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

Data nașterii … … … … … … 

Clasa  … … 

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, 
clasa și data nașterii (ex.: POPESCU N. ANA – Clasa a IX-a, 10.01.2010).

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

2. COMPLETAREA CHESTIONARULUI
2.1. Fiecare participant marchează cu X răspunsul corect pentru fiecare dintre cele 25 de întrebări.
2.2. Pentru fiecare răspuns corect se acordă un punct, numărul maxim de puncte fiind 25.
2.3. Numărul minim de puncte care asigură accesul în semifinală este 20 de puncte.

 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 
completate cu mai multe variante de răspuns vor fi notate cu 0 puncte.

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, fotografie – 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 acesteia, 
putând fi folosite pentru activităţile de promovare a concursului.

Semnătura  … … … … … … …

Vă dorim mult succes!

Grupa G2 
Etapa pe școală - 20 ianuarie 2016



1. Poetul George Bacovia este considerat a fi: 
o simbolist 
o clasic 
o preromantic

2. În ce oraș se află sediul guvernului Olandei? 
o în Masstricht 
o în Haga 
o în Amsterdam

3. câți dinți are un om adult? 
o 42 
o 32 
o 27

4. cine a creat personajele Athos, Porthos și Aramis din romanul cei trei muschetari? 
o Alexandre Dumas, tatăl 
o Honoré de Balzac 
o Victor Hugo

5. cine a inventat stiloul? 
o Albert Einstein 
o Petrache Poenaru 
o Nikola Tesla

6. cum se numesc firmele nou înființate, în special din domeniul comerțului 
electronic? 
o vision 
o start-ups 
o webline

7. unul dintre principiile fundamentale care stă la baza funcţionării uE este: 
o democrația participativă 
o concurența neloială 
o centralizarea economică

8. Identificată de romani drept Diana, zeița animalelor sălbatice și a vânătorii, în 
mitologia greacă este:  
o Venus 
o Artemis 
o Afrodita

9. strâmtoarea Gibraltar este administrată de: 
o Spania 
o Marea Britanie 
o Maroc



10. Începând cu 2007, românia este stat membru al: 
o ONU 
o UE 
o NATO

11. turneul celor Șase națiuni este o competiție internațională de: 
o handbal 
o golf 
o rugby

12. romanul „un veac de singurătate” a fost scris de: 
o Gabriel García Márquez 
o Julio Cortázar 
o Mario Vargas Llossa

13. Alaska este un stat: 
o american 
o rus 
o canadian

14. teama patologică de spații închise poartă denumirea de: 
o claustrofobie 
o agorafobie 
o galeofobie

15. Vulcanul Etna se află pe insula: 
o Sicilia 
o Corsica 
o Creta

16. ce este criptarea datelor și la ce este utilizată? 
o codificarea datelor pentru a preveni infectarea cu un virus 
o codificarea datelor pentru a preveni pierderi de date 
o codificarea datelor pentru a preveni accesul neautorizat la date

17. ce premiu se acordă anual pentru jurnalism? 
o Nobel 
o Cerbul de Aur 
o Pulitzer

18. câte fețe are o piramidă hexagonală? 
o 7 
o 6 
o 8



19. capitala Lituaniei este: 
o Minsk 
o Vilnius 
o Ljubljana

20. ce lună are numele popular de cuptor? 
o Mai 
o Iulie 
o Septembrie

21. În care din următoarele sporturi se foloseşte o minge ovală? 
o volei 
o rugby și fotbal american 
o hochei

22. nicolae tonitza este cunoscut prin tema picturală: 
o portrete de copii 
o naturi statice 
o scene religioase

23. cum se numește ramura zootehniei care studiază biologia și tehnologia creșterii 
albinelor? 
o apicultură 
o piscicultură 
o albinicultură

24. care din următoarele personalități culturale românești nu e înmormântat în 
cimitirul Montparnasse din Paris? 
o Tristan Tzara 
o Constantin Brâncuși 
o George Enescu

25. care este deviza olimpică oficială? 
o citius (mai repede) 
o fortius (mai puternic) 
o citius, altius, fortius (mai repede, mai sus, mai puternic)

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

Data	nașterii	…	…	…	…	…	…	

Clasa		…	…	

ORGANIZATORI

PARTENER CU SPRIJINUL

PARTENERI OFICIALI

CO-PRODUCĂTOR

Grupa	G1	-	clasele	a	IX-a	și	a	X-a
Etapa	pe	clasă	–	18	noiembrie	2015

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,	
clasa	și	data	nașterii	(ex.:	POPESCU	N.	ANA	–	Clasa	a	IX-a,	10.01.2010).

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

2.	 COMPLETAREA	CHESTIONARULUI
2.1.	Fiecare	participant	marchează	cu	X	răspunsul	corect	pentru	fiecare	dintre	cele	25	de	întrebări.
2.2.	Pentru	fiecare	răspuns	corect	se	acordă	un	punct,	numărul	maxim	de	puncte	fiind	25.
2.3.	Numărul	minim	de	puncte	care	asigură	accesul	în	etapa	pe	școală	este	20	de	puncte.

 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	
completate	cu	mai	multe	variante	de	răspuns	vor	fi	notate	cu	0	puncte.

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,	fotografie	–	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	acesteia,	
putând	fi	folosite	pentru	activităţile	de	promovare	a	concursului.

Semnătura		…	…	…	…	…	…	…

Vă	dorim	mult	succes!


