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”CGame – poveste și provocare”, ediția a III-a – ANUNȚURI 

Concursul este inclus în calendarul Competițiilor Naționale al Ministerului Educației  
- Concursuri Naționale Școlare - 2023 
 

 

27.02.2023 – Informații importante privind festivitatea de premiere din 28 februarie 2023, începând 
cu ora 19.45 

Vă invităm să participați alături de noi, pe 28 februarie, începând cu ora 19.45 la Festivitatea de premiere 
a celei de-a III-a ediții a Concursului Național ”CGame – poveste și provocare”, organizat de Centrul 
Educațional de Excelență ITLevel în parteneriat cu Asociația Excelența Vasluiană și cu sprijinul 
Ministerului Educației. 

Link-ul de acces începând cu ora 19.35 este același din ziua concursului, trimis pe adresa de email. 

Logarea se va face cu Codul GDPR primit de la organizator, urmat de numele și prenumele complet, apoi 
clasa (de exemplu ITL25_Popescu Laur_7). 

Agenda evenimentului online este: 
1. Impactul Concursului în rândul elevilor și propuneri pentru edițiile viitoare 
2. Detalierea baremului de corectare 
3. Afișarea rezultatelor 
4. Anunțarea premiaților (Premiul I, Premiul II, Premiul III, Mențiune) de la secțiunea liceu și secțiunea 
gimnaziu  
5. Anunțarea celui mai bine clasat concurent de la secțiunea liceu și secțiunea gimnaziu, care se 
pregătește și în cadrul unui Centru Județean de Excelență 
6. Prezentare ITLevel  

Lista finală a câștigătorilor concursului se va considera cea publicată pe data de 28.02.2023 pe site-ul 
oficial al concursului, după desfășurarea evenimentului, www.itlevel.ro/concurs-national-de-programare-
cgame-poveste-si-provocare-editia-aiii-a-2023 

່Participanții care realizează proiectul, conform cerințelor precizate și au acumulat un număr de 
puncte stabilit de organizator, primesc vouchere de reducere* cuprinse între 10% - 50% din prețul 
unui modul de curs regăsit în lista din portofoliul ITLevel și diplomă de participare în format 
electronic. *Discountul nu se cumulează cu alte reduceri! 

່Asociația Excelența Vasluiană 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.  

Performanța voastră va fi recompensată cu premii!㉐㉑㉒㉓່ 

Toți participanții care au obținut puncte la concurs primesc diplomă în format electronic! 

 

Urmăriți în continuare acțiunile noastre pe site-ul: www.itlevel.ro 

Mulțumim și vă dorim mult succes! 
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10.02.2023 – Informații importante pentru ziua desfășurării probei de concurs din 11 februarie 2023, 
începând cu ora 8.30 

 Participantul are nevoie de un dispozitiv (laptop/PC) cu o cameră web și microfon funcționale, 
având o conexiune stabilă de Internet. 

 Participantul 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. 

 Participanții primesc cel târziu în ziua concursului, pe adresa de email cu care s-au înscris în concurs, 
un link alocat pentru videoconferință folosind platforma Cisco Webex. Ghidului de participare la 
videoconferință folosind platforma Cisco Webex este afișat pe site la adresa concursului: 
www.itlevel.ro/wp-content/uploads/2021/05/Ghid-de-acces-Concurs-Online.jpeg 

 Logarea se va face cu Codul GDPR primit de la organizator, urmat de numele și apoi prenumele 
complet, așa cum apare în certificatul de naștere, apoi clasa (de exemplu ITL25_Popescu Laur_7), 
începând cu ora 8.20. 

 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.  

o Partea a doua, desfășurarea propriu-zisă a probei, cu durata de maxim patru ore, este alocată 
susținerii concursului care începe la ora 9.00, imediat după legitimarea și identificarea 
concurenților, și se va încheia la ora 13.00. 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 raspunde cât mai concis întrebărilor 
comisiei. Dacă se depistează frauda 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: 

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

 Participantul să se asigure că a completat Declarația de onestitate de pe site-ul oficial al concursului. 
 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 2 minute, înainte de finalizarea și transmiterea 

către organizator a proiectului, fără informarea în prealabil a membrilor concursului;  
o în încăpere se află și alte persoane; 
o comunică cu alte persoane prin orice mijloace;  
o utilizează și alte dispozitive electronice în afara celui folosit pentru realizarea proiectului (de ex. 
căști audio, telefon etc). 

 Povestea ediției a III-a a Concursului Național “CGame – poveste și provocare”, pe care participanții 
trebuie să o continue și să o dezvolte prin crearea propriei povești în limbajele de programare C++ sau 
Python, se va afișa în ziua concursului. Timpul de rezolvare pentru proiect este de 4 ore (orele 9.00-
13.00).  
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 Proiectul trebuie să respecte tema concursului și să modeleze povestea dată. Nu se vor lua în 

considerare proiectele care nu continuă povestea sau care au o temă diferită. 
 Concurentul poate folosi resurse online și orice librărie de Python/C++ (pentru care trebuie să precizeze 

într-un fișier text pașii de configurare/instalare). Proiectul trebuie să conțină indicații pentru parcurgerea 
jocului și comentarii pe fiecare secvență de program. 

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

 Participanții vor transmite proiectul realizat împreună cu Declaratia de onestitate pe adresa de email 
a concursului concurs@itlevel.ro, până la ora 13.00 în data de 11.02.2023. Proiectul final (fișierul cu 
extensia .cpp sau .py) se va arhiva împreună cu toate sursele folosite în realizarea proiectului (dacă 
este cazul). Subiectul mesajului va conține Codul GDPR_nume si prenume_clasa.  

Mult succes tuturor participanților! 

 

2.02.2023 – Lista validată a concurenților 

 Lista validată a concurenților care vor participa la proba de concurs din data de 11.02.2023 
începând cu ora 8.30 a fost extinsă la 179: https://www.itlevel.ro/wp-
content/uploads/2023/02/Lista-validata-CGame-2023.pdf 

 Felicitări pentru înscriere la Concursul online ”CGame – poveste și provocare”, ediția a III-a! 
 Fiecare participant primește pe 2 februarie 2023 email de la organizator pentru confirmarea 

participării, împreună codul GDPR! Se va folosi adresa de email de corespondență primită prin 
formularul de înscriere. 

 Data și ora de desfășurare a probei de concurs: 11.02.2023 în intervalul orar 8.30 – 13.00. 
 În ziua desfășurării concursului, pentru conectare, participantul are nevoie de un dispozitiv 

(laptop/PC) cu o 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. 

 Conform Regulamentului, link-ul alocat pentru videoconferință folosind platforma Cisco Webex va 
fi primit în ziua concursului la ora 8.00 pe adresa de email cu care candidatul s-a înscris în concurs. 

 Toti participantii la concurs trebuie sa completeze declarația de onestitate, care va fi transmisă 
împreună cu proiectul realizat, pe 11 februarie 2023, la finalul probei, cel mai tâziu la ora 13.00. 

 Toți participanții trebuie să citească, până în ziua concursului, Regulamentul de organizare și 
desfășurare a Concursului online ”CGame – poveste și provocare”, ediția a III-a! 

 Vă rugăm să urmăriți permanent toate informațiile ce apar la secțiunea “Anunțuri”. 
 Pentru orice nelămurire ne puteți scrie pe adresa de email a concursului: concurs@itlevel.ro 
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 16.01.2023 – Lansare Concurs 
 

 Concursul Național ”CGame – poveste și provocare”, ediția a III-a este organizat de Centrul 
Educațional de Excelență ITLevel în parteneriat cu Asociația Excelența Vasluiană și cu sprijinul 
Ministerului Educației. 

 În cadrul concursului concurenții trebuie să realizeze un proiect în limbajele de programare C++ 
sau Python, pornind de la o poveste descrisă de organizator. 

 Participarea la acest concurs este gratuită și implică acceptarea de către participanți a 
prevederilor Regulamentului de organizare și desfășurare a Concursului precum și obligativitatea 
respectării de către toți participanții. 

 Toti participanții au obligația să citească integral Regulamentul de organizare și desfășurare a 
Concursului. 

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

 Înscrierea concurenților se va face prin completarea formularului de înscriere: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkjKjxW7jitBrJoURZKIXwbTlL2Gc0pjRSt5VxGrqprG1Usw/vie
wform 

 Numărul maxim de participanți va fi limitat la primii 147 înscriși. 
 Perioada de înscriere este între 16.01.2023 – 30.01.2023, în limita celor 147 locuri disponibile. 
 Lista validată a concurenților va fi publicată pe site-ul oficial al concursului până pe data de 

03.02.2023. 
 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. 

 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. 

 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.  

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

 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. 

 Vom continua să vă ținem la curent cu toate informațiile ce țin de buna desfășurare a 
concursului și vă sugerăm să ne solicitați sprijinul, dacă se impune, folosind adresa de email a 
concursului: concurs@itlevel.ro 
 
Mult succes! 


