PRECIZĂRI PRIVIND
DESFĂŞURAREA PROBEI SCRISE DIN CADRUL
EXAMENULUI DE LICENŢĂ
1. Candidaţii înscrişi vor intra în sala de examen până la ora 8,30. Candidaţii trebuie să aibă
asupra lor:
1. buletinul/cartea de identitate
2. pixuri/stilouri cu pasta de culoare albastră
3. un calculator de buzunar.
Atenţie: sunt excluse telefoanele!!!
2. Accesul candidaţilor în sala de examen se face pe bază de tabel nominal, sub controlul
responsabilului de sală. La intrarea în sală, candidaţii nu trebuie să aibă asupra lor nici
un material, respectiv cărţi, caiete, notiţe etc. sau obiect care ar putea fi folosite ca sursă
de informare ilicită, precum nici genti, poşete sau bagaje.
3. Se interzice introducerea de către candidaţi în sălile de examen a oricăror mijloace
de comunicare (telefoane, pagere, căşti, handsfree etc).
4. Lucrările scrise se efectuează pe coli de hârtie tip, cu colţ negru, pe care se aplică
ştampila facultăţii. Lucrările scrise au caracter secret. Fiecare candidat îşi scrie numele,
prenumele şi iniţiala prenumelui tătălui, cu majuscule, pe colţul din partea dreaptă a
lucrării.
5. Pentru scrierea textului, candidaţii vor folosi stilou cu cerneală de culoare albastră sau
pix cu pastă de culoare albastră. Pentru elementele de grafică se va folosi creionul
acromatic.
6. Candidaţii vor primi şi ciorne de hârtie, cu ştampila facultăţii. Acestea nu se semnează
şi sunt preluate de responsabilul de sală separat de colile tip de examen.
7. Timpul de lucru pentru elaborarea lucrării scrise este de trei ore din momentul
primirii subiectelor. La încheierea probei, responsabilii de sală se vor asigura ca numărul
ultimilor candidaţi prezenţi în sală să nu fie mai mic de trei.
8. Colţul negru se va lipi cu lipici, de către candidat, numai în momentul predării lucrării,
după verificarea conformităţii cu buletinul/cartea de identitate de către responsabilul de
sală, după care se aplică semnătura responsabilului de sală.
9. La încheierea probei, candidaţii predau lucrările scrise responsabilului de sală, pe bază
de borderou în care se completează, sub semnătura fiecărui candidat, numărul de pagini
al lucrării. Paginile nescrise se barează de către responsabilul de sală.
10. Frauda şi tentativa de fraudă se sancţionează cu excluderea din examen!!!

