
 
 
 

 

DESFĂȘURĂTORUL ZILEI DE CONCURS 

iChemist 2021 – ediția a 8-a, ONLINE 

 

Ora 09:30  Participanții se vor loga în ”clasa virtuală” în care au fost repartizați începând cu ora 9:30, 

accesând link-ul de Google Meet primit anterior pe emailul utilizat pentru înscrierea la 

concurs. Fiecare clasă virtuală va fi monitorizată pe tot parcursul concursului de către o 

echipă de supraveghetorir.  

Ora 09:45  După intrarea în ”clasa virtuală”, supraveghetorul va face prezența și va explica din nou 

procedurile administrative de acces pentru subiecte și de trimitere a rezolvărilor prin 

platforma exam.net.   

Ora 09:55 În căsuța de chat din ”clasa virtuală” Google Meet, supraveghetorii vor plasa codul de access 

pentru platforma exam.net, unde veți completa datele de identificare și veți găsi subiectele 

de concurs.   

Ora 10:00 Din momentul intrării pe platforma exam.net, veți avea la dispoziție 120 de minute pentru 

rezolvarea subiectelor de concurs. Este important ca pe toata durata concursului să rămâneți 

logați pe Google Meet, cu camera și microfonul pornite.  

 

Ora 12:00 La expirarea celor 120 de minute rezervate concursului, veți avea la dispoziție 15 minute 

pentru a fotografia rezolvările și a le urca în platforma exam.net, conform procedurilor 

explicate mai jos.  Menționăm că platforma de concurs se va închide automat la ora 12:15 și 

după această oră nu veți mai putea trimite rezolvările subiectelor.  

Ora 13:00 Pe site-ul www.ichemist.md, vor fi plasate rezolvările subiectelor de concurs.  

Vă rugăm să nu aveți foi, manual sau alte surse de informare pe masa la care lucrați sau 

în apropierea acesteia.  

Indiferent dacă utilizați telefonul sau PC-ul pentru a vă loga în ”clasa virtuală” pe Google 

Meet, vă rugăm să închideți alte aplicații (sau telefonul pus pe silent, fără vibații) pentru 

a nu fi deranjați de alte notificări sau sunete (ex. Viber, Instagram, Messenger etc.)    

În timpul concursului, aveți voie să folosiți doar tabelul periodic și tabelul solubilității, 

care sunt deja plasate în platformă. Fiecare subiect se rezolvă pe foaie separată, iar pe 

fiecare foaie, în colțul din stânga sus, scrieți ”Subiectul nr. 1”, respectiv ”Subiectul nr. 2”. 

În cazul în care folosiți mai multe foi pentru un subiect, notați numărul subiectului și 

numărul paginii, ex. ”Subiectul nr. 1 – pag. 1”. 

Din momentul intrării pe platforma exam.net, nu mai puteți accesa alte site-uri sau 

aplicații de pe calculator și trebuie să rămâneți pe fereastra exam.net până la finalul 

concursului. Orice acțiune în afara platformei exam.net vă deconectează de la 

platformă și veți avea nevoie de acceptul supraveghetorului pentru a vă reloga. 

 

http://www.ichemist.md/


 
 
 

 
 

 

Cum folosim platforma exam.net 

 

1. Accesați exam.net în browserul pe care îl folosiți (recomandabil Google Chrome). Pe prima 

pagină, introduceți codul primit pe Google Meet de la supraveghetorul clasei voastre.  

 

2. Introduceți datele de identificare:  

a. Prenume (First name) – cu litere latine și cu diacritice, dacă este cazul; 

b. Numele de familie (Last name) – cu litere latine și cu diacritice, dacă este cazul;,  

c. Clasa (class) – notați doar numărul clasei, respectiv a 8-a, a 9-a, a 10-a, a 11-a sau a 12-a;  

d. Adresa de e-mail – cea pe care ați utilizat-o la înscriere (adresa personală) 

e. Numele profesorului  - în format nume de familie, prenume. 

După completarea acestor date, apăsați butonul ”FETCH THE EXAM”. 

Rezultatele ediției a VIII-a a concursului iChemist vor fi afișate în decurs de 5 zile 

lucrătoare. De asemenea, în această perioadă vor fi trimise prin email și diplomele de 

participare în format pdf. Atenție: vor primi diplome de participare doar elevii care au 

trimis rezolvările în cadrul concursului.  

Profesorii animatori ai căror elevi au participat la concurs pot face cerere pentru a primi 

adeverințe printr-un email trimis la concursichemist@gmail.com până la data de 25 

noiembrie 2021.   

Elevii care se vor afla pe locurile fruntașe vor fi anunțați despre cum vor putea intra în 

posesia premiilor. 

mailto:concursichemist@gmail.com


 
 
 

 
 

3. Veți ajunge în această fereastră, unde veți întâlni următorul mesaj: Waiting for exam opening 

(Așteaptă deschiderea examenului). După ce va confirma că toți elevii grupului sunt prezenți pe 

platformă, supraveghetorul va deschide accesul la subiecte.  

4. După deschiderea examenului, va apărea mesajul: The exam is ready (examenul este pregătit). 

Pentru a începe, apăsați butonul ”Begin exam”. Rețineți că după apăsarea acestui buton nu mai 

puteți părăsi fereastra exam.net, în caz contrar veți fi delogați și va fi necesar acceptul 

supraveghetorului pentru relogare. 

 



 
 
 

 
 

5.  În partea stângă sus, folosiți butoanele pentru micșorararea sau mărirea imaginii cu subiecte. 

Puteti folosi calculatorul si formulele integrate în platformă. În partea stângă jos, vedeți ora și 

timpul rămas din concurs.  

 

6. În cazul în care din greșeală vă deconectați de pe platformă (de exemplu, apăsați tasta Esc sau ieșiți 

din fereastră) vi se va cere să spuneți motivul pentru care ați fost scos din examen. Dacă motivul este 

unul obiectiv, supraveghetorul vă va reconecta.  



 
 
 

 
 

7. Rezervați-vă ultimele 15 minute din timpul alocat concursului pentru a urca rezolvările în 

platforma exam.net. Acest lucru se face apăsând butonul SCAN WORK din stânga ecranului. În 

acel moment, platforma vă va indica pașii pe care trebuie să îi parcurgeți mai departe.  

 

 

 

8. Instalați pe telefon o aplicație de scanare a QR-codului (de ex. Scanner QR). Scanați codul QR 

care a apărut în fereastra platformei exam.net. Pe telefon veți vedea link-ul din spatele codului 

QR, care duce către platforma exam.net. Apăsați pe link-ul respectiv, care vă va deschide 

platforma exam.net pe telefon. Apăsați butonul SCAN WORK și fotografiați pagina cu rezolvarea 

(atenție, fotografiati doar o singura pagină). După ce a apărut poza rezolvării pe ecran, apăsați 

butonul UPLOAD.  

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Pe ecranul calculatorului, va aparea mesajul ” Enter code presented on mobile screen” 

(introduceți codul prezentat pe ecranul telefonului). După introducerea codului, rezolvarea va fi 

plasată automat în fereastra destinate rezolvarilor din platforma exam.net. Repetati procedura 

cu fiecare pagina cu rezolvarea voastra. 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

10. După ce ați urcat toate fotografiile paginilor cu rezolvări, apăsați butonul SUBMIT EXAM. Ați 

încheiat participarea la concursul iChemist 2020. 

 

  


