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UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREȘTI 

PROCEDURĂ PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA EXAMENULUI DE 

ADMITERE SESIUNEA IULIE 2020 PENTRU SPECIALIZĂRILE 

 ISTORIA ȘI TEORIA ARTEI  

CONSERVARE ȘI RESTAURARE 

 

 Prezenta procedură se aplică examenelor de admitere în anul universitar 

2020/2021, pentru studii universitare de licență, învățământ cu frecvență, la 

Universitatea Națională de Arte din București, Facultatea de Istoria și Teoria Artei, 

programele de studii Istoria și Teoria Artei și Conservare și Restaurare. 

   Documente de referință: 

- Legea Educației Naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;  

- Ordinul nr. 6102/2016, pentru aprobarea Metodologiei – cadru privind organizarea 

admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat, cu 

modificările și completările ulterioare prin Ordinul nr. 3062/2018 și Ordinul 5618/2019; 

-  Metodologia desfășurării concursului de admitere în ciclul I studii universitare de 

licență pentru anul universitar 2020/2021; 

-  Metodologia de admitere a românilor de pretutindeni,; 

- Metodologia de admitere la studii universitare a cetățenilor străini, an universitar 

2020/2021. 

- Ordinul nr. 4.267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a 

îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, instituțiile publice și 

toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și 

Cercetării. 

-  Regulamentul (UE) 2016/679 a Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 

2016 privind protecția  persoanelor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera 

circulație a acestor date si adresa MEC nr. 6542/26.06.2020; 

Organizarea și desfășurarea admiterii: 

 

Înscrierea candidaților se va face în perioada 13 iulie – 17 iulie 2020 la secretariatul 

Facultății de Istoria și Teoria Artei în intervalul orar: 

 Luni – Joi – 10,30 – 15,00 

 Vineri – 10,00 – 13,00 

 

Admiterea va avea loc începând cu 20 iulie 2020. 
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Afișarea rezultatelor concursului de admitere (atât la avizier cât și on-line pe site-

ul instituției) se va efectua cu anonimizarea numelui și prenumelui candidatului, pentru a 

respecta prevederile art. 5 din Regulamentul (UE )2016/679. 

Instituția are obligația să asigure următoarele măsuri pentru studenții și personalul din 

cadrul acesteia în actualul context epidemiologic: 

La înscriere : 

• accesul în instituție trebuie organizat astfel încât să existe o suprafață minimă de 

4 mp pentru fiecare persoană și o distanță minimă de 2 metri între oricare două 

persoane apropiate; 

• accesul este interzis pentru persoanele care au o temperatură corporală ce 

depășește 37,3 grade Celsius - temperatura va fi măsurată la intrarea în incinta 

instituției; 

• suprafețele expuse vor fi dezinfectate și, de asemenea, se vor evita aglomerările 

de persoane. 

I. Măsuri care trebuie respectate la intrarea în sală a candidaților: 
 

• Asigurarea   triajului   epidemiologic   pentru   candidați   și   examinatori   (va   

cuprinde   și termometrizare și declararea de antecedente personale privind 

simptomatologia respiratorie); 

• prestabilirea circuitului către/și din sala de examen; 

• candidații și supraveghetorii vor fi protejați prin masca facială; 

• intrarea în sala de examen se va face în mod organizat, pe rând, păstrând 

distanța de 2 metri, iar în fața ușii vor exista marcaje cu bandă colorată; 

• pupitrele vor fi individualizate/prestabilite și, de asemenea, se va asigura 

reprezentarea grafică a situării acestora la intrarea în sală; 

• personalul ce asigură supravegherea va dirija candidatul către locul destinat. 

 
II. Măsuri de asigurare  a condițiilor igienice în sala de examen: 

• asigurarea curățeniei și dezinfectării pardoselilor, a locurilor de activitate (pupitre, 

scaune), a clanțelor, a mânerelor de la ferestre, a pervazurilor - prin ștergere cu 

apă și detergent, apoi cu substanțe biocide pe bază de clor sau alcool, înainte și 

după fiecare serie de candidați; 

• aerisirea sălii, înainte de examen, pentru o perioadă de cel puțin 30 de minute; 

• la intrarea în sală, se vor amplasa dispozitive medicale cu substanță 

dezinfectantă pentru mâini; 

• stabilirea locurilor se va face păstrând o distanță între candidați, membrii 

comisiei, pe rânduri și între rânduri, de 2 metri; 

• pe toată durata examinării se vor respecta regulile generale ale unei conduite 

sănătoase (distanțarea socială, evitarea atingerii nasului cu mâna, a ochilor și a 

gurii, strănutul în pliul cotului/batista de unică folosință, evitarea contactelor 

directe cu cei din jur). 
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III.     Măsuri de asigurare a condițiilor   igienice   în  grupurile  sanitare  ce 

deservesc   sala  de examen: 

 

• asigurarea de dispozitive medicale cu substanță dezinfectantă pentru mâini la 

intrarea în toaletă; 

• asigurarea de hârtie igienică în fiecare cabină a toaletei; 

• asigurarea de dispensere cu săpun, situate lângă lavoare; 

• asigurarea de dispozitive cu prosoape de hârtie sau uscătoare pentru mâini; 

• asigurarea curățeniei și dezinfectării întregului grup sanitar (vas WC, lavoare, 

clanțe, pardoseala). 

 

Precizări  referitoare  la admiterea în învățământul superior pentru candidații  din 

afara granițelor țării. 

 Documente suplimentare necesare la înscriere: 

- declarație pe proprie răspundere - care să ateste că participantul a respectat 

regimul de izolare/carantină și nu a avut contact apropiat cu o persoană 

confirmată cu SARS CoV-2 în ultimele 14 zile; 

- adeverință medicală, în limba română, din care să reiasă starea actuală de 

sănătate a deținătorului și, eventual, antecedente personale legate de boli 

cronice, respectiv SARS-CoV- 2. 
 

Prezenta procedură se completează cu Metodologia desfășurării concursului de 

admitere în ciclul I studii universitare de licență pentru anul universitar 2020/2021. 

 Prezenta procedură a fost aprobată în ședința Senatului din data 4.07.2020 prin  

Hotărârea nr. 36. 

 

 

 

RECTOR, 

Prof. univ.dr. Cătălin Mihai Bălescu 


