
 

Regulament de Participare  
la Examenele Organizate de EECentre 

 
 
REGULAMENT pentru CANDIDAȚI: 

• Sunt obligați să dețină declarația pe proprie răspundere completată; 
• Sunt obligați să prezinte actul de identitate/pașaportul, astfel încât invigilatorul să îl poată 

verifica fără să îl atingă; 
• Sunt obligați să folosească propriile instrumente de scris (creioane, radiere, 

pixuri/stilouri); 
• Sunt obligați să își dezinfecteze mâinile atunci când sosesc la centrul de examinare; 
• Sunt obligați să poarte măști de protecție respiratorie și să dețină gel/șervețele/articole 

dezinfectante; 
• Își vor aduce propria sticlă cu apă pentru a nu fi nevoie să folosească paharele, chiar și 

de unică folosință, puse la dispoziție în centrul de examen. 
• Dacă un candidat prezintă simptome de boală, participarea la examen nu îi va fi 

permisă.  
• Candidații vor intra și vor ieși din sala de examen unul câte unul.  
• Dupa așezarea în bancă, candidatul poate înlătura masca, având in vedere ca fiecărui 

elev îi este alocat un spațiu de cca. 4 mp. 
• În timpul pauzelor cât și pe toată perioada de așteptare, candidații au obligația să iasă 

în spațiu deschis.  
• Pe perioada petrecută în spațiu deschis este interzisă formarea de grupuri mai mari de 

3 persoane, excepție când membrii grupului sunt aparținători sau membri ai aceleași 
familii. Daca vremea este nefavorabila, candidații vor fi direcționați în săli învecinate. 

• Aparținătorii candidaților cu vârste mici (părinți, bunici, rude) vor aștepta în aer liber, sau 
îi pot prelua direct pe candidați la final, conform orelor informate in programul de 
examen (expediat anterior datei de examen pe email). 

• Se interzice accesul aparținătorilor candidaților si oricărei persoane neautorizate în 
spațiile de desfășurare a examenului (sala de așteptare, sala de examen, coridoare). 

 
REGULAMENT pentru VENUE (locație examen): 

• se obligă să păstreze numărul maxim de persoane admis de lege pentru organizarea 
de evenimente într-un spațiu închis; 

• înaintea probelor de examen, cât și în pauze supraveghetorii vor dezinfecta suprafețele 
de contact din interiorul sălii de examen (mese, scaune, laptop-uri etc) și suprafețele de 
folosință (uși, clanțe, mânere); 

• pentru accesul la toalete, EECentre va desemna un însoțitor pentru a se asigura de 
respectarea distanței sociale între candidați, 

• supraveghetorii si examinatorii vor fi echipați cu măști, mănuși și gel/șervetele/articole 
dezinfectante; 

• prin folosirea termometrului de identificare a temperaturii, EECentre nu va permite 
accesul in sala de examen a candidatilor cu parametri anormali; 

• se obligă să îndepărteze toate obiectele precum reviste, hârtii sau flyere ce nu sunt 
necesare în sala de așteptare pentru a nu fi atinse de candidați; 



 

• nu va atinge actul de identitate/pașaportul candidatului; 
• va folosi mănuși atât pentru împărțirea și colectarea materialelor de examen, cât și 

pentru dezinfectare înainte de examen, pe timpul pauzelor, dar și la finalul acestora; 
• Va afișa la toate intrările și în toate locurile vizibile măsurile de protecție și regulile 

impuse;  
• Nu va permite accesul la examen pentru membrii echipei care nu au o stare bună de 

sănătate;  
• Aerisire naturală: geamurile vor fi deschise permanent pe durata examenului (in functie 

de condițiile atmosferice) și în timpul fiecărei pauze. Dacă condițiile meteo vor permite, 
geamul va sta deschis in sala de examen pe toată durata probelor. 

 
ORGANIZARE PROBA SPEAKING: 
La proba de speaking Candidatul nu va atinge foile de speaking (speaking mark sheets) și va 
fi invitat in sală de membrii echipei de examinare. Subiectele de examen sunt așezate de 
examinatorul care va purta mănuși. Scaunele, băncile se vor dezinfecta după ce fiecare 
pereche de candidați a susținut proba de speaking. 
 
Examenul la proba orala se poate organiza dupa caz: 

• face-to-face în sala de speaking - procedură uzuală  
Candidații vor sta la o distanță de 2 m atât unul față de celălalt, cât și față de examinator; nu vor atinge 
niciun booklet de examen, foi/fișe care anterior au fost folosite de alți candidați.  
Pe perioada probei candidații vor purta mască de protecție respiratorie; în situații excepționale când 
examinatorul sau candidatul consideră că pronunția sau fluența în exprimare este afectată, se poate 
solicita îndepărtarea măștii pentru o perioadă scurtă de timp. 
 

• online (zoom, skype) - procedură excepțională 
Se vor face programări cu 3 zile înainte și după data probei scrise; aceste programări vor fi confirmate 
cu candidații pentru a se asigura disponibilitatea de: spațiu, calculator, conexiune stabila internet (min 
3Mb/s), microfon, caști, camera video.  


