
   Manual de utilizare Codeforces 

 

De reținut: 

 Problemele vor utiliza fișiere de intrare și ieșire, care vor fi 

precizate în enunțul fiecărei probleme;  

 Fiecare problemă va avea sau nu subtask-uri. Un subtask este o 

mulțime de teste ce respectă anumite proprietăți speciale, precizate 

în problemă, care valorează punctaje parțiale. Exemple de moduri 

în care vor fi precizate subtask-urile: 

 

 
 Problemele care au subtask-uri vor avea de obicei testele grupate. 

Un grup de teste reprezintă testele ce aparțin unui anumit subtask, 

ce valorează împreună atât cât este precizat în enunț că va fi 

punctat respectivul subtask. În cazul în care toate testele sunt 

corecte în cadrul unui grup, participantul va obține punctajul 

complet pentru acel grup, iar în caz contrar, acesta va obține 0 

puncte pe grupul respectiv; 

 În cazul în care problema conține subtask-uri, dar testele nu sunt 

grupate, acest lucru va fi precizat în enunț, iar testele se vor puncta 

individual 

 Problemele nu sunt ordonate crescător după dificultate, așa că 

este recomandat ca participantul să le citească pe toate și să 



încerce să obțină și punctaje parțiale, în cazul în care nu are o 

soluție de 100 de puncte!!! 

 

Procedura de folosire a platformei Codeforces:  

Pasul 1:  

Pentru a vă înregistra, trebuie să fiți logați pe platforma Codeforces, apoi 

să accesați link-ul oferit de comisie. Pagina va arăta ca în imagine, unde 

trebuie să apăsați pe butonul Register. 

 

 

Veți fi redirecționați la formularul de înscriere, unde trebuie să vă 

asigurați că ați bifat căsuța “as individual participant” și să dați mai 

departe Register. 

 



 

Pasul 2: 

După ce vă înregistrați, în cazul în care sunteți scoși de pe pagina 

concursului, accesați din nou linkul primit. Acum pagina va arăta așa. 

 

Prin apăsarea butonului Enter, veți ajunge în pagina principală a 

concursului.  

 

Pentru a vedea o problemă, apăsați pe titlul ei. 

 



Pasul 3: 

Pentru a trimite o sursă, apăsați pe Submit Code. 

 

Alegeți problema la care doriți să trimiteți codul, SELECTAȚI 

LIMBAJUL GNU G++17, apoi dați paste la cod și apăsați butonul 

Submit. 

Pasul 4:  

Pentru a vedea verdictul și punctajul obținut de o sursă, veți avea la 

dispoziție tabul “My submissions”, care se află lângă tabul “Submit 

Code”. Acesta va arăta în felul următor: 

 

Dacă apăsați pe punctaj, va apărea un pop-up numit Judgement Protocol, 

care vă arată verdictul pe fiecare test, respectiv punctajul obținut pe 

fiecare grupă de teste. Un exemplu de pop-up este acesta: 



 

Pentru a accesa submisia și a vedea codul pe care l-ați trimis, apăsați pe 

numărul din stânga și se va deschide acest pop-up: 

 

Din acest pop-up, puteți da copy la cod pentru a-l modifica sau puteți 

merge către pagina submisiei. 



Pentru a pune întrebări comisiei prin intermediul platformei, 

mergeți în pagina principală (Dashboard) și apăsați pe butonul Ask 

Question. Acolo veți selecta problema pentru care adresați 

întrebarea și scrieți întrebarea. Tot pe platformă vă vom răspunde 

la întrebări. 

 

Vă urăm mult succes!!! 


