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Informaţii utile pentru a VII-a ediţie a concursului “PROFIZ”  
(februarie - mai 2017) 

 

Departamentul de Fizica din cadrul Universitatii din Craiova anunta lansarea editiei a VII-a a concursului on-
line PROFIZ adresat elevilor din clasele IX - XII.  
 

Concursul va consta din: 
-  3 teste on-line postate pe site-ul concursului http://www.competentedigitale.ro/profiz/  
- un test final la care vor fi invitati primii 20 de participanti clasificati in ordinea punctajelor dupa cele 3 
etape on-line, indiferent de nivelul (clasa) din care provin.  
 

Fiecare test (on-line sau final) va consta din 10 intrebari / probleme tip grila care se vor adresa tuturor 
participantilor, indiferent de clasa. Rezolvarea acestora va presupune cunostinte fundamentale din materia 
de liceu, precum si de cultura generala din domeniul Fizicii.Înscrierea elevilor se face de către profesorul 
acestora în perioada 27 februarie - 10 martie 2017, iar alocarea ID-urilor şi parolelor pentru participanţi se 
va face în perioada 11 martie - 17 martie 2017.  
 

Cele trei teste on-line vor fi accesate astfel:  
- Testul nr. 1  va fi accesat în perioada 24 martie - 27 martie 2017 
- Testul nr. 2  va fi accesat în perioada 31 martie - 03 aprilie 2017 
- Testul nr. 3  va fi accesat în perioada 07 aprilie - 10 aprilie 2017 
- Testul final, presupune prezenţa directă la sediul Departamentului de Fizică şi se va desfăşura în ziua de 
13 mai 2017.  
 

La testul final vor fi invitaţi primii 20 de elevi clasificaţi după cele 3 etape online, indiferent de nivelul (clasa) 
din care provin. 
 

Inscrierea la concursul PROFIZ se va realiza numai prin intermediul profesorilor. Aceştia vor completa intr- 
un tabel de tipul celui alăturat datele elevilor care doresc sa participe la concurs şi îl vor trimite la adresa 
fizica@central.ucv.ro, până pe 10 martie 2017. Tabelul va fi returnat către profesor de către organizatorii 
concursului, până pe 17 martie 2017, având precizate pentru fiecare participant un ID şi o parola cu care 
aceştia pot accesa site-ul concursului în vederea rezolvării testelor.  
 

Elevii vor putea accesa testele numai in perioadele mentionate mai sus. Pentru fiecare test, elevii au la 
dispoziţie o oră din momentul accesarii pana la finalizarea rezolvarii (apasarea butonului de finalizare). Dupa 
acest interval, testul nu va mai fi accesibil. Instructiuni suplimentare sunt postate pe site-ului concursului, 
http://www.competentedigitale.ro/profiz/ 
 

Se vor acorda premii elevilor castigatori si diplome de participare tuturor celor calificati la etapa finala. 
Profesorii care vor avea elevi inscrisi in concurs, calificati sau nu in etapa finala, vor primi un certificat care 
sa le ateste meritele in promovarea  Fizicii.  
 

Mult succes! 
Echipa de organizare 
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