
 

OLIMPIADA DE CULTURĂ GENERALĂ A TINERILOR CLUJENI – „CUGET” 
Instrucțiuni de lucru privind etapa pe oraș (29 octombrie 2016) 

  
PREAMBUL  

Etapa pe oraș are  caracter de masă și se desfășoară la Facultatea de Științe 

Economice și Gestiunea Afacerilor – FSEGA (Strada Teodor Mihali, nr. 58-60), etajul 

1, în data de 29 octombrie 2016 - sâmbătă, începând cu ora 11:00.  

Organizarea concursului, supravegherea, corectarea chestionarelor şi centralizarea 

rezultatelor se realizează prin efortul şi bunăvoinţa membrelor voluntare din cadrul 

Asociației Femeilor de Afaceri (AFA) Cluj, organizatorii Olimpiadei. 

 

PARTICIPANȚI: Tinerii clujeni cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani, care s-au înscris 

în perioada 5-26 octombrie 2016 prin completarea formularului de înscriere de pe 

site-ul www.cuget.afacj.ro  

 

ASPECTE ORGANIZATORICE 

1.1 În ziua concursului, Asociația Femeilor de Afaceri Cluj pune dispoziția 

supraveghetorilor chestionarele și baremul de corectură (răspunsurile 

corecte, pentru a se face verificarea și punctarea), în plicuri sigilate;   

1.2 La ora 11:00, participanții sunt așteptați la Facultatea de Științe Economice și 

Gestiunea Afacerilor – FSEGA (Strada Teodor Mihali, nr. 58-60), etajul 1, în 

data de 29 octombrie 2016 – sâmbătă.  

1.3 Înainte de intrarea în sală, participanții vor trece pe la mesele de înregistrare, 

aflate pe holul de la etajul 1, de la FSEGA. Acolo ei se vor legitima cu Cartea 

de Identitate valabilă. 

1.4 După înregistrare, participanții vor intra în sală (AULA MAGNA) și vor aștepta 

următoarele instrucțiuni. 

1.5 După ce toți participanții prezenți s-au înregistrat, începe concursul.  

1.6 După concurs, baremul de corectare va fi afișat pe avizierul din incinta 

Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor – FSEGA. 

 

2. COMPLETAREA CHESTIONARULUI 

2.1 Fiecare participant bifează (X) răspunsul corect pentru fiecare dintre cele 25 

de întrebări.  

2.2 Chestionarele se completează contra-cronometru de către participanți, 

timpul de răspuns este de 15 minute pentru setul de 25 întrebări. Timpul nu 

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


 

include și completarea datelor de identificare ale concurenților pe chestionar 

și Acordul de participare la Olimpiada Cuget, acestea fiind completate după 

ce fiecare participant a primit chestionarul.  

2.3 Pentru fiecare răspuns corect se acordă un punct, numărul maxim de puncte 

fiind 25. 

2.4 Numărul minim de puncte care asigură accesul la semifinală este 20 puncte. 

Întrebările la care se identifică mai multe variante de răspuns completate sau 

niciunul vor fi notate cu 0 puncte. 

2.5 Dacă un participant dorește să-și modifice răspunsul, va proceda astfel: va    

colora integral pătrățelul cu răspunsul inițial și va bifa (X) căsuța cu răspunsul 

final. 

 

3. CORECTAREA ȘI AFIȘAREA REZULTATELOR 

3.1 Corectarea chestionarelor se va realiza de către comisia de evaluare 

organizată de Asociația Femeilor de Afaceri Cluj. Corectarea se va realiza pe 

baza baremului afișat, ținând cont de faptul că pentru fiecare răspuns corect 

se va acorda un punct, iar întrebările cu mai multe răspunsuri sau niciunul vor 

fi scorate cu 0 puncte. 

3.2 Afișarea rezultatelor se va realiza pe site-ul competiției www.cuget.afacj.ro, 

în decursul zilei de luni, 31 octombrie.  
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