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Regulamentul de organizare și desfășurare a Concursului Național “CGame – poveste și 
provocare”, an școlar 2021-2022 

Concursul este inclus în calendarul Competițiilor Naționale al Ministerului Educației, Secțiunea B. 
Competiții fără finanțare, Punctul VI. Interdisciplinare/Transdisciplinare 

 

1. Prezentare Generală 

Centrul Educațional de Excelență ITLevel organizează gratuit Concursul Național ”CGame – poveste și 
provocare”, an școlar 2021-2022, în parteneriat cu Centrul Județean de Excelență Vaslui. În cadrul concursului 
concurenții trebuie să realizeze un proiect în limbajele de programare C++/Python, pornind de la o poveste 
descrisă de organizator. 

Prezentul regulament definește cadrul de organizare și desfășurare a Concursului online “CGame – poveste și 
provocare” și este valabil pentru anul scolar 2021-2022. 

Participarea la acest concurs este gratuită și implică acceptarea și respectarea de către participanți a 
prevederilor prezentului Regulament (denumit în continuare „Regulament”). 

Regulamentul, precum și detaliile concursului, sunt disponibile pe site-ul oficial al Organizatorului, 
www.itlevel.ro/cursuri-copii-bucuresti/concursuri-copii/concurs-online-de-programare-cgame-poveste-si-
provocare-2022 pe toată perioada derulării concursului. 

 

2. Organizator 
Concursul online “CGame – poveste și provocare”, ediția 2022 este organizat de Centrul Educațional de 
Excelență ITLevel (numit în cele ce urmează “Organizatorul”) cu sediul în Intrarea Mecet, Sector 2, București, 
Telefon: 0751.011.391, Email: office@itlevel.ro, reprezentată prin Nicoleta Iacob în calitate de Director General. 
 

3. Locul de desfășurare a Concursului 

Concursul este organizat pe întreg teritoriul Romaniei și se desfășoară online prin intermediul Platformei Cisco 
Webex. 

 

4. Perioada de desfășurare a Concursului “CGame – poveste și provocare” 
 

Concursul se desfășoară în perioada 17 ianuarie – 21 februarie 2022 cu respectarea prevederilor prezentului 
Regulament.  

Calendarul Concursului, ediția 2022, este: 

17.01.2022 – 30.01.2022: perioadă înscriere la concurs 

02.02.2022:   afișarea listei finale a participanților  

(Numărul este limitat la maxim 140 de participanți)  

05.02.2022, orele 8.30-13.00: desfășurarea competiției  

21.02.2022:   publicarea listei finale a câștigătorilor 

 
 

5. Condiții de participare la Concurs 

Concursul se adresează tuturor elevilor din clasele de gimnaziu (V-VIII) și clasele de liceu (IX-XII) din România, 
indiferent de sex, naționalitate sau religie, care sunt pasionați de tehnologie și de programare și care cunosc 
limbajele de programare C++ sau Python. 
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 Înscriere 

Numărul maxim de participanți va fi limitat la primii 140 înscriși. 

Perioada de înscriere este între 17 ianuarie – 21 februarie 2022, în limita celor 140 locuri. Fiecare participant 
înscris va primi un mesaj de validare a înscrierii prin email, din partea Organizatorului. Concurenții care se vor 
înscrie în plus față de limita de 140 participanți sau după perioada stabilită, vor fi informați că înscrierea lor nu 
s-a validat și, în consecință, nu vor participa la concurs. 

Înscrierea concurenților se va face prin completarea unui formular de înscriere online ce va putea fi găsit 
pe site-ul oficial al concursului, respectiv: 

www.itlevel.ro/cursuri-copii-bucuresti/concursuri-copii/concurs-online-de-programare-cgame-poveste-si-
provocare-2022 precum și pe site-ul Centrului Județean de Excelență Vaslui. 

Lista validată a concurenților va fi publicată pe site-ul oficial al concursului până pe data de 02.02.2022. 

 

 Desfășurare Concurs 
 

 Dată și oră desfășurare probă concurs: 05.02.2022 în intervalul orar 8.30 – 13.00.  
 În ziua desfășurării concursului, pentru conectare, participantul are nevoie de un dispozitiv (laptop/PC) cu 

cameră web și microfon funcționale, având o conexiune stabilă de Internet.  
 Înainte de susținerea concursului concurentul trebuie să pregătească un document de identitate: cartea de 

identitate (CI) sau certificatul de naștere (CN) și carnetul de elev care va fi disponibil pentru verificarea identității 
la cererea supraveghetorului. La cererea supraveghetorului aceștia vor arăta spre cameră CI/CN sau carnetul 
de elev. 

 Candidații înscriși sunt constituiți într-o unică grupă care va fi monitorizată de membrii comisiei de supraveghere. 
Grupa are un link alocat pentru videoconferință folosind platforma Cisco Webex. Acest link va fi primit în ziua 
concursului pe adresa de e-mail cu care candidatul s-a înscris în concurs. 

 Timpul alocat desfășurării concursului este compus din două părți distincte, respectiv:  
o Prima parte, cu durata de circa 30 de minute, este alocată procesului administrativ de identificare, legitimare 

și înregistrare a elevilor care se prezintă la concurs. Concurenții vor scrie pe chatul platformei Cisco Webex, 
Codul GDPR-primit de la organizator după confirmarea și validarea participării la concurs și IP-ul postului de 
lucru. Pentru a afla IP-ul folosiți Google sau https://whatismyipaddress.com/ .  
 

o Partea a doua, desfășurarea propriu-zisă a probei, cu durata de maxim patru ore, este alocată susținerii 
concursului care începe imediat după legitimarea și identificarea concurenților. Concurenții vor ține aplicația 
Cisco Webex activă, dar în bara de taskuri (fereastră minimizată), cu camera pornită și microfonul închis. În 
situația în care supraveghetorii identifică un comportament anormal al candidatului, vor solicita explicații de 
la acesta. Candidatul menționat va deschide microfonul și va răspunde cât mai concis întrebărilor comisiei. 
Dacă se depistează fraudă atunci candidatul va fi descalificat automat din concurs. În orice altă situație, 
concurentul va închide microfonul și va continua concursul. 

 Cerințe de hardware și software:  

Înainte de a susține concursul, concurentul este responsabil să se asigure că sistemul propriu îndeplinește 
cerințele hardware și software pentru a participa la videoconferință și pentru a realiza proiectul în limbajele de 
programare C++ sau Python. 

Sistemul Desktop sau Laptop trebuie să dispună de:  

 cameră web, microfon și conexiune de Internet funcționale;  
 o versiune a sistemului de operare Windows actualizată (Windows 10);  
 un browser compatibil cu aplicațiile Cisco Webex:  

o Chrome - https://www.google.com/chrome ;  
o Mozilla Firefox - https://www.mozilla.org/firefox/new/ ; 

 viteza conexiunii de Internet de minimum 10Mbps sau mai mare. 
 
 Pentru compilarea aplicațiilor C++ se va folosi CodeBlocks/MinGW, iar pentru compilarea aplicațiilor Python 

se va folosi PyCharm. 
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Link-ul de unde puteți descărca Codeblocks este:  

https://sourceforge.net/projects/codeblocks/files/Binaries/17.12/Windows/codeblocks-17.12mingw-
setup.exe/download  

Link-urile de unde puteți descărca Python și PyCharm sunt: 

✔Pasul 1. Se instalează mai întâi Python: www.python.org/downloads  

✔Pasul 2. Apoi editorul vizual PyCharm:  

www.jetbrains.com/pycharm/download/?gclid=Cj0KCQiAp7DiBRDdARIsABIMfoD3-
tM1IKYIMrAkc35iZ_C-hSpM1qB4Pz65afFAm2qLCYPAplgLbR4aAg4-
EALw_wcB&gclsrc=aw.ds#section=windows  (alegeți varianta Community) 

 Consultarea ghidului de participare la videoconferință, folosind platforma Cisco Webex, afișat pe site la adresa 
concursului: www.itlevel.ro/cursuri-copii-bucuresti/concursuri-copii/concurs-online-de-programare-cgame-
poveste-si-provocare-2022 . 

 Iluminatul din camera în care se susține concursul trebuie să fie suficient de puternic pentru a fi considerat 
apropiat de calitatea „luminii de zi”. Este de preferat iluminarea din plafon. Dacă nu este disponibil iluminatul din 
plafonul camerei atunci sursa de lumină NU trebuie să se afle în spatele concurentului (Nu stați cu spatele în 
dreptul fereastrei decât dacă este obturată lumina).  

 Concurentul trebuie să fie îmbrăcat ca și cum ar fi într-un spațiu public. Este interzis a se părăsi conferința în 
timpul probei. 

 Concurentul să se asigure că a completat declarația de onestitate primită în urma confirmării și validării de 
participare la concurs. Această declarație va putea fi descarcată și de pe site-ul oficial al concursului, 
www.itlevel.ro/cursuri-copii-bucuresti/concursuri-copii/concurs-online-de-programare-cgame-poveste-si-
provocare-2022 și se va trimite pe adresa de email concurs@itlevel.ro în ziua concursului, împreună cu 
proiectul. 

 Pe tot parcursul desfășurării concursului participanții trebuie să aibă camera Web deschisă. 
 Pe parcursul competiției participanții vor fi automat descalificați dacă:  

o Părăsesc scaunul din fața calculatorului mai mult de 5 minute, înainte de finalizarea și transmiterea către 
organizator a proiectului, fără informarea în prealabil a membrilor concursului;  

o Dacă în încăpere se află și alte persoane, altele decât participantul; 
o Dacă discută cu alte persoane aflate în aceeași încăpere sau încăperi alăturate;  
o Dacă utilizează și alte dispozitive electronice în afara celui folosit pentru realizarea proiectului. 

 Pentru prima ediție a Concursului “CGame – poveste și provocare”, 2022, organizatorul propune 
participanților continuarea și dezvoltarea unei povești primită în cadrul probei de concurs. Pentru realizarea 
proiectului sunt admise limbajele de programare C++ sau Python. Timpul de rezolvare pentru proiect 
este de 4 ore. 

La finalul timpului stabilit concurenții vor transmite proiectul realizat pe adresa de email a concursului 
( concurs@itlevel.ro ), împreună cu declarația de onestitate ( www.itlevel.ro/cursuri-copii-
bucuresti/concursuri-copii/concurs-online-de-programare-cgame-poveste-si-provocare-2022 ). Proiectul final 
(fișierul cu extensia .cpp sau .py ) se va arhiva împreună cu toate sursele folosite în realizarea aplicației. Arhiva 
se va salva cu denumirea formată din Cod GDPR_nume și prenume concurent_clasa (de exemplu 
ITL25_Popescu Laur_7). Codul GDPR este cel primit de la organizator după confirmarea și validarea participării 
la concurs. 

  
6. Jurizarea Concursului  

 

Comisia de Examinare a proiectelor va fi alcătuită din profesioniști calificați, cu experiență în evaluare, care sunt 
activi în acest sector.  

Pentru jurizarea proiectelor primite de la concurenți se vor avea în vedere următoarele: 

 Concurentul trebuie să trimită proiectul înainte de a se încheia timpul regulamentar respectiv cele 4 ore. 
 Proiectul trebuie să respecte tema concursului și să dezvolte povestea dată. Nu se vor lua în considerare 

înscrierile care nu continuă povestea sau care au o temă diferită. 
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 Proiectul nu trebuie să conțină materiale aflate sub incidența drepturilor de autor – copyright (muzică, 
personaje, fundaluri etc). În cazul folosirii unor materiale aflate sub restricții de copyright, trebuie să 
existe și să se poată pune la dispoziția comisiei de jurizare acordul pentru folosirea materialelor cu 
licență. 

 Proiectul nu trebuie sa conțină cuvinte, simboluri și imagini indecente, antisemite, antirasiale, xenofobe 
sau de instigare la violență etc. Orice astfel de înscrieri vor fi descalificate. 

 
Departajarea câștigătorilor va fi facută pe bază de punctaj. Punctajul alocat fiecărei înscrieri valide va consta 
în media punctajelor oferite de către membrii juriului.  

 
 

7. Selecția și premierea câștigătorilor Concursului “CGame – poveste și provocare” 

Departajarea concurenților se va face în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute. În cazul în care doi 
candidați au punctaje egale atunci se va avea în vedere timpul de realizare a proiectului. 

Nu se admit contestații. 

Toți concurenții vor primi diplomă de participare în format electronic. 

Vor fi desemnați 4 câștigători (Premiul I, II, III și Mențiune) pentru gimnaziu (V-VIII) și 4 câștigători (Premiul I, II, 
III și Mențiune) pentru liceu (IX-XII). Premiile vor fi acordate de Centrul Educațional de Excelență ITLevel. 
Centrul Județean de Excelență Vaslui va acorda, în plus, câte un premiu pentru cel mai bine clasat concurent 
de la secțiunea liceu și secțiunea gimnaziu care se pregătește și în cadrul unui centru județean de excelență. 

 

8. Acordarea premiilor 

Lista finală a câștigătorilor concursului se va considera cea publicată pe data de 21.02.2022 pe site-ul oficial al 
concursului ( www.itlevel.ro/cursuri-copii-bucuresti/concursuri-copii/concurs-online-de-programare-cgame-
poveste-si-provocare-2022 ). Câștigătorii, prin reprezentantul legal/părinte/tutore pentru minori, vor fi contactați 
telefonic în următoarele 24 de ore de la publicarea listei, la numerele de telefon de contact furnizate în formularul 
de înscriere. Se va organiza o festivitate de premiere online a cărei dată va fi afișată pe site-ul oficial al 
concursului. 

Pentru a primi premiile, câștigătorii, prin reprezentantul legal/părinte/tutore pentru minori, trebuie să raspundă 
la apelurile, la mesajele sau la e-mailurile organizatorului în maximum 72 de ore de la desemnarea și anunțul 
public al câștigătorilor. Organizatorul va încerca de maxim 3 ori să contacteze telefonic câștigătorul, prin 
reprezentantul legal/părinte/tutore pentru minori, la numărul de telefon cu care acesta s-a înscris în concurs prin 
formularul de înscriere, pentru a-i furniza detalii despre modalitatea în care poate intra în posesia premiului și 
despre condițiile necesare pentru acordarea premiului conform prezentului Regulament. 

Din momentul semnării documentului de transport (AWB) de catre câștigător (document prin care se transferă 
proprietatea și posesia premiului, în mod efectiv), sau a procesului verbal de predare premiu pentru câștigătorii 
care ridică premiul de la sediul organizatorului, toate riscurile legate de proprietatea și/sau posesia premiului 
oferit în cadrul concursului se transferă la câștigător. Dacă un căștigător este minor, documentul de transport 
(AWB) sau procesul verbal de predare premiu se va semna de către unul din părinți sau de reprezentantul legal 
al minorului. 

În cazul în care organizatorul nu va putea intra în contact telefonic direct cu câștigătorul sau reprezentantul 
legal/părintele/tutorele pentru minori atunci participantul va fi declarat necâștigător și Organizatorul va trece la 
contactarea telefonică a participanților câștigători de rezervă, în ordinea punctajului primit.  

Organizatorul își declină orice răspundere în situația în care câștigătorul sau reprezentantul 
legal/părintele/turorele pentru minori nu răspunde la apelurile Organizatorului în termenele menționate în 
prezentul Regulament. 

Premiile vor fi acordate câștigătorilor în funcție de punctajul obținut și dacă îndeplinesc următoarele condiții:  

o Organizatorul își rezervă toate drepturile în privința modului de organizare iar câștigătorul trebuie să nu 
fie declarat descalificat, ca urmare a nerespectării acestui Regulament. 

o Câștigătorul trebuie să răspundă apelurilor sau mesajelor din partea Organizatorului în maximum 72 de 
ore de la data desemnării și anunțului public. 
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Acordarea unui premiu poate fi un eveniment public. Participarea la acest concurs implică acordul câștigătorului, 
prin reprezentantul legal/părinte/tutore, ca numele, premiul și fotografiile/materialele video să poată fi publicate 
de către Organizator. 

 

9. Responsabilitatea organizatorului 
 

Organizatorul își rezervă toate drepturile în privința modului de organizare și funcționare a concursului.  

Organizatorul își rezervă dreptul de a sancționa orice tentativă de fraudare a concursului prin descalificare.  

Rezultatele vor fi afișate, în funcție de punctajele obținute pe fiecare categorie de vârstă, respectiv gimnaziu (V-
VIII) și liceu (IX-XII). În situația în care există suspiciuni sau sesizări/reclamații privind rezultatele concursului, 
Organizatorul poate efectua, chiar și din oficiu, verificări suplimentare privind corectitudinea desfășurării probei. 
Dacă în urma verificărilor întreprinse rezultă concluzia că rezultatele concurenților în cauză nu pot fi validate, 
aceștia vor fi descalificați, iar Organizatorul, după o notificare prealabilă, va reafișa rezultatele câștigătorilor 
finali. De asemenea, în situația în care se constată erori în algoritmul de corectare, Organizatorul poate proceda 
la recalcularea și reafișarea rezultatelor și a câștigătorilor finali. Rezultatele finale, vor fi făcute publice pe 
website-ul oficial al concursului www.itlevel.ro/cursuri-copii-bucuresti/concursuri-copii/concurs-online-de-
programare-cgame-poveste-si-provocare-2022 precum și pe site-ul Centrului Județean de Excelență Vaslui. Nu 
se admit contestații. 

Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru nicio situație ce poate determina imposibilitatea participării 
celor înscriși la concurs sau a bunei desfășurări a activităților descrise în prezentul Regulament, ca urmare a 
unor restricții de natură tehnică. Validarea participării la Concurs și desemnarea câștigătorului va fi realizată 
exclusiv de către Organizator.  

 
10. Amânarea/Întreruperea Concursului 

Concursul va putea fi amânat/întrerupt în caz de forță majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu 
înainte de a anunța publicul prin intermediul site-ului oficial al concursului: www.itlevel.ro/cursuri-copii-
bucuresti/concursuri-copii/concurs-online-de-programare-cgame-poveste-si-provocare-2022 . 

 

11. Protecția datelor personale 

Datele cu caracter personal ale participanților la Concurs vor fi prelucrate de către organizator, direct sau prin 
intermediul partenerilor implicați în Concurs în vederea: organizării și desfășurării Concursului; desemnării și 
validării câștigătorilor; atribuirii premiilor și îndeplinirii obligațiilor fiscale și contabile aferente organizatorilor de 
campanii promoționale. Totodată Organizatorul va face publice datele câștigătorilor prin orice mijloace de 
comunicare, cum ar fi de exemplu platforme publice de socializare sau orice alte materiale publicitare. 

Întrucât Concursul se adresează și copiilor minori, datele personale ale acestora se vor prelucra doar cu acordul 
expres al reprezentantul legal/părinte/tutore - persoană fizică, cetățean român cu domiciliul sau reședința în 
România, având capacitate deplină de exercițiu. 

Prin participarea la acest concurs, fiecare participant își dă acordul, în mod expres și neechivoc, cu privire la 
colectarea și prelucrarea de către Organizator a informațiilor privind date cum ar fi, dar fără a se limita la: nume 
și prenume, vârstă, nr de telefon, adresă email, orașul din care provin, județul etc. și a transmiterii acestora 
către Organizator în scopul acordării premiului stabilit prin acest Regulament, dar și pentru publicarea 
fotografiilor/materialelor video pe platforme publice de socializare sau orice alte materiale publicitare (tipărite 
sau online), prezentări, corespondență comercială (newsletter), blog, Facebook, Instagram, Youtube, Linkedin, 
website, pentru a exemplifica bunele practici ale companiei ITLevel și pentru a promova calitatea serviciilor de 
instruire în domeniul de activitate.  

Organizatorul va păstra confidențialitatea cu privire la datele personale ale Câștigătorului și le va utiliza numai 
în scopurile stabilite prin Regulament. 
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Participanții au dreptul să se opună prelucării datelor cu caracter personal în orice moment, din motive 
întemeiate și legate de situația personală. 

Datele participanților vor fi tratate confidențial, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 679/2016 
privind protecţia datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 

12. Dispoziții finale 

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă. 

Organizatorul nu iși va asuma nicio răspundere cu privire la pretențiile terților sau ale instituțiilor asupra premiului 
câștigat de către participanți. 

Organizatorul nu își asumă nicio răspundere cu privire la nefuncționarea rețelelor de telefonie fixă și/sau mobilă 
sau a rețelelor de Internet. 

Organizatorul nu își asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informații false sau eronate. 

Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncționalități în derularea concursului ca urmare a acțiunilor 
unor terți cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai rețelelor de 
telecomunicații, prestatori servicii de curierat sau alții asemenea. 

Organizatotul își asumă responsabilitatea numai în ceea ce privește acordarea premiului. 

 

13. Regulamentul Concursului 

Regulamentul concursului este disponibil pe site-ul oficial al Organizatorului, www.itlevel.ro/cursuri-copii-
bucuresti/concursuri-copii/concurs-online-de-programare-cgame-poveste-si-provocare-2022 . 

Participarea la acest concurs este benevolă și implică acceptarea irevocabilă și necondiționată a prevederilor 
prezentului Regulament și obligativitatea respectării acestora. 

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament, în măsura în care 
se va impune acest lucru, cu condiția anunțării modificărilor pe site-ul oficial al Organizatorului, 
www.itlevel.ro/cursuri-copii-bucuresti/concursuri-copii/concurs-online-de-programare-cgame-poveste-si-
provocare-2022 . Modificările/forma modificată a Regulamentului intră în vigoare numai după publicarea online. 

Regulamentul Concursului este întocmit în conformitate cu legile din România.  

În cazul nerespectării prezentului Regulament, premiul câștigat nu se va acorda.  

 

ITLevel 
 

Conf.univ.dr. Nicoleta Iacob 

Director General 

 

 


