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Anexa 1 la Convenția Nr. 8812 / 15.06.2020 

 

PROTOCOL SANITAR EXAMENE DELF-DALF 

13 și 17 IULIE 2020 

Colegiul  Național Vasile Lucaciu,  Baia Mare  

 

Cf. Ordin de Ministru (OM) : MEC 4267/18.05.2020 si MS 841/19.05.2020 

publicat in Monitorul Oficial nr. 417 din 19.05.2020 

 

In vederea aplicarii actelor normative generale de preventie si control impotriva COVID si pentru a 

asigura respectarea normelor, masurilor si recomandarilor sanitare din documentul mai sus 

mentionat, examenele DELF Elev  se vor desfasura la Colegiul  Național Vasile Lucaciu,  Baia Mare, 

str. Culturii nr.2,  dupa cum urmeaza: 

 

Data : Proba DELF ELEV:  

Luni, 13 iulie 2020 DELF B2 Elev – Scris/ Oral B2 Elev 

Vineri, 17 iulie 2020 DELF B1 Elev – Scris/ Oral B1 Elev 

 

 

A) Proba scrisa 

 

PENTRU FIECARE NIVEL, in functie de numarul de inscrisi, proba scrisa se va sustine in mai multe 

serii de candidati, constituite pe criteriul alfabetic, la un interval de cca 2 ore intre iesirea unei serii si 

intrarea urmatoarei serii de candidati.  

Lista cu repartizarea pe ore si sali va fi transmisa pe mail, pe 9 iulie 2020. 

 
- Intreg personalul didactic/ didactic auxiliar si nedidactic prezent pe durata acestui examen va 

purta masca/ viziera de protectie. 

 

- Se va verifica atat la intrare, cat si la plecare, numele candidatului. 

 

- La intrarea in incinta școlii, candidatii care poarta masca de protectie vor astepta in sir indian 

respectand marcajul la sol si distanta de 2 m intre ei. Orele de prezentare vor fi indicate in 

programarea probelor. Candidatul va primi masca de protectie in cazul in care aceasta a fost 

uitata, pierduta sau deteriorata. 

 

- Insotitorii nu vor putea intra in incinta școlii. 
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- In intervalul dintre 2 serii, va avea loc igienizarea si aerisirea salilor de examen si alimentarea 

cu diversele consumabile : sapun lichid, prosoape de hartie, substante dezinfectante. 

 

- Pe culoare si în spatiile in care se vor desfasura examenele vor fi afisate mesaje de informare 

cu privire la normele igienico-sanitare si de preventie. 

 

- In fiecare sala, vor fi maxim 9 candidati si 1 supraveghetor.  

 

- In salile de examen, locurile sunt stabilite astfel incat sa existe o distanta intre candidati, pe 

randuri si intre randuri, de 2 m unul fata de altul. 

 

- Locurile in sala de examen vor fi indicate de catre supraveghetor care va aminti si regulile 

generale ale unei conduite sanatoase : distantarea fizica, evitarea atingerii cu mana a nasului, 

ochilor si gurii, stranutul in pliul cotului/batista de unica folosinta, evitarea contactelor cu cei 

din jur).  

 

- La sfarsitul examenului scris, 

- mastile purtate vor fi colectate in locuri speciale, semnalizate corespunzator;  

- candidatii vor primi cate o masca noua pentru deplasarea catre domiciliu; 

- iesirea se va face in mod decalat (o sala pe rand, la 10 minute); 

- candidatii parasesc incinta școlii, fara sa intarzie in curte.  

1 – Acces in Colegiul Național Vasile Lucaciu  

 

 Intrarea in curtea școlii are loc dupa verificarea temperaturii (max 37,3º), folosirea 

covorasului dezinfectant si igienizarea mainilor cu substante dezinfectante. Candidatii 

vor fi protejati de masca faciala.  

 

 Candidatii vor fi permanent ghidati de catre personalul școlii 

 

 Examinatorii vor fi  protejati si ei de masca faciala/ viziere. 

 

 Intrarea/iesirea, precum si sensul de deplasare pe culoare si catre salile de examen sunt 

semnalizate corespunzator si dezinfectate în mod regulat. Intrarea/ iesirea candidatilor 

se va efectua astfel incat distantarea fizica sa fie respectata. 

 

 Colegiul  isi rezerva dreptul sa refuze accesul in incinta sa celor care nu respecta aceste 

prevederi. 

 

2 - Ce trebuie sa aiba asupra sa candidatul ? 

- Cartea de identitate/pasaport sau carnetul de elev cu fotografie (verificarea identitatii se va 

efectua in sala, supraveghetorul nu va atinge documentul pus pe banca de catre candidat) ; 

- masca de protectie; 

- pix sau stilou de culoare neagra sau albastra pentru a raspunde la intrebari.  

Folosirea creionului este interzisa.  
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B) Proba orala  

 

- Are loc in ordine alfabetica , cu cate un candidat/ sala, conform planificarii comunicate. 

- Se prevad 15-20 minute pauza intre 2 examinari.  

NB : Toate mentiunile indicate pentru proba scrisa raman in vigoare si pentru proba orala. 

Rezultatele si atestatele de reusita vor fi disponibile incepand de marti 22 septembrie 2020. 

 

 

 

INSTITUTUL FRANCEZ DIN ROMÂNIA             COLEGIUL NAȚIONAL 

la  CLUJ-NAPOCA                                                        « VASILE LUCACIU » - BAIA MARE 

Hélène ROOS                  Traian COVACIU - director 

Director                  Responsabil Centru de examen anexă Baia Mare 
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REGULI DE RESPECTAT : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


