
INSTRUCȚIUNI 

1. DATE PERSONALE
	 Fiecare	participant	la	concurs	primește	un	chestionar	corespunzător	categoriei	de	vârstă	din	care	face	parte	și	

completează	următoarele	câmpuri:	NUME,	INIȚIALA	TATĂLUI,	PRENUME,	CNP,	CLASA,	LICEUL,	ADRESA	DE	E-MAIL	
și	NUMĂRUL	DE	TELEFON.

 Important: Timpul	recomandat	pentru	completarea	datelor	personale	–	2	minute.

2. COMPLETAREA CHESTIONARULUI
2.1	 Fiecare	participant	bifează	(X)	răspunsul	corect	pentru	fiecare	dintre	cele	25	de	întrebări	din	proba	de	bază	și	

pentru	fiecare	din	cele	3	întrebări	din	proba	de	baraj.
2.2	 Pentru	fiecare	răspuns	corect	se	acordă	un	punct,	numărul	maxim	de	puncte	fiind	25	în	proba	de	bază	și	3	în	proba	

de	baraj.
2.3	 Se	vor	califica	în	finală	primii	15	concurenți	din	fiecare	grupă	de	vârstă,	în	ordinea	punctajului	obținut.
2.4	 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).

 Important:	Există	o	singură	variantă	corectă	de	răspuns	pentru	fiecare	întrebare,	iar	timpul	recomandat	pentru	
completarea	fiecărui	răspuns	este	de	30	de	secunde,	pentru	a	vă	putea	încadra	în	15	minute,	timpul	alocat	pentru	
completarea	întregului	chestionar.	Întrebările	la	care	se	identifică	mai	multe	variante	de	răspuns	completate	vor	fi	
marcate	cu	0	puncte.	Dacă	doriți	să	schimbați	răspunsul,	colorați	integral	pătrățelul	cu	răspunsul	inițial	și	bifați	(X)	
căsuța	cu	răspunsul	final.

3. ACORD DE PARTICIPARE
	 Prin	participarea	la	acest	concurs	și	prin	predarea	chestionarului,	îmi	exprim	acordul	ca	datele	mele	de	identitate	

(nume,	prenume,	domiciliu,	CNP,	act	de	identitate,	număr	telefon,	vârstă,	ocupaţie,	adresă	e-mail,	imagine	–	dacă	
e	cazul)	să	intre	în	baza	de	date	a	organizatorului	–	ASOCIAȚIA	FEMEILOR	DE	AFACERI	AFA	CJ	NV	conform	legii	
677/2001	şi	a	partenerilor	acestuia,	acestea	putând	fi	folosite	pentru	activităţile	de	promovare	a	concursului.

Semnătura		…	…	…	…	…	…	…
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Nume			…	…	…	…	…	…	…	…	…	…				Inițiala	tatălui			…			Prenume	 …	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	

CNP		…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…			Clasa		…	…		Liceul…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	… 

Adresa	de	e-mail		…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	Telefon			…	…	…	…	…	…	…	…	…	…



1. Cine a inventat telefonul? 
o	Johann	Philipp	Reis	
o	Elisha	Gray	
o	Alexander	Graham	Bell

2. În ce munți se află vârfurile Omu și Caraiman? 
o	Bucegi	
o	Făgăraș	
o	Muntele	Mare

3. Care dintre următoarele romane a fost scris de Alexandre Dumas-fiul? 
o	„Dama	cu	camelii”	
o	„Madame	Bovary”	
o	„Madama	Butterfly”

4. Cine a inventat stiloul? 
o	Albert	Einstein	
o	Nikola	Tesla	
o	Petrache	Poenaru

5. Care este expresia generală pentru toate sistemele de reţea şi de transfer fără cablu? 
o	wireless	
o	GPS	
o	KPI

6. Unde se află complexul megalitic Stonehenge? 
o	Statele	Unite	ale	Americii	
o	Franța	
o	Anglia

7. Care dintre planetele cunoscute din sistemul nostru solar este supranumită „planeta 
roșie”? 
o	Saturn	
o	Uranus	
o	Marte

8. Turneul celor 6 națiuni este o competiție sportivă desfășurată anual echipele Angliei, 
Irlandei, Franței, Italiei, Scoției și Țării Galilor. Care este sportul practicat? 
o	fotbal	
o	rugby	
o	tenis

9. Ce este chihlimbarul galben sau succinul, material semiprețios folosit pentru 
confecționarea bijuteriilor? 
o	un	cristal	de	stâncă	
o	un	soi	de	coral	
o	o	rășină	fosilă	de conifere

10. Care este titlul poeziei și numele autorului căruia îi aparțin versurile de mai jos: 
„Seceta a ucis orice boare de vânt. / Soarele s-a topit şi a curs pe pământ. / A rămas 
cerul fierbinte şi gol.  / Ciuturile scot din fântână nămol.” 
o	„Moartea	căprioarei”,	Nicolae	Labiș	
o	„Vara”,	George	Cosbuc	
o	„Balta”,	Vasile	Alecsandri

1. Cum se numește figura geometrică plană cu opt laturi? 
o	octoedru	
o	octaedru	
o	octogon

2. Ce monedă se foloseşte în Cipru? 
o	denar	
o	drahmă	
o	euro

3. Ce nu pot sa facă struții? 
o	nu	pot	zbura	
o	nu	pot	alerga	
o	nu	pot	depune	ouă

4. Care dintre următoarele specii literare face parte din stilul epic în proză? 
o	mitul	
o	doina	
o	comedia

5. Expresia latină „Quod erat demonstrandum”- Q.E.D. care indică sfârșitul unei 
demonstrații matematice, a fost folosită în lucările sale de către: 
o	Thales	din	Milet	
o	Euclid	
o	Pitagora

6. Care este articolul vestimentar asociat cu Abraham Lincoln? 
o	bretelele	
o	jobenul	
o	ceasul	de	mână

7. În ce țară s-a jucat prima dată șah? 
o	India	
o	Rusia	
o	Turcia

8. Insulele Canare poartă numele unui: 
o	papagal	
o	câine	
o	pește

 
9.  GPS este un acronim pentru: 
o	Global	Positioning	System	
o	General	Pointing	System	
o	Global	Positioning	Security



11. Cât face o mie ridicat la cub? 
o	100	de	milioane	
o	10	miliarde	
o	1	miliard

12. Care este numele zeului războiului la romani? 
o	Neptun	
o	Marte	
o	Uranus

13. Carpații Occidentali se întind: 
o	între	Defileul	Dunării	la	Sud	și	Someș	la	Nord	
o	între	Valea	Prahovei	și	culoarul	Timiș	Cerna	
o	între	granița	de	nord	și	Valea	Prahovei

14. Singura metropolă din lume aflată pe două continente este: 
o	Lisabona	
o	Istanbul	
o	Barcelona

15. Care popor din antichitate credea că zeii trăiesc în Olimp? 
o	japonez	
o	incaș	
o	grec

16. Cine a scris romanul „Dracula”, publicat în 1897? 
o	Klaus	Kinski	 
o	Victor	Hugo 
o	Bram	Stoker

17. Cel mai mic ocean de pe pământ este cel: 
o	Indian	
o	Antarctic	
o	Arctic	

18.  În ce oraș european se află celebrul parc de distracții Prater? 
o	Copenhaga 
o	Viena 
o	Barcelona

19. Ce studiază etimologia? 
o	originea	cuvintelor 
o	originea	numelor 
o	originea	universului

20. În ce oraș se petrece acțiunea piesei de teatru „Romeo și Julieta”, de William 
Shakespeare?	
o	Florența	
o	Paris	
o	Verona

21. Nairobi este capitala cărei țări africane?	
o	Kenya	
o	Angola	
o	Ghana



22. Ce aplicație mobilă populară a fost fondată în 2011 de Evan Spiegel și colegii săi? 	
o	CleverTaxi	
o	Facebook		
o	Snapchat	

23. Ce dezastru natural a distrus orașul roman Pompei în anul 79?	
o	tornadă	
o	erupție	de	pojar	
o	erupție	vulcanică

24. În ce piață din Cluj-Napoca se află Casa de Cultură a Studenților?	
o	Piața	1	Mai	
o	Piața	Avram	Iancu	
o	Piața	Lucian	Blaga

25. În ce țară a fost fondată cunoscuta firmă de automobile Ferrari? 
o	Anglia	
o	Suedia	
o	Italia

PROBA DE BARAJ 

1 Care este cel mai lung fluviu dintre următoarele?	
o	Volga	
o	Mississippi	
o	Amazon	

2 Marin Preda a scris cartea: 
o	„Singur	pe	lume”	
o	„Singur	printre	pământeni”	
o	„Cel	mai	iubit	dintre	pământeni”

3 Coranul este cartea sacră a: 
o	evreilor	
o	musulmanilor	
o	vikingilor

PARTENERI

CU SPRIJINUL

25 ANI
SUSȚINUT DE


