
 

Condiții de participare la 

Olimpiada internațională de limba germană modernă 

(IDO) – Hamburg, 25 iulie – 5 august 2022 

  

În cadrul etapei etapei naționale a olimpiadei vor fi selectați în lotul 

național lărgit doar elevi care îndeplinesc următoarele condiţii de 

participare la etapa internaţională: 

  

• se exclud, în conformitate cu regulamentul olimpiadei 

internaționale, participanții  care în trecut au fost înscriși la clase cu 

predare în limba germană maternă, cei a căror limbă maternă este limba 

germană și cei care au trăit mai mult de 6 luni consecutiv în spațiul 

germanofon; 

 

 

• la Olimpiada internațională pot participa doar elevi care la 

momentul desfășurării acesteia au între 14 și 17 ani (14 ani împliniți 

până pe data de 25 iulie și 18 neîmpliniți până pe data de 6 august); 

 

 

• elevii participanți la Olimpiada internațională trebuie să fie 

vaccinați împotriva COVID-19 cu un vaccin aprobat la nivelul Uniunii 

Europene, iar de la a doua doză să fi trecut minim 14 zile la momentul 

începerii olimpiadei, respectiv maxim 9 luni sau vindecați în ultimele 

180 de zile premergătoare olimpiadei. În cazul în care de la a doua doză 

au trecut mai mult de 9 luni, elevii pot participa dacă li s-a administrat 

doza booster.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Criterii de selecție a elevilor 

pentru lotul național lărgit în vederea participării 

la Olimpiada internațională de limba germană modernă 

(IDO) – Hamburg, 25 iulie – 5 august 2022 

  

În cadrul etapei etapei naționale a olimpiadei vor fi selectați în lotul 

național lărgit doar elevi care îndeplinesc condiţiile de participare la 

etapa internaţională şi care: 

 

• sunt premianţi ai  probelor individuale de la cele două categorii la 

care se desfășoară olimpiada; 

 

 

• au obținut la SP1 (Originalitate și încadrare în temă) un punctaj 

bun, stabilit de comisie în funcție de nivelul de dificultate al subiectelor, 
chiar dacă nu au obținut premii; 

 

 

• dau dovadă de competențe sociale și de comunicare constatate de 

membrii comisiei centrale atât în perioada de pregătire a probei de 

proiect, cât și cu ocazia prezentării proiectelor. 

  

Anterior selecţiei lotului, fiecare elev îşi va declara disponibilitatea de 

participare la Olimpiada internațională. 

  

Lotul național lărgit va fi selectat dintre elevii care îndeplinesc criteriile 

menționate mai sus, printr-o probă specifică, în concordanță cu cerințele 

Olimpiadei internaționale. 

 


