
Instrucțiuni pentru desfășurarea etapei 1 a Olimpiadei de Chimie 2021 

Pentru a putea participa la etapa I a Olimpiadei de Chimie 2021, fiecare elev trebuie să dispună de :  

- Un dispozitiv de efectuare a probei (laptop, computer desktop) care trebuie să fie echipat 

cu cameră web/video şi microfon (pentru captarea imaginilor şi redarea sunetului) 

- Un dispozitiv de monitorizare audio-video (smartphone, tabletă, laptop etc.) care trebuie 

să fie echipat cu cameră web/video și care trebuie să fie poziționat astfel încât să ofere o 

imagine asupra întregii zone de lucru a elevului astfel încât să fie posibilă inclusiv 

vizualizarea sa (poziționat în spatele elevului). 

Pentru familiarizarea cu platforma pe care se va desfășura proba online și simularea monitorizării 

audio-video, elevii vor fi invitați de către profesorul supraveghetor la o întâlnire online sâmbătă, 03 

aprilie 2021, prin intermediul adresei de e-mail furnizate în formularul de înscriere. 

Pentru conectarea pe platformă, elevii vor primi pe adresa de e-mail furnizată în formularul de 

înscriere o nouă adresă de email sub forma abc@ms.unibuc.ro pe care trebuie să o activeze și unde 

vor primi instrucțiunile de accesare a platformei pe care se va desfășura proba online. 

Pentru întrebări/nelămuriri privind instalarea aplicației necesare desfășurării probelor online sau 

accesarea platformei, elevii pot trimite întrebări la adresa de e-mail: 

och2021.tehnic@chimie.unibuc.ro 

Înainte de data de 03 aprilie, data la care va avea loc simulare în vederea familiarizării cu platforma 

pe care vor avea loc probele de olimpiadă, elevii trebuie să descarce aplicația safe exam browser 

(SEB), fără de care nu se pot accesa subiectele, de la următoarea adresă 

https://safeexambrowser.org/download_en.html 

Atenție! Se va alege: 

• Pentru sistem de operare Windows - Safe Exam Browser 3.1.1 for Windows 8.1 and 10 

• Pentru macOS - Safe Exam Browser for macOS 11, 10.15, 10.14, 10.13, 10.12, 10.11 

(limited support* for 10.10, 10.9, 10.8 and 10.7) 
 

 

Aplicația se instalează pe calculatorul care se va folosi la proba de pe 04 aprilie. 

Elevii vor primi o invitație de întâlnire pe o platforma de videoconferință pentru data de 03 aprilie 2021. 

Este necesară conectarea platforma de videoconferință cu ambele dispozitive!!!! 

Detaliile de utilizare a platformei pe care se va desfășura proba online vor fi indicate elevilor în 

întâlnirea din data de 03 aprilie 2021, de către profesorul supraveghetor. 
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