
Regulamentul concursului OLIMPIADA DE CULTURĂ 

GENERALĂ A TINERILOR CLUJENI 

ediția I 

Clasele a IX-XII și tineri 18-25 ani 

                                                                                       

Preambul 

Prezentul regulament reprezintă ansamblul condițiilor și normelor privind desfășurarea 

concursului educațional „OLIMPIADA DE CULTURĂ GENERALĂ A TINERILOR 

CLUJENI” 

Articolul 1. Organizatorii și scopul concursului: 

Asociația Femeilor de Afaceri Nord-Vest cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-

Napoca, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj, Facultatea de Ştiinţe 

Economice şi Gestiunea Afacerilor, TVR Cluj în calitate de co-producător şi Vitrina 

Advertising în calitate de partener de comunicare au inițiat un proiect educațional, 

dezvoltat la nivelul orașului Cluj-Napoca, care are ca scop schimbarea mentalității, la 

nivelul comunității clujene, legate de cultura generală, dar mai ales în rândul elevilor și 

tinerilor. 

Organizatorii, pentru buna funcționare a proiectului, au hotărât următoarele: 

 Concursul să aibă un Regulament Oficial. 

 Participanţii la acest concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile 

Regulamentului Oficial. 

 Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul 

Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțul 

prealabil de prezentare a acestor modificări/schimbări pe site-ul: 

www.cuget.afacj.ro 

 Constituirea unui Consiliu Științific pentru elaborarea chestionarelor pe cele 10 

domenii de cultură generală. 

 



 

Articolul 2. Locul organizării concursului 

2.1. Pentru etapa I (G1 şi G2)  pe clase si pe scoala, - elevi, proiectul este realizat în 

unitățile de învățământ care și-au anunțat participarea, în numar de 25: Colegiul Tehnic 

Energetic, Colegiul Naţional George Coşbuc, Liceului Teoretic Eugen Pora, Liceul 

Teoretic Onisifor Ghibu, Liceului de Arte Vizuale Romulus Ladea, Colegiul Naţional 

Emil Racoviţă, Liceul Teologic Reformat Cluj, Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu, Liceul 

Teoretic Avram Iancu, Liceul Teoretic Victor Babes, Colegiul Naţional Pedagogic 

Gheorghe Lazăr, Liceul Teoretic Lucian Blaga, Colegiul Național George Barițiu, 

Colegiul Tehnic Edmond Nicolau, Colegiului Economic Iulian Pop, Liceul Teoretic 

Gheorghe Şincai, Liceul Tehnologic Alexandru Borza, Colegiul Tehnic Anghel Saligny, 

Liceul de Informatică Tiberiu Popoviciu, Liceul Teologic Adventist Maranatha, Liceul 

Teologic Baptist Emanuel, Liceul Teoretic Mihai Eminescu, Colegiul Tehnic de 

Comunicatii Augustin Maior, Liceul cu Program Sportiv, Liceul Teoretic Brassai 

Samuel.  

2.2.1 Etapa pe clasă (G1 – elevi clasele aIX-a şi a X-a şi G2 – elevi clasele a XI-a şi a XII-a): 

miercuri, 26 octombrie de la ora 14.00 – se va desfașura în cadrul liceelor şi colegiilor 

participante. 

2.2.2 Etapa pe oraş (G3 – tineri cu vârstă cuprinsă între 18-25 de ani): sâmbătă, 29 

octombrie, la FSEGA, ora şi amfiteatrul se vor comunica ulterior pe site-ul 

www.cuget.afacj.ro cu 10 zile înainte de competiţie.  

2.2.3 Semifinala: sâmbătă, 19 noiembrie, la FSEGA, ora şi amfiteatrul se vor comunica 

ulterior pe site-ul www.cuget.afacj.ro cu 10 zile înainte de competiţie. În cadrul 

semifinalei vor participa toate grupele: 

G1 – elevi de clasa a IX-a şi a X-a care au trecut de etapa pe clasă din cadrul şcolilor 

intrate în competiţie 

G2 – elevi de clasa a XI-a şi a XII-a care au trecut de etapa pe clasă din cadrul şcolilor 

intrate în competiţie 

G3 – tineri cu vârstă cuprinsă între 18-25 de ani care au trecut de etapa pe oraş 

G4-G1 – tineri de clasa a IX-a şi a X-a care s-au înscris pe site, ai căror şcoli nu se află în 

competiţie 
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G4-G2 - tineri de clasa a XI-a şi a XII-a care s-au înscris pe site, ai căror şcoli nu se află în 

competiţie 

2.2.4 Finala – sâmbătă, 26 noiembrie în Aula din cadrul FSEGA, ora se va comunica 

ulterior pe site-ul www.cuget.afacj.ro cu 10 zile înainte de competiţie. 

Articolul 3. Condiții de participare 

3.1. La concurs au dreptul de a participa elevii înscriși la clasele IX–XII atât din școlile 

înscrise în proiect, cât și din alte școli și tinerii cu vârsta cuprinsă între 14 și 25 de ani. 

3.2. Nu pot participa la acest concurs Organizatorii, angajaţii Organizatorilor, Membrii 

Consiliului Știintific, Partenerii proiectului şi nici rudele acestora de gradul I. 

3.3. Elevii și tinerii care nu sunt din școlile înscrise în proiect vor accesa formularul de 

înscriere online (site-ul www.cuget.afacj.ro ), iar la în cadrul semifinalei se vor identifica 

cu CI. 

3.4. Concursul va avea loc pe două grupe determinate de anii de studiu și alte trei grupe 

pentru cei ai căror şcoli nu au intrat în competiţie, cât şi pentru cei care nu sunt elevi: 

- G1: clasele IX-X 

- G2: clasele XI-XII 

- G3: tineri 18-25, care nu sunt elevi. Vârsta maximă împlinită este 25 de ani. 

- G4-G1 şi G4-G2: elevii care se înscriu din afara şcolilor participante. Aceştia vor fi uniţi 

cu grupa lor respectivă de studiu (G1 şi G2) după etapa II 

3.4.1. Elevii care din motive obiective au vârsta mai mică sau mai mare comparativ cu 

colegii lor de clasă vor participa în concurs la grupa determinată de anul de studiu. 

(“Clasa bate vârsta”) 

3.5. Consiliul Știintific va elabora întrebările tip grilă în mod diferit pentru cele trei 

grupe, conform nivelului de studii. 

3.6. Pentru elevii IX-XII concursul va avea loc în aceeași zi, de la aceeași ora, în fiecare 

instituție de învățământ participantă. 

3.7. Cadrul Didactic și supreveghetorii prezenți la etapa I la G1 şi G2 au obligația de a 

corecta conform grilei răspunsurile date de participanți, de a completa punctajul într-un 
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formular în dreptul numelui fiecarui participant și a datelor de identificare (CI) și de a 

lua semnătura acestuia, dupa completarea punctajului. Toate fișele vor fi sigilate într-un 

plic la încheierea competiției, împreună cu lista participantilor. Pentru închiderea și 

sigilarea plicului trebuie să existe martori. 

 

Articolul 4. Cerinţe referitoare la testele grilă 

4.1. Consiliul Știintific va elabora chestionare pe 10 domenii de cultură generală: Artă 

(Pictură, Sculptură, Arhitectură), Muzică și Dans, Teatru și film, Literatura română și 

universală, Științe exacte, Științele naturii, Geopolitică, Cluj-Napoca, Europa și 

europenism, Cultură web. 

4.2. Fiecare întrebare va avea 3 variante de răspuns dintre care doar una va fi corectă.  

4.3. Vor promova în etapa urmatoare si apoi in finală cei care au punctaj maxim, 

respectiv primii clasați. 

4.4. În marea finală vor participa 15 tineri din cadrul fiecărei categorii de vârstă, selectaţi 

în urma semifinalei. La proba semifinală chestionarul va conţine un număr de 28, dintre 

care 25 de întrebări pentru proba de sine stătătoare şi un set de 3 întrebări suplimentare 

(pentru proba de baraj) la care tinerii trebuie să răspundă. Rezultatul celor 3 întrebări va 

fi luat în considerare succesiv (1 din 3, 2 din 3, 3 din 3), la proba de baraj, în cazul unei 

egaliţăţi de puncte în procesul de selecţie al celor 15 finalişti. 

Articolul 5.  Transmiterea materialelor                                                                                   

5.1. Reprezentanții Asociației Femeilor de Afaceri Cluj împreună cu voluntarii AFA vor 

trimite testele grilă în plicuri sigilate, împreuna cu grila de verificare și lista de 

completat cu numele celor care se vor clasa pentru următoarea etapă, atât pentru școli, 

cât și pentru etapa I şi II a tinerilor.  

5.2. Plicul va fi desigilat în prezența martorilor. 

Articolul 6. Calendarul concursului 

6.1. Înscrierea în concurs şcoli participante (G1, G2): 

13 septembrie – 6 octombrie 2016   



6.2. Înscrierea în concurs pentru tineri 18-25 ani (G3) + elevii din afara şcolilor 

participante (G4-G1, G4-G2): 

6 – 26  octombrie 2016  

6.3. Concurs liceeni pe clase (G1, G2): 

26 octombrie de la ora 14.00 – se va desfașura în cadrul liceelor şi colegiilor 

participante. 

6.3.1. Anunțarea căştigătorilor pe şcoala - pe site (www.cuget.afacj.ro) şi în școlile 

participante în proiect. 

6.4 Concurs tineri cu vârstă cuprinsă între 18-25 de ani 

29 octombrie, la FSEGA, ora şi amfiteatrul se vor comunica ulterior pe site-ul 

www.cuget.afacj.ro cu 10 zile înainte de competiţie.  

6.4.1 Anunţarea câştigătorilor pe oraş se va face pe site (www.cuget.afacj.ro) 

6.5 Semifinala – toate categoriile de vârstă (G1, G2, G3, G4-G1, G4-G2) 

19 noiembrie, la FSEGA, ora şi amfiteatrul se vor comunica ulterior pe site-ul 

www.cuget.afacj.ro cu 10 zile înainte de competiţie. 

6.5.1. Anunţarea câştigătorilor se va face pe site (www.cuget.afacj.ro) 

6.6 Finala, 26 noiembrie în Aula din cadrul FSEGA, ora se va comunica ulterior pe site-

ul www.cuget.afacj.ro cu 10 zile înainte de competiţie. 

6.6.1 Anunţarea câştigătorilor se va face pe site (www.cuget.afacj.ro) 

Articolul 7. Premiile 

7.1. Pentru etapa III (clase, şcoala şi tineri), cei care întrunesc punctajul stabilit ca fiind 

câștigător și se califică în finală vor primi diplome de finaliști.  

7.2. Finala va avea premii în valoare de 15000 de lei, iar câştigătorii fiecărei grupe de 

vârste – G1, G2, G3 – vor primi: 

7.3.1. Locul I: 2500 RON 
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7.3.2. Locul al II-lea: 1500 RON 

7.3.3. Locul al III-lea: 1000 RON 

7.4. Fiecare participant va primi un kit CuGeT.   

Articolul 8. Diverse 

8.1. Fiecare participant va trebui să aibă asupra sa CI pentru a se putea identifica 

conform formularului de înscriere. 

8.2. Finala concursului va fi televizată și concurentii vor trebui să fie prezenti la o oră 

anunțată înainte pentru a putea stabili un scenariu al desfașurării concursului. 

8.3. Finala se va desfășura în fața publicului și fiecare grupă – G1, G2, G3 – va avea 

competiția sa, iar premierea se va face la sfârșit pentru toate cele 3 grupe – G1, G2, G3. 

 

 


