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A u B 

SENATUL UNIVERSITĂȚII ,,ARTIFEX” DIN BUCUREȘTI 

 

HOTĂRÂREA nr. 36 / 18.05.2020 

 

cu privire la aprobarea Procedurii privind desfășurarea evaluării cunoștințelor studenților pentru 

semestrul al doilea al anului universitar 2019-2020, sesiunea iunie-iulie 2020 

 

 

Având în vedere situația excepțională determinată de pandemia COVID-19 și recomandările 

autorităților naționale din domeniul sanitar, privind măsuri de prevenire și protecție împotriva 

infectării cu virusul COVID-19, precum și prevederile Ordinului Ministrului Educației și 

Cercetării și al Ministrului Sănătății nr. 4259/827/2020 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;  

În baza OUG nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului 

de ı̂nvățământ; 

În baza Ordinului MEC nr. 4206/2020 privind luarea unor măsuri ı̂n domeniul 

ı̂nvățământului superior din România; 

În baza Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19; 

În baza Regulamentului privind examinarea şi notarea studenţilor de la programele de 

studii universitare de licenţă şi master în Universitatea „ARTIFEX” din București;  

În conformitate cu art. 144 și art. 213 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 1/2011 a educației 

naționale, modificată și completată, art. 39 și art. 75 alin. (2) lit. h) din Carta Universităţii 

„ARTIFEX” din Bucureşti, art. 15 alin. (1) și art. 24 lit. h) din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a Senatului Universităţii ”ARTIFEX” din București, 

 

Senatul Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti 

 

Hotărăște  

 

Art. 1. Aprobă Procedura privind desfășurarea evaluării cunoștințelor studenților pentru 

semestrul al doilea al anului universitar 2019-2020, sesiunea iunie-iulie 2020, conform anexei la 

http://www.artifex.org.ro/
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prezenta hotărâre. 

Art. 2. Rectorul și toate componentele structurii organizatorice a Universităţii 

„ARTIFEX” din Bucureşti vor pune în aplicare prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

Preşedintele Senatului Universităţii  „ARTIFEX” din Bucureşti, 

Prof. univ. dr. Cristian-Marian BARBU 
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Anexă la HS. nr. 36 / 18.05.2020 

 

 

 

PROCEDURĂ  

privind desfășurarea evaluării cunoștințelor studenților  

pentru semestrul al doilea al anului universitar 2019-2020 

- sesiunea iunie-iulie 2020 - 

 
  

Art. 1. (1) Prezenta procedură stabilește etapele și responsabilitățile corespunzătoare 

desfășurării, în condiții optime și unitare, a procesului de evaluare a cunoștințelor studenților pentru 

semestrul al doilea al anului universitar 2019-2020.  

(2) Evaluarea cunoștințelor studenților pentru semestrul al doilea al anului universitar 2019-

2020, se desfășoară în perioadele prevăzute în Graficul activităților în cadrul Universității 

„ARTIFEX” din București pentru anul universitar 2019-2020, modificat. 

 

Art. 2. În conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, având în vedere că 

Universitatea „ARTIFEX” din București nu dispune de o platformă electronică adecvată, licențiată, 

care să garanteze performanțele necesare (tehnice, de securitate, confidențialitate și protecție a 

datelor cu caracter personal ale cadrelor didactice și studenților), evaluarea cunoștințelor studenților 

pentru semestrul al II-lea, anul universitar 2019-2020 se desfășoară în sistem clasic, cu prezența 

fizică a cadrelor didactice și studenților la Universitate, conform prevederilor regulamentelor 

specifice. 

 

Art. 3. (1) Programarea evaluării cunoștințelor se va realiza respectând următoarele criterii: 

a) Vor fi alocate, în exclusivitate, sălile care au o capacitate corespunzătoare de a permite 

distanțarea fizică între participanți (studenți și cadre didactice), în funcție de numărul 

studenților dintr-o grupă: Aula universității (300 de locuri, 320 mp.), Amfiteatrul 1 (150 

de locuri, 160 mp.), Amfiteatrul 2 (150 de locuri, 160 mp.), Amfiteatrul 3 (150 de locuri, 

160 mp.), Amfiteatrul 4 (150 de locuri, 160 mp.), sala 206 (50 de locuri, 79 mp.); 

b) La fiecare examen/probă de verificare/colocviu programate într-o anumită zi, la o 

anumită oră și într-o anumită sală (amfiteatre, sala 206), inclusiv la restanțele pentru 

studenții din anii terminali, participă o singură grupă de studenți, respectiv maximum 30 

de studenți la programele de licență și maximum 25 de studenți la programele de master, 

respectându-se o distanță minimă de 2 metri între persoane; 
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c) La fiecare examen/probă de verificare/colocviu programate într-o anumită zi, la o 

anumită oră în Aula universității pot participa maximum două grupe de studenți, 

respectiv maximum 60 de studenți la programele de licență și maximum 50 de studenți 

la programele de master, respectându-se o distanță minimă de 2 metri între persoane. 

 

Art. 4. (1) Examenele/probele de verificare/colocviile ce se vor desfășura în Amfiteatrele 1, 

2, 3 și 4, precum și în sala 206, se programează pentru fiecare grupă/grupe de la programele 

universitare de licență și de master, alocându-se o singură sală, cu începere de la ora: 8.00; 10.00, 

12.00, 14.00, pentru programele de studii de licență, respectiv 17.00 și 18.30 pentru programele de 

studii de master. 

(2) Examenele/probele de verificare/colocviile ce se vor desfășura în Aula universității se 

programează pentru fiecare grupă/grupe de la programele universitare de licență și de master, cu 

începere de la ora: 8.30; 10.30, 12.30, 14.30, pentru programele de studii de licență, respectiv 17.00 

și 18.30 pentru programele de studii de master;   

(3) Pentru programele de studii de licență, programarea pe zile va respecta următorul 

algoritm, pe intervale de trei zile: 

a) Toți studenții anului I de la toate programele de studii de licență susțin câte un 

examen/probă de verificare/colocviu pentru o singură disciplină din planul de învățământ al 

programului în prima zi a intervalului; 

b) Toți studenții anului II de la toate programele de studii de licență susțin câte un 

examen/probă de verificare/colocviu pentru o singură disciplină din planul de învățământ al 

programului în cea de-a doua zi a intervalului; 

c) Toți studenții anului III de la toate programele de studii de licență susțin câte un 

examen/probă de verificare/colocviu pentru o singură disciplină din planul de învățământ al 

programului în cea de-a treia zi a intervalului; 

(4) Începând cu al doilea interval de trei zile, se reia succesiunea prevăzută la alin. 3 

ș.a.m.d., până la finalizarea examenelor din această sesiune. 

(5) Pentru programele de studii de master, programarea pe zile va respecta următorul 

algoritm, pe intervale stabilite între două zile de examen: 

a) Toți studenții anului I de la toate programele de studii de master susțin câte un 

examen/probă de verificare/colocviu pentru o singură disciplină din planul de învățământ al 

programului în prima zi a intervalului; 
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b) Toți studenții anului II de la toate programele de studii de master susțin câte un 

examen/probă de verificare/colocviu pentru o singură disciplină din planul de învățământ al 

programului în cea de-a doua zi a intervalului. 

(6) Începând cu al doilea interval stabilit între două zile de examen, se reia succesiunea 

prevăzută la alin. 5 ș.a.m.d., până la finalizarea examenelor din această sesiune. 

(7) Durata examenului/probei de verificare/colocviului este de 50 de minute. Intervalul de 

timp după finalizarea examenului/probei de verificare/colocviului și până la începerea următorului 

examen/probă de verificare/colocviu, este destinat pentru curățenia și igienizarea sălii de examen și 

a suprafețelor, precum și pentru aerisirea corespunzătoare a acesteia. 

(8) Studenta/studentul care nu poate participa la un examen/probă de verificare/colocviu la 

data și ora programate pentru grupa din care face parte, nu poate fi reprogramată/reprogramat în 

cadrul acestei sesiuni și va fi considerat absentă/absent. 

 

Art. 5. (1) În parcarea Universității, pentru respectarea strictă a regulilor privind distanțarea, 

pentru evitarea aglomerației, precum și pentru fluidizarea circuitelor de acces în instituție, nu este 

permis accesul studenților cu autoturisme proprietate personală. 

(2) Accesul studenților în clădirea Universității „ARTIFEX” din București este condiționat 

de respectarea următoarelor reguli:  

a) Toate persoanele care intră în clădire au obligația de a purta mască protectoare pe față; 

b) Intrarea se efectuează numai prin cele două uși de la Intrarea B (intrarea studenților), 

marcate corespunzător prin indicatoare care afișează textul „INTRARE”; 

c) La intrare, în fața celor două uși, prin grija serviciului întreținere și administrarea 

patrimoniului, se amplasează, în cele patru rigole prevăzute din construcție, covorașe 

textile dezinfectante (îmbibate cu soluție pe bază de apă și clor, care asigură dezinfecția 

încălțămintei);   

d) După dezinfecția încălțămintei, cei care intră au obligația de a-și dezinfecta mâinile cu 

soluție dezinfectantă din dispenserele automate (cu senzor) amplasate pe ușile de acces; 

e) După procesul de dezinfectare, se verifică temperatura fiecărei persoane, cu termometre 

digitale cu infraroșu, non-contact. Persoanelor a căror temperatură va fi mai mare de 

37,3 grade sau vor prezenta semne evidente ale unei infecții respiratorii nu li se va 

permite accesul în instituție; 

f) De la ușile de acces, studenții se deplasează, utilizând cele două laturi, distincte, ale 

scării centrale, direct la sala de examen, urmând traseul marcat cu săgeți orientative pe 
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pereți. Se recomandă studenților să evite, pe cât posibil, contactul cu barele de susținere 

cromate aflate de-a lungul scărilor; 

g) Toaletele de la fiecare etaj sunt dotate cu dispensere de săpun lichid și șervețele de hârtie 

de unică folosință, acestea putând fi utilizate de către studenți, inclusiv dacă doresc 

dezinfectarea suplimentară a mâinilor cu apă și săpun. Se recomandă să nu fie mai mult 

de doi studenți în toaletă în același timp. La intrarea în toalete sunt amplasate dispensere 

automate (cu senzor) de soluție dezinfectantă; 

h) În fața ușilor de acces în sălile de examen, sunt amplasate dispensere automate (cu 

senzor) de soluție dezinfectantă, studenții având posibilitatea de a se dezinfecta 

suplimentar; 

i) La intrarea în sală, studenții vor prezenta actul de identitate și carnetul de student și vor 

fi îndrumați, de către cadrele didactice, spre locurile special marcate (a căror 

reprezentare grafică se va regăsi afișată pe ușa de la intrarea în sala de examen) astfel 

încât să se asigure distanțarea fizică. Este obligatorie păstrarea distanței minime de 2 

metri între studenți la momentul intrării în sală; 

j) Ocuparea locurilor marcate se va face din spatele sălii, astfel încât ultimul student să 

ocupe loc în prima bancă; 

k) Înainte fiecărui examen din sesiune, toți studenții vor completa o declarație pe proprie 

răspundere prin care să certifice faptul că nu prezintă simptome ale infectării cu COVID 

19, nu au avut contact cu persoane confirmate cu COVID 19 și că au respectat măsurile 

de carantinare/izolare impuse de autoritățile naționale, acolo unde este cazul; 

l) Pe toată perioada desfășurării examenelor, se vor respecta regulile generale ale unei 

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

gurii, strănutul în plica cotului/batista de unică folosință, evitarea contactelor directe cu 

cei din jur); 

m) Studenții care au încheiat lucrarea vor rămâne pe locurile lor, până când toți ceilalți 

colegi vor finaliza examenul, în intervalul de 50 de minute;  

n) După terminarea examenului de către toți studenții, aceștia vor preda lucrările, în ordinea 

inversă a ocupării locurilor la intrare, unul câte unul, pe o bancă situată lângă ușa sălii de 

examen și vor părăsi sala de examen;  

o) Studenții care au susținut examene în săli de la etajele 1 și 2 coboară la parterul 

Universității pe scara spirală situată înspre parcul Universității / Bulevardul Vasile Milea 
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și vor părăsi clădirea prin ieșirea A (înspre parcul Universității / Bulevardul Vasile 

Milea), marcată corespunzător prin indicatoare care afișează textul „IEȘIRE”; 

p) Se interzice cu desăvârșire staționarea în curtea Universității, inclusiv pentru fumat; 

q) Studenții trebuie să părăsească, în cel mai scurt timp posibil de la finalizarea 

examenului,  campusul universitar; 

r) În fiecare zi în care se desfășoară activități de examinare, două cadre didactice, care nu 

participă la examene, cu rol de profesor de serviciu, monitorizează respectarea regulilor 

menționate și asistă studenții în deplasarea lor prin sediu. 

 

 

 
Preşedintele Senatului Universităţii  „ARTIFEX” din Bucureşti, 

Prof. univ. dr. Cristian-Marian BARBU 

 


