
Reguli de examinare 1 

 
octombrie 2012 

 

Anexa 2: Reguli de examinare 

1. Regulile de susţinere a unui test  

 La sosirea într-un centru de testare, candidaţii trebuie să prezinte un document 

personal de identificare ce include fotografia şi semnătura; 

 Candidaţilor nu li se permite accesul la locul de testare cu dispozitive de înregistrare, 

cum sunt hârtie/pix, aparate foto, PDA-uri, calculatoare sau cu dispozitive de 

comunicare, cum sunt telefoanele sau pagerele; 

 Candidaţilor nu li se permite să comunice cu alţi candidaţi nici în sala de testare şi 

nici în orice altă zonă din locul de testare pe durata unei pauze autorizate din timpul 

testării; 

 Înainte de începerea examenului, candidaţii trebuie să citească şi să accepte 

condiţiile contractului de confidenţialitate; 

 Candidaţilor nu li se permite să scoată conţinut de examen din locul de testare şi nici 

să reproducă conţinutul testului în afara locului de testare; 

 Candidaţii trebuie să respecte regulile privind reexaminările; 

 În cazul candidaţilor pentru care s-a constatat încălcarea regulilor centrului testare, 

aceştia pot pierde orice certificări existente şi pot deveni definitiv ineligibili pentru 

certificări suplimentare. 

Pentru informaţii suplimentare privind prezentele reguli şi pentru solicitări de amenajări 

specifice, vă rugăm să contactaţi Certipro sau Certiport Customer Services. 

În anumite situaţii, calculatorul pe care se desfăşoară examenul poate să nu mai răspundă 

sau să producă un mesaj de eroare. Dacă vă confruntaţi cu o întrerupere a calculatorului, 

informaţi imediat supraveghetorul de examen sau administratorul centrului de testare pentru 

a reporni testul dv. La repornirea testului, software-ul va reveni la punctul din test la care a 

apărut întreruperea şi, atât punctajul dv., cât şi durata rămasă a testului vor fi nemodificate. 

Verificarea candidaţilor şi procedura de examen 

1. CATC-ul va păstra un jurnal ce menţionează momentul în care candidatul testat se 

conectează şi se deconectează; 

2. CATC-ul răspunde de verificarea identităţii candidatului testat folosind cel puţin o formă 

de identificare valabilă (ce include atât fotografia, cât şi semnătura candidatului testat); 

3. CATC-ul/Supraveghetorul nu va permite prezenţa dispozitivelor de înregistrare sau 

electronice în locul de testare. Asemenea dispozitive includ: hârtie, pixuri, stilouri, 

creioane, aparate foto, calculatoare sau telefoane mobile. Obiectele personale 

suplimentare ale candidaţilor testaţi, de ex. cărţi sau genţi, vor fi depozitate în afara 

locului de testare sau accesul la acestea nu va fi posibil în timpul examenului; 

4. Dacă i se solicită, CATC-ul/supraveghetorul poate permite unui candidat testat să ia o 

pauză în timpul testării, dar trebuie să informeze candidatul testat că cronometrul testului 

nu poate fi oprit în timpul pauzei. Candidaţilor testaţi nu li se va permite să desfăşoare 

activităţi în timpul unei pauze care ar putea compromite securitatea examenului - inclusiv 

utilizarea unui telefon şi/sau comunicarea cu alţi candidaţi testaţi. Candidaţii trebuie să 

se deconecteze şi apoi să se conecteze pentru fiecare pauză; 
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5. Înainte de începerea examenului, supraveghetorul trebuie să confirme că datele de 

identificare al candidatului testat corespund cu informaţiile din contul Certiport afişate pe 

ecranul de validare al supraveghetorului; 

6. Supraveghetorii pot răspunde la întrebări legate de funcţionalitatea software-ului folosit 

în cadrul examenului, dar nu pot răspunde la întrebări sau furniza instrucţiuni referitoare 

la conţinutul examenului.   

 

Centre publice de testare  

1. CATC-ul va afișa și pune la dispoziție informaţiile privind planificările examenelor, care 

vor fi actualizate conform necesităţilor; 

2. Personalul care răspunde de solicitările de planificare pentru examene trebuie să fie 

instruit temeinic asupra ofertelor de produse şi procedurilor Certiport.  

De reţinut: dacă alegeţi să organizaţi examene atât prin IQ System, cât și Testing 

Online, pentru ușurință puteți afişa că centrul dv. oferă TOATE examenele online; 

3. Emblema CATC trebuie amplasată la loc vizibil pentru candidatul testat înainte de 

intrarea în spaţiu; 

4. Înainte de începerea examenului, CATC va întâmpina candidaţii testaţi în manieră 

profesională şi va furniza informaţii asupra regulilor şi procedurilor de testare. 

 

Amenajări pentru persoanele cu handicap  

Certipro și Certiport şi-au asumat angajamentul de a asigura că toate persoanele care 

doresc să îşi certifice competenţele în utilizarea calculatoarelor trebuie să aibă posibilitatea 

de a face acest lucru. În consecinţă, ambele organizaţii îmbrăţişează atât legislaţia, cât şi 

alte amenajări globale pentru persoanele cu handicap concepute pentru atingerea 

respectivelor obiective. 

Vă rugăm să vă alăturaţi nouă pentru a oferi asistenţă de excepţie candidaţilor care solicită 

anumite amenajări.  

Procedura se găseşte la adresa: 

http://www.certiport.com/PORTAL/desktopdefault.aspx?page=common/pagelibrary/Disabilitie

s.htm 
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