
 

 

Reguli privind accesul în incinta Romexpo și în sălile de examen: 

 

• Candidații vor respecta toate normele de protecție sanitară stabilite de autorități și 

valabile în data de 04.09.2021 în ceea ce privește purtatul măștii de protecție, 

distanțarea și dezinfectarea. 

• Purtatul măștii este obligatoriu pe întreaga durată în care candidatul se află în 

incinta Pavilionului B3.  

• La intrarea în pavilion, în cazul formării de cozi, se va respecta o distanță între 

candidați de cel puțin 1,5 metri. 

• La intrarea în Pavilionul B3, candidații vor avea obligatoriu următoarele: 

➢ carte de identitate sau pașaport (valabile); 

➢ Declarație pe proprie răspundere că nu este confirmat cu infecția SARCoV-2 și 

că nu a fost contact direct cu o persoană infectată cu SARS CoV-2. Declarația va 

fi tipărită, completată și semnată de candidat.  

• Notă: un exemplar original al declarației va fi prezentat la accesul 

în incinta Pavilionului și va fi predat de fiecare candidat, în ziua 

examenului, personalului aferent organizării examenului aferent 

procedurilor insolvenței persoanelor fizice;  

• Lipsa declarației sau refuzul prezentării/predării acesteia conduce 

la interzicerea accesului în incinta Romexpo/sala de examen. 

➢ pix cu pastă albastră; 

➢ mască de protecție sanitară (aplicată corect pe nas și gură). 

• La intrarea în pavilion, candidaților li se va măsura temperatura corporală și se va 

realiza dezinfecția mâinilor. 

• Candidații a căror temperatură corporală este peste de 37.3 grade Celsius, nu vor fi 

primiți în incinta pavilionului, aceștia vor fi rugați să revină după 5 minute. După 

expirarea acestui timp, va fi reverificată temperatura corporală. Dacă aceasta se 

înscrie în limite normale, candidatului îi va fi permis accesul în incinta pavilionului. 

• Nu vor fi primiți în examen candidații aflați în următoarele situații de risc 

epidemiologic: 

a. cei cu febră (mai mare de 37.3 0 C) și/sau semne/simptome de infecție 

respiratorie (rinoree, strănut repetat, tuse, dificultăți în respirație); 

b. cei confirmați cu infecție cu SARS – CoV-2, aflați în perioada de izolare 

la domiciliu; 

c. cei care sunt declarați contacți direcți cu o persoană infectată cu SARS 

– CoV-2; 

d. cei care au interacționat în mod direct în ultimele 2 săptămâni cu 

persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2 sau care au prezentat 

simptomatologia specifică unui astfel de virus. 

Persoanele aflate în vreuna din ipotezele a-d, mai sus menționate vor beneficia de 

restituirea integrală a taxei de examen. În acest caz, personal din cadrul Comisiei 



pentru supravegherea desfășurării examenului de la poarta de acces va menționa pe 

declarația pe propria răspundere a candidatului, sub semnătură și ștampilă, faptul că 

respectivul candidat nu a fost primit în examen pentru considerente epidemiologice. 

În vederea restituirii taxei, candidatul va transmite Comisiei pentru supravegherea 

desfășurării examenului, prin email la adresa office@unpir.ro, o solicitare în acest sens. 

Persoanele care află înainte de ziua examenului că sunt în vreuna din ipotezele mai 

sus menționate sunt rugate să evite deplasarea în vederea susținerii examenului, să 

informeze Secretariatul și să solicite restituirea taxei. 

• Ulterior termometrizării, în incinta pavilionului, candidații vor prezenta actul de 

identitate și vor preda declarația pe propria răspundere, urmând a fi îndrumați de 

personalul organizator către sălile de examen.  

• Candidații se vor deplasa către sălile de examen exclusiv pe traseele indicate de 

personalul aferent organizării, cu respectarea permanentă a unei distanțe de cel puțin 

1,5 metri față de ceilalți candidați.  

• În sala de examen candidații se vor așeza la masa alocată, marcată corespunzător. 

• Toate spațiile de examen sunt igienizate, iar mobilierul de examen este curățat cu 

substanțe dezinfectante. 

• Consumul de alimente în interiorul pavilionului este interzis. Candidații își pot aduce 

sticle cu apă. 

• Atât înainte de începerea examenului, cât și pe parcursul desfășurării acestuia se vor 

lua permanent măsuri pentru evitarea creării de aglomerări de persoane, atât în 

spațiile de examen, cât și în spațiile de utilizare comună și în grupurile sanitare. 

• În incinta pavilioanelor de examen este strict interzisă apropierea fizică între candidați, 

formarea de grupuri sau de cozi. Se va respecta permanent o distanță de cel puțin 1,5 

metri între candidați. 

• Predarea lucrării se face către persoana care va face supravegherea și se va semna lista 

de prezență. După predarea lucrării, candidații vor părăsi pavilionul de examen și 

spațiul complexului expozițional, pe traseul indicat de organizatori. 

• Candidații care nu respectă prezentele instrucțiuni cu caracter sanitar, precum și 

instrucțiunile comunicate de Comisia pentru supravegherea desfășurării examenului 

vor fi îndepărtați imediat din spațiul de examen sau, după caz, din incinta complexului 

expozițional, în baza unui proces verbal care va fi întocmit în acest scop. 

• La masa alocată în sala de examen nu este permis accesul la dispozitive electronice, 

alte dispozitive de comunicare sau la material bibliografic. Acestea vor fi lăsate în 

spații apropiate, special amenajate. 

• Durata examenului este de 90 de minute. 

• Fiecare grilă de examinare va conține 50 de întrebări și răspunsuri de complexitate 

diferită, cu 3 variante de răspunsuri fiecare, dintre care doar unul corect.  

• Cele 50 de întrebări sunt grupate în 3 clase de complexitate diferită, notate cu 3 puncte, 

2 puncte, respectiv un punct. Lucrările vor fi notate de la 1 la 10, proporțional cu 

punctajul obținut. Nota minimă de promovare a examenului este 7.  

• În situația în care un candidat are pe chestionarul de concurs defecte, greșeli sau 

corecturi ce pot avea un impact asupra evaluării lucrării, candidatul în cauză își va 



putea transcrie chestionarul, fără a depăși timpul alocat examenului. Chestionarul 

inițial este anulat de către supraveghetor, chestionarele de concurs anulate sunt 

predate comisiei, conținutul lor nefiind luat în considerare.  Un candidat nu poate 

schimba chestionarul decât o singură dată. Schimbarea chestionarului de concurs nu 

este permisă în ultimele 30 de minute ale examenului. 

• Baremul maxim de puncte este de 100 (corespunzător notei 10), iar pentru promovare 

este necesar un minim de 70 de puncte (corespunzător notei 7) 

Toate detaliile privind desfășurarea examenului aferent procedurilor insolvenței 

persoanelor fizice, pot fi consultate pe site-ul UNPIR. 

 


