INSPECTORATUL ŞCOLAR
JUDEŢEAN CARAŞ-SEVERIN

MINISTERUL EDUCAȚIEI

NR. ................./ 11.05.2022

Avizat,
Inspector școlar general,
Prof. Lavinia Carina PRISTAVU
Inspector școlar general adjunct,
Prof. Robert Nosal

CĂTRE,
Doamnele/Domnilor Directori din unitățile de învățământ preuniversitar
În atenția cadrelor didactice care predau disciplina geografie și au elevi calificați la etapa națională

Ref. Concursul Național de Geografie „Terra”„ pentru clasele V-VII, etapa națională

Prin prezenta, vă informăm că etapa națională a Concursului Național de Geografie „Terra” se va
desfășura sâmbătă, 14 mai 2022, începând cu ora 10:00 la Colegiul Național ”Mircea Eliade” Reșița.
PRECIZĂRI IMPORTANTE:
Modificarea datei de desfășurare a etapei naționale prevăzută în calendarul competițiilor școlare;
Clasamentele transmise de Comisia județeană, inclusiv cel de pe site-ul IȘJ CS nu cuprind
până la această dată calificarea elevilor la etapa națională pe site-ul IȘJ CS.
Se anexează tabelul centralizat cu elevii calificați la etapa națională, transmis la nivel
național pentru județul Caraș-Severin.
Accesul elevilor în săli se va face în intervalul 9,00-9,30 pe baza carnetului de elev, avizat pentru
anul şcolar 2021-2022;
Organizarea și desfășurarea etapei naționale a Concursului Național de Geografie pentru clasele
V-VII, se va face în conformitate cu prevederile Regulamentului specific de organizare și desfășurare
nr.27213/01.04.2022 care se regăsește pe site-ul Terra, în conformitate cu Procedura Operațională și Nota
transmise pe grupurile de lucru - geografie;
Durata probei scrise este de 90 de minute;
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Subiectele și baremele de evaluare și de notare sunt elaborate la nivel de Comisie Centrală a
competiției naționale;
Soluționarea contestațiilor și stabilirea rezultatelor finale se realizează conform Metodologieicadru de organizare și desfășurare a competițiilor şcolare.

Inspector școlar istorie, geografie, socio-umane,
Prof. Marinela Daniela RĂDUȚĂ
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