
PROCEDURA PE CARE CANDIDAȚII TREBUIE SĂ O URMEZE ÎN 

ZILELE DE ÎNMATRICULARE 

 

 

 

În condițiile actuale legate de pandemia Covid-SARS-2 vă rugăm ca la 

înmatriculare să respectați următoarele reguli: 

- Rugăm ca accesul în clădire să se facă doar de către candidați (*măsură 

recomandată), sau însoțiți de cel mult 1 persoană (*măsură obligatorie) 

- La intrarea în clădire vi se va lua temperatura iar accesul va fi permis doar 

persoanelor care nu prezintă simptome specifice infectării cu Covid-SARS-2 

(*măsură obligatorie) 

- Vă rugăm să ne informați asupra oricărui aspect de risc pe care îl prezentați 

legat de infecția cu virusul Covid-SARS-2 (dacă ați fost identificați pozitiv, 

dacă sunteți în carantină, dacă aveți rude identificate pozitiv etc.) (*măsură 

obligatorie) 

- Vă rugăm să respectați distanța socială de 1.5 – 2 m (*măsură obligatorie) 

- Vă rugăm să purtați masca din momentul intrării în clădire (*măsură 

obligatorie) 

- Ruta de access înainte și după predarea documentelor vor fi făcute în așa 

fel încât candidații să se intersecteze cât mai puțin le venire și la plecare, vă 

rugăm folosiți rutele de access indicate (*măsură obligatorie) 

- Recomandăm folosirea mănușilor de unică folosință în timpul înmânării 

dosarelor (*măsură recomandată) 

- Vă rugăm să respectați instrucțiunile personalului nostru (*măsură 

obligatorie) 

-  

 

Orientativ pentru evitarea aglomerației și distribuirea înmatriculărilor mai 

uniform pe durata celor 5 zile în intervalul orar 8-16 de înmatriculare 

recomandăm să vă planificați înmatricularea astfel: 



- Vineri 10.07.2020 candidații pre-admiși pe secțiile de Inginerie electronică, 

telecomunicații și tehnologii informaționale și Inginerie și Management în 

limba germană. 

- Sâmbătă 11.07.2020 candidații pre-admiși pe secțiile de Inginerie 

electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale în limba engleză și 

în limba franceză. 

- Duminică 12.07.2020 candidații pre-admiși pe secțiile de Calculatoare și 

tehnologia informației în limba franceză și Inginerie chimică în limba 

engleză. 

- Luni 13.07.2020 candidații pre-admiși pe secția de Calculatoare și 

tehnologia informației în limba engleză. 

- Marți 14.07.2020 candidații pre-admiși pe secțiile de Inginerie mecanică în 

limba engleză și în limba franceză. 

(*măsură recomandată). Această programare are caracter orientativ, candidații 

putând veni în oricare dintre zilele prevăzute pentru înmatriculare. 

 

Pentru orice întrebări legate de înmatriculare puteți contacta Comisia Locală de 

Admitere a FILS la numărul 0214029889. 

 

 

 

 


