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IN ATENTIA CANDIDATILOR 
PROBA DE INTELEGERE A UNUI TEXT AUDIAT + PROBA SCRISA 

 
 Candidatii vor fi prezenti in centru la ora 11,00 avand documentul de identitate 
 Proba de intelegere a unui text audiat  

o candidatii vor intra in sali la ora 11,30 conform repartizarii 
o proba incepe la ora 12,00 si are o durata de 20 minute 
o veti asculta doua materiale audio diferite, fiecare de cate doua ori 
o pentru fiecare dintre acestea, veti avea la dispozitie aproximativ un minut pentru a 

citi intrebarile de pe foaia primita 
o prima auditie a materialului va fi urmata de un minut de pauza in care puteti 

incepe sa raspundeti la intrebari 
o a doua audiere a materialului va fi urmata de doua minute de pauza, pentru a va 

definitiva raspunsurile 
o aceleasi etape se vor succeda si in cazul celui de-al doilea material audio 

 Proba scrisa 
o candidatii vor intra in sali la ora 13,00 conform repartizarii 
o proba incepe la ora 13,30 si are o durata de 120 minute 

 Se interzice candidatilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dictionare, notite, 
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 dispozitiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen 
duce la eliminarea din examen a candidatului de cătrepresedintele comisiei, indiferent dacă 
materialele interzise au fost folosite sau nu. 
 Pentru elaborarea lucrării scrise, candidatii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare 
albastră, iar pentru executarea schemelor si a desenelor folosesc numai creion negru.  
 Rezolvarea subiectelor se face exclusiv pe foaia tipizata iar solutiile scrise pe ciorne sau pe 
testul multiplicat nu se iau in considerare 
 Elevii, care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte, pierd dreptul de a 
mai susţine teza respectivă. 
 Înscrierea numelui candidaţilor în afara spaţiului care se sigilează, precum şi orice alte semne 
distinctive pe colile tip, destinate lucrărilor scrise, determină anularea lucrărilor scrise.  
 Candidatii care doresc să corecteze o greseală taie fiecare rând din pasajul gresit cu o linie 
orizontală.  
 După rezolvarea sarcinilor prevăzute în subiect, elevii predau asistentilor foile tipizate si 
completeaza toate documentele necesare 
 Candidatii care au fost eliminati de la o probă, pentru fraudă sau tentativă de fraudă, nu mai 
pot participa la probele următoare si sunt declarati „eliminati din examen”, fără posibilitatea 
recunoasterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării. 
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