În atenția candidaților care vor susține proba D - competențe digitale
















Accesul în săli este permis pe baza actului de identitate între orele 12.30-12.45
conform planificării și listelor afișate pe uși (avizier și site).
Fiecare candidat este programat la un calculator etichetat cu un număr.
Examenele se susțin în zilele programate în intervalul orar 13.00-14.30 (timpul efectiv
de lucru este de 90 minute) .
Varianta de subiecte este compusă din două fise de lucru:
o fișa A - cu conexiune la Internet (15 min)
o fișa B – fără conexiune la Internet (75 min)
Fișierele de lucru se găsesc pe desktop în folderul examen, doar acesta fiind evaluat.
Dacă și numai dacă, din anumite motive, conexiunea la Internet, necesară rezolvării
fișei A, se întrerupe pe o perioada mai lungă de timp, în folderul examen există o arhivă
cu pagini web offline pe care se va lucra. Se va anunța profesorul asistent în prealabil.
La ora 13.00 se primește spre rezolvare doar fișa A, iar după 15 minute se întrerupe
conexiunea la Internet și se primește spre rezolvare fișa B (75 minute) .
Candidații nu pot părăsi sala de examinare mai devreme de 30 de minute de la
începerea probei. La sfârșitul probei se va preda folderul examen de pe desktop,
profesorului asistent iar candidatul va trece într-un tabel dimensiunea în bytes a
folderului. Candidatul va semna în borderoul de predare a folderului și a foilor de
examen.
Se interzice candidaților sa pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale,
dicționare, notițe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea
subiectelor, precum și cu telefoane mobile și cu orice mijloc electronic de stocare a
informației, de calcul sau de comunicare. Nerespectarea dispozițiilor referitoare
la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din
examen a candidatului de către președintele comisiei de examen, indiferent dacă
materialele interzise au fost folosite sau nu.
Răspunsurile scrise se completează cu pix sau stilou de culoare albastră pe foaia de
examen, desenele sau schițele se fac cu creionul de culoare neagră (ciornele se predau,
dar nu se iau în considerare).

Atenție, laboratoarele sunt supravegheate audio-video pe toată durata probei de examen.

Președinte Comisie,
prof. Milena-Daniela POPA

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR

Accesul candidaţilor în săli este permis pe baza actului de
identitate, între orele 12:30-12:45

Se interzice candidaților să pătrundă în sală cu orice fel
de lucrări: manuale,dicționare, notițe, însemnări etc., care ar
putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum si cu
telefoane mobile si cu orice mijloc electronic de calcul sau de
comunicare. Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la
introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la
eliminarea din examen a candidatului, de către preşedintele
comisiei de examen, indiferent dacă materialele interzise au
fost folosite sau nu, şi, după caz, la sancţionarea asistenţilor.
 Subiectele rezolvate pe ciornă sau pe foaia cu subiectele
fotocopiate NU se iau în considerare.
 În timpul desfăşurării probelor scrise/orale candidaţii NU
comunică în niciun fel între ei sau cu exteriorul.
 Eventualele fraude sau tentative de fraudă determină

ELIMINAREA candidatului din examen.

