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I. Prezentare generală 

1.1 Statut de organizatori au doar asociațiile reprezentative ale facultăților de geografie din 

principalele centre universitare: Liga Studenților la Geografie și Geologie (LSGG Iași), EGEA 

Cluj-Napoca, GEOTIM EGEA și Asociația Studenților Geografi – ASG.  

1.2 Grupul țintă: elevii de clasele IX – XII din instituții de învâțâmânt publice și private din 

România.  

1.3 Nu se percep taxe de participare. 

 

II. Etapele concursului  

2.1 Concursul se desfășoară pe două etape: etapa regională și etapa națională.  

2.2 Etapele regionale sunt organizate de către fiecare organizație menționată anterior, astfel: 

2.2.3 Elevii din județele: Argeș, Brașov, București, Buzău, Călărași, Constanța, 

Dâmbovița, Dolj, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Olt, Prahova, Teleorman, Tulcea și Vâlcea se pot 

înscrie în concursul GeoMondis în cadrul Facultății de Geografie din Universitatea din 

București. 

2.3 Etapa națională se desfășoară în fiecare an prin rotație într-un centru universitar din cele 

patru orașe.  

2.4 La etapa națională vor participa primele două echipaje clasate de pe fiecare zonă.  

2.5 Nu se admite redistribuirea locurilor echipelor câștigătoare în cazul în care acestea nu pot să 

onoreze prezența la etapa națională.  

2.6 În situația obținerii de punctaj egal pentru două sau mai multe echipe, de pe locul II, 

respectiv III, se va organiza o probă de baraj ce constă în rezolvarea unui subiect oral 

suplimentar. În urma barajului, echipa care va avea un punctaj mai mare, va fi calificată la etapa 

națională.  

2.7 În situația obținerii de punctaj egal între primele două echipaje clasate, nu se va 

solicita/organiza probă de baraj, fiind automat amândouă calificate la etapa națională.  

2.8 Etapa națională a concursului se va organiza într-o unitate de învățământ din 

orașul/municipiul din care organizația studențească provine. 
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III. Selecția participanților 

3.1 Fiecare echipaj înscris în concurs trebuie să fie alcătuit din patru membri, din ani de studiu 

diferiți. 

3.2 Fiecare membru al unui echipaj trebuie să participe în concurs la categoria de cunoștințe 

echivalentă cu anul de studiu în care se află în cadrul ciclului liceal, respectiv: elevii claselor a 

IX-a vor fi evaluați pentru cunoștințele programei școlare de clasa a IX-a, elevii claselor a X-a 

vor fi evaluați pentru cunoștințele programei școlare de clasa a X-a, elevii claselor a XI-a vor fi 

evaluați pentru cunoștințele programei școlare de clasa a XI-a, iar elevii claselor a XII-a vor fi 

evaluați pentru cunoștințele programei școlare de clasa a XII-a. 

3.3 Fiecare echipaj va fi înscris în concurs de către un cadru didactic îndrumător, pe baza 

formularului de înscriere. 

3.4 Fiecare echipaj trebuie să fie însoțit de către unul sau mai multe cadre didactice din cadrul 

liceului din care provin. 

3.5 O instituție de învățământ poate fi reprezentată de unul sau mai multe echipaje, cu condiția ca 

fiecare echipaj să aibă un cadru didactic îndrumător diferit. Un cadru didactic nu poate înscrie 

mai mult de un echipaj. 

3.6 Un participant nu poate fi membrul mai multor echipaje.  

 

IV. Regulament de ordine interioară pe durata probelor de concurs 

4.1 Proba teoretică scrisă  

4.1.1 Atât la etapa regională, cât și la etapa națională concurenții vor primi acces în sălile 

de concurs doar pe baza cărții de identitate și/sau a carnetului de elev. 

4.1.2 Accesul în sala de concurs pe perioada desfășurării acestuia nu este permis decât 

voluntarilor asociației organizatoare (comisia de organizare). 

4.1.3 Comisia de supraveghere își rezervă dreptul de a organiza așezarea în sală a 

echipajelor.  

4.1.4 Timpul de lucru alocat probei teoretice scrise este de 3 ore, din momentul în care 

toate echipajele au în posesie subiectele. 

4.1.5 Lucrarea unui echipaj trebuie să fie redactată și scrisă de o singură persoană, 

delegată de echipaj. Nerespectarea acestei reguli, se consideră fraudă.  

4.1.6 Lucrarea trebuie să fie redactată doar cu pix/stilou cu aceeași nuanță de albastru. 

4.1.7 În cazul în care un participant solicită părăsirea sălii de concurs, din orice motiv, 

comisia de supraveghere își rezervă dreptul de a desemna un însoțitor. 
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4.1.8 Participanții trebuie să aibă asupra lor: riglă/ instrument de măsurat, hârtie 

milimetrică/foaie de calc, creion, ascuțitoare, radieră. Alte instrumente, precum calculatorul, 

telefonul, smartwatch se consideră fraudă.  

4.1.9 Lucrările pot fi predate doar după 1 oră și jumătate de concurs.  

4.1.10 Baremele vor fi afișate în afara sălii de concurs, după 1 oră și jumătate. 

4.1.11 Participanții pot contesta doar punctajul probei teoretice scrise. Acestea vor fi 

depuse imediat după afișare, iar soluționarea se va face pe loc. 

4.2 Proba orală 

4.2.1 Echipajele sunt obligate să respecte ordinea aleatorie impusă de comisia de 

evaluare.  

4.2.2 Accesul în sala de concurs pe perioada desfășurării acestuia  nu este permis decât 

voluntarilor asociației organizatoare (comisia de organizare), comisiei de evaluare dar și 

profesorilor îndrumători.  

4.2.3 Timpul de consultare alocat fiecărui echipaj este de 5 minute. Fiecare membru din 

echipaj va răspunde la întrebarea alocată anului său de studiu.  

4.2.4 Comisia de evaluare își rezervă dreptul de a aloca întrebări suplimentare.  

4.2.5 Participanții sunt obligați să nu părăsească sala de concurs până când toate 

echipajele sunt evaluate.  

4.2.6 Nu este permisă utilizarea niciunui instrument de măsurat/calculat. 

4.3 Proba practică 

4.3.1 Fiecărui echipaj îi sunt alocați doi voluntari din echipa de organizare, care îi va 

însoți pe tot parcursul traseului.  

4.3.2 Participanților le este interzis să ceară indicații de orice fel organizatorilor care îi 

însoțesc pe traseu.  

4.3.3 Participanții sunt obligați să respecte regulile de siguranță impuse de către 

voluntarii însoțitori.  

4.3.4 Participanții sunt obligați să predea toate telefoanele voluntarilor însoțitori pe durata 

desfășurării probei practice.  

4.3.5 Durata de desfășurare a probei practice pentru etapa regională este de o oră și 

jumătate, iar pentru etapa națională, durata este de aproximativ 3 ore.  
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4.4 Considerații generale 

4.4.1 În cazul în care un membru al unui echipaj încalcă una din reguli, aceasta se 

consideră fraudă, iar echipajul riscă eliminarea.  

4.4.2 Participanții sunt obligați să respecte programul impus de organizatori, să nu 

părăsească neînsoțiți incinta Universității sau fără acord.  

4.4.3 Participanții au obligația ca pe parcursul concursului, să semneze următoarele 

documente:  

-foaia de prezență; 

-fișa de predare a lucrării; 

-procesul verbal prin care au luat la cunoștință prezentul regulament; 

-GDPR (Regulament General privind Protecția datelor) 

 

 

 

 

 

 


