
  

 

OLIMPIADA DE CULTURĂ GENERALĂ A TINERILOR CLUJENI – „CUGET” 

Instrucțiuni de lucru privind semifinala competiției (18 noiembrie 2017)  

  

PREAMBUL 

Semifinala se desfășoară la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afecerilor – FSEGA (str. 

Teodor Mihali, nr. 58-60, Cluj-Napoca), sâmbătă, 18 noiembrie 2017, începând cu ora 10:30.  

 

Semifinala constă în două probe: proba de bază și proba de baraj. Proba de bază constă în 

completarea unui chestionar cu 25 de întrebări, iar proba de baraj conține trei întrebări, ale căror 

răspunsuri vor fi luate în considerare doar în cazul în care minim doi concurenți obțin același număr de 

puncte în urma completării probei de bază și se situează pe poziția numărul 15 (ultima poziție eligibilă 

pentru participarea în finală) 

 

În urma susținerii probelor din semifinală, se vor califica în finală primii 15 concurenți din fiecare 

grupă de vârstă, în ordinea punctajului obținut.  

 

Organizarea concursului, supravegherea, corectarea chestionarelor şi centralizarea rezultatelor se 

realizează prin efortul şi bunăvoinţa echipei de membri-voluntari ai Asociației Femeilor de Afaceri Cluj.  

PARTICIPANȚI: Tineri cu vârste între 14 și 25 de ani care s-au calificat în semifinală, obținând punctajul 

minim de 20 de puncte în etapa anterioară și elevii de liceu* care nu studiază la una din cele 31 de școli 

participante, dar care s-au înscris în competiție prin completarea formularului de înscrieri de pe site-ul 

www.cuget.afacj.ro.  

- GRUPA G1: elevi din clasele a IX-a și a X-a, atât din școlile participante, cât și din afara școlilor 

participante, care au obținut punctajul minim de 20 de puncte în etapa anterioară; 

- GRUPA G2: elevi din clasele a XI-a și a XII-a, atât din școlile participante, cât și din afara școlilor 

participante, care au obținut punctajul minim de 20 de puncte în etapa anterioară; 

* - GRUPA G4: elevii din clasele a IX-a și a X-a, respectiv a XI-a și a XII-a, din afara școlilor participante, 

care s-au înscris în competiție prin completarea formularului de înscrieri de pe site-ul 

http://www.cuget.afacj.ro/


  

 

www.cuget.afacj.ro, în perioada de înscriere. Aceștia vor participa alături de ceilalți concurenți din 

grupele G1 și G2, în funcție de clasa din care fac parte 

1. ASPECTE ORGANIZATORICE 

 

1.1 În ziua concursului, organizatorii vor pune la dispoziția echipei de voluntari chestionarele și 

baremul de corectură (răspunsurile corecte, pentru a se face verificarea și punctarea), în plicuri sigilate. 

1.2 Înainte de-a intra în sala de concurs, concurenţii calificați în semifinală se vor înregistra, pe baza 

cărții de identitate prezentată comisiei de înregistrare, în perioada 10:30 – 11:00. 

1.3 Înregistrarea tuturor participanților se va face în ziua concursului, în holul din fața Aulei 

Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor – FSEGA (str. Teodor Mihali, nr. 58-60), de la 

etajul I. 

1.4 Toți participanții vor fi repartizați după înregistrări în sala în care se desfășoară simultan probele 

de concurs: Aula. 

1.5 Toți concurenții au obligația de a-și închide telefoanele înainte de intrarea în sală și până la 

încheierea concursului.  

1.6 La ora anunțată pentru concurs, supraveghetorii vor prezenta concurenților toate instrucțiunile 

cu privire la desfășurarea concursului și completarea chestionarelor. 

1.7 După prezentarea instrucțiunilor, în fața participanților, supraveghetorii vor desigila plicurile cu 

chestionarele și le vor împărți concurenților conform categoriilor de vârstă din care fac parte. 

1.8 Concurenții vor completa datele personale iar apoi, aceștia au la dispoziție 15 minute pentru a 

completa chestionarul de bază și pentru a răspunde la cele trei întrebări de baraj; pentru buna 

desfășurare a concursului, participanții vor putea părăsi sala doar după expirarea timpul de 15 minute, 

chiar dacă au terminat de completat chestionarul.  

1.9 Toate chestionarele completate vor fi predate supraveghetorilor înainte ca participanți să 

părăsească sala. 

 

2. CALENDARUL ETAPEI  

 

2.1 Înregistrarea participanților va avea loc în intervalul 10:30-11.00, la Biroul de înregistrări de la 

etajul 1, din fața Aulei Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afecerilor.  

2.2 Participanții vor fi repartizați în funcție de grupa din care fac parte în sala de concurs: Aula. 

2.3 Concursul va începe la ora 11:00. 

 

http://www.cuget.afacj.ro/


  

 

3. COMPLETAREA CHESTIONARULUI 

 

3.1 Vor exista trei tipuri diferite de chestionare, conform grupelor G1 si G2. Fiecare chestionar va 

conține 25 de întrebări în proba de bază și 3 întrebări în proba de baraj. 

3.2 Fiecare participant bifează (X) răspunsul corect pentru fiecare dintre cele 28 de întrebări.  

3.3 Chestionarele se completează contra-cronometru de către participanți, timpul de răspuns este 

de 15 minute pentru întreg chestionarul (proba de bază și proba de baraj). Timpul nu include și 

completarea datelor de identificare ale concurenților pe chestionar: Nume, Inițiala tatălui, Prenume, 

Data nașterii și Acordul de participare la Olimpiada Cuget + CNP, adresa de e-mail, numărul de telefon și 

clasa acestea fiind completate după ce fiecare participant a primit chestionarul.  

3.4 Fiecare întrebare are un singur răspuns corect din 3 variante posibile. 

3.5 Pentru fiecare răspuns corect se acordă un punct, numărul maxim de puncte fiind 25 în proba de 

bază și 3 în proba de baraj. 

3.6 Întrebările la care se identifică mai multe variante de răspuns completate sau niciunul vor fi 

marcat cu 0 puncte. 

3.7 Dacă un participant dorește să-și schimbe răspunsul va colora integral pătrălelul cu răspunsul 

inițial și va bifa (X) căsuța cu răspunsul final. 

3.8 Se vor califica în finală primii 15 concurenți care au obținut cele mai mari punctaje la 

chestionarul din proba de bază.  

3.9 Concurenții vor completa și cele trei întrebări de baraj, în timpul concursului, dar răspunsurile la 

aceste întrebări se vor lua în considerare doar în cazul în care minim doi concurenți obțin același număr 

de puncte în urma completării probei de bază și se situează pe poziția numărul 15 (ultima poziție 

eligibilă pentru participarea în finală). 

 

4. CORECTAREA ȘI AFIȘAREA REZULTATELOR 

 

4.1 Corectarea chestionarelor se va realiza în ziua concursului, de către comisia de evaluare. 

Corectarea se va realiza pe baza baremului afișat. 

4.2 Baremul de corectură și chestionarele pentru fiecare categorie de vâstă vor putea fi consultate 

pe site-ul www.cuget.afacj.ro în ziua concursului, începând cu ora 15:00.  

4.3 Lista participanţilor calificați în finală se va publica pe site-ul oficial: cuget.afacj.ro în ziua 

concursului, începând cu ora 15:00. 

4.4 Chestionarele corectate și lista participanţilor calificați în finală se arhivează la sediul 

organizatorului, care le păstrează până la încheierea ultimei etape a fiecărei ediții a Olimpiadei. 

http://www.cuget.afacj.ro/

