
 

Concursul de matematică, proba scrisă, la Facultatea de Automatică şi 

Calculatoare și Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii 

Informaționale (AC + ETcTI) - secțiunea 6, se va desfășura în data de 18 iulie 2020, 

începând cu ora 10.00, în clădirile Electro (corpul A, respectiv D), Bd. V. 

Pârvan, nr. 2  și are o durată de 3 ore. 

 

� Accesul în clădire se face în intervalul orar 08:30-9:45. 

� La intrarea în clădire se asigură, de către personal medical, triajului 

epidemiologic: 

• Măsurarea temperaturii cu termometrul non contact (temperatura 

înregistrată nu trebuie să depășească 37,3ᵒC). 

• Temperatura se consemnează într-un tabel și candidatul semnează cu 

pixul propriu de luare la cunoștință. 

• Accesul în incintă va fi permis exclusiv în condițiile în care candidatul 

poartă masca de protecție în mod corespunzător. O mască de protecție nouă 

va fi distribuită fiecărui candidat la intrarea în clădire. 

• De asemenea, la intrarea în incintă, participanții vor proceda la 

dezinfectarea mâinilor. 

� La accesul în sală candidaţii prezintă comisiei de supraveghere cartea de identitate 

pentru confruntarea cu datele înscrise în lista candidaţilor. 

� Nu este permis accesul în sala de examen după ora 10:00. 

� Se interzice folosirea altei hârtii decât cea distribuită de supraveghetori. De 

asemenea, este interzisă folosirea de către candidaţi, în timpul probelor, a 

calculatoarelor sau a altor mijloace tehnice de calcul. 

� La terminarea lucrării, candidatul solicită șefului de sală predarea lucrării și 

rămâne pe locul său, până la încheierea probei și corectarea lucrărilor. 

� Părăsirea sălii se poate face doar în urma predării lucrării, sub semnătură. 

� Revenirea în sală se poate face doar dacă părăsirea sălii a fost din motive 

fiziologice. 

� Părăsirea clădirii nu dă posibilitatea candidatului să revină. 

� Atât candidații, cât și membrii comisiei de admitere, în toată perioada în care se 

află în clădire sunt obligați să poarte mască de protecție, care să acopere nasul 

și gura. 

Prezenta instrucțiune se completează cu prevederile legale incidente și normele 

autorităților în domeniu.  


