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Procedura privind desfășurarea probei orale a examenului de admitere la Seminarul 

Teologic „Dumitru Stăniloae” Brașov 

 

 Proba de interviu va avea loc prin intermediul aplicaţiei Google Meet. La înscriere, fiecare candidat/părinte 

va face cunoscută  adresa de e-mail și numărul de telefon, prin intermediul cărora vor primi informațiile 

privitoare la conectarea în aplicație în vederea desfășurării probei (planificarea în timp a probei, link-ul și 

parola de conectare etc.). 

 Candidatul/părintele se va asigura din timp că deține un cont pe platforma Gmail pentru a se putea conecta 

la aplicația Google Meet (inscrierea pentru un cont Gmail, daca nu aveti unul, se poate face aici: 

https://www.google.com/intl/ro/gmail/about/# ).  

 Odată deținut un cont Gmail, candidatul/părintele va instala pe calculator sau telefon aplicația Google Meet 

(pentru instalarea acestei aplicații dacă nu o aveție instalată, accesați e calculator sau pe un telefon android 

acest link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.meetings). 

 În data de 27.07.2020 va fi trimisă către candidat/părinte ora la care va fi programat pentru data de 

28.07.2020 candidatul respectiv. În ziua de susținere a probei orale a examenului de admitere, candidatul 

va fi pregătit cu telefonul sau calculatorul având conexiune la internet și cu aplicația Google Meet instalată, 

cu cel puțin o jumătate de oră înainte de timpul anunțat în ziua precedentă. 

 Cu aproximativ 10-15 minute înainte de a intra on-line în aplicația Google Meet pentru a fi examinat, 

candidatul va primi pe telefon/mail atât link-ul de accesare a întâlnirii video cât și codul acesteia (intrarea 

în întâlnirea video cu membri comisiei candidatul o va putea  face fie introducând manual codul întâlnirii, 

fie dând click/accesând link-ul care îl va primi). Un scurt video tutorial de conectare se poate vizualiza de 

către cei nefamiliarizați cu aplicația aici: https://www.youtube.com/watch?v=FHckQXGbTo4. 

 În momentul în care trebuie să se conecteze prin Google Meet pentru a susține proba orală a examenului de 

admitere, candidatul va fi apelat de către un membru al comisiei pentru a intra on-line accesând link-

ul/introducând codul primit. 

 Candidatul va trebui sa aibă microfonul și imaginea video activate/pornite în aplicația Google Meet pe 

întreaga perioadă a desfășurării probei orale. 

 Candidatul se va prezenta singur în fața camerei calculatorului/laptopului/telefonului și va răspunde la 

întrebările membrilor comisiei fără a consulta pe altcineva. 

 Candidatul va prezenta la camera dispozitivului pe care îl folosește, înainte de începerea probei, cartea sa 

de identitate pentru a putea fi confirmat de membri comisiei. 

 Odată cu finalizarea examinării sale, la cererea comisiei, candidatul  va ieși din aplicație folosind butonul 

dedicat pentru aceasta. Rezultatul examinării va fi comunicat în data de 29.07.2020 pe site-ul școlii și la 

avizierul acesteia.  
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