Lista candidaților înscriși la masterul Ingineria Securității și Sănătății în
Muncă pentru proba de admitere/interviu din data 11.09.2020
https://bbb.unitbv.ro/ele-rn0-p6t-xuw , în intervalul orar 17:00 –17:50
(Programare pagina a 2 a)
Rezultatele pot fi vizualizate în data de 14.09.2020
https://sim.unitbv.ro/admitere/rezultate-admitere.html

Întrebările din cadrul interviului vor fi adresate în scris pe chat.
a. Link-ul de la conferința de susținere a interviului este: https://bbb.unitbv.ro/elern0-p6t-xuw
b. Toți candidații vor intra în conferință la ora 17:00 pentru a se efectua un mic
instructaj înaintea începerii probei de concurs, după care vor părăsi camera și vor
mai

intra

în

conferință

la

ora

programată

https://sim.unitbv.ro/admitere/informa%C8%9Bii-pentru-admitere.html.

c. Informații pentru candidați privind modul de susținere a interviului:
i. Conectarea se va face cu browser-ele Google Chrome sau Firefox prin
accesarea link-ului afișat pentru proba de concurs de tip interviu
ii. Conectarea se va face de pe un calculator cu microfon și cameră. Microfonul
și camera vor fi pregătite de a fi.
iii. Se recomandă accesarea link-ului cu 5 minute înainte de ora programată (în
felul acesta candidatul va intra în camera de așteptare, urmând ca el să fie
admis în conferință de îndată ce candidatul anterior a terminat interviul).
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iv. La accesarea link-ului, candidații își vor completa numele și prenumele și
vor da click pe butonul de Start.

v. Pe ecran va apărea mesajul “Please wait for a moderator to approve you
joining the meeting.”
vi. După primirea aprobării de a intra în conferință candidații vor alege opțiunea
de Conectare cu microfon si cameră.
vii. Candidații vor avea pregătit actul de identitate pentru legitimare.

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

Nume și prenume
PAVEL CIPRIAN-CRISTINEL
NICHIFOR TAMARA-ANETA
RADU (IVAS) ALINA
SOARE FLAVIUS-ALEXANDRU

Președinte comisie,
Prof. dr. ing. Mircea ȚIEREAN

Nr. legitimație
SM000004
SM000009
SM000008
SM000010

Oră examinare
17:10 -17:20
17:20 -17:30
17:30 -17:40
17:40 -17:50

Secretar,
Conf. dr. ing. Elena-Manuela STANCIU
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