
                                                 
 

 

 

 
  

 
Ghid – Examen Traducători  - 

Sesiunea ordinară 13-17 iulie 2020 
(pentru perioada stării de alertă) 

 
În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 72/26.06.2013 privind reorganizarea unor 

instituții publice aflate în subordinea Ministerului Culturii, aprobată prin Legea nr. 211/2016, 
precum și ale H.G nr. 1069/11.12.2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea 
Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală, cu modificările și completările 
ulterioare; 

În temeiul O.M.C. nr. 2531/21.01.2020 pentru aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcționare a Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală; 

Ținând cont de dispozițiile O.M.C. nr. 2566/05.02.2020 pentru aprobarea 
Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului de obținere a certificatului 
de traducător în și din limbi străine; 
 În acord cu prevederile din: 

- Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 24/2020 privind 
aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și 
control al infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-
CoV-2, prin care s-a declarat starea de alertă pe întreg teritoriul României, pentru o 
perioadă de 30 de zile;  
- Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19; 
- HG nr. 394 din 18 mai 2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se 
aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19;  
- Ordinul nr. 2855 din 15 mai 2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării 
cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în 
condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii; 
- Ordinul nr. 3577 din 15 mai 2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării 
cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul 
de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă;  
- Ordinul nr. 2879 din 29 mai 2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării 
cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în 
condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii;  
 
În scopul stabilirii regulilor privind buna desfășurare a examenelor de traducători și 

protecția candidaților în timpul sesiunii ordinare organizate în perioada 13-17 iulie 2020, la 
Ministerul Culturii, etajul 1, în Aulă, Comisia pentru Examenul de Traducători hotărăște 
următoarele: 

 Accesul tuturor participanților se va realiza folosind intrarea principală a Ministerului 
Culturii, ușa din dreapta, iar ieșirea din sediu se va face folosind ușa din stânga. 
Circuitele prestabilite atât pentru intrarea, cât și pentru ieșirea din unitate, vor fi 
marcate astfel încât să se asigure păstrarea distanțării fizice; intrarea și ieșirea din 
unitate se vor face respectând un circuit separat al persoanelor care intră față de cele 
care ies. Urcarea se va face pe scara din dreapta marcată cu indicatoare „urcare”, iar 
coborârea se va face pe scara din stânga marcată cu indicatoarele „coborâre”; 

 Efectuarea triajului epidemiologic al candidaților se efectuează cu o oră înainte de 
prima probă planificată, de către o persoană desemnată anume în acest scop. Dacă 
se constată menținerea unei temperaturi peste 37,3° Celsius sau/și prezența de 
simptome respiratorii și/sau alte semne/simptome de boli infecto-contagioase acute, 
personalul/candidatul nu va fi primit la examen. Candidatul cu simptome respiratorii, 



                                                 
 

 

 

 
  

febră și cu oricare alte semne/simptome de boli infecto-contagioase acute nu se va 
prezenta la examen și va anunța această situație comisiei de examen; 

 În vederea accesului în sala de examen, candidații vor preda declarațiile pe proprie 
răspundere (câte una pentru fiecare zi în care au examen) conform tiparului încărcat 
pe site-ul instituției (www.culturadata.ro); 

 Toți candidații și organizatorii vor purta, în spațiile închise, mască de protecție care 
să acopere nasul și gura (și mănuși, dacă e cazul); 

 În sala de examen se va asigura respectarea distanțării fizice - distanță minimă de 
1,5 m între două persoane apropiate; 

 Se vor asigura facilitățile necesare pentru spălarea frecventă a mâinilor cu apă și 
săpun; 

 La intrarea în sala de examen vor fi amplasate dispensere cu soluții dezinfectante pe 
bază de alcool, iar accesul în sală se va realiza doar după dezinfectarea mâinilor; 

 Înainte de începerea activităților de examinare se vor realiza curățenia și dezinfecția 
minuțioasă a sălii de examen și a suprafețelor de contact cu substanțe 
biocide/virucide avizate, urmate de aerisirea spațiilor minimum 10 minute; 

 Se vor afișa în locuri vizibile regulile generale ce trebuie respectate; 
 Candidații au obligația de a-și aduce propriile instrumente de scris (pix sau stilou cu 

cerneală albastră). 
 
Notă: Recomandăm ca fiecare candidat să-și aducă sticle individuale cu apă  pentru evitarea 
folosirii dozatoarelor comune de apă. 
 


