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Conduita concurenţilor 
la toate etapele Olimpiadei de informatică 

și la probele de baraj1 
 
 
1. Concurenţilor li se interzice ca în programele lor:  

 să folosească biblioteci externe. Prin bibliotecă externă se înţelege oricare 
bibliotecă care nu e parte a Bibliotecii Standard C++ (exemplu: subprograme din 
CRT sau conio.h);  

 să solicite introducerea altor date decât cele specificate în enunţul problemei. De 
exemplu, programul nu trebuie să se încheie cu readln, readkey, getch(), etc. 
(solicitând astfel comisiei tastarea unor caractere). Programul va aştepta inutil 
introducerea acestor date şi va depăşi timpul de executare specificat în enunţul 
problemei;  

 să acceseze reţeaua;  

 să atace securitatea oricărui calculator din reţea sau a sistemului de evaluare;  

 să acceseze sau să creeze alte fișiere decât cele specificate în enunţul problemei;  

 să utilizeze tehnici de programare cu scopul de a bloca compilarea sursei (de 
exemplu: instanțieri template recursive);  

 să facă apeluri de sistem nelegate de problemele din competiţie;  

 să execute alte programe.  
 
2. În timpul concursului, concurenţilor nu le este permis:  

 să utilizeze reţeaua pentru orice altceva decât comunicarea cu sistemul de 
evaluare;  

 să utilizeze dischete, CD-uri sau flash-uri, smartphone-uri;  

 să utilizeze alte surse de documentare decât Help-ul mediului folosit şi 
documentaţia pusă la dispoziţie de către comisie;  

 să interfereze în vreun mod cu activităţile altui concurent;  

 să încerce să deterioreze mediile de lucru;  

 să încerce să deterioreze sistemul de evaluare;  

 să utilizeze orice mijloace de comunicare.  
 
Observaţii:  
Având în vedere că evaluarea este automată, concurenţii trebuie:  

 să respecte întocmai restricţiile specificate în enunţul problemei, având în vedere 
faptul că enunţurile problemelor pentru gimnaziu/liceu pot include restricţii în ce 
priveşte limitarea timpului de executare, limitarea memoriei totale folosite de către 
programe sau limitarea dimensiunii în bytes a surselor, formatul fișierelor de ieșire;  

 să nu schimbe denumirea sau ID-ul problemelor.  

                                                           
1 Extras din ”REGULAMENT SPECIFIC PRIVIND ORGANIZAREA ŞI  
  DESFĂŞURAREA OLIMPIADEI DE INFORMATICĂ” 
  http://olimpiada.info/oji2018 
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