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PLANUL DE EXAMINARE ȘI SISTEMUL DE PUNCTARE

Planul de examinare și sistemul de punctare sunt parte integrantă din procedura de atestare a

experților de mediu.

Etapa de examinare/evaluare a competențelor se declanșează doar după verificarea solicitării

și documentelor necesare, CV, copii după diplome, atestate, diplomele de licenţă şi masterat,

studii de mediu etc.

Prezentul plan de examinare se adresează persoanelor fizice/persoanelor fizice autorizate.

Întregul proces se desfășoară de regula online, utilizând platforma dedicată.

Evaluarea cunoştinţelor legislative şi tehnice se face în două etape:

- completarea unui test grilă de 10 întrebări din tematica stabilită pentru fiecare tip de

studiu de mediu în parte

- interviu - dialog cu membrii Comisiei de Atestare din tematică pentru un anumit tip de

studiu şi aspecte privind conţinutul studiului elaborat şi prezentat în vederea atestării

Comisia de Atestare (CA) elaborează şi publică pe site-ul ARM tematica și bibliografia pentru

fiecare tip de studiu în parte.

Fiecare candidat în parte va primi un test grilă compus dintr-un numar de 10 întrebări stabilite

de CA care vor fi disponibile pe site, în spaţiul privat al solicitantului, pentru completare online.

Întrebările vor viza cunoştinţele legislative şi cele tehnice specifice strict necesar a fi cunoscute

de solicitant pentru întocmirea competentă a studiului de mediu pentru care a cerut atestarea.

Candidatul primeşte accesul la testul grilă după prezentarea dovezii achitării tarifului aferent

etapei de evaluare a competențelor şi are la dispoziţie 45 de minute pentru completarea online.

Răspunsul corect şi complet la o întrebare se noteaza cu 1 punct.

Candidatul trebuie să realizeze un minim de 6 de puncte pentru a continua procedura de

evaluare.
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Se va avea în vedere faptul că:

− testele grila sunt compuse din intrebari care sunt formulate doar din bibliografie indicata

pe site si sunt corelate cu nivelul de atestare solicitat asistent/principal

− întrebarile pot sa aiba raspunsuri multiple

− raspunsul/raspunsurile corect/corecte si complet/complete la o intrebare se

puncteaza cu un punct

− este necesara acumularea a minim 6 puncte pentru ca un test sa fie considerat trecut cu

succes

− fiecare test grila se refera doar la un tip de studiu

− un test grila inceput nu poate fi intrerupt

− un  test poate fi reluat cu plata unui tarif (acesta este publicat pe site la sectiunea Tarife)

Interviul se organizează şi se anunţă candidatului cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de

data desfaşurării acestuia. Susținerea interviului se va face doar pentru tipurile de studii și

domenii de atestare pentru care testele grilă au fost trecute cu succes.

Sesiunea de atestare și lista candidaților se publică cu cel puțin 10 zile inainte de interviu.

Interviul va fi focalizat pe tematica stabilită pentru tipul de studiu în cauză şi, după caz, pe

aspectele tehnice ale studiului de mediu prezentat pentru evaluare.

Membrii comisiei vor acorda individual punctaje cuprinse intre 1 si 10, rezultatul final fiind

media acestora.

Candidatul trebuie să obţină la interviu minim punctajul 6.

Rezultatul interviului, admis/respins se consemnează în procesul verbal al sedintei si se publică
la sesiunea de atestare. Candidații admiși vor fi incluși în Registrul public al experților cu

specificarea tipurilor de studii și domenii pentru care sunt atestați în termen de 48 de ore de la

susținerea interviului.

Contestaţiile în legatură cu procedura derulată şi/sau punctajul acordat de CA se adresează în

scris Comisiei de Etică şi Arbitraj(CEA).

CEA analizează obiectul contestaţiei, audiază părtile, după caz, şi formulează o recomandare

pentru CA în vederea luării unei decizii.

Acest document a fost aprobat de Consiliul director in sedinta din data de 12 Noiembrie 2020.

Revizuit in data de 14 August 2021 prin decizia Consiliului director.


