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PROCEDURA 

de desfășurare on-line a probei finale pentru concursul 
PROFIZ - 2020 

 
Având în vedere imposibilitatea de derulare on-site, așa cum era prevăzut, proba finală 

a Concursului de fizică PROFIZ va consta într-o probă on-line. Aceasta va avea loc la data 
programată, adică sâmbătă, 9 mai 2020, cu începere de la ora 9:00, cu aplicarea următoarei 
proceduri: 

 
1. Cei 29 de elevi calificați în finală după parcurgerea celor 3 etape on-line vor fi invitați să se 

cupleze simultan la două platforme: (i) platforma ZOOM care va asigura menținerea 

contactului vizual dintre participanți și Comisie; (ii) platforma concursului online 

http://www.competentedigitale.ro/profiz/, platforma pe care s-au derulat cele 3 probe 
online anterioare. 
 

2. În cursul zilei de joi, 7 mai, elevii vor primi pe emailul cu care s-au înscris la concurs o parolă 

pentru conectarea pe site-ul http://www.competentedigitale.ro/profiz/. Parola va fi 
utilizată la conectarea care se va realiza sâmbătă 9 mai, ora 9:50, conform celor precizate la 
pct. 4. de mai jos. 

 
3. Pentru conectarea la platforma ZOOM, participanții vor primi, pe același email, sâmbată, 9 

mai, ora 9:00, un cod de conectare și o parolă. Între 9:10 - 9:50 va avea loc identificarea 
finaliștilor de către membri Comisiei de concurs. Se va realiza prezența, candidații fiind 
invitați să prezinte în fața ecranului de la propriul calculator cartea de identitate. 

 
4. În intervalul 9:50 – 10:00 concurenții se vor conecta la platforma concursului, 

http://www.competentedigitale.ro/profiz/, fără să apese pe butonul START TEST. 
Concurenții vor avea însă obligația de a rămâne conectați pe ZOOM, cu camera video a 
propriului calculator orientată astfel încât să fie permanent vizibili pentru toti cei prezenți la 
sesiune (comisie și colegi) până la finalizarea concursului.  

 
5. La ora 10:00 butonul START TEST va deveni activ, candidații având, ca și la probele 

preliminare, timp de 60 de minute pentru rezolvarea testului. După bifarea răspunsurilor 
considerate corecte, dar înainte de epuizarea timpului de 60 de minute alocat pentru 
rezolvare, concurenții vor apăsa butonul FINALIZARE TEST. 

 
6. După finalizarea testului, candidații se pot decupla de la ambele platforme, urmând să fie 

invitați să se reconecteze pe ZOOM la ora 11:30 pentru anunțarea rezultatelor.  

mailto:fizica@central.ucv.ro
http://www.competentedigitale.ro/profiz/
http://www.competentedigitale.ro/profiz/
http://www.competentedigitale.ro/profiz/


NOTE: 
1) Ordonarea candidaților care obțin același punctaj (același număr de răspunsuri corecte) 

se va realiza în ordinea crescătoare a timpul în care testul final a fost rezolvat (poziția 
mai bună în clasament pentru timpul mai scurt de rezolvare). 
 

2) Candidații care nu respectă obligativitatea menținerii permanente a contactului vizual 
prin platforma ZOOM pot să fie descalificați pentru tentativă de fraudă. 
 

3) În cazul unor defecțiuni de funcționare ale platformelor IT care afectează pe toți sau un 
număr mare de participanți, Comisia de concurs poate decide reluarea integrală a 
probei. Responsabilitatea unor defecțiuni individuale revine exclusiv participanților. 
 

4) Vineri, 8 mai, orele 9:00 va fi organizată o simulare a probei, simulare care să permită 
candidaților să se obișnuiască cu accesarea celor două platforme și cu respectarea 
prevederilor acestei Proceduri. Finaliști vor primi pe email o invitație de conectare la 
ZOOM și vor fi pregatiți să prezinte cartea de identitate proprie. 
 

5) Festivitatea de premiere va fi organizată în luna septembrie, când sperăm să fie posibilă 
invitarea tuturor finaliștilor la Universitatea din Craiova. 

  


