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Crearea unui cont pe platforma de testare INTUITEXT 
*Acest document se adresează doar profesorilor (profesor admin) cu rolul de a activa alți profesori! 

Accesați https://concursuri.viitoriolimpici.ro 

 
1. Pentru creearea unui cont nou, clic pe butonul Creează cont nou. 
2. 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. 

 
3. 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. 

4. Alegeți rolul pe care îl veți avea în competiție. 
5. Dacă nu ați ales Înregistrează-te cu Google, completați aici emailul. 
6. Clic Înregistrează-te pentru a continua. 
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https://concursuri.viitoriolimpici.ro/
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7. Completați datele necesare: 

 parola, 

 numele , 

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

 

 
10. Completați datele personale necesare. 
11. Selectați disciplina. 
12. Salvați datele și înregistrați contul. 
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https://login.intuitext.ro/termeni-si-conditii
https://login.intuitext.ro/politica-de-confidentialitate
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13. Așteptați activarea contului de profesor. 

După activarea contului, puteți accesa platforma. 

! Anunțați-ne cu ce adresă ați creat contul pentru a vi-l putea activa. 

Codul pentru participarea elevilor la olimpiadă 

 

14. Clic pe Profil 

15. Verificați corectitudinea datelor din profil. În profil găsiți CODUL profesorului pe care il 

comunicați elevilor dumneavoastră care participă la olimpiadă. 
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Activarea profesorilor coordonatori 

 
16. Aici găsiți datele contului dumneavoastră. Dacă puteți vedea aceste pagini, contul este activ 

și funcționează corect. 

*Nu vă veți regăsi în listele de profesori. Un utilizator autentificat și activat în platformă nu 

își găsește contul propriu în lista de utilizatori profesori sau elevi. 

17. Clic pe butonul Profesori din Meniu 

18. Pentru a vedea profesorii dintr-un anumit județ, alegeți județul din lista de județe. 

19. Stare: 

verde=activ, roșu=inactiv 

Pentru a activa un profesor, clic pe butonul din coloana Acțiuni, pe rândul corespunzător 

profesorului. 

20. Puteți alege câte rânduri sa fie afișate pe pagină (10, 25, 50 sau 100 de rânduri). Navigarea 

între pagini se face prin clic pe săgeți . 

 

 

 

Mult succes! 
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