
ANUNȚ PENTRU PROBA DE BARAJ 
 

 Proba de baraj în vederea calificării în loturile participante la Olimpiada 

Internațională de Geografie (iGEO) 2019  și la Olimpiada de Geografie a 

Europei Centrale, de Sud și Sud-Est 2019  se va desfășura în ziua de vineri, 

3 mai 2019, începând cu ora 800. Pentru iGeo va fi selectată o echipă 

formată din 4 elevi, iar pentru Olimpiada de Geografie a Europei 

Centrale, de Sud și Sud-Est, vor fi selectate două echipe a câte 4 elevi: 

younger junior (12-15 ani) și junior (16-19 ani).  

Nivelul minim solicitat de cunoaștere a limbii engleze este B2. 

Proba de baraj va începe cu proba orală, care este eliminatorie. 

Proba scrisă va începe între orele 1500 și 1600, în funcție de numărul de 

candidați înscriși la proba orală. 

Durata interviului/testului oral este de aproximativ 10 minute pentru 

fiecare candidat, iar durata probei scrise de evaluare este de 90 de minute.  

În caz de egalitate de punctaj, departajarea finală se va realiza în 

funcție de nota obținută la proba teoretică scrisă.  

 

Alte condiții: 

- Candidații trebuie sa aibă vârsta între: 

• 16 și 19 ani (inclusiv) la data de 30 iunie 2019 pentru iGeo (să fie 

născuți între 1 iulie 1999 și 29 iunie 2003) 

• 12 şi 19 ani (inclusiv) în perioada 23 iunie-28 iunie 2019 pentru 

Olimpiada de Geografie a Europei Centrale, de Sud și Sud-Est (să 

fie născuți între 29 iunie 1999 și 22 iunie 2007). 

- Candidații trebuie să fi obținut cel puțin 85 de puncte (media generală 

8,50) la faza națională a Olimpiadei de Geografie 2019. 

- Candidații trebuie să aibă asupra lor cartea de identitate/certificatul de naştere. 

Înscrierile la proba de baraj se primesc în ziua de joi 2 mai 2019, între 

orele 1900 şi 2100  la Universitatea Dimitrie Cantemir din Târgu Mureș. 
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