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A. CONCURSUL 

1. Data și ora concursului 

 

  

2. Natura examinării 

Concursul de admitere constă în rezolvarea online a 27 (douăzeci și șapte) de întrebări 

de tip grilă prin intermediul platformei Google Suite for Education. 

Grilele pot avea una, două sau trei variante de răspuns corect. Nu există grile fără cel 

puțin un răspuns corect. 

3. Durata 

             

            

         

 

    

 

Examinarea va dura 60 (șaizeci) de minute.  

a) Verificarea identității: 1 oră (începând cu ora 11:00 până la ora 12:00)

b) Examinarea propriu-zisă: 1 oră (începând cu ora 12:00 până la ora
 13:00)

Concursul se va desfășura în data de 10 septembrie 2020 între orele 12:00 și 13:00. 
Începând cu ora 11:00, va avea loc procedura de verificare a identității candidaților.

 Examinarea propriu-zisă va fi precedată de o procedură de verificare a identității prin 
intermediul camerei web și a microfonului calculatorului/tabletei fiecărui candidat. Aceasta va 
începe la ora 11:00, cu o oră înainte de examen, în ordine alfabetică.
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 Candidații vor fi nevoiți să își asume identitatea completării grilelor, suplimentar, prin 

introducerea anumitor date de identificare în cadrul formularului de grile. 

Examenul este compus din trei părți distincte (trei formulare), candidații având la 

dispoziție 20 de minute pentru a transmite răspunsurile la fiecare parte din examen. 

B. INFORMAȚII DE NATURĂ TEHNICĂ 

1. Verificarea identității 

a) Cum? 

          

 

b) Unde? 

Platforma de videoconferință este Google Meet, conexiunea se va realiza doar pentru 

candidații care s-au conectat, în prealabil, cu adresa de gmail instituțională. 

Conexiunea se realizează în Google Chrome, contul instituțional (@law.ubbcluj.ro) 

trebuind să fie configurat de candidat drept cont de bază (default account) în navigatorului de 

internet, anterior orei desfășurării videoconferinței. 

Candidatul va naviga la: adresa: https://classroom.google.com, se va asigura că în 

partea dreapta-sus a paginii apare conectat cu contul instituțional apoi va apăsa butonul de join 

class și va introduce codul clasei: smwlydx 

În cadrul clasei virtuale, va regăsi URL-ul de acces pentru videoconferința necesară 

verificării premergătoare examenului. În același loc va primi și grilele. 

c) Repere esențiale: 

- Conexiunea audio-video asigurată prin intermediul calculatorului/tabletei 

candidatului, excepțional prin intermediul telefonului mobil. 

 Verificarea identității se realizează prin intermediul unei videoconferințe la care se vor 
conecta toți candidații înscriși la acest concurs, începând de la ora 11:00.
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 - Conectarea cu contul instituțional în navigatorul de internet Google Chrome. 

- Navigarea la adresa https://classroom.google.com și utilizarea codului smwlydx 

pentru conexiunea la clasa concursului. 

- Navigarea la URL-ul furnizat acolo în vederea participării la videoconferința 

premergătoare examenului. 

2. Susținerea concursului 

Concursul se va desfășura prin utilizarea Google Forms. Candidații vor avea acces în 

clasa virtuală, dedicată concursului, la care s-au conectat în etapa premergătoare, la formularele 

în cauză. 

Acestea trebuie completate anterior expirării timpului anunțat de supraveghetori. 

Pe toată durata examinării, candidații trebuie să mențină camerele web pornite și să 

păstreze conexiunea în videoconferință. 

  

Marcarea variantei/variantelor considerată/e corectă/e, se realizează prin intermediul 

unui/unor click/uri, în căsuța/căsuțele corespunzătoare din formular. Marcarea este provizorie, 

ea nu se transmite serverului decât dacă candidatul apasă butonul Submit al formularului. 

Răspunsurile din formulare se însușesc de candidat prin apăsarea butonului  (Submit). 

Candidații înțeleg și acceptă că: 

Pentru luarea în considerare a răspunsurilor, apăsarea respectivului buton este 

obligatorie până la expirarea timpului de lucru/formular.  

După expirarea timpului, formularul nu va mai accepta răspunsuri transmise prin 

apăsarea butonului Submit, chiar dacă acestea au fost deja marcate de candidat în formular. 

Candidatul nu va mai putea reveni asupra răspunsurilor bifate în formular după 

transmiterea acestora prin apăsarea butonului Submit. 

 

C. FORMULARUL


