire şi
control al infecţiilor, în contextul situaţiei epidemiologice generate de virusul SARSCoV-2;
– recomandărilor Institutului Naţional de Sănătate Publică,în temeiul prevederilor art.
15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şifuncţionarea
Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr.
144/2010privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi
completările ulterioare,
pentru desfășurarea probelor de concurs la Examenul de Admitere la programele
UAUIM în sesiunea iulie 2020 se instituie următoarea Procedură.
Articolul 1
Prezenta Procedură are în vedere măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor
cu SARS-CoV-2 stabilite pentru Ministerul Educaţiei şi Cercetării, instituții de
învăţământ, instituţii publice şi toate structurile aflate în subordonarea sau
coordonarea acestuia.
Aplicarea corecta a acestor masuri contribuie la diminuarea riscului de infectie
Covid–19, dar nu garanteaza eliminarea acestuia in contextul pandemiei.
Articolul 2
UAUIM va lua măsuri pentru organizarea activităţii, astfel:
a)accesul va fi organizat de catre personalul universitatii astfel încât să fie asigurată
o suprafaţă minimă de 4 mp pentru fiecare persoană-candidat şi o distanţă minimă
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de 2 m între oricare două persoane apropiate; Candidatii si celelalte persoanele care
participa la activitate sunt responsabile pentru respectarea acestor conditii.
b) nu va fi permis accesul persoanelor a căror temperatură corporală, măsurată la
intrarea în incintă,depăşeşte 37,3 ºC;
c)universitatea va asigura dezinfectarea suprafeţelor expuse şi evitarea aglomerării
de persoane.
Articolul 3
În contextul epidemiologic actual, se impune respectarea unor măsuri specifice de
protejare a candidaților şi a întregului personal care participă la desfășurarea probei
de admitere, conform prevederilor Ordinului nr.405/16.05.2020,a Ordinului Ministrului
Educaţiei şi Cercetării şi al Ministrului Sănătăţii nr. 4.220/769/2020 pentru stabilirea
unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în instituţiile
de învăţământ, a recomandărilor şi dispoziţiilor autorităţilor de resort.
Articolul 4
(1) Accesul în UAUIM va fi organizat astfel încât sa se evite producerea de
aglomerări de persoane, prin trei căi distincte de acces, astfel:
- intrarea din str. Academiei nr.18-20
- intrarea din str. Edgar Quinet
- intrarea din str. Biserica Ienei (intrarea în vechea Scoală de Arhitectură)
În pre-ziua desfășurării probei de concurs, se vor afișa pe pagina web a UAUIM
listele nominale cu repartiția candidaților pentru fiecare dintre punctele de acces și
intervalul orar în care se va desfășura accesul fiecărui candidat, cu respectarea
strictă a cerințelor Articolului 2 a,b.
(2) Candidații
a) respectă toate măsurile stabilite de UAUIM și aduse la cunoștință prin orice
mijloace (enumerăm fără a ne limita la: afișare, postare pe site, anunț al
personalului cu atribuțiuni în organizarea si desfășurarea admiterii, etc.)
pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS CoV - 2;
b) poartă măștile de protecție care să acopere nasul și gura pe timpul
accesului și al deplasării în afara sălii de examen; Aduc la cunoștința
personalului care organizează și desfășoară admiterea eventualele
probleme de sănătate cauzate de portul măștii (insuficiență respiratorie,
amețeală, hipoxie, fobie, boli care afectează capacitatea de oxigenare).
c) își vor schimba echipamentul de protecție utilizat în drum spre sediul
universității (mască , mănuși), la intrarea in sediu cu un echipament nou;
d) acceptă verificarea temperaturii corporale la intrarea în sediul UAUIM
e) își dezinfectează mâinile la intrare si își spală și dezinfectează mâinile ori
de cate ori folosesc grupurile sanitare;
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f) identifică și folosesc culoarele de circulație asigurate de către UAUIM și se
deplasează către sala de examen,
g) identifică poziționarea locului în sală și se deplasează către locul repartizat
urmând fluxul de intrare stabilit
h) păstrează tot timpul o distanță de cel puțin 1.5 m față de alte persoane în
toate spațiile unde sunt prezente mai multe persoane (intrare instituție,
holuri/coridoare, grupuri sanitare, săli de examen )
i) evită staționarea în spațiile comune;
j) înștiințează imediat personalul care participă la organizarea și
desfășurarea admiterii dacă prezintă, înainte sau în timpul examenului,
simptome ale infectării cu virusul SARS CoV - 2 (tuse, strănut, dificultăți
respiratorii, febră, stare generală alterată);
k) se va întrerupe orice contact între alte persoane aflate în incinta instituției și
persoana simptomatică;
l) părăsesc îndată după terminarea probelor de examen spațiile UAUIM
urmând fluxul de ieșire stabilit cu respectarea stricta a cerințelor Articolului
2 a,b.
.
(3) Înainte de începerea probei de concurs, în spațiile unde aceasta urmează a se
desfășura, se va realiza dezinfecția suprafețelor cu substanțe biocide, pe bază de
clor sau alcool, urmată de aerisirea încăperilor pentru o perioadă de cel puțin 30 de
minute.
(4) Accesul în interiorul UAUIM se va realiza doar după dezinfecția mâinilor,
verificarea temperaturii, care nu trebuie să depășească 37,3 C
ͦ şi sub rezerva
absenței simptomelor virozelor respiratorii.
- pentru persoanele a caror temperatura masurata depaseste 37.3 ºC se va
proceda astfel:
1. vor fi introduse in zona de asteptare amenajata in proximitatea intrarii
2. vor fi lasate in repaus 5 minute
3. va fi anuntat medicul universitatii
4. se va relua masurarea temperaturii dupa 5 minute
- in situatia in care temperatura, la o noua masuratoare depaseste 37.3 ºC, se
va refuza accesul si persoana va fi indrumată pentru consult la medicul de familie
(5) Pe toată durata probelor desfășurate în universitate, candidații cât şi personalul
de supraveghere vor purta mască medicală simplă sau mască nemedicală din
materiale textile, iar candidații vor fi așezați în vederea desfășurării probei astfel încât
să aibă cel puţin un loc liber în stânga şi dreapta în față și spate. Măștile purtate de
candidați şi personalul de supraveghere vor fi colectate în vederea eliminării în locuri
special destinate.
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(6) Probele practice de concurs se vor desfăşura cu respectarea tuturor măsurilor
mai sus prezentate.
(7) Pe toata durata probelor desfasurate in universitate vor fi asigurate acordarea
primului ajutor si asistenta medicala prin prezenta medicului universitatii .
Articolul 5
(1) UAUIM va asigura următoarele măsuri pentru candidați şi personal:
a) la intrarea în instituţie a candidaților, cadrelor didactice și personalului de
supraveghere:
1. asigurarea triajului epidemiologic (care să cuprindă şi termometrizare şi
antecedente personale pe simptomatologie respiratorie) - candidaţi,
examinatori;
2. prestabilirea circuitului către/şi din sala de examen/probă practică;
3. candidaţii şi supraveghetorii vor fi protejaţi de masca facială;
b) în sala de examen:
1. asigurarea curăţeniei şi dezinfectării pardoselilor, a locurilor de activitate
(pupitre, mese, scaune), clanţă uşă, cremon geamuri, pervaz fereastră, prin
ştergere cu apă şi detergent, apoi cu substanţe biocide pe bază declor sau
alcool, înainte şi după fiecare serie de candidaţi;
2. aerisirea sălii înainte de proba de examen pentru o perioadă de cel puţin 30
se minute;
3. la intrarea în sală vor fi prevăzute dispozitive medicale cu substanţă
dezinfectantă pentru mâini în număr suficient;
4. stabilirea locurilor se va face astfel încât să existe o distanţă între candidaţi,
pe rânduri şi între rânduri, de2 m;
5. intrarea în sala de examen se va face în mod organizat, pe rând, păstrând
distanţa de 2 m; spaţierile necesare vor fi marcate cu bandă colorată în faţa
uşii;
6. pupitrele/mesele vor fi individualizate/prestabilite şi de asemenea se va
asigura reprezentarea grafică a situării acestora la intrarea în sală, astfel
încât să se asigure cunoaşterea şi intrarea/locarea fără a parcurge toată
suprafaţa sălii; personalul ce asigură supravegherea va dirija candidatul
direct către locul destinat;
7. pe tot parcursul derulării probelor se vor respecta regulile generale ale unei
conduite sănătoase (distanțarea socială, evitarea atingerii cu mâna a
nasului, ochilor şi gurii, strănutul în pliul cotului/batista de unică folosinţă,
evitarea contactelor directe cu cei din jur);
8. pentru persoanele care au probleme de respiratie ( astm bronsic sau alte
boli asociate insuficientei respiratorii), la solicitarea acestora, li se va
permite deplasarea intr-un spatiu deschis unde li se va permite scoaterea
mastii si respiratia libera pentru 5-10 minute. In tot acest timp va fi prezent
un insotitor si va fi anuntat medicul, care va decide daca este cazul a se lua
si alte masuri. Va fi pastrata distanta de siguranta de cel putin 1.5 m intre
persoane. Dupa aceasta, candidatul va reveni in sala de examen.
c)asigurarea condiţiilor igienice ale grupului sanitar care deserveşte sala de examen:
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1. asigurarea de dispozitive medicale cu substanţă dezinfectantă pentru mâini
la intrarea în toaletă;
2. asigurarea de hârtie igienică în fiecare cabină a toaletei;
3. asigurarea de dispensere cu săpun situate lângă lavoare;
4. asigurarea de dispozitive cu prosoape de hârtie sau uscătoare pentru mâini;
5. asigurarea curăţeniei şi dezinfectării întregului grup sanitar (vas WC,
lavoare, clanţe, pardoseală).
(2) Pentru a participa la admiterea în UAUIM sesiunea iulie 2020, candidatul din
afara graniţelor ţării trebuie să prezinte:
1. declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că participantul a
respectat regimul de izolare/carantinăşi nu a avut contact apropiat cu o
persoană confirmată cu SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile;
2. adeverinţa medicală din care să reiasă starea actuală de sănătate a
deţinătorului şi eventual antecedentepersonale legate de boli cronice, şi
respectiv, de COVID-19, în limba română.
Articolul 6
Părinții și însoțitorii
(1)Accesul părinților și însoțitorilor nu va fi permis in instituție si spatiile exterioare
aflate in proprietatea universității (portic, spații verzi, etc.)
(2)Părinții
a) respectă toate măsurile stabilite de UAUIM și aduse la cunoștință prin orice
mijloace (enumerăm fără a ne limita la: afișare, postare pe site, anunț al
personalului cu atribuțiuni în organizarea și desfășurarea admiterii, etc.)
pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS CoV – 2 și rămân în
spatiile exterioare universității, în afara zonelor marcate, aflate în
proprietatea universității (portic, spații verzi, etc.)
b) păstrează distanțarea sociala de min. 2 m intre persoanele care rămân în
așteptarea candidaților
c) preiau și păstrează bunurile personale ale candidaților pe care-i însoțesc
Articolul 7
Conducerea UAUIM răspunde de implementarea acţiunilor de prevenire şi
combatere ainfectării cu SARS-CoV-2 şi de organizarea şi desfăşurarea activităţilor,
conform atribuţiilor ce le revin înconformitate cu prevederile legale în vigoare.
Candidații si celelalte persoanele care participă la activitate sunt responsabile pentru
respectarea acestor condiții.
Articolul 8
Angajatii UAUIM
a) respectă toate masurile stabilite de UAUIM si aduse la cunostinta prin orice
mijloc( enumeram fara a ne limita la: afisare, postare pe site, anunt al
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personalului cu atributiuni in organizarea si desfasurarea admiterii, etc )
pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS CoV - 2;
b) poartă măștile de protecție care să acopere nasul și gura pe timpul
accesului , al deplasarii in afara salii de examen si al desfasurarii probelor
in salile de examen;
c) păstrează tot timpul o distanță de cel puțin 1.5 m față de alte persoane în
toate spațiile unde sunt prezente mai multe persoane (intrare instituție,
holuri/coridoare, grupuri sanitare, săli de examen
d) aerisesc frecvent (o dată pe ora cel putin 15 min) spațiul închis în care își
desfășoară activitatea
e) evită, pe cât posibil, comunicarea prin intermediul documentelor tipărite,
pentru a limita contactul direct între persoane.
f) rămân la domiciliu dacă, înaintea începerii programului de lucru, prezintă
simptome ale infectării cu virusul SARS CoV – 2 și anunță angajatorul cu
privire la acest lucru;
g) înștiințează imediat Presedintele Comisiei Centrale de Admitere sau
inlocuitorul acestuia dacă prezintă, inainte sau în timpul examenului,
simptome ale infectării cu virusul SARS CoV - 2 (tuse, strănut, rinoree,
dificultăți respiratorii, febră, stare generală alterată);
h) vor întrerupe orice contact între alte persoane aflate în incinta instituției și
persoana simptomatică;
i) persoanele cu functie de conducere au obligatia de a efectua triajul
observational angajatilor din subordinea directa
Articolul 9
Dispozitii finale
Conducerea UAUIM își rezervă dreptul de a decide și de a lua și alte măsuri
care se impun în vederea respectării condițiilor sau pentru aplicarea unor
eventuale noi reglementări impuse de autorități.
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