
INSTRUCȚIUNI 
PRIVIND SUSȚINEREA EXAMENULUI DE ADMITERE – STUDII DE LICENȚĂ 

FACULTATEA DE DREPT – UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI 
–  IULIE 2021 - 

 
 
 
Stimați  candidați,  

 
Pentru buna desfășurare a examenului de admitere – studii de licență la Facultatea de Drept a 
Universității din București – iulie 2021, în contextul situației epidemiologice actuale, vă rugăm să citiți cu 
atenție și să respectați următoarele reguli privind procedura desfășurării acestui examen: 
  

1. Examenul de admitere se va desfășura în Pavilionul B2 din complexul RomExpo, Bd. Mărăști 
nr. 65-67. Accesul se va face pe la intrarea B din Bd. Expoziției. Candidaţii care vor veni cu autoturismul 
vor putea utiliza parcarea de lângă intrarea B, pentru care nu se percepe nicio taxă de staționare. 
  

2. Vă rugăm să vă prezentați la examen la ora 7.30, pentru a permite desfășurarea procedurii de 
acces în clădire în timp util. 
 
 3. Rugăm toate persoanele care vor însoți candidații la examen ca, pe durata desfășurării 
acestuia, să respecte regulile de distanțare fizică în zonele în care vor aștepta ieșirea candidaților din 
săli! Persoanele care vor însoți participanții la examen NU vor avea acces, pe durata desfășurării 
examenului, în incinta sediului menționat la punctul 1 de mai sus. 
 
 4. Purtarea măștii de protecție care să acopere în întregime nasul și gura este obligatorie pe 
toată durata prezenței dvs. în clădirea în care se va desfășura examenul. Este necesar să aveți la dvs. 
un număr suficient de măști de protecție, pentru utilizarea/înlocuirea acestora pe toată durata 
examenului. Reamintim faptul că este necesar să aveți asupra dvs. și actul de identitate (carte de 
identitate/pașaport), legitimația de concurs, pix de culoare neagră, bunuri de uz personal (apă, batiste, 
medicamente - dacă este cazul etc.). 

 
5. PRECIZĂM FAPTUL CĂ NU ESTE PERMISĂ INTRAREA ÎN SĂLILE DE EXAMEN CU TELEFOANE 

MOBILE, CEASURI SMART ȘI/SAU, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, ORICE ECHIPAMENT ELECTRONIC  CARE 
PERMITE TRANSMITEREA LA DISTANȚĂ ȘI RECEPȚIA DE DATE – IMAGINI ȘI INFORMAȚII SCRISE (CĂȘTI, 
CAMERE DE RECEPȚIE A IMAGINII ȘI SUNETULUI ETC.). 

 
6. LA INTRAREA ÎN PAVILIONUL B2 VOR FI INSTALATE DOUĂ PORȚI DE DETECȚIE CU DOUĂ 

FUNCȚIUNI: PE DE O PARTE, VOR MĂSURA TEMPERATURA TUTUROR CANDIDAȚILOR, IAR PE DE ALTĂ 
PARTE VOR DETECTA ORICE ECHIPAMENT CARE ESTE SUSCEPTIBIL SĂ TRANSMITĂ ȘI SĂ RECEPȚIONEZE 
DATE. ACESTE PORȚI VOR FI OPERATE DE PERSONAL DE SECURITATE SPECIALIZAT PENTRU ASTFEL DE 
EVENIMENTE. 

 
7. ÎNAINTE DE A TRECE PRIN UNA DIN CELE DOUĂ PORȚI DE DETECȚIE MENȚIONATE LA PCT. 6 

TOȚI CANDIDAȚII CARE VOR AVEA ASUPRA LOR TELEFOANE MOBILE, CEASURI SMART  ȘI/SAU, DAR 
FĂRĂ A SE LIMITA LA, ORICE ECHIPAMENT ELECTRONIC CARE PERMITE TRANSMITEREA LA DISTANȚĂ ȘI 
RECEPȚIA DE DATE, IMAGINI ȘI INFORMAȚII SCRISE (CĂȘTI, CAMERE DE RECEPȚIE A IMAGINII ȘI 
SUNETULUI ETC.) VOR AVEA POSIBILITATEA SĂ LE DEPOZITEZE ÎN PLICURI SPECIALE CARE VOR FI 



SIGILIATE ȘI ETICHETATE CU NUMELE ACESTORA. BUNURILE ASTFEL DEPOZITATE VOR FI RECUPERATE 
DIN ACELAȘI LOC, PE BAZA UNUI ACT DE IDENTITATE, DE CĂTRE CANDIDAȚI, DUPĂ  FINALIZAREA 
EXAMENULUI ȘI PREDAREA FOII DE EXAMEN. 

 
8. ÎN EVENTUALITATEA ÎN CARE SE VOR DETECTA ASUPRA CANDIDAȚILOR ECHIPAMENTE 

DINTRE CELE MENȚIONATE NELIMITATIV LA PUNCTUL 5 DE MAI SUS, ACCESUL ÎN SALA DE EXAMEN VA 
FI RESTRICȚIONAT PÂNĂ CÂND RESPECTIVELE PERSOANE VOR PREDA ECHIPAMENTELE CU CARE NU 
AU VOIE SĂ INTRE ÎN SALA DE EXAMEN ECHIPEI SPECIAL PREGATITE SĂ LE PRIMEASCĂ ȘI SĂ LE 
DEPOZITEZE PE DURATA DESFĂȘURĂRII EXAMENULUI. 

 
9. DE ASEMENEA, PRECIZĂM FAPTUL CĂ, PE  DURATA DESFĂȘURĂRII EXAMENULUI DE  

ADMITERE, ÎNTREG PAVILIONUL B2 VA FI SUPUS UNUI CONTROL CONSTANT DE SCANARE / 
DETECTARE PRIVIND TRANSMITEREA DE INFORMAȚII LA DISTANȚĂ DE CĂTRE CANDIDAȚI. ÎN CAZUL ÎN 
CARE SE VOR DETECTA ASTFEL DE TRANSMITERI DE DATE, CANDIDATUL/CANDIDAȚII IDENTIFICAȚI 
VOR FI EXCLUȘI DIN EXAMEN. 

 
 
 10. Vă rugăm să aveți la dvs.  declarația medicală, care poate fi descărcată  aici. Vă rugăm să 
completați declarația în avans cu datele dvs. de identificare, informațiile medicale urmând a fi 
completate în formular la fața locului de către personalul care va efectua triajul epidemiologic, înainte 
de accesul în sala în care veți susține examenul. 
 
 11. Accesul în clădirea în care se va susține examenul se va face individual, prin culoare special 
marcate în acest sens. Vă rugăm să respectați indicatoarele și instrucțiunile personalului care vă vor 
direcționa: (a) spre acea intrare în clădire ce permite accesul în sala de examen, iar ulterior (b) în 
interiorul clădirii, spre sala în care veți susține examenul. 
 
 12. La accesul în clădire se va efectua triajul epidemiologic obligatoriu. În acest scop: (a) vi se va 
verifica temperatura; (b) vi se va solicita declarația completată corespunzător (a se vedea punctul 10 de 
mai sus), în care personalul abilitat va completa rubrica privind temperatura corporală indicată de 
aparat.  
 

13. Candidații a căror temperatură corporală indicată de aparatul de măsurare depășește 37.3 
grade Celsius vor susține examenul în săli separate, special alocate în acest scop. 
 
 14. După accesul în clădire, veți fi direcționați către sala de susținere a examenului. Vă rugăm să 
nu vă abateți de la traseele indicate! Dacă aveți nelămuriri, solicitați informații personalului implicat în 
organizarea examenului, aflat în imediata dvs. apropiere.   
  

15. Intrarea în sala de examen se va face numai după ce veți fi identificați și va fi marcată 
prezența dvs. pe o listă de prezență. Vă rugăm să aveți la îndemână actul de identitate. La intrarea în 
sală, veți fi conduși de către personalul care asigură supravegherea la locul ce vă este repartizat pentru 
susținerea examenului. Dacă nu există personal liber la momentul accesului în sală, vă rugăm să 
așteptați la intrare, păstrând distanța sanitară de 2 metri. 
  

16. La finalul examenului, ieșirea din clădire va fi marcată în mod corespunzător. Vă rugăm să 
respectați indicatoarele și instrucțiunile personalului care vă vor direcționa spre ieșire, fără a vă abate de 
la traseul indicat. 

https://drept.unibuc.ro/dyn_doc/admitere/Chestionar%20medical%20admitere%20FD%20-%20iulie%202021.pdf


  
17. În orice împrejurare, vă rugăm să respectați regulile generale ale unei conduite sănătoase 

(distanțarea fizică, ce presupune menținerea unui spațiu de cel puțin 2,00 m. față de persoanele din 
jur, respectarea marcajelor aplicate în acest scop, purtarea măștii, evitarea atingerii cu mâna a 
nasului, ochilor și a gurii, strănutul în pliul cotului/batistă de unică folosință, evitarea contactelor 
directe cu cei din jur) ! 

 
 18. La intrarea în fiecare sală de examen vor exista recipiente cu substanțe dezinfectante. Vă 
rugăm să le folosiți de fiecare dată, atât la intrarea în sală, cât și la ieșirea din aceasta. 
 

19. IMPORTANT ! Vă rugăm să verificați constant pagina web a Facultății de Drept a 
Universității din București pentru informații suplimentare privind desfășurarea examenului de 
admitere –  iulie 2021. 
  
 
 

CONDUCEREA FACULTĂȚII DE DREPT – UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI 

http://www.drept.unibuc.ro/
http://www.drept.unibuc.ro/

