
CONCURS 
„STATELE UNITE ALE AMERICII – O LUME NOUĂ” 

 

 Scopul: Familiarizarea copiilor şi adolescenţilor din Republica Moldova cu istoria, geografia, economia, viaţa 
socială, cultura şi arta Statelor Unite ale Americii 

 Organizatori: Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”, Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica 
Moldova, Centrul de Resurse Informaţionale al Ambasadei Statelor Unite ale Americii, Redacţia emisiuni radio 
pentru copii şi adolescenţi a Companiei “Teleradio-Moldova”, Săptămânalul „Florile dalbe” 

 Participanţi: copii din clasele a 8-11-a. 

 Perioadă de desfăşurare: octombrie 2009 – martie 2010 în 3 faze: 
- faza I: 22 octombrie – 22 noiembrie 2009 
- faza II: 23 noiembrie – 22 decembrie 2009 
- faza III : 23 decembrie 2009 – 30 ianuarie 2010 

 Cerinţe de concurs:  
- La fiecare fază vor fi abordate trei compartimente tematice, iar fiecare compartiment tematic va conţine 4 întrebări. 
- Întrebările se vor anunţa în cadrul emisiunii radio „Ora copiilor” (ora 16.00, Radio Moldova) în zilele de început al 

fiecărei faze, vor fi publicate în săptămânalul „Florile dalbe” şi pe site-ul Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion 
Creangă” www.bncreanga.md. 

- Răspunsul la fiecare întrebare nu va depăşi 2 pagini manuscrise sau 1 pagină tipărită în funcţie de complexitatea 
întrebării. 

- Limba de prezentare a răspunsurilor va fi limba română.  
- La fiecare răspuns obligatoriu se vor indica sursele bibliografice consultate. 
- Pe lângă răspunsurile la întrebări, fiecare participant va prezenta până la sfârşitul fazei a III-a un eseu în limba 

română de cel mult 2 pagini tipărite (caractere Times New Roman, mărimea 14, interval între rânduri 1) la tema 
„Scriitorul meu preferat din literatura americană”. 

- Răspunsurile la întrebări vor fi expediate până la sfârşitul fiecărei faze, iar eseul până la sfârşitul fazei a III-a prin 
poştă la adresa: 

Biblioteca Naţională pentru Copii “Ion Creangă” 
Str. Şciusev 65 
MD-2012 Chişinău 
Tel. 229556 
sau prin e-mail: bncreanga@dnt.md 

Se va lua în considerare data de expediere de pe ştampila oficiului poştal sau data de expediere a mesajului e-
mail.  

- Lucrările prezentate vor fi însoţite de o fişă pe care vor fi indicate numele şi prenumele, clasa, şcoala, adresa 
la domiciliu, numărul de telefon la care poate fi contactat participantul 

 Premiere: Festivitatea de premiere va avea loc în martie 2010. Se vor acorda următoarele premii: 
- Premiul I (1 pers.) – laptop 
- Premiul II (1 pers.) – cameră foto digitală 
- Premiul III (1 pers.) – MP4 player 
- Menţiuni (10 pers.) – cărţi (enciclopedii, dicţionare)   

 
  



Întrebările pentru Faza I: 
 
Compartimentul I: Geografia SUA 
 
1. Care este structura administrativă a SUA? Ce ştiţi despre cel de-al 50-lea stat al SUA? Ce alte teritorii sunt sub 

administraţia SUA?  
2. Care este istoria denumirii oraşului New York? De ce americanii întotdeauna menţionează şi statul din care face parte 

o anumită localitate?  
3. Care sunt resursele acvatice ale SUA? Ce importanţă au Marile Lacuri pentru economia SUA? 
4. Descrieţi trei monumente ale naturii din SUA. 
 

Compartimentul II: Istoria SUA 

1. Cum a avut loc colonizarea Americii de Nord de către europeni? Care erau relaţiile dintre colonizatori şi popoarele 
băştinaşe la începuturi şi cum au evoluat aceste relaţii până în prezent? 

2. Crearea Statelor Unite ale Americii şi Declaraţia de independenţă.  
3. Care a fost rolul Preşedintelui Abraham Lincoln în istoria SUA? 
4. Ce eveniment a zguduit SUA şi întreaga lume în ziua de 11 septembrie 2001?  Cum a influenţat acest eveniment toate 

aspectele vieţii din SUA?  
 

Compartimentul III: Economia SUA 
 
1. Care este principiul de bază al dezvoltării economiei americane? Cum se manifestă în practică acest principiu? 
2. Cum au depăşit americanii Marea Depresiune economică din anii 30 ai secolului XX?  
3. Prin ce se deosebeau viziunile economice ale lui Alexander Hamilton şi Thomas Jefferson? 
4. Numiţi patru dintre cei mai cunoscuţi magnaţi în economie din istoria SUA? În ce domenii au activat ei şi cum au reuşit 

în afacerea lor? 
 

Întrebările pentru Faza II: 
 
Compartiment I: Învăţământul în SUA 
1. Care este structura sistemului de învăţământ în SUA? 
2. Ce este testul SAT şi pentru ce este el necesar? 
3. Ce schimbări în educaţie prevede Legea „No Child Left Behind” („Nici un copil lăsat în urmă”), adoptată în 2001 de 

Congresul SUA şi ratificată de preşedintele George W. Bush în 2002?  
4. Prin ce este deosebită Universitatea Harvard din SUA? Relataţi pe scurt istoria acestei universităţi.  
 
Compartimentul II: Sărbătorile în SUA 
 
1. Ziua Independenţei în SUA: istorie şi modalităţi de sărbătorire. 
2. Care este istoria şi semnificaţia Zilei Recunoştinţei în SUA?  
3. Când şi în memoria căror preşedinţi de ţară se sărbătoreşte Ziua Preşedinţilor în SUA? Prin ce s-au remarcat aceşti 

preşedinţi? 
4. Când şi de ce este comemorată în SUA ziua de naştere a lui Martin Luther King, Jr.? 
 
Compartimentul III: Relaţiile moldo-americane 
 
1. Când au fost stabilite relaţiile diplomatice între Republica Moldova şi Statele Unite ale Americii? Numiţi primii şi actualii 

ambasadori ai ambelor ţări. 
2. Ce activităţi desfăşoară voluntarii „Corpului Păcii” în Republica Moldova?  
3. Ce beneficii oferă Republicii Moldova Programul Guvernului SUA „Provocările Mileniului”? 
4. Ce oferă elevilor din Republica Moldova Programul FLEX administrat de American Councils for International 

Education?  
 


