Regulamentul concursului
OLIMPIADA DE CULTURĂ GENERALĂ
A TINERILOR CLUJENI “CUGET”
ediția a IV-a
Elevi din clasele IX-XII și tineri cu vârste între 18 și 25 de ani

Prezentul regulament reprezintă ansamblul condițiilor și normelor privind desfășurarea
concursului educațional OLIMPIADA DE CULTURĂ GENERALĂ A TINERILOR CLUJENI
– „CUGET”

CAP. 1 – CONDIȚII GENERALE
Art. 1. Asociația Femeilor de Afaceri Nord-Vest, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj
organizează concursul educațional Olimpiada de Cultură Generală a Tinerilor Clujeni,
denumită „CUGET”, având ca obiectiv creșterea gradului de conștientizare a tinerilor asupra
importanței lecturii și a cunoștințelor de cultură generală în crearea unui stil de viață
armonios.
Art. 2. Olimpiada de Cultură Generală a Tinerilor Clujeni CUGET este un proiect gândit pe
termen lung, care solicită valorificarea noțiunilor de cultură generală a elevilor și tinerilor
clujeni cu vârste cuprinse între 14 și 25 de ani, creează cadrul de evidențiere și recunoaștere
publică a liceenilor și tinerilor care își dedică timpul liber lecturii şi îi premiază pe cei mai
valoroși dintre ei.
Art. 3. Având drept obiectiv general dezvoltarea culturii generale și promovarea lecturii în
rândul liceenilor și tinerilor clujeni, competiția se va desfășura sub forma unui concurs pe
etape (clasă/oraș, semifinală, finală), prin parcurgerea contra-cronometru a unor teste grilă
elaborate de Organizatori, pe 3 categorii de vârstă: clasele a IX-a și a X-a, clasele a XI-a și a
XII-a, respectiv tineri cu vârste între 18-25 de ani.
Art. 4. Ediția a IV-a a proiectului CUGET se desfășoară în perioada iunie – noiembrie 2019.
Art. 5. Terminologie:
5.1. Școala participantă – instituție de învățământ care funcționează în Cluj-Napoca, care a
decis să-și dea acordul de participare în concurs pentru toți elevii de liceu care o frecventează:

1. Colegiul Tehnic Energetic Cluj-Napoca
2. Colegiul Naţional “George Coşbuc”
3. Liceul Teoretic Eugen Pora
4. Liceul Teoretic “Onisifor Ghibu”
5. Liceului de Arte Vizuale “Romulus Ladea”
6. Colegiul Naţional “Emil Racoviţă”
7. Liceul Teologic Reformat Cluj
8. Liceul Teoretic “Nicolae Bălcescu”
9. Liceul Teoretic “Avram Iancu”
10. Liceul Teoretic “Victor Babeş”
11. Colegiul Naţional Pedagogic “Gheorghe Lazăr”
12. Liceul Teoretic “Lucian Blaga”
13. Colegiul Național “George Barițiu”
14. Liceul de Coregrafie si Arta Dramatica “Octavian Stroia”
15. Colegiului Economic “Iulian Pop”
16. Liceul Tehnologic “Alexandru Borza”
17. Colegiul Tehnic “Anghel Saligny”
18. Liceul de Informatică “Tiberiu Popoviciu”
19. Liceul Teologic Adventist “Maranatha”
20. Liceul Teologic Baptist “Emanuel”
21. Liceul Teoretic “Mihai Eminescu”
22. Liceul cu Program Sportiv Cluj-Napoca
23. Liceul Teoretic “Brassai Sámuel”
24. Transylvania College
25. Seminarul Teologic Ortodox
26. Colegiul Tehnic “Ana Aslan”
27. Liceul Greco-Catolic “Inochentie Micu”
28. Liceul Teoretic “Gheorghe Sincai”
29. Liceul ELF
30. Colegiul Tehnic de Telecomunicatii “Augustin Maior”
31. Colegiul de Muzica “Sigismund Toduta”
5.2. GRUPA G1*: elevii claselor IX-X din şcolile participante;
5.3. GRUPA G2*: elevii claselor XI-XII din şcolile participante;
5.4. GRUPA G3*: tineri cu vârste cuprinse între 18-25 de ani;
5.5. GRUPA G4*: elevii claselor liceale din afara școlilor participante (vor fi împărțiți pe grupe
precum G1 și G2);
*Observație: Anul de studiu are prioritate în fața vârstei (ex: dacă un elev este în clasa a X-a,
dar el are deja 18 ani împliniţi, va participa la grupa claselor IX - X).

5.6. Chestionar – test grilă de verificare a cunoștințelor de cultură generală prin întrebări cu 3
variante de răspuns din care unul singur este corect și trebuie bifat în căsuța corespunzătoare
variantei socotite corectă. Timpul de răspuns estimat pentru o întrebare este de max 30
secunde. Vor exista 2 tipuri de chestionare – de 25 întrebări și respectiv 10 intrebări, conform
celor detaliate mai jos la cap. 6;
5.7. Comisia de supraveghere – comisia formată din reprezentanții organizatorilor și care are
rolul de a urmări respectarea prevederilor prezentului regulament și de a soluționa situațiile
particulare care pot să apară pe parcursul desfășurării întregului concurs.
5.8. Etapa de masa – reprezinta prima etapa din cadrul concursului deschis tuturor
categoriilor eligibile din scolile participante (etapa pe clasa pentru grupele G1 si G2) si din
oras (etapa pe oras pentru grupele G3 si G4).

CAP. 2 - ORGANIZATORII ȘI SCOPUL CONCURSULUI
Art. 6. Organizatorul Olimpiadei este AFA - Asociația Femeilor de Afaceri Nord-Vest în
parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj. La organizarea, supravegherea, derularea
concursului și corecturii vor participa comisii formate din reprezentanții AFA și cadre
didactice din Școlile participante.
Art. 7. Organizatorii, pentru buna funcționare a proiectului, au hotărât următoarele:
 Concursul să aibă un Regulament Oficial afişat pe site-ul www.cuget.afacj.ro; în plus,
pentru fiecare etapă a concursului va exista câte o Instrucțiune de lucru aferentă;
 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 unei Comisii de Supraveghere a desfășurării Olimpiadei.

CAP. 3 - CONDIȚII DE PARTICIPARE
Art. 8. La concurs au dreptul de a participa, fără nicio taxă de participare, toți tinerii cu vârsta
între 14 și 25 ani împliniți, înscriși la clasele IX–XII atât din școlile înscrise în proiect, cât și din
alte școli, precum și tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani.
Art. 9. Școlile participante își înscriu automat elevii prin completarea şi transmiterea către
organizatori, în termenele prevăzute în Calendarul concursului, a Acordului de participare,
obținut de la membrele AFA asociate cu fiecare școală participantă.

Art. 10. Nu pot participa la acest concurs Organizatorii, angajaţii și membrii Organizatorilor,
Membrii Consiliului Științific, Partenerii proiectului şi nici rudele acestora de gradul I.
Art. 11. Pentru a participa la concurs, toți concurenții se identifică cu Cartea de Identitate și
trebuie să completeze un Acord de participare la Olimpiada Cuget, prin care își dau totodată
acordul de a apărea cu numele și imaginea în promovarea concursului: transmisii TV,
materiale de presă. Documentul va fi tipărit pe chestionarele din etapa I (G1 si G2) urmând a
fi completat de participanti si este publicat şi pe site-ul www.cuget.afacj.ro de unde poate fi
descărcat/copiat, completat și semnat.
Art. 12. Concursul va avea loc pe două grupe determinate de anii de studiu și una pentru cei
care nu sunt elevi în școlile participante, precum și pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 1825 ani:
- G1: clasele IX-X
- G2: clasele XI-XII
- G3: tineri 18-25, care nu sunt elevi. Vârsta maximă împlinită este 25 de ani.
- G4: elevii care se înscriu din afara şcolilor participante. Aceştia vor fi uniţi cu grupa lor
respectivă de studiu (G1 şi G2) în semifinală.
Art. 13. Pentru etapele care se derulează în școlile participante, înscrierea elevilor se realizeaza
prin grija profesorilor coordonatori, desemnați de conducerea școlilor.
Toti elevii de liceu inscrisi la oricare dintre scolile participante care au semnat Acordul de
participare la Olimiada CUGET sunt considerati inscrisi si au dreptul de a participa la concurs
in grupa de varsta corespunzatoare clasei pe care o frecventeaza in anul scolar respectiv.
Art. 14. Etapa pe clasă, desfasurata in scoli – destinata liceenilor G1 si G2, precum si etapa pe
oras – destinata concurentilor G3 si G4, au caracter de masă prin faptul că pot participa toți
elevii de liceu si tinerii cu varste pana la 25 de ani care doresc să-și testeze cunoștințele de
cultură generală, calificându-se pentru semifinală cei care au realizat un punctaj de minim 20
de puncte din 25 posibile.
Art. 15. Pentru elevii IX-XII concursul va avea loc în aceeași zi, de la aceeași oră, în fiecare
instituție de învățământ participantă.
Art. 16. Reprezentații școlilor înscrise în concurs vor ține legătura cu organizatorii Olimpiadei
prin intermediul unei persoane desemnate de organizator pentru fiecare școală participantă.
Art. 17. Finala concursului va fi televizată și concurenții vor trebui să fie prezenți la o oră,
anunțată înainte, pentru a putea stabili un scenariu al desfășurării concursului. Finala se va
desfășura în fața publicului și fiecare grupă de vârsta – G1, G2, G3 – va avea competiția sa,
iar premierea se va face la sfârșit pentru toate cele 3 grupe – G1, G2, G3.

Art. 18. Participanții la concurs vor avea ținuta și conduita adecvată fiecărei etape a
competiției, eventualele neconformități sau cazuri speciale fiind supuse soluționării de către
Comisia de Supraveghere.

CAP. 4 - CALENDARUL CONCURSULUI
Art. 19. Înscrierea școlilor participante are loc până la data de 30 septembrie 2019.
Art. 20. Etapa I, respectiv desfășurarea etapei pe clasă pentru elevi (G1, G2), în școlile înscrise
în concurs are loc în data de miercuri, 16 octombrie 2019, începând cu ora 14:00.
Art. 21. Câștigătorii etapei I – pe clasă vor fi afișați pe site și în școlile participante în proiect
cel târziu în data de 18 octombrie 2019.
Art. 22. Înscrierea în concurs pentru tinerii 18 - 25 ani și elevii din afara şcolilor participante
(G3-G4) va avea loc online, prin completarea formularului de înscriere publicat pe site, în
perioada 16 septembrie – 15 octombrie 2019.
Art. 23. Etapa a II-a – concurs pe oraş are loc pentru grupa G3 (tineri de 18-25 de ani) si G4
(elevii claselor liceale din afara școlilor participante), în data de sambata, 19 octombrie 2019,
începând cu ora 11:00.
Art. 24. Etapa a III-a – Semifinala Olimpiadei, care conține și proba de baraj va avea loc în
data de sambata, 26 octombrie 2019, începând cu ora 11:00 (anunţarea câştigătorilor se va
face în aceeaşi zi, pe site).
Art. 25. Finala Olimpiadei CUGET va avea loc în data de sambata, 9 noiembrie 2019 (la
Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din Cluj-Napoca - FSEGA).

CAP. 5 - PROGRAMUL ȘI LOCUL ORGANIZĂRII CONCURSULUI
Art. 26. Pentru elevii din școlile înscrise în proiect (G1 şi G2), etapa I - pe clase / școală, a
proiectului se realizează exclusiv în unitățile de învățământ care și-au anunțat participarea.
Școlile participante sunt responsabile pentru organizarea concursului și respectarea
prezentului Regulament de organizare a Olimpiadei Cuget, precum si a Instrucţiunilor de
lucru.
Pentru concurentii din grupa G3 (tineri de 18-25 de ani) si G4 (elevii claselor liceale din afara
școlilor participante), etapa II - pe oras, se desfasoara la Facultatea de Științe Economice și
Gestiunea Afacerilor din Cluj-Napoca, începând cu ora 11:00, accesul în sali fiind permis
începând cu ora 10:00.

Art. 27. Înscrierea concurenților se realizează conform calendarului, cu mențiunea că
Olimpiada debutează în spiritul unei competiții de masă, toți liceenii din școlile care și-au dat
acordul de participare putând să participe la etapa pe clasă, verificându-și astfel nivelul
cunoștințelor de cultură generală. Înscrierea elevilor în școlile participante va avea loc prin
grija cadrelor didactice iar concurentii din grupa G3 (tineri de 18-25 de ani) si G4 (elevii
claselor liceale din afara școlilor participante), se vor inscrie direct pe site.
Art. 29. Pentru etapa a III-a (Semifinala) toţi concurenţi vor fi uniţi (G1, G2, G3, G4) iar
concursul se va desfăşura la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor.
Accesul in salile corespunzatoare grupei fiecarui concurent (G1, G2, G3) va fi asigurat pe baza
bratarii CuGeT primite de la organizatori si aplicate de comisiile desemnate in acest scop,
dupa validarea calificarii concurentilor din etapa de masa a categoriilor G1, G2 si G3, in etapa
semifinala.
Fiecare bratara CuGeT reprezinta certificatul aplicat castigatorilor etapei de masa de catre
organizatorii concursului prin care, se valideaza cunostintele de cultura generala ale
concurentilor care au dobandit minim 20 de puncte, corespunzator etapei de masa, oferind
astfel accesul in etapa semifinala, cu conditia ca bratara sa fie securizata de catre organizatori
si pastrata astfel pe toata durata concursului.
Art. 31. Pentru etapa a IV-a (Finala) cei calificați vor participa la o competiție deschisă
publicului, televizată, care se va desfăşura la Facultatea de Științe Econimice și Gestiunea
Afacerilor. Fiecare grupă de vârstă – G1, G2, G3 – va avea competiția sa, iar premierea se va
face la sfârșit pentru toate cele 3 grupe – G1, G2, G3.
Art. 32. Toate detaliile legate de finală vor fi publicate pe site-ul oficial al Olimpiadei, cu cel
puțin 1 săptămână înainte de data programată pentru finală.
Art. 33. Ora și locul exact vor fi anunțate pe site cu cel puțin o săptămână înainte de data
programată.

CAP. 6 – DESFĂȘURAREA CONCURSULUI
Art. 34. Chestionarele conțin întrebări din următoarele domenii: Artă (Pictură, Sculptură,
Arhitectură); Sport, Muzică și Dans; Teatru și Film; Literatura română și universală; Științele
exacte; Științele naturii; Geopolitică; Cluj-Napoca; Europa și europenism; Cultură web.
Pentru a asigura securizarea întrebărilor/răspunsurilor din cadrul chestionarelor, un procent
de maximum 20% din întrebări vor fi elaborate de organizatori.
Art. 35. Reprezentanții Asociației Femeilor de Afaceri Nord-Vest vor transmite chestionarele
și baremul de corectare (răspunsuri corecte față de care se face verificarea și punctarea) în
plicuri sigilate, existând o singură variantă a chestionarelor pentru fiecare categorie de vârsta.

Art. 36. Chestionarele sunt teste grilă cuprinzând câte 25 de întrebări, respectiv câte 3 întrebări
pentru baraj, cu 3 variante de răspuns fiecare – unul singur corect, structurate pe cele 3
categorii de vârstă. Toate chestionarele vor fi în limba română.
Art. 37. Chestionarele se completează contra-cronometru de către concurenți, timpul de
răspuns este de 15 minute pentru setul de 25 întrebări + 3 întrebări de baraj. Timpul nu include
și completarea datelor de identificare ale concurenților pe chestionar: Nume, Inițiala tatălui,
Prenume, Data nașterii, în cadrul Acordului de participare la Olimpiada Cuget.
Art. 38. Calificarea în etapele succesive ale Olimpiadei se realizează astfel:
etapa I pe clasă (etapa de masa) – toți cei care au obținut cel putin 20 de puncte;
etapa a II-a pe oraș (etapa de masa), tineri 18-25 ani si G4 (elevii claselor liceale din afara
școlilor participante) – toți cei care au obținut cel puțin 20 de puncte;
etapa a III-a, semifinala – se califică primii 15 câștigători pe fiecare categorie de vârstă, în total
45 de finaliști;
etapa a IV-a, finala – se desemnează 3 câștigători (locul 1, locul 2 si locul 3) pe fiecare categorie
de vârstă.
Art. 39. În cazul unei egaliţăţi de puncte ce nu permite departajarea clară a concurenţilor, în
semifinală și finală, se vor lua în considerare răspunsurile de la întrebările de baraj (3) aflate
la finalul fiecărui chestionar.
Art. 41. Pentru fiecare etapă din concurs se vor elabora Instrucțiuni de lucru, cu cel puțin 10
zile înainte de data programată pentru desfășurarea concursului, ce vor fi afișate pe site și
transmise celor implicați în organizarea concursului și vor conține toate detaliile legate de:
modul concret de desfășurare a concursului, instrucțiuni de completare a chestionarelor, de
anulare a celor greșite, de supraveghere, corectare etc.

CAP. 7 - PREMIILE
42. Toti concurentii participanti la etapele de masa ale Olimpiadei de Cultura Generala
CuGeT, editia a IV-a (elevii din scolile participante si din grupa G4 si tinerii din grupa G3 –
18-25 de ani inscrisi) care au completat si au predat organizatorilor concursului un chestionar
valid conform categoriei, indiferent de punctajul realizat, devin eligibili pentru a castiga unul
dintre cele 50 de premii specifice etapei de masa, constand din bilete si abonamente la diferite
evenimente culturale si festivaluri care au loc in Cluj (3 abonamente UNTOLD 2020, 3
abonament Electric Castle 2020, 10 abonamente TIFF 2020, 10 abonamente la Opera, 24 bilete
la CINEMA CITY).
Modalitatea de acordare a acestor premii specifice etapei de masa este urmatoarea: un numar
de 50 de formulare din totalul chestionarelor tiparite, vor avea inscris in interiorul lor mesajul
cu premiul castigat si astfel, concurentii care au completat chestionarele si au predat
respectivele formulare, devin castigatorii premiilor. Repartizarea celor 50 de formulare cu

premii specifice etapei de masa se realizeaza in mod aleator, asigurand sanse egale tuturor
participantilor eligibili. Aceste premii vor fi înmânate câștigătorilor în cadrul evenimentului
din finala concursului ce va avea loc în data de 9 noiembrie 2019 la Facultatea de Științe
Economice și Gestiunea Afacerii – Cluj Napoca.
În cazul în care, până la data respectivă, organizatorii acestor evenimente nu vor scoate la
vânzare pentru public abonamentele pentru 2020, câștigătorii vor primi un voucher care va fi
schimbat ulterior cu abonamentul la evenimentul câștigat.
Art. 43. Toți câștigătorii etapei a III-a (Semifinala) care se califică în Finală vor primi diplome
de finaliști.
Art. 44. Finala va avea premii în valoare de 15.000 de lei, iar câştigătorii fiecărei grupe de
vârste – G1, G2, G3 – vor primi:
44. 1. Locul I: 2.500 lei
44. 2. Locul al II-lea: 1.500 lei
44. 3. Locul al III-lea: 1.000 lei
Art. 45. Valorile menționate mai sus sunt valori nete ce vor fi acordate concurenților
câștigători. Organizatorii vor suporta toate impozitele și taxele aferente, conform legislației
în vigoare.

CAP. 8 – GUVERNANȚA OLIMPIADEI
Art. 46. OLIMPIADA DE CULTURĂ GENERALĂ A TINERILOR CLUJENI – “CUGET” este
guvernată de o Comisie de Supraveghere formată din reprezentanți desemnați de
organizatori și va urmări respectarea prezentului Regulament în toate etapele sale de
desfășurare, va rezolva în mod operativ toate situațiile particulare care pot să apară, astfel
încât să fie respectat spiritul Olimpiadei.

CAP 9. – PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Art. 47. Prezentul regulament se desfășoară în conformitate cu dispozițiile Regulamentului
(UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția
persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a
acestor date (GDPR).

Art. 48. Orice eroare în declararea datelor personale nu atrage răspunderea Organizatorilor.
Ca atare, aceştia nu au niciun fel de obligaţie în cazul furnizării unor date eronate care au dus
la imposibilitatea transferului în condiţii normale a premiului.
Art. 49. Prin înscrierea la acest concurs, participanţii sunt de acord ca datele lor de identitate
(nume, prenume, domiciliu, CNP, act de identitate, număr de telefon, vârstă, ocupaţie, adresă
de e-mail, imagine dacă e cazul) să intre în baza de date a organizatorului – ASOCIAȚIA
FEMEILOR DE AFACERI NORD-VEST AFA CJ NV conform legii 677/2001 şi a partenerilor
acestuia, putând fi folosite pentru activităţile de promovare ale concursului.
Art. 50. La cererea explicită a participantului, adresată pe e-mail-ul office@afacj.ro,
organizatorul se obligă să actualizeze, să șteargă sau să informeze participantul în legatură
cu datele personale prelucrate.
NOTĂ DE INFORMARE
Noi, ASOCIAȚIA FEMEILOR DE AFACERI NORD-VEST AFA CJ NV:
•

•

•

•

•
•

•

Respectăm dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal și
punem în aplicare măsuri tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor
privitoare în mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn
prelucrările neautorizate sau ilegale, precum și pierderile sau distrugerile accidentale
sau ilegale.
Prelucrăm numele și prenumele concurentilor, domiciliul și codul numeric personal în
scopul legitim al derurării în condiții optime a manifestării educaționale, Olimpiada
de Cultură Generală a Tinerilor Clujeni. Aceste date vor fi păstrate pe durata ținerii
evidențelor activităților desfășurate de către Asociație.
Prelucrăm numărul de telefon și adresa de e-mail a concurentilor, pentru: comunicarea cu acestia. Aceste date vor fi păstrate pe durata ținerii evidențelor
activităților desfășurate de către Asociație.
Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici pentru
realizarea de profile. Nu luăm niciodată decizii automate cu privire la concurenti.
Utilizăm mijloace tehnice pentru stocarea datelor în condiții de securitate. Nu
prelucrăm date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am
colectat.
Nu dezvăluim datele decât pentru realizarea intereselor concurentilor sau îndeplinirea
obligațiilor legale. Confidențialitatea este pentru Asociatie o valoare esențială.
Revizuim în fiecare an datele colectate, analizând în ce măsură păstrarea lor este
necesară scopurilor menționate, intereselor legitime ale concurentilor sau îndeplinirii
obligațiilor legale de către Asociație. Datele care nu mai sunt necesare vor fi șterse.
Concurenții beneficiaza de dreptul de acces, intervenție, rectificare și portare cu privire
la datele pe care le furnizeaza Asociatiei, putând să limiteze prelucrarea realizată de

Asociatie și chiar să solicite ștergerea datelor. Concurentii pot aduce la cunoștință
Asociatiei solicitările lor, în orice modalitate care este asigurătoare cu privire la
identitatea solicitantului și îndreptățirea lui. Asociatia va răspunde neîntârziat. Orice
nemulțumiri nesolutionate pot fi adresate ANSPDCP.

