1

2

Inainte de examen
Cartea de identitate sau pasaportul,pt control.
Telefoanele mobile inchise.
În cazul în care re-examinare, raport

IN TIMPUL EXAMENULUI
reguli de examinare disponibile
Completati informatiile personale-controlati.
NU scrieti pe chestionar.
BAZA- VCA:
40 intrebari: 1 ora.
28 sau mai multe raspunsuri→admis.
numai un raspuns corect.
Formulare:sugestii si reclamatii.
schimba raspunsul ?- dacă greșite, gume.
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DUPA EXAMEN
Informarea examinatorul.
Prezinta toate documentele+fisa de prezenta semnata.

CORECTAREA EXAMENULUI SI DIPLOMA
Examenul va fi corectat luni sau marti(10:00h)
Daca ati trecut examenul,atestul va fii trimis prin posta-acesta va fi valabil 10 ani
pot fi gasita le registrul http://www.be-consult.be/vca-examens/diplomaregister

Regulament de examinare (candidati)
BE-CONSULT

1. INAINTEA EXAMENULUI
1.2. Canditati trebuie sa-si pregatesca pasaportul sau cartea de indentitate pentru verificarea identitati.
1.3. Va rugam sa va inchideti telefonul mobil.
1.4. Mesele trebuie sa fie goala adica :fara carti sau alte foi care nu fac parte din examen.
2.IN TIMPUL EXAMENULUI
2.1.1. Se poate da 1 tipuri de VCA-examen
• VCA Basis :Acest examen contine 40 de intrebari . Candidati primesc o ora pentru a le rezolva. Trebuie
sa rezolve 28 de intrebari din 40 pentru a trece examenul.
2.2. Candidati isi vor completa datele personale in partea superioara pe foaia de raspunsuri. Isi vor semna
semnatura de mana in caseta furnizata. In timpul examenului aceste date personale vor fii revizuite in dovada
de identitate.
2.3. Examenul contine dintr-un chestionar, o lista de raspunsuri si o foaie pentru rezolvari. Va rugam sa NU dati
raspunsuri sau semnaturi pe lista cu intrebari. Raspunsurile indicate se vor rezolva pe lista cu raspunsuri .
2.4. Doar UN RASPUNS este corect. Punctele corecte se vor aduna .
2.5. In timpul examenului ESTE TACERE şi examinatorul nu va răspunde la întrebări. Dacă există Comentarii in
cadrul examenului solicitantul poate scrie acest lucru in formularul de plângere . Acestea le poti intreba la
examinator.
3. DUPA EXAMEN
3.1. Candidatul VA ANUNTA examinatorul ca este gata si oferă toate documentele , într-un pachet cum I sa dat
la inceputul examenului.
3.2. Candidatul va semna lista de prezenţă in fata localului şi va părăsi sala în tăcere.
4. CORECTAREA EXAMENULUI & DIPLOMA
4.1.Examenul va fii CORECTAT in ziua urmatoare . Rezultatele vor fii anuntate pana in ora 10.00h.
4.2. In cazul in care ati trecut examenul, atestul va fii trimis prin posta. Dupa plata facturii.Duplicatul va fii
solicitat în scris.
4.3. Diploma este valabila timp de 10 ani.
4.4.Datele sunt accesibile prin intermediul Central registrul de diploma de pe următorul site : http://www.beconsult.be/vca-examens/diplomaregister
4.5. In cazul in care datele nu sunt corecte , puteţi solicita o corecţie de diploma in Centrul de examene.
5. FRAUDA
5.1.în caz de fraudă în timpul examenului, candidatul va fi suspendat si va fii rugat sa paraseasca sala de
examen. Centrul va informa această fraudă Comisiei technice.
5.2. în caz de fraudă cu diploma , diploma va fii anulata. Centrum va informa aceasta frauda Comisiei technice.

Form-BE-I-036, versie 10/2016

