
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 19 iulie 2021, 

începând cu ora 10.00, în: 

• clădirile Electro, corpul A și corpul D, Bd. V. Pârvan, nr. 2 

• clădirea Facultății de Contrucții, str. Traian Lalescu nr. 2 

• clădirea ASPC - Atelier Școală Proiectare Contrucții -  din str. Petre 

Râmneanțu nr. 2, intersecție cu strada Ion Vidu. 

• clădirea Facultății de Mecanică, Bd. Mihai Viteazul nr. 1 

Concursul are o durată de 3 ore. 
 

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

▪ La intrarea în clădire se va asigura: 

• Măsurarea temperaturii cu termometrul non contact. Temperatura 

înregistrată nu trebuie să depășească 37,3ᵒC. 

• În cazul în care temperatura înregistrată depășește 37,3ᵒC, se recomandă 

repetarea măsurării temperaturii, după o perioadă de 2-5 minute de 

repaus; 

• Candidații a căror temperatură corporală depășește 37,3ᵒC și după 

repetarea măsurării, la cererea expresă a acestora, consemnată în scris pe 

proprie răspundere (anexa 1)  și având în vedere recomandarea medicului 
desemnat a asigura triajul epidemiologic, vor fi izolați de ceilalți candidați. 

Susținerea examenului în condiții speciale poate fi dispusă cu respectarea 

normelor legale, în vederea asigurării egalității de șanse și a tratamentului 
egal. 

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

poartă masca de protecție în mod corespunzător. 

• La intrarea în sala de examen, 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, telefoanelor mobile 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.  


