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CĂTRE,

TOATE  UNITĂȚILE  DE  ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL

PRECIZĂRI  PRIVIND  DESFĂŞURAREA  ETAPEI  JUDEŢENE  A  CONCURSULUI
NAȚIONAL DE GEOGRAFIE ,, TERRA- MICA OLIMPIADĂ DE GEOGRAFIE”– 25  MARTIE 2023

În atenția profesorilor de geografie

Concursul Național de Geografie ,, Terra- Mica Olimpiadă de Geografie”, faza județeană, se va
desfășura la Liceul Teoretic "Ion Creangă" Tulcea, în data de 25 martie 2023.

  Concursul școlar național de geografie ,,Mica olimpiadă de geografie – Terra” se adresează
elevilor din clasele V-VII din instituțiile de învățământ de stat și private din România.

Nu se admite participarea elevilor de la clasele inferioare la clasele superioare şi nici invers.
             Pentru informații punctuale funcționează  un site al concursului, realizat în colaborare cu
Societatea de Geografie din România (SGR) și Editura CD PRESS.

Elevii participanți vor fi prezenți la centrul de concurs având asupra lor carnetul de elev vizat
pentru anul școlar în curs și un document de identitate. 

În cadrul etapei județene elevii vor susține o probă scrisă, cu durata de 90 minute.
La intrarea în sala de concurs elevii vor primi un cod personal, care va fi folosit pentru afișarea

rezultatelor.
Este interzis accesul elevilor, în sala de concurs, cu orice fel de materiale informative: manuale,

culegeri,  tabele  periodice,  caiete,  etc.  De  asemenea,  se  interzice  accesul,  în  sala  de  concurs,  cu
telefoane mobile. 

Eventualele contestații  se pot depune la secretariatul  Liceului Teoretic "Ion Creangă" Tulcea
în ziua de luni, 27 martie 2023, în intervalul orar 8.00-12.00 de către elevul major/ părintele elevului
minor. Rezultatele după recorectare vor fi trimise direct școlii  din care provin elevii  care au depus
contestații.

Unitățile de învățământ care au elevi participanți la faza județeană vor transmite pe adresa de e-
mail: mariana.pavel@isjtulcea.ro,  până la data de 13 martie 2023, tabelul  următor:

Nr.
crt.

Nume, inițiala tatălui și
prenumele 

Clasa Unitatea de învățământ Nume și prenume
profesor

îndrumător

          Elevii participanți la etapa județeană vor prezenta în ziua desfășurării probei un Acord privind
prelucrarea datelor cu caracter personal  ( anexa ) semnat de către părinte/tutore legal.

Comisia de organizare, evaluare și soluționare a contestațiilor

Președinte,
 Inspector Școlar General Adjunct,

Mioara RANCIU 
   

Președinte executiv,

 Mariana PAVEL 

Str. Dobrogeanu Gherea nr. 3-4, 820007, Tulcea

Tel: +40 (0)240 51 57 71, +40 (0) 240 51 44 89 Fax: +40 (0)240 51 18 86
E-mail: contact@isjtulcea.ro; www.isjtulcea.ro

mailto:mariana.pavel@isjtulcea.ro

