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Anexa 1
Regulament de organizare examen desfășurat online în vederea evaluării
cunoștințelor acumulate la cursul cu tema „case pasive”

Examenul în vederea evaluării cunoștințelor acumulate în cadrul cursului online oferit de Ordinul
Arhitecților din România sub licența Passive House Institute va avea loc exclusiv online, în data
de 21 Mai 2021. Desfășurarea acestuia va avea loc doar cu respectarea reglementărilor
detaliate în documentul intitulat Regulament PHI, pe care cursantul l-a primit prin e-mail și la
care are acces în anunțul de înscriere la curs/și sau examen.
În continuare sunt descrise regulile care guvernează organizarea online a procesului de
examinare.
La o dată anunțată de către Prestator, cursantul se va înregistra pe website-ul PHI pentru
participarea la examen. Totodată, Prestatorul va transmite PHI un tabel Excel cu numele
candidaților care vor participa la sesiunea de examen online, prin care vor fi confirmate
înscrierile online efectuate de cursanți.
Fiecare cursant va utiliza pentru examen un laptop/calculator propriu, pe care va avea instalat
în prealabil programul gratuit SafeExamBrowser și un telefon pe care va avea instalată în
prealabil aplicația Zoom, la care se va loga cu user și parolă proprii, folosind numele său real.
Nu vor fi acceptate porecle sau alte numele decât cele ale cursanților înscriși la examen.
Pentru participarea la examenul online, Prestatorul va transmite prin e-mail cursanților un link
de acces la platforma Zoom, la care aceștia se vor loga/înregistra prin intermediul telefonului
mobil. Examenul va începe doar după legitimarea tuturor cursanților prezenți pe platforma
Zoom, în video-conferința inițiată de către Prestator. Cursanții vor avea în permanență o
conexiune audio-video cu Prestatorul și cei doi supraveghetori ai examinării. Lipsa conexiunii
audio-video duce la descalificarea automată a cursantului.
Examenul propriu-zis va dura 3 ore, iar conferința, respectiv desfășurarea examinării va fi
înregistrată audio-video. Prestatorul va arhiva pentru 6 luni această înregistrare, care poate fi
accesată la cerere de către PHI pentru a se verifica respectarea și lipsa fraudării procesului de
examinare.
Examenul online va fi compus din:
1. exerciții care vor fi rezolvate online, pe propriul calculator/laptop al cursantului, prin
platforma Passive House Institute Moodle;
2. un exercițiu practic de desen, pe care cursantul îl va rezolva utilizând coli albe
personalizate de către Prestator pentru examen.
În timpul examenului, cursantul va avea dreptul să folosească doar:
- notițe de curs, manual, memorator formule;
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- instrumente de scris, doar cu cerneală sau pastă (nu se acceptă creioane);
- calculator de mână;
- coli albe personalizate cu numele său și date de identificare a cursului online, pe care
Prestatorul i le pune la dispoziție.
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Cursantului îi este interzis să utilizeze internetul, prin orice mijloace, pentru a căuta
soluții la subiectele de examen, cerințele din examen vor fi rezolvate în mod independent și fără
a comunica cu alte persoane. Cursantul nu va face poze, înregistrări video, capturi de ecran
(screenshots) ale subiectelor de examen și ale răspunsurilor sale la acestea. Va exista o
sancțiune contractuală de 20 000 EUR (plătită către OAR) pentru fraudă prin divulgarea sau
utilizarea întrebărilor de examinare sau a rezolvărilor propuse pentru acestea de către cursant.
Evaluarea cunoștințelor cursantului se va face pe baza rezultatelor introduse prin platforma
Passive House Institute (PHI) Moodle și pe baza exercițiului practic de desen, care va fi realizat
pe colile personalizate oferite de Prestator. Subiectele la care cursantul răspunde prin PHI
Moodle vor fi notate exclusiv de către PHI. Exercițiul practic de desen va fi notat prima dată de
către Prestator și apoi de către PHI.
Cursanții vor introduce în platforma Passive House Institute Moodle doar rezultatele finale, dar
pot folosi colile albe personalizate de către Prestator pentru calcule intermediare. PHI va ține
cont în acordarea notelor de calculele intermediare realizate de candidați pe foile personalizate
dacă rezultatul examinării realizate de PHI și Prestator nu este concludent. Nu vor fi luate în
calcul pentru stabilirea punctajului obținut alte coli decât cele care pot fi identificate de către
Prestator și PHI.
La finalul examenului, în termen de 10 minute, fiecare cursant va fotografia/scana toate colile
personalizate pe care a lucrat, în ordine, și le va trimite prin e-mail Prestatorului. Nerespectarea
celor 10 minute atrage după sine descalificarea cursantului. În contextul desfășurării exclusiv
online e examenului, în paralel cu accesarea platformei PHI Moodle de pe propriul
calculator/laptop, Beneficiarul va accesa cu ajutorul telefonului mobil conferința video Zoom
inițiată de către Prestator în vederea asigurării supravegherii. Camera telefonului va fi astfel
amplasată încât va oferi vizibilitate în ceea ce privește acțiunile cursantului.
Promovarea examenului se face prin obținerea a 50% din punctajul maxim posibil. Rezultatul
examinării îi va fi transmis fiecărui cursant de către Passive House Institute, alături de
certificarea obținută și de sigla CPHD sau CPHC (Certified Passive House Designer sau
Consultant). Mai multe detalii despre certificare, examinare, înnoirea certificării etc se găsesc în
Regulamentul PHI aferent anunțului cursului.
PHI va pune la dispoziția candidaților platforma Moodle în avans, astfel încât aceștia să se
familiarizeze cu aceasta. Cu câteva zile înainte de examen cursanții vor participa alături de
Prestatorii PHI la o simulare a examenului online, în timpul căreia li se va explica procedura de
examen și li se va răspunde la întrebări. Candidații se vor loga/înregistra prin telefon la
platforma online de înregistrare a examenului (Zoom) și vor primi fișierele gratuite
SafeExamBrowser (SEB), pentru a fi instalate pe calculator, și parolele pentru a simula
examenul online. Examenul propriu-zis se va desfășura conform simulării.
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