
 
 

Anexa la HCD nr. 48/2021 
(modificată prin HCD nr. 72/2021) 

 

Procedura de desfășurare a examenului de acreditare/reacreditare, proba orală, 

în sistem online 

Capitolul 1 – Platforma de examinare online  

Art. 1. Pentru desfășurarea examenului de acreditare/reacreditare, proba orală, în sistem online, ANEVAR 

utilizează platforma Zoom (https://zoom.us), accesibilă participanților la examen prin intermediul link-ului 

furnizat în acest scop de către ANEVAR. 

Art. 2. Participanții la examen vor accesa platforma Zoom utilizând  un  dispozitiv  (desktop,  laptop,  

tabletă)  cu  acces  la  internet,  dotat cu camera web și microfon, funcțional pe toată perioada 

examenului.  

Art. 3. Platforma Zoom va fi utilizată de participanți conform instrucțiunilor cuprinse în Anexa la prezenta 

procedură. 

Capitolul 2 – Desfășurarea examenului 

 

Art. 4. Data și ora examenului vor fi comunicate de către ANEVAR fiecărui candidat în parte, prin 

intermediul adresei de e-mail cuprinse în cererea acestuia de înscriere la examen. 

Art. 5. Candidații se vor autentifica pe platforma Zoom, cu nume și prenume și număr de legitimație 

ANEVAR, în data și la ora la care au fost programați pentru examinare și vor rămâne conectați la ea, cu 

camera web și microfonul deschise, pe toata durata examenului.  

Art. 6. Candidații care în ziua examenului nu se autentifică pe platforma Zoom sau se autentifică cu mai 

mult de 10 minute întârziere față de ora la care au fost programați pentru examinare, nu îl mai pot 

susține, sunt declarați absenți la proba orală a examenului și în consecință, respinși la examenul de 

acreditare/reacreditare. 

Art. 7. Identificarea candidaților de către Comisia de examinare se face în baza unui act de identitate cu 

fotografie (buletin, carte de identitate, pașaport etc) iar prezența la examen se realizează prin poze făcute 

fiecărui candidat la începutul examinării on line. 

Art. 8. Pe parcursul examinării Comisia de examinare are dreptul să solicite candidaților Share Screen.  

Art. 9. Candidații vor respecta  condițiile  specifice  participării la  un  examen în sistem  clasic, respectiv  

vor fi singuri, într-un spațiu închis (de tip birou) și liniștit pe toată perioada examenului. 

 

Capitolul 3 - Dispoziții finale 

 

Art. 10. În afara situațiilor decurgând din caracteristicile specifice sistemului online de organizare, 

examenul de acreditare/reacreditare, proba orală, se va desfășura în baza prevederilor cuprinse în 

Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările și completările ulterioare și în Regulamentul de 

acreditare. 

https://zoom.us/


 
 

Art. 11. Pe toată perioada examenului, interacțiunea  dintre candidați și examinatori va fi adecvată, 

caracterizată de un limbaj profesionist, constructivă și fără a denigra profesia, organismul profesional care 

o reprezintă sau colegii.  


