
 

EXAMEN LICENTA SEPTEMBRIE 2020 

INSTRUCŢIUNI PENTRU CANDIDAŢI 

 

Pentru reducerea riscului de răspândire a infecției cu coronavirus, vă rugăm să vă prezentați la sălile de concurs 

repartizate, fără aparținători. De asemenea vă informăm că persoanele implicate din partea facultății în procedura 

de admitere acționează preventiv și tratează cu seriozitate situația epidemiologică actuală. 

1. Intrarea în sală a candidaţilor:  

a) Candidaţii vor avea acces  în sălile de concurs, astfel: 

- pentru specializările la care examenul este planificat la ora 9,00, începând cu ora 7.45, 

- pentru specializările la care examenul este planificat la ora 14,00 începând cu ora 12.45.  

b) La intrarea în cladire se va măsura temperatura cu ajutorul unor termometre non-contact.  

Candidaţii vor prezenta declaraţia pe proprie răspundere pentru prevenirea și combaterea infecției cu 

CORONAVIRUS (COVID-19), completată, semnată și datată (se descarca de pe site). Pe această declarație se va 

menționa și temperatura înregistrată. Candidatul ia la cunoștință de aceasta prin semnarea declarației. Declaratia se 

preda responsabilului de sala in care a fost repartizat candidatul.  

c) Candidatului care nu poartă mască de protecție nu i se va permite accesul în clădire.  

d) Se impune păstrarea permanentă a distanței de 1.5m față de ceilalți candidați.  

e) Accesul candidaţilor în sălile de concurs se va face pe baza cărţii de identitate sau a paşaportului valabil precum 

sau a carnetului/legitimatiei de student. 

g) Candidaţii vor avea la dispoziţie apă, măşti şi dezinfectant pentru mâini.  

h) Se asigură distanţarea socială necesară minima între candidaţi, în timpul desfășurării probei scrise.  

i) Candidatul poate intra în sala de concurs având asupra lui cel mult un pix albastru, creion, radieră, apă/suc, 

ciocolată. 

 j) Fiecare candidat înscris în concurs şi prezent în sală primeşte: o foaie de concurs, o ciorna, (având dreptul să 

suplimenteze), un marker negru. Candidaţii vor depune la catedra telefoanele mobile închise, precum și alte bunuri 

(de exemplu: foi, caiete, cărţi, penare, genţi etc.) care nu sunt permise în sala de examen, cu excepţia ceasurilor de 

mână (nu smartwatch) şi a protezelor electronice medicale care au fost semnalate la înscrierea la examen. Acestea 

se vor recupera de către candidaţi numai la părăsirea sălii de examen.  

Atenţie! Un candidat surprins cu aparate electronice asupra sa – indiferent de natura acestora – va fi eliminat din 

concurs, indiferent dacă a folosit sau nu aparatul în cauză. 



 

 

 

2. Completarea foii de concurs  

CANDIDAŢII SUNT DIRECT RĂSPUNZĂTORI DE MODUL ÎN CARE COMPLETEAZĂ TOATE DATELE 

PE FOAIA DE CONCURS! Pentru concurs se foloseşte un sistem computerizat de prelucrare şi corectare a grilelor 

care necesită o completare corectă cu respectarea următoarelor reguli:  

a).Fiecare candidat primeşte o foaie de concurs. Candidatul completeză citeţ cu MAJUSCULE, cu capătul subţire 

al markerului următoarele date: numele şi prenumele, toate prenumele tatălui în colţul ce urmează să fie lipit. 

Regulile de completare se repetă în cazul în care candidatul solicită o foaie de concurs nouă!  

b) Pentru completarea răspunsurilor la întrebări se va folosi obligatoriu markerul negru (recomandat capătul gros) 

primit în sală. Pentru marcarea răspunsurilor corecte se vor înnegri elipsele corespunzătoare fără a depăşi marginile 

acestora, iar cele pentru răspunsuri greşite se vor lăsa albe. Nu se admit grile cu ştersături sau corecturi, acestea pot 

produce interpretări eronate ale sistemului computerizat de corectare. Orice înscris pe foaia de concurs în afara 

celor menţionate anterior atrage după sine anularea lucrării.  

c) Este foarte important ca foaia de concurs să nu fie deteriorată sau îndoită. 

3. Desfăşurarea examenului  

a) La ora 9 comisia de supraveghere deschide plicul sigilat cu caietele cu întrebări, pentru specializările la care 

examenul este planificat la ora 9,00 

     La ora 14 comisia de supraveghere deschide plicul sigilat cu caietele cu întrebări, pentru specializările la care 

examenul este planificat la ora 14,00 

b) Candidaţii care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte, pierd dreptul de a mai susţine 

concursul.  

c) La repartizarea caietelor cu întrebări, candidaţii le vor pune pe bancă cu faţa în jos până când şi ultimul candidat 

îl va primi.  

d) Proba de concurs începe în momentul în care ultimul candidat din sală a primit caietul cu întrebări. Ora începerii 

se notează pe tablă.  

e) Durata probei scrise este de 3 ore.   

f) Nici un candidat nu poate părăsi sala mai repede de 60 minute de la începerea probei şi numai după ce predă 

foaia de concurs şi semnează de predare. Foaia de concurs se securizează în prezenţa candidatului.  

g) Candidaţii care nu vor respecta etica probei de concurs vor fi eliminaţi din concurs. În acest caz se va întocmi 

un proces-verbal semnat de către membri comisiei de supraveghere, în care sunt consemnate condiţiile care au dus 

la eliminarea candidatului.  



h) Pe foaia de concurs nu se admit semne distinctive, acestea atrăgând după sine anularea ulterioară a acesteia. 

Candidaţii care fac greşeli, ştersături sau corecturi, care pot fi considerate semne distinctive pe foaia de concurs şi 

doresc să-şi rescrie foaia, fără să depăşească timpul destinat concursului, primesc, la cerere, o foaie de concurs 

nouă. Foaia de concurs folosită iniţial va fi anulată pe loc, sub semnătură, de către responsabilul de sală. 

 i) Candidaţii trebuie să ia în calcul timpul necesar completării unei noi foi de concurs, pentru a nu risca expirarea 

timpului destinat concursului. 

4. Predarea Foii de concurs  

a) La expirarea timpului destinat concursului, candidaţii vor fi invitaţi să rămână la locul lor, să nu mai scrie, fiind 

interzisă depăşirea timpului stabilit pentru elaborarea lucrării.  

b) Candidaţii vor preda comisiei foile de concurs si ciornele și vor semna în tabelul de predare.  

c) Candidaţii nu îşi vor scrie numele şi nu vor semna pe ciorne.  

d) Ultimii trei candidaţi vor rămâne în sală până când ultimul dintre ei va preda foaia de concurs.  

5. Contestaţiile  

a) Contestaţiile la subiecte se vor depune ON-LINE la adresa de e-mail: medicina@ulbsibiu.ro,  

- intre orele 12,30-13,30, DUMINICĂ, 13 SEPTEMBRIE 2020, pentru specializările Medicină, Medicină 

Dentară și Tehnică Dentară.   

- intre orele 17,30-18,30, DUMINICĂ, 13 SEPTEMBRIE 2020, pentru specializările Farmacie și Asistență 

Medicală Generală.  

Contestaţiile trimise după intervalele specificate nu se vor lua în considerare.  

 

VĂ DORIM MULT SUCCES! 


