FOARTE IMPORTANT ! (a se citi de către fiecare candidat înscris la examenul
de licenţă)
În conformitate cu Instrucţiunile sanitare pentru prevenirea contaminării studenţilor Universităţii
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi cu coronavirusul SARS COV-2 pe parcursul activităţilor din perioada
14 iunie-31 august 2021, aprobată în şedinţa BECA din 10 iunie 2021 supunem atenţiei candidaţilor
care se vor prezenta în vederea susţinerii probei scrise din cadrul examenului de Licenţă (Evaluarea
cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate), din data de 28 iunie 2021, următoarele:
 Aplicarea măsurilor au ca scop diminuarea şi/sau eliminarea riscului potenţial de
contaminare; în acest sens, fiecare candidat trebuie să respecte cu stricteţe regulile privind
participarea la o activitate care se desfăşoară cu prezenţă fizică, distanţarea fizică şi igiena.
a. Autoevaluarea simptomelor înainte de venirea la Universitate
Înainte de părăsirea domiciliului candidatul își va măsura temperatura corporală. Studenți căminiști
vor solicita portarului căminului, măsurarea temperaturii. Dacă temperatura măsurată este mai mare
de 37,3 0C sau dacă studentul prezintă simptome de infecție respiratorie, acesta va rămâne
acasă/cămin, va anunța secretariatul facultăţii de situaţia respectivă (Telefon: +40 232 201158 /+40
232 201058), va anunța medicul de campus/medicul de familie și va respecta indicațiile acestuia.
Dacă nu se poate lua legătura cu zona medicală, sau dacă simptomatologia este bruscă și prezintă
semne de gravitate, candidatul va apela numărul de telefon al Serviciului Unic de Urgență 112.
b. Deplasarea către Universitate
Deplasarea studentului către locul de desfășurare al probei scrise, în cazul în care se va efectua cu
mijloace de trnsport în comun, se va face cu respectarea regulilor stabilite de transportator conform
Ordinului nr. 1082 din 18 iunie 2020 privind măsuri şi reguli în domeniul transporturilor, pe perioada
stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID‐19. Se vor evita mijloacele de transport
aglomerate, se va minimiza interacțiunea cu ceilalți călători, se va păstra o distanță rezonabilă față de
persoanele din jur și la coborâre și la urcare. La coborâre se vor dezinfecta mâinile. În stațiile de
transport cât și în toate mijloacele de transport în comun este obligatorie purtarea măștii de
protecție.

c. Accesul în Universitate
În funcţie de amfiteatrul în care au fost repartizat, candidaţii vor respecta următoarele fluxuri/căi
de acces:
1. Candidaţii repartizaţi în Amfiteatrele I.1 şi III.9 vor avea acces pe la intrarea laterală, unde
este parcarea (la fântână)
o Amfiteatrul I.1 (Paul Demetrescu) –>pe scări se urcă un etaj
o Amfiteatrul III.9 (Matei Cantacuzino) (etaj II) -> pe scări se urcă două etaje + o scară
2. Candidaţii repartizaţi în Amfiteatrele Mihail Koglaniceanu (Facultatea de Filosofie), III.11 şi
III.12 (Facultatea de Litere) vor avea acces pe la intrarea principală, din dreptul bancomatului
BRD.
o Amfiteatrul Mihail Kogălniceanu - la intrare, în faţă
o Amfiteatrul III.11 - intrare -> hol stânga (nu pe la scări) -> primul hol dreapta ->la
mijlocul holului stânga-> pe scările de lângă lift 2 etaje

Amfiteatrul III.12 - intrare -> hol stânga (nu pe la scări) -> primul hol dreapta ->la
mijlocul holului stânga-> pe scările de lângă lift 2 etaje
3. Candidaţii repartizaţi în Amfiteatrele P 10 şi II.6 vor avea acces pe la intrarea principală a
Universităţii (intrarea cu „leii” în stânga şi în dreapta)
o Amfiteatrul P 10 –> intrare -> dreapta (aproximativ 20m)->hol stânga (aproximativ
20m)
o Amfiteatrul II.6 –> intrare -> dreapta (aproximativ 20m)->pe hol înainte-> următorul
hol la stânga -> înainte pe dreapta este amfiteatrul II.6
o



Înainte de intrarea în clădirea UAIC, indiferent de calea de acces, candidaţii au obligaţia
echipării corespunzătoare cu masca de protecţie şi a păstrării unei distanţe rezonabile faţă
de persoanele din proximitate, pe toată perioada staţionării în interiorul UAIC. Pentru
evitarea aglomerării se vor respecta indicațiile personalului de pază.



La intrare, candidaţilor li se va asigura triajul epidemiologic (măsurarea temperaturii cu
termometru noncontact) şi dezinfectarea mâinilor.



Deplasarea studenților în interiorul UAIC, se face pe culoarele de circulație delimitate, cu
menținerea unei distanțe fizice rezonabile, în toate zonele publice. Se interzice crearea de
grupuri spontane de persoane în incinta clădirii şi se va evita staționarea în spațiile comune.
La urcarea/coborârea treptelor se va evita pe cât posibil atingerea balustradelor.



Se vor folosi dezinfectanţii puşi la dispoziţie, atât la intrarea in UAIC cât şi în sala de examen.



Purtarea măştii este OBLIGATORIE pe tot parcursul staţionării în cladirea UAIC. Candidaţii
sunt rugaţi să respecte şi să menţină o igienă a respirației: tusea şi/sau strănutul în plica
cotului (în interiorul cotului flexat) sau șervețel de unică folosință. După utilizare, șervețelul
de unică folosință va fi aruncat în recipientul de colectare a deșeurilor şi se va efectua
imediat igienizarea mâinilor.



Uşile vor fi menţinute deschise până la sosirea tuturor candidaţilor în sală, conform
programului de acces.



După finalizarea probei: candidaţii nu vor staţiona pe holuri, ci se vor deplasa spre sensul
de ieşire (întrucât activităţile fizice sunt limitate la nivelul UAIC, ieşirea din clădire se va
efectua strict pe unde fiecare candidat a efectuat accesul în clădire).

