
Reguli de desfășurare a examenelor de diplomă/ disertație „față în față” 

 

Extras din Ordinul MEC 4267/841/18 Mai 2020 

Măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 

 

Art. 25. În procesul de examinare, vor fi respectare următoarele reguli: 

A. la intrarea în imobilul în care se desfășoară concursul: 

 se asigură triajului epidemiologic (care să cuprindă şi termometrizare, şi antecedente 

personale pe simptomatologie respiratorie) pentru candidaţi şi examinatori (se completează 

declarația pe proprie răspundere);  

 este prestabilit circuitul către/şi din sala de examen;  

 candidaţii şi supraveghetorii vor fi protejaţi de mască facială; 

 intrarea în sala de examen se va face în mod organizat, pe rând, păstrând distanţă de 2 m;  

 spaţierile necesare se pot marca cu banda colorata în faţa uşii;  

 pupitrele/băncile vor fi individualizate/prestabilite şi, de asemenea, se va asigura 

reprezentarea grafică a situării acestora la intrarea în sală, astfel încât sa se asigure cunoaşterea 

şi intrarea/locarea fără a parcurge toată suprafaţa sălii; 

 personalul ce asigura supravegherea va dirija candidatul direct către locul destinat; 

B. Asigurarea condiţiilor igienice în sala de examen:  

 se asigură curăţenia şi dezinfectarea pardoselilor, a locurilor de activitate (pupitre, scaune), 

clanţei uşii, cremonului geamurilor, pervazului ferestrei, prin ştergere cu apă şi detergent, apoi 

cu substanţe biocide pe bază de clor sau alcool, înainte şi după fiecare serie de candidaţi; 

 se asigură aerisirea sălii înainte de examen pentru o perioadă de cel puţin 30 de minute;  

 la intrarea în sală vor fi prevăzute în număr suficient dispozitive medicale cu substanţă 

dezinfectantă pentru mâini;  

 stabilirea locurilor se va face astfel încât să existe o distanţă între candidaţi/ examinatori de 

2m pe rânduri și între rânduri;  

 pe tot parcursul derulării examenului se vor respecta regulile generale ale unei conduite 

sănătoase (distanţarea fizică, evitarea atingerii cu mâna a nasului, ochilor şi gurii, strănutul în 

pliul cotului/batista de unică folosinţă, evitarea contactelor directe cu cei din jur);  

C. Asigurarea condiţiilor igienice a grupurilor sanitare:  

 se asigură dispozitive medicale cu substanţă dezinfectantă pentru mâini la intrarea în toalete 

 se asigură hârtie igienică în fiecare cabină a toaletei;  

 se asigură dispensere cu săpun situate lângă lavoare;  

 se asigură dispozitive cu prosoape de hârtie sau uscătoare pentru mâini;  

 se asigură curăţenia şi dezinfectarea întregului grup sanitar (vas WC, lavoare, clanţe, 

pardoseală).  

 

 

Prezentele reguli pot fi modificate/completate în funcție de dispozițiile ulterioare emise de autoritățile 

competente. 

 

Pentru susținerea de diplome sau disertații „față în față”, după fiecare examinare se va asigura 

aerisirea sălii si dezinfectarea mijloacelor tehnice utilizate de candidați în comun (PC/ laptop/ mouse, 

etc). 


