
 

Procedură acces a absolvenților în Campusul Facultății de Medicină 

Veterinară 

Program de studii Medicină Veterinară  

(limba română și în limba engleză) 

în perioada 23 - 25.06.2020  

în vederea susținerii probei practice (proba 1b) integrată Examenului de 

Licență, sesiunea iunie 2020,  

 

 

1. Accesul absolvenților în campusul FMV, cu mașina sau pietonal, se realizează 

EXCLUSIV prin poarta din Str. Dr. Staicovici, marcată „ACCES CLINICI LICENȚĂ 

MV”. 

2. Absolvenții care vin cu autoturismele vor parca în parcarea din stânga porții de acces 

din Str. Dr. Staicovici. 

3. Absolvenții sunt programați pentru proba practică a examenului de licență câte 7 – 

8/interval orar (câte 56 absolvenți/zi). 

4. Accesul în campus se va realiza din oră în oră, conform programării, începând cu ora 

08.00 și terminând cu ora 15.00. 

ESTE OBLIGATORIE RESPECTAREA PROGRAMĂRII. NU VOR FI PRIMIȚI 

DECÂT STUDENȚII CARE SE REGĂSESC ÎN TABELE LA ORA RESPECTIVĂ. 

5. La intrare în facultate, absolvenții vor purta mască, se vor legitima (CI/Pașaport/carnet 

de student/legitimație de student) și vor fi termometrați. 

6. Tragerea la sorți pentru repartizarea pe disciplinele probei practice se realizează de 

către absolvenți în incinta Recepției din clădirea Clinici (Pavilion 14), intrare prin curtea 

interioară, în prezența membrilor comisiei de licență. 

7. După repartizarea pe discipline, absolvenții se vor îndrepta DIRECT către punctul de 

examinare pentru proba practică, respectiv: 

Spital de animale mari (Pavilion 11) pentru disciplinele: 

Tulburări de reproducție și prelegeri clinice pe specii 

Boli infecţioase, medicină preventivă și prelegeri clinice pe specii 

Clinică medicală și prelegeri clinice pe specii 

Clinică chirurgicală și prelegeri clinice pe specii 

Parazitologie, boli parazitare și prelegeri clinice pe specii 
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Pavilion Anatomie Patologică / Sala necropsie (Pavilion 6) pentru disciplina: 

Medicină legală şi diagnostic necropsic 

Pavilion Științe Preclinice (Pavilion 17) pentru disciplina:  

Inspecţia şi controlul produselor alimentare de origine animală 

8. La sediul disciplinei de examen, absolvenții vor parcurge următoarele etape: 

• vor depozita lucrurile personale în vestiarele special amenajate, 

• se vor echipa cu echipamentul de protecție pus la dispoziție de către 

facultate (mască chirurgicală, botoși, halate, bonete, mănuși), 

• vor fi termometrați și vor completa Chestionarul de evaluare și 

localizare pe teritoriul României, conform legislației în vigoare. 

9. Examinarea se va face în interval de o oră, începând cu orele 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 

12.30, 13.30, 14.30 și 15.30. 

10. În incinta sălilor de examinare se va păstra distanța conform marcajului (2 metri între 

persoane), fiind interzis consumul de alimente și lichide. 

11. Este interzisă părăsirea sălii de examinare înainte de terminarea activităților. 

12. La finalizarea examinării, absolvenții se vor dezechipa de echipamentul de protecție (care 

va fi lăsat în locul indicat de examinatori), vor realiza igienizarea mâinilor cu apă și săpun, 

apoi cu substanţe dezinfectante. 

13. Părăsirea campusului se va face prin poarta din str. Dr. Staicovici. 

14. Este interzisă desfășurarea altor activități, precum și deplasarea în alte locații din 

campus. 

15. După fiecare oră destinată examinării, sălile vor fi igienizate corespunzător. 

 

Comisia de licență, 


