
 

 

Precizări privind organizarea examenului național de dietetician autorizat, în cadrul  

Facultății de Medicină și Științe Biologice , USV 

Examenul se desfășoară în data de 22  mai 2022, ora 12.00, 

în Amfiteatrul “Dimitrie Leonida”, corp D 

 

1. Pe ușa sălii de examen va fi afișată lista candidaților.  

2. Intrarea în sala de concurs a candidaților se va face cu cel mult o jumătate de oră înainte de 

începerea examenului, adică începând cu ora 11.30, sub stricta supraveghere a responsabilului de 

sală și a secretarului de comisie. 

3. Accesul candidaților în sală se face pe baza cărții de identitate sau a pașaportului  valabil. 

4. Candidații ocupă numai locurile indicate de cadrele didactice responsabile de sală și nu au voie 

să le schimbe între ei. În cazul în care locul desemnat inițial nu este corespunzător, candidatul 

poate fi mutat pe un alt loc disponibil, dar numai la indicația responsabilului de sală.  

5. Candidații nu vor avea pe timpul examenului laptopuri, telefoane mobile sau alte dispozitive 

electronice de transmitere, audiere și comunicare. Eventualele materiale documentare ale 

candidaților (inclusiv telefoanele mobile închise) sunt depozitate într-un loc al sălii unde candidații 

nu au acces până la finalul concursului. Candidații pot avea asupra lor lichide pentru hidratare și 

resurse glucidice.  

6. Candidații vor primi de la responsabilul de sală grila de concurs, o cariocă (marker) de culoare 

neagră și o ciornă ștampilată. Grila de concurs va fi completată conform indicațiilor 

responsabilului de sală și anume: 

₋ pe prima pagină, completarea colțului cu datele personale se va face, doar cu 

MAJUSCULE, conform indicațiilor cadrelor didactice responsabile de sală.  

₋ în spațiul dedicat datelor personale ale candidatului se completează: numele și prenumele 

candidatului, inițiala prenumelui tatălui. 

₋ regulile de completare se repetă în cazul în care candidatul solicită o grilă nouă. Pe grila 

considerată de candidat greșită, responsabilul de sală va scrie ANULAT. 

₋ completarea unei noi grile nu prelungește timpul examenului pentru candidatul respectiv. 

₋ se vor citi cu atenție instrucțiunile de completare a grilei de pe prima pagină. 

₋ răspunsurile corecte se marchează pe grila de concurs prin completarea integrală a căsuței 

corespunzătoare răspunsului corect, iar celelalte căsuțe se lasă necompletate. 

₋ nu sunt admise ștersături sau corecturi. 

₋ nu se va folosi altă hârtie în afara grilei și a ciornelor ștampilate. 

7. Comisia de examen va aduce în sală caietele cu întrebări care vor fi împărțite candidaților de 

către responsabilul de sală și secretarul comisiei de examen. Întrebările de examen vor fi redactate 

în 2 variante. 

8. La primirea caietului/ tezei/ subiectelor, candidații le vor pune pe bancă cu fața în jos până 

când și ultimul candidat va primi caietul cu întrebări. 

 



 

 

 

9. Candidații care nu sunt prezenți în sală în momentul deschiderii plicului cu teste-grilă nu mai 

au acces în sala de concurs, pierzând astfel dreptul de a susține proba scrisă. 

10. Caietul de teză cuprinde 50 întrebări dintre care 20 complement simplu și 30 întrebări 

complement multiplu. Întrebările complement simplu vor fi marcate cu *. La complement simplu 

un singur răspuns este valabil. Dacă la întrebările marcate complement simplu (cu steluță *) sunt 

bifate mai mult de o căsuță, întrebarea are 0 puncte (se anulează). Întrebările complement multiplu 

au 2, 3 sau 4 răspunsuri corecte. Întrebările cu o singură căsuță marcată sau cu toate căsuțele 

marcate (5) obțin 0 puncte (se anulează). 

11. În timpul probei de concurs, candidații nu au voie să consulte nici un fel de material, să discute 

cu alți candidați, să folosească informații din grila de concurs a altui candidat și nici să încerce să 

fraudeze în vreun mod examenul. Candidații care nu respectă aceste reguli sunt eliminați din 

concurs. Orice fraudă sau tentativă de fraudă care contravine disciplinei sau eticii concursului, se 

soldează cu excluderea imediată a candidatului din concursul de admitere. 

12. Candidații își vor strânge părul astfel încât urechile să fie vizibile, iar cei ce poartă proteze 

auditive sunt rugați să le scoată pe perioada celor două ore de concurs, pentru a se evita suspiciunea 

de transmitere radiorecepție. 

13. Candidatele care din motive obiective (medicale, culturale, etc) poartă capul acoperit vor fi 

însoțite de o supraveghetoare la grupul sanitar pentru a se confirma lipsa aparaturii de comunicare. 

14. Din momentul începerii probei scrise niciun candidat nu poate părăsi definitiv sala decât după 

minimum 30 de minute și numai după ce a predat grila de concurs și subiectele și a semnat pentru 

predare. După părăsirea sălii, niciunui candidat nu îi este permisă revenirea (pe perioada 

desfășurării probei) pentru niciun motiv, cu excepția situației în care un candidat are necesități 

fiziologice, caz în care este însoțit de 1 supraveghetor și poate lipsi din sală maximum 10 minute. 

Timpul absenței din sală nu prelungește durata probei pentru candidatul respectiv. 

15. Teza durează 90 min din momentul în care ultimul candidat a primit subiectele. 

16. Candidații pot pune întrebări clarificatoare pe timpul desfășurării tezei, cu voce tare, fără a 

părăsi locul din amfiteatru. 

17. La sfârșitul probei scrise candidații predau grila de concurs (inclusiv grilele anulate) și 

subiectele responsabilului de sală și semnează în tabelul de predare al acestuia. 

18. Caietul cu întrebări poate rămâne în posesia candidatului dacă acesta nu părăsește sala înainte 

de terminarea examenului. 

19. După epuizarea timpului de concurs, se procedează la corectarea grilelor de concurs, în 

prezența candidaților care doresc să asiste la acest proces, dar minim 3 candidați vor fi rugați să 

participe. Comisia de examen va realiza corectura grilelor de concurs conform baremului de 

corectare.  

20. Baremul de corectare (grila de 10) va fi afișat la finalul tezei.  


