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Crearea contului 
 

1. Creați obligatoriu un cont nou de email pe un domeniu public (Google, Yahoo, etc) pe care îl 
veți folosi pentru Olimpiada de informatică 2023! 

2. Accesați https://concursuri.viitoriolimpici.ro 
 

 
3. Pentru crearea unui cont nou pe platformă, pe baza emailului nou creat la pasul 1, clic pe 

butonul Înregistrează-te.  
4. Opțiunea Intră cu Google o puteți folosi doar dacă ați creat un cont nou, la pasul 1, pe 

domeniul Google.  

 Dacă vă creați contul folosind opțiunea Intră cu Google, parola nu este necesară. 
Atenție! Vă înregistrați cu adresa de email creată la pasul 1  

 Folosiți mereu aceeași modalitate de a intra pe platformă. Dacă ați ales Intră cu 
Google, folosiți mereu această opțiune.  

 Dacă ați ales să folosiți metoda cu adresă de email și parolă, folosiți aceeași metodă la 
următoarele accesări ale platformei.  

5. Alegeți rolul pe care îl veți avea în competiție.  
6. Pentru rolul Elev se selectează anul nașterii și, trebuie completate următoarele câmpuri: 

 E-mail părinte – părintele va trebui să confirme contul elevului 

 Username – care trebuie verificat pentru unicitate 

 Parola 

 Confirmarea parolei 
7. Clic Continuă – un email automat va fi trimis către emailul părintelui. Părintele trebuie să 

confirme contul elevului prin clic pe link-ul din email și activarea contului în platformă. 
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8. Părintele citește și acceptă Termenii și condițiile 
9. Și activează contul elevului 

5 

6 

7 



OLIMPIADA NAȚIONALA DE INFORMATICĂ - 2023 

Pag. 3 din 5 
 

 

 

 
10. După ce contul elevului a fost activat/confirmat de către părinte, elevul se va putea autentifica 

în platformă cu username-ul și parola alese la pasul 6. 
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11. Completați datele personale necesare.  
12. Introduceți codul Profesorului responsabil pe județ/sector, primit de la inspectorul de 

informatică. Atenție! În cazul municipiului București, Localitatea se va completa cu sectorul 
corespunzător. Exemplu: Sector 1 

13. Salvați datele și înregistrați contul. 

 

 
14. Așteptați activarea contului de elev.  

După activarea contului, puteți accesa platforma.  
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15. Clic pe Profil. Verificați corectitudinea datelor din profil. Verificați că în câmpul școală este 

completat corect, dacă nu, modificați cu școala corectă. Atenție! În cazul municipiului 
București, Localitatea se va completa cu sectorul corespunzător. Exemplu: Sector 1 

 
16. Accesați pagina Concursuri disponibile și verificați că există caseta dedicată Olimpiadei 

Județene de Informatică 2023. 
17. Clic pe Vezi credențiale pentru a vizualiza link-ul care direcționează către CMS și username-ul 

și parola de acces în CMS. 

 

 

Mult succes! 
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