
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A CONCURSULUI NAȚIONAL 

DE CULTURĂ GENERALĂ OLIMPIQUIZ 

-valabil pentru anul școlar 2022-2023- 

 

 

Asociația „Profesori instruiți, copii fericiți, părinți mulțumiți!” organizează concursul 

național „OlimpiQuiz”. Competiția se adresează tuturor elevilor din învățământ (clasele 

I-XII) din România și Republica Moldova, conform următoarelor reguli: 

 

 

Articolul I - Tematică și obiective 

 

Concursul „ OlimpiQuiz ” este un concurs național online, cu întrebări și răspunsuri de 

cultură generală, deschis elevilor din școlile din România și Republica Moldova.  

 

„OlimpiQuiz” promovează valorile culturale și etice, spiritul de fair-play, competitivitatea 

și comunicarea interpersonală și contribuie la formarea, dezvoltarea și exersarea 

competențelor de gândire și de comunicare rațională, precum și la formarea și dezvoltarea 

atitudinilor social-civice, necesare tinerei generații pentru participarea activă la viața 

socială. 

 

 

Articolul II - Scop 

 

Concursul „OlimpiQuiz” are ca scop încurajarea lucrului în echipă, îmbogățirea 

cunoștințelor, cultivarea unei atitudini critice în rândul tinerilor și exersarea spiritului de 

echipă și de competiție, bazate pe respectarea regulilor.  

 

Articolul III - Grup țintă 

 

Concursul național „OlimpiQuiz” este deschis tuturor elevilor din clasele I-XII, inclusiv 

clasa pregătitoare. Profesorii se pot înscrie în competiție numai cu echipe compuse din elevi 

care, până la data înscrierii, aparțin claselor I-XII, inclusiv clasa pregătitoare. 

 

Articolul IV - Înscrierea la concurs 

 

1. Înscrierea în competiție se face prin completarea formularului-tip de înscriere: 

- formularul pentru profesori: https://forms.gle/wsHqqS7g3JBxdan8A 

- formularul pentru elevi: https://forms.gle/u9DDmmktfJwwaQeD6 

 

Profesorii coordonatori completează, până la termenul-limită prevăzut pentru înscrierea în 

competiție formularele-tip de înscriere la concurs. În formularele-tip se solicită 

componența nominală a echipelor înscrise în competiție. Componența nominală a echipelor 

https://forms.gle/wsHqqS7g3JBxdan8A
https://forms.gle/u9DDmmktfJwwaQeD6


va putea fi modificată și comunicată organizatorului, în timp util. În ultimele 7 zile înainte 

de etapa județeană/etapa națională nu se mai acceptă modificări la componența echipei. Nu 

sunt acceptate în concurs echipele înscrise după termenul limită de înscriere. 

2. Fiecare echipă poate fi compusă din toți elevii de la aceeași clasă, de la aceeași unitate de 

învățământ. Un profesor poate înscrie o singură clasă din școală unde lucrează. Dacă are 

mai multe școli în încadrare, profesorul poate înscrie o clasă pentru fiecare școală. 

3. Se pot înscrie mai multe echipe din aceeași unitate de învățământ. Echipele înscrise la 

concurs trebuie să aibă profesori coordonatori diferiți.  

4. Poate fi profesor coordonator orice cadru didactic care îndeplinește, cumulat, 

următoarele condiții:  

a) este cadru didactic în unitatea de învățământ din care provin elevii din echipă;  

b) realizează pregătirea elevilor pentru concurs;  

c) selectează elevii și înscrie echipa în concurs;  

d) reprezintă echipa în competiție;  

e) asigură comunicarea pe toată perioada derulării competiției. 

 

5. Participarea la concurs este gratuită pentru elevi și pentru profesorii membri ai 

Asociației. Profesorii care nu sunt membri vor putea participa donând 50 lei în contul 

Asociației: cod IBAN: RO14BACX0000002411212000 - apoi trimiteți dovada plății, numele 

și numărul de telefon la adresa de e-mail: contact@profesorii.ro 

 

Pentru a deveni membri ai Asociației, accesați site-ul nostru: 

https://www.profesorii.ro/ 

 

 

Articolul V - Formatul concursului 

 

Concursul „OlimpiQuiz” se desfășoară exclusiv online, atât individual cât și pe echipe 

formate din minimum 10 elevi ai unei clase sau toți, dacă aceștia doresc să participe. În 

timpul concursului online, fiecare elev va trebui să răspundă, într-un interval de timp 

limitat, la o serie de 10 întrebări de cultură generală, cu trei variante de răspuns și doar un 

răspuns corect.  

 

Articolul VI - Desfășurarea concursului 

 

1. O unitate de învățământ poate fi reprezentată de un număr nelimitat de echipe, 

coordonate de profesori diferiți. 

2. Etapele județene se desfășoară în toate județele în aceeași zi, după orarul care va fi 

comunicat profesorilor și elevilor. Toate echipele înscrise în competiție intră online la ora 

anunțată de către organizatori. 

mailto:contact@profesorii.ro
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3. În funcție de numărul de participanți la etapa județeană și de rezultatele obținute de 

elevi (nr. de puncte acumulate și timpul de răspuns, indicat de cronometrul competiției, pe 

platforma wordwall.net, organizatorii vor anunța participanții calificați pentru etapa 

națională a concursului, prin publicarea pe pagina dedicată a concursului din website-ul 

www.profesorii.ro 

  

4. Etapa națională 

 

La etapa națională, toți participanții intră în concurs la aceeași oră. Aceasta va fi 

comunicată profesorilor coordonatori odată cu anunțarea calificării pentru etapa 

națională. 

În funcție de rezultatele obținute de elevi (nr. de puncte acumulate și timpul de răspuns, 

indicat de cronometrul competiției) organizatorii vor anunța câștigătorii. Concursul se va 

desfășura atât individual cât și pe echipe. 

5. Concursul individual  

Câștigătorii fiecărei etape dintre cele patru care vor avea loc între lunile martie-iunie 2023 

se vor califica în marea finală națională din 7 iunie 2023. 

Se declară câștigători, conform clasamentului oficial care vă apărea după fiecare etapă pe 

platforma wordwall.net, primii trei clasați, indiferent de numărul de răspunsuri corecte. 

Dacă mai mulți participanți obțin același număr de răspunsuri corecte, toți vor fi declarați 

câștigători și calificați în marea finală, dacă sunt în primele trei locuri ale clasamentului. 

Elevii cumulează răspunsurile corecte în cele patru etape și se califică în marea finală cu 

punctajul înjumătățit.  

Exemplu: dacă un elev acumulează 36 răspunsuri corecte după cele patru runde, el va 

intra în finală cu 18 puncte. În cazul unui punctaj impar, rezultatul se rotunjește în 

favoarea elevului: 23 puncte după patru runde înseamnă 12 puncte în finală. 

Exemplu: doi elevi răspund corect la 10 întrebări, alți trei la 9 întrebări iar cinci la 8 

întrebări. Toți cei 10 elevi clasați astfel pe primele trei locuri se vor califica în finală. 

În caz de egalitate și după finală, departajarea se va face, în ordine, după următoarele 

criterii: 

a. numărul de puncte pe care elevul le-a acumulat în cele patru etape anterioare finalei. 

b. clasa elevului: dacă doi sau mai mulți elevi aflați la egalitate sunt din ani diferiți de 

studiu - exemplu: clasa I și clasa a II-a, se declară câștigător elevul din anul de curs mai 

mic - clasa I. 

c. tragere la sorți pe platforma random.org. 

 

http://www.profesorii.ro/


6. Concursul pe echipe 

Așa cum am precizat, pot participa toți elevii unei clase la acest concurs dar în clasamentul 

pe echipe vor puncta doar primii 10 clasați. 

Punctele primilor 10 clasați se vor cumula în cele patru etape, altfel că la finalul lor se va 

declara câștigătoare echipa care va acumula cele mai multe puncte.  

În caz de egalitate, departajarea se va face după următoarele criterii: 

a. numărul de răspunsuri corecte cumulate ale primilor 10 elevi, în cele patru etape: 

b. tragere la sorți efectuată pe platforma random.org. 

La concursul pe echipe nu se va desfășura marea finală, contând regulile expuse mai sus. 

Articolul VII - Premii 

Toți elevii participanții la concurs vor primi diplome de participare/ câștigători, după caz. 

Profesorii coordonatori vor primi adeverințe de participare, de creatori de conținut digital 

și de organizatori ai concursului și vor participa și ei la concurs, cu ceilalți colegi, într-o 

etapă specială, dedicată lor! 

De asemenea, până la startul competiției, vom anunța alte premii surpriză pentru 

câștigători! 

Articolul VIII - Litigii  

Organizatorii își rezervă dreptul de a descalifica orice participant suspectat de înșelăciune 

sub orice formă și de a elimina rezultatele acestuia din baza de date a jucătorilor.  

Elevii sunt obligați să își scrie numele și prenumele precum și numărul de telefon pe 

platforma wordwall.net, înainte de a începe rezolvarea întrebărilor. În caz contrar, ei nu 

vor puncta în clasament, neputând fi identificați. 

Eventualele litigii apărute între organizator și participanții la concurs se vor rezolva pe 

cale amiabilă.   

 

Articolul IX - Dispoziții finale 

 

1. După lansarea competiției, Asociația „Profesori instruiți, copii fericiți, părinți 

mulțumiți!”, va organiza o serie de întâlniri online, cu scop de informare și prezentare a 

formatului concursului național „OlimpiQuiz”. La aceste întâlniri online pot participa atât 

profesori cât și elevi sau părinți. Participarea la aceste întâlniri de informare nu atrage 

după sine obligația înscrierii în competiție. 

2. Etapele concursului național „OlimpiQuiz” se desfășoară online și nu se admit 

contestații. 



3. Toți profesorii coordonatori vor deține și vor transmite, la cererea organizatorilor, 

pentru fiecare elev din echipă, acordul semnat de părinte/reprezentant legal (formularul 

GDPR) pentru utilizarea imaginii elevilor participanți la concursul național „OlimpiQuiz”. 

4. Toți participanții la concurs sunt de acord cu prelucrarea datelor și să fie prezentați în 

fotografii și/sau video realizate de Asociația „Profesori instruiți, copii fericiți, părinți 

mulțumiți!” și diseminate de toți partenerii și profesorii coordonatori. 

5. Pentru orice nelămurire sau solicitare de informații suplimentare, ne puteți scrie la 

următoarea adresă de e-mail: contact@profesorii.ro 

 

Articolul X - Cerințe tehnice pentru a participa la concursul „OlimpiQuiz” 
 
Platforma wordwall.net este cea pe care se va desfășura concursul „OlimpiQuiz”.  

Este recomandat să utilizați un ecran mare, cum ar fi un ecran de tabletă, laptop, 

computer sau smartphone și să aveți conexiune bună la internet. Elevii nu trebuie să 

descarce nicio aplicație, primind direct link-ul de acces pe telefon de la profesorul 

coordonator. 
 
Accesarea wordwall.net prin intermediul site-ului Web este suportată de cele mai recente 

versiuni de Chrome, Firefox, Safari și Edge. Chrome este browserul preferat pentru 

concurs, deoarece funcționează cel mai bine. 

Elevii vor primi link-ul de concurs pe grupul de WhatsApp, de la profesorul coordonator, 

care este răspunzător de transmiterea lui către elevii participanți. 

 

Profesorii coordonatori vor primi link-ul de acces destinat elevilor pe zoom, WhatsApp sau 

pe site-ul oficial, www.profesorii.ro. 
 
Profesorii au nevoie de: laptop, tabletă, computer sau smartphone și să aibă conexiune 

bună la internet.    
 
Transmisiunea live necesită o conexiune de internet relativ rapidă și un calculator sau o 

tablă inteligentă cu o putere de procesare suficientă pentru a asigura viteze optime de 

streaming. Iată de ce veți avea nevoie:  
- cea mai recentă versiune a Google Chrome (de preferat), Firefox, MS Edge sau Safari  
- sistem de operare: Windows 7 (sau mai mare), Mac OS X 10.7 (sau mai mare) sau 

Ubuntu 10 (sau mai mare).  
- conexiune la Internet de 1 Mbps * 
 
*Rețineți că streamul ZOOM necesită o conexiune la internet de mare viteză (3G or 

4G/LTE). Puteți testa lățimea de bandă aici: http://www.speedtest.net 
 
Aplicaţia Zoom (poate fi descărcată ușor și rapid) - puteți descărca varianta pentru laptop/ 

computer iar variantele pentru telefon/tabletă sunt disponibile în Play Store (pentru 

Android) sau App Store (pentru iPhone/iOS). 
 

http://www.profesorii.ro/
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Vă recomandăm să închideți alte file, browsere și programe în timpul streaming-ului live. 

De asemenea, este util să vă conectați la internet prin fir, în loc să utilizați o conexiune la 

rețea WiFi. 
 
Vă mulțumim și vă așteptăm la „OlimpiQuiz”! 

Președinte Asociația „Profesori instruiți, copii fericiți, părinți mulțumiți!” 

Prof. Florin Tudose,  

 

                                                    

 


