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Crearea contului 
 

1. Accesați www.concursuri.viitoriolimpici.ro 

 
2. Pentru creearea unui cont nou, clic pe butonul Creează cont nou.  
3. Dacă aveți deja un cont într-una din comunitățile INTUITEXT: 

 didactic.ro 

 viitoriolimpici.ro 

 suntparinte.ro 

 examenultau.ro 

 scoalaintuitext.ro 
clic pe butonul Login / Intră în cont folosind adresa de email și parola respective.  

 
4. Dacă vă creați contul folosind opțiunea Înregistrează-te cu Google, parola nu este necesară.  

 Folosiți mereu aceeași modalitate de a intra pe platformă. Dacă ați ales 
Înregistrează-te 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. Dacă nu ați ales Înregistrează-te cu Google, completați aici emailul.  
7. Clic Înregistrează-te pentru a continua.  
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8. Completați datele necesare:  

 parola,  

 numele,  

 prenumele.  
9. Citiți și acceptați Termenii și condițiile de utilizare și Politica de confidențialitate.  
10. Clic pentru a continua.  

 

 
11. Completați datele personale necesare.  
12. Salvați datele și înregistrați contul.  
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13. Așteptați activarea contului de profesor.  

După activarea contului, puteți accesa platforma.  
! Anunțați administratorii locali responsabili cu activarea contului dumneavoastră. 
 
 
 

 
14. Clic pe Profil. Verificați corectitudinea datelor din profil. 
15. În profil găsiți CODUL profesorului pe care îl comunicați elevilor dumneavoastră care 

participă la olimpiadă.  
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Activarea elevilor coordonați 
După comunicarea codului dumneavoastră (15), activați elevii carea s-au înregistrat pe baza lui. 

 
16. Clic pe Utilizatori, apoi Elevi pentru a vizualiza lista elevilor proprii. 
17. Verificați fiecare elev. Cei care au dreptul să participe la Olimpiadă, activați-i prin clic pe 

“butonul”  din coloana Acțiuni. 

- elevul activ este marcat astfel:  

- elevul inactiv este marcat astfel:  

Înscrierea elevilor la olimpiadă 
Pentru ca elevii activați să poată concura, aceștia trebuie  înscriși la concurs. 

Selectați, din lista de concursuri, pe cel la care doriți să înscrieți elevii. 

 
18. Clic pe Concursuri pentru a vizualiza lista de concursuri disponibile. 
19. Selectați prin clic  Olimpiada Națională de Matematică. 
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20. Selectați prin clic  Ediții. 

 
21. Selectați prin clic  VEZI EDIȚIA. 

 
22. Selectați prin clic  Elevi. 
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23. Selectați prin clic caseta corespunzătoare elevului pe care doriți sa îl înscrieți. 
24. Daca înscrierea a avut succes, veti primi mesajul Elevul a fost adăugat în ediție. 

Daca nu se poate face înscrierea veți primi mesajul Elevul nu a putut fi adăugat în ediție. În 
această situație verificați dacă elevul este activat (pașii 16 și 17). 
 
 
 

 

 

Mult succes! 
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