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On-Line Assessment (OLA) – Regulile pentru Candidați  

 

(1) În timpul evaluării candidații sunt încurajați să utilizeze lăptopul și încărcătorul proprii, 
în caz de lipsă a altor înțelegeri cu Centrul gazdă (coordonatorul). Pentru evaluare 
fiecare candidat trebuie să se asigure, că dispune de un calculator dotat cu mufă de 
rețea (Ethernet port).  Asigurarea conexiunii la rețeaua internet și disponibilitatea prizelor 
este responsabilitatea Centrului gazdă. Lăptopurile candidaților trebuie să fie asigurate 
cu una din următoarele aplicații: Internet Explorer 8 (sau orice altă versiune recentă), 
Mozilla Firefox (versiunea 3.5 sau altă versiune recentă), Safari, Google Chrome sau 
Microsoft Edge.  Candidații ce participă la OLA în străinătate trebuie să se asigure cu 
adaptor de priză, în funcție de necesitate.  Pentru o navigare satisfăcătoare se 
recomandă o rezoluție minimă a ecranului de 1024 pxs. Înainte de OLA candidații sunt 
obligați să verifice compatibilitatea propriului calculator apelând la adresa: 
www.ortrac.com/compatibility. 

  
(2) Admiterea candidaților în sala de examinare OLA se face în baza buletinului de 
identitate sau pașaportului și a scrisorii de admitere, cu 30 de minute mai devreme de 
începerea examenului, dacă nu sunt alte specificări stipulate de Centrul gazdă. Codul de 
acces pentru platforma OLA va fi asigurat de către coordonatorul centrului, imediat ce va 
fi verificat buletinul de identitate și scrisoarea de admitere.  
 

(3) La intrare, candidații sunt obligați să-și lase toate lucrurile în spatele sălii de 
examinare. În sala de examinare nu se admit cărți, publicații sau alt gen de surse 
literare. La fel, este interzisă admiterea în sala de examinare cu telefoane mobile, 
camere de luat vederi, dispositive PDA, tablete PC și stick-uri USB.  
 

(4) În vederea sporirii securității în timpul examenului ESA (European Society of 
Anaesthesiology) ar putea solicita candidaților instalarea aplicației Safe Exam Browser 
în calculatorul personal. ESA va informa despre acest lucru toți candidații înainte de 
examenul OLA. Candidații, care vor refuza șă instaleze aplicația solicitată de ESA, nu 
vor fi admiși la examen, iar taxa de înregistrare nu va fi restituită.  
 
(5) Pe durata examenului accesarea Internetului este interzisă. Pe parcursul examenului 
candidaților li se permite utilizarea doar a soft-ului de examinare.  
 

(6) Examenul OLA este un exercițiu individual. Comunicarea între candidați este strict 
interzisă. 
 

(7) Candidații sunt obligați să completeze toate răspunsurile. Pentru fiecare bloc a câte 
60 de teste candidaților li se oferă maxim 90 de minute. Timer-ul pentru fiecare 90 de 
minute pornește imediat ce candidatul activează butonul de start. Pentru a răspunde la 
ambele blocuri de întrebări, fiecare candidat dispune de 3 ore. În caz de finisare a celui 
de întâi bloc de teste până la expirarea a 90 de minute, candidatul are dreptul să 
continuă cu cel de-al doilea bloc de teste, dar trebuie să ia în calcul acel fapt că, extra-
timp pentru cel din urmă nu se oferă. Ba mai mult ca atât, candidatul nu are posibilitatea 
de a reveni la setul de teste din moment ce-a fost parcurs. Candidații trebuie să se 
logheze doar înainte de a iniția primul bloc de teste. E de remarcat că, în caz de 
necesitate a unei pauze, în anumite scopuri, candidații nu vor avea posibilitatea de a 
opri tmpul prin intermediul regimului de aștepatre și timpul se va scurge în continuare, 
până la expirarea celor 90 de minute prevăzute pentru fiecare bloc de întrebări. 
 

http://www.ortrac.com/compatibility
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(8) Candidații cu dislexii vor beneficia de 15 minute suplimentare pentru fiecare bloc de 
întrebări, în cazul în care, în cel mult 2 săptămâni după data limită de întregistrare, în 
Oficiul de Examinare va fi expediată o scrisoare, vizată de către psiholog, ce confirmă 
acest fapt.  
 
(9) Copierea întrebărilor utilizate în scop de evaluare (fotografii, copii de ecran, 
trasncripții ș.a) este interzisă. Dreptul de autor al întrebărilor OLA aparține ESA. 
Tentativele de copiere a întrebărilor reprezintă încălcarea regulamentului de examinare.   
 

(10) Fumatul în sala de examinare este interzis.  
 
(11) Cu acordul persoanei care supraveghează, candidații au dreptul de a părăsi sala de 
examinare (în liniște) înainte de expirarea timpului oferit pentru evaluare. 
 

(12) Rezultatele examenului (în procente) vor fi afișate pe ecranul calculatorului la finele 
evaluării. Rezultatele detaliate vor fi expediate fiecărui candidat în parte după examen, 
câteva sătămâni mai târziu. În cazul, în care, candidatul a fost înregistrat ca membru al 
unui grup, rezultatele vor fi comunicate responsabilului de instruiri, excepție fiind 
candidații licențiați.  

 
 

Comportamentul neadecvat în timpul examinării sau încălcarea regulamentului  
sunt temei pentru expulzarea candidatului din sala de examinare.  

 
 

 
 

 


