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Procedura de desfășurare a examenului de atribuire a calității de membru 

stagiar în sistem online 

 

 

Capitolul 1 – Platforma de examinare online  

Art. 1. (1) Pentru desfășurarea examenului de atribuire a calității de membru stagiar, în sistem online, 

ANEVAR utilizează platforma Zoom (https://zoom.us), și platforma de testare online ANEVAR 

(https://resurse.anevar.ro/autentificare). 

(2) Toate informațiile necesare accesării celor doua platforme vor fi transmise candidaților de către 

ANEVAR, la adresa de e-mail utilizată de aceștia la înscrierea la examen. 

Art. 2. Participanții la examen vor accesa platforma Zoom și platforma de testare, 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. Repartizarea candidaților pe grupe de examen, precum și ora la care începe fiecare grupă 

examenul, vor fi anunțate pe site-ul ANEVAR. 

Art. 5. Candidații se vor conecta pe platforma Zoom și pe platforma de testare online, conform 

instrucțiunilor primite prin e-mail, în data și la ora la care au fost programați pentru examinare și vor 

rămâne conectați la ele, cu camera web și microfonul deschise, pe toata durata examenului.  

Art. 6. Candidații care în ziua examenului nu se conectează pe platforma Zoom și pe platforma de testare 

online sau se conectează cu mai mult de 10 minute întârziere față de ora la care au fost programați pentru 

examinare, sunt declarați absenți la examen și nu mai pot susține examenul anul acesta. 

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). 

Art. 8. Pe parcursul examenului candidații nu vor avea în apropiere și nu vor utiliza telefoane mobile. 

Art. 9. (1) Candidații care, în timpul examenului, întâmpină dificultăți tehnice, vor sesiza ANEVAR pe loc, în 

timpul examenului, telefonic sau în scris.  

(2) Contestațiile având ca temei dificultăți tehnice nesesizate conform alin (1), nu vor fi luate în 

considerare. 

Art. 10. Cursanții  vor respecta  condițiile  specifice  participării  la  un  examen  în  sistem  clasic,  respectiv  

se vor  afla într-un spațiu închis (de tip birou) și liniștit pe toată perioada examenului. 

https://zoom.us/
https://resurse.anevar.ro/autentificare
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Capitolul 3 - Dispoziții finale 

 

Art. 11. În afara situațiilor decurgând din caracteristicile specifice sistemului online de organizare, 

examenul de atribuire a calității de membru stagiar ANEVAR 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 

organizare a examenului de atribuire a calității de membru stagiar. 

Art. 12. Angajații ANEVAR/membrii Comisiei de examinare comunică participanților programul 

examenului, modul de accesare a platformelor online, țin evidența candidaților prezenți la examen și în 

general, veghează la buna desfășurare a examenului online. 

Art. 13. 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.  

 


