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LAREME, Maktub, Bifidoc, Velvet 

Runda 1           ¬ Runda 2 ¬ Runda 3 ¬ Runda 4 
Întrebarea 1 Până în anul 2000, au fost identificate peste 200 de filme artistice de acest fel, după care popularitatea 

acestora a crescut şi li s-a pierdut şirul. Printre primele filme de acest fel sunt "Crucişătorul Potiomkin" 
şi "Istoria lui Kelly Gang". Numiţi categoria de filme prin patru cuvinte. 

Răspuns Bazate pe evenimente reale 
Sursă http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_films_based_on_actual_events  
Autor Ion Vasilică, LAREME 

Întrebarea 2 Site-ul migrantscontribute.com menţinut de Organizaţia Internaţională pentru Migraţie conţine o secţiune 
care se numeşte x stories (istorii x). Scrieţi în română sau engleză cuvântul înlocuit prin x. 

Răspuns Mişcătoare / Moving. 
Comentariu Joc de cuvinte: isoriile sunt despre migranţi şi sunt emoţionante.  
Sursă În întrebare 
Autor Andrei Lutenco 

Întrebarea 3 Potrivit lui Jared Diamond, acestea au fost introduse în Japonia în 1543, iar japonezii au rămas într-atât de 
impresionaţi încât, către anul 1600, Japonia deţinea unităţi mai multe şi mai de calitate decât orice altă 
ţară din lume. Însă acestea, se pare, contraveneau spiritului Bushido şi au fost treptat aproape abandonate 
de japonezi, până în secolul 19. Spuneţi ce sunt acestea. 

Răspuns Arme de foc 
Comentariu Jared Diamond (e un indiciu pentru cei care cunosc că el) este autorul bestsellerului "Guns, Germs and 

Steel", premiat cu Premiul Pulizer. 
Sursă "Guns, Germs and Steel" p.257 
Autor Ion Vasilică 

Întrebarea 4 În perioada 2001-2008, șomajul din acest oraș a scăzut până la zero iar salariul mediu a crescut cu 89,9%. 
Numiți orașul. 

Răspuns Beijing 
Comentariu Datorită Olimpiadei. 
Autor Marcel Spatari, Maktub 
Întrebarea 5 Femeile din Arabia Saudită au dreptul să meargă la primul, dar nu au dreptul să meargă la al doilea. Primul 

și al doilea încep cu aceleași două litere. Scrieți cele două cuvinte. 
Răspuns Vot, volan 
Autor Marcel Spatari, Maktub 
Întrebarea 6 Bliţ dublu. 

1) Aici, nu departe de Ephesus, se crede că a trăit ea până la moartea sa într-o zi din august. Numiţi acest 
sit prin două cuvinte. 
2) Această organizaţie din Chişinău acordă refugiu femeilor aflate în dificultate, în special victimelor 
violenţei casnice. Numiţi organizaţia, dacă numele care figurează în denumire poate fi considerat o 
"versiune mai mică" a celei din prima întrebare. 

Răspuns 1) Casa Mariei 
2) Casa Mărioarei 

Comentariu Maria poate fi identificată ştiind că în august se sărbătoreşte Adormirea Maicii Domnului.  
Sursă http://en.wikipedia.org/wiki/House_of_the_Virgin_Mary 
Autor Ion Vasilică, LAREME 
Întrebarea 7 ELE ale PRIMULUI au fost însoţite de reforma constituţională, alegerile directe în parlament şi mobilizarea 

armatei. ELE ale celui de-al doilea au presupus mai multe locuri de muncă, lupta cu corupţia şi integrarea 
europeană. Ce sunt ele? 

Răspuns 100 de zile 
Comentariu Primul e Napoleon, cel de-al doilea - Iurie Leancă.  
Autor Andrei Lutenco, LAREME 
Întrebarea 8 În anul 1976 o persoană din Statele Unite ale Americii a murit de gripă porcină. Totuși, epidemia a mai 

făcut 25 de victime. Din ce cauză au murit celelalte persoane? 
Răspuns De la vaccinul administrat împotriva gripei porcine 
Autor Marcel Spatari 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_films_based_on_actual_events
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FHouse_of_the_Virgin_Mary&h=WAQH7933-&s=1


Întrebarea 9 Din 1945 până în 2010 în Marea Britanie au fost înregistrate doar 20 astfel de persoane. Conform bazei de 
date a Ministerului Tehnologiei Informațiilor și Comunicațiilor în Moldova sunt 22 astfel de persoane. 
Răspundeți cu doar cinci litere, ce au în comun aceste persoane? 

Răspuns (purtând prenumele) Adolf 
Autor Marcel Spatari, Maktub 
Întrebarea 10 Quantofrenia este un termen care desemneaza bazarea excesiva pe EA. Conform unui aforism cunoscut, 

EA este atunci cand se intampla ceva cu multi oameni deodata. Nu va intrebam ce se intampla, scrieti ce 
este EA. 

Răspuns Statistica 
Comentariu Când moare un om este o tragedie, când moare un milion de oameni este statistică. 
Autor Marcel Spatari, Maktub 
 
^ 



Runda 2           ¬ Runda 1 ¬ Runda 3 ¬ Runda 4 
Întrebarea 11 Cea mai căutată persoană în baza de date a nominalizaților la Premiul Nobel este Mahatma Ghandi. Pe 

locurile doi și trei se află două persoane care deși au trăit în același timp, nu s-au întâlnit niciodată față în 
față. Numiți-le. 

Răspuns Adolf Hitler și Iosif Stalin 
Autor Marcel Spatari, Maktub 

Întrebarea 12 Atenție, în textul întrebării sunt înlocuiri. J.R.R. Tolkien a tipărit textul Stăpânului Inelelor utilizând doar 
două alfe. Două alfe erau utilizate în reclama unui produs. Numiți marca comercială a produsului. 

Răspuns Twix 
Comentariu Alfele sunt degete 
Autor Marcel Spatari, Maktub 

Întrebarea 13 Femeile cumpără 96% din lumânările comercializate în Statele Unite și 85% dintr-o anumită producție 
poligrafică vândută în anumite perioade ale anului. Numiți producția cu exactitate, utilizând și numele unui 
roman 

Răspuns Felicitări de Sfântul Valentin 
Autor Marcel Spatari, Maktub 

Întrebarea 14 În limba finlandeză există cuvântul pilkunnussija, care desemnează un om pedant. În traducere directă, 
expresia înseamnă ”cel ce se copulează cu ele”. Numiți-le, dacă în această întrebare ele sunt trei. 

Răspuns Virgulă 
Comentariu Pedant = comma fucker 
Autor Marcel Spatari, Maktub 

Întrebarea 15 Într-un joc cu personaje absurde figurează un animal imaginar care poate fi întâlnit atât în Arctica, cât și în 
Antarctida. Numiți-l prin două cuvinte. 

Răspuns Urs bipolar / vulpe bipolară 
Autor Marcel Spatari, Maktub 

Întrebarea 16 Într-un joc cu personaje absurde figurează un crustaceu cu doi ochi. Ce cuvânt am înlocuit în propoziția 
precedentă? 

Răspuns Ciclop 
Autor Marcel Spatari, Maktub 

Întrebarea 17 Conform unei versiuni, denumirea populară a acestuia provine de la faptul că anumite părți ale lui 
seamănă cu o jucărie pentru fetițe. Scrieți denumirea populară. 

Răspuns Păpușoi 
Autor Marcel Spatari, Maktub 

Întrebarea 18 În cadrul unei acțiuni de marketing pentru a-și promova Fonograful, un aparat destinat înregistrării și 
reproducerii sunetelor, Thomas Edison a pus alături un violonist și un fonograf. Dintr-un anumit motiv 
cântecul emis de fonograf era mai plăcut la auz decât cel emis de violonist. Dar din ce motiv? 

Răspuns Violonistul intenștionat cânta rău 
Autor Valera Scorpion, Bifidoc 

Întrebarea 19 Cei care sunt X numesc un prezervativ o scrisoare Y, iar cei care sunt Y îil numesc, manta cu glugă X. Cei 
care sunt X numesc sifilisul boala Y, iar cei care sunt Y îl numesc maladia X. Dar ce am inlocuit prin X si Y 
daca in 1994 pentru prima data cei care sunt X au fost uniti printr-o cale ferata de cei care sunt Y. 

Răspuns x=englezi, y=francezi 
Sursă http://www.slate.com/articles/life/a_fine_whine/2013/07/ghosting_the_irish_goodbye_the_french_leave

_stop_saying_goodbye_at_parties.html 
Autor Cezar Țiverenco, Bifidoc 

Întrebarea 20 Nu toți cei care sunt pe X sunt vii. Conform estimărilor lui Randall Munroe, oricât de sumbru ar suna, cel 
târziu in 2130, majoritatea celor de pe X vor fi morți. Ce este X?  

Răspuns facebook 
Sursă http://what-if.xkcd.com/69/ 
Autor Cezar Țiverenco, Bifidoc 
 
^ 

http://www.slate.com/articles/life/a_fine_whine/2013/07/ghosting_the_irish_goodbye_the_french_leave_stop_saying_goodbye_at_parties.html
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Runda 3           ¬ Runda 1¬ Runda 2 ¬ Runda 4 
Întrebarea 21 În cadrul unei campanii de marketing recente în România, vinăria Purcari a lansat un poster publicitar, cu 

următoarea inscripţie: „Voi cu Alfa. Noi cu Beta. Luptăm”. Alfa şi Beta au 3 litere în comun. Numiţi Alfa şi 
Beta prin 2 substantive proprii.  

Răspuns Roşia, Rusia 
Comentariu Campania de promovare a vinurilor moldoveneşti a fost lansată după ce Rusia a anunţat embargoul, în 

acelaşi timp în România au loc proteste în masă pentru salvarea Roşiei Montana. 
Sursă http://adevarul.ro/tech/retele-sociale/campania-vindinmoldova-sustinerea-vinului-basarabia-voi-rosia-

rusia-luptam-1_52528a8cc7b855ff560c6af8/index.html 
Autor Rita Kotenko, Maktub 

Întrebarea 22 Campania lansată de Vinăria Purcari pentru a îi încuraja pe fraţii de peste Prut să consume vinurile 
moldoveneşti, are în calitate de slogan un proverb parafrazat. Reproduceţi acest slogan.  

Răspuns Vinul apă nu se face 
Comentariu Fraţi de peste Prut – „maiak” pentru a revoca ideea de rudenie. Proverbul „Sângele apă nu se face” 

semnifică că rudele sunt cele care se vor ajuta mereu, vor fi mereu aproape. 
Sursă http://adevarul.ro/tech/retele-sociale/campania-vindinmoldova-sustinerea-vinului-basarabia-voi-rosia-

rusia-luptam-1_52528a8cc7b855ff560c6af8/index.html  
Autor Rita Kotenko, Maktub 

Întrebarea 23 

 
Numiţi-l pe cel care a făcut posibilă replicarea acestei fotografii în 2013 

Răspuns (prinţul) George 
Comentariu În fotografie sunt 3 generații de viitori regi. Imaginea primită a fost făcută în 1894: Future kings Edward VII, 

George V and Edward VIII with Victoria at 75 
Sursă http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/prince-george-christening-queen-poses-2529006 
Autor Lina Acălugăriţei, Maktub 

Întrebarea 24 Au murit la o diferenţă de aproape 100 de ani. Unul este pe dolarul american, altul încă nu. E interesant 
faptul că pentru ambii numele Ford a devenit fatal. Cine sunt cei 2? 

Răspuns Lincoln și Kennedy 
Comentariu Cei doi sunt preşedinţii asasinaţi ai SUA. Lincoln a fost omorât fiind la teatrul Ford, iar Kennedy se afla în 

momentul asasinatului în Lincoln Continental, automobil creat de Ford. 
Autor Constantin Salagor, Maktub 

Întrebarea 25 Jan Eliasson, Secretarul general adjunct al ONU, a spus într-un discurs despre schimbările climaterice: 
„Putem avea un plan B în alte situaţii, dar din păcate, în cazul dat, nu avem  plan B”. Care patru litere au 
fost omise în întrebare?  

Răspuns o etă 
Comentariu „Putem avea un plan B în diferite situaţii, dar din păcate noi nu avem o planetă B”. 
Sursă http://allafrica.com/stories/201310280724.html 
Autor Rita Kotenko, Maktub 

Întrebarea 26 Deși mulți îl confundă cu tizul său cunoscut pentru faptele sale ne-ortodoxe, iar alții insistă că ar fi frate cu 
însuși Isus Hristos, el pentru cei inițiați este protectorul celor disperați și a situațiilor fără de izbîndă. 
Probabil anume această trăsătură a făcut ca furtuna din 28 octombrie care a făcut ravagii în Europa ii 
poartă numele. Într-un minut spuneți-ne cine este el sau cum a fost botezată furtuna?  

Răspuns Sfântul Iuda  
Autor Lina Acălugăriței, Maktub 

Întrebarea 27 Unii cercetători consideră că creşterea nivelului obezităţii americanilor este cauzată şi de utilizarea tot mai 
frecventă a acestora. Utilizarea acestora face mult mai greu de controlat cumpărăturile de impuls, aceasta 
e explicaţia cercetătorilor. În medie, un american are la el 4,4 de acestea. Numiţi-le prin 2 cuvinte, ce încep 
cu litere vecine în alfabet.  

Răspuns carduri bancare 
Comentariu How Credit Card Payments Increase Unhealthy Food Purchases: Visceral Regulation of Vices, MANOJ 

THOMAS, KALPESH KAUSHIK DESAI, SATHEESHKUMAR SEENIVASAN 
Autor Rita Kotenko, Maktub 
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Întrebarea 28 

 
Ce cuvânt am acoperit cu pătratele albe.  

Răspuns toleranță 
Autor Cezar Țiverenco, Bifidoc 

Întrebarea 29 Urmează monologul unui comediant: Iată Abramovici și-a cumpărat un iaht nou de 168 metri. Eu am intrat 
în Google și am verificat: recordul mondial la aruncarea ciocanului – 86 de metri, recordul mondial la 
aruncarea suliței – 98 de metri, stadionul Maracana -110 de metri, iahta lui Abramovici - 168m si am ajuns 
la concluzia ca pe ea poti “face aceasta”. Ce am inlocuit cu “a face aceasta”? 

Răspuns A organiza Olimpiada 
Autor Alexandru Tatarov, echipa Velvet 

Întrebarea 30 În perioada celui de al doilea razboi mondial existau spioni britanici care erau deconspirați în timpul 
misiunilor lor in Europa pentru o acțiune  pe care o executau pe strada. Care era acțiunea? 

Răspuns Se uitau la dreapta la traversarea străzii. 
Comentariu În Marea Britanie circulatia are loc pe partea stanga a carosabilului , deci  pentru a traversa strada  acestia 

se uitau la dreapta, In tarile europene pietonii se uita la stanga, deoarece  masinile merg pe dreapta. 
Autor Velvet 
 
^ 



Runda 4           ¬ Runda 1¬ Runda 2 ¬ Runda 3 

Întrebarea 31 În anii 1850 Imperiul Britanic  a impărțit tuturor efectivelor sale  militare un nou tip de armă  pentru 
reîncarcarea careia soldații trebuiau să înlăture cu dinții cartușul care era impregnat în grăsime de origine  
animală. În ce colonie britanică înarmarea soldaților cu acest tip de armă a provocat în revolta în masă? 

Răspuns India 
Comentariu Cele mai raspandite surse de grasime animala sunt cea de porc si cea de vita. Pentru musulmani  consumul 

de carne sau alte elemente ale porcului e interzis , iar pentru hindusi vaca e un animal sfant. Astfel 
inarmarea soldatilor din India (unde se gasesc hindusi si musulmani) a provocat Revolta Șipailor   sau cum o 
considera indenii  Primul Razboi de Independenta. 

Autor Velvet 

Întrebarea 32 Bliț Dublu: În timpul celui de al doilea Război mondial, în armata americană au fost utilizate limbile 
amerindienilor pentru codificarea mesajelor. Pentru anumiți termeni military se recurgea la  explicații 
descriptive.   
Întebarea 1. Ce însemnță „Pește de oțel”? 
Întebarea 2. Ce însemnă Broască țestoasă 

Răspuns 1.Submarin 
2. Tanc. 

Autor Velvet 

Întrebarea 33 Arsenal, Spartak si Dinamo. Acestea nu sunt numai denumirile unor cluburi de fotbal dar si a unor Alfe de 
X. Scrieti ce este Alfa de X daca X a fost deschis in 1863 in Londra. 

Răspuns Stații de metrou 
Autor Alexandru Tatarov, echipa Velvet 

Întrebarea 34 Similar într-un aspect cu Provolone, acest tip de produs şi-a căpătat denumirea datorită faptului că 
tradiţional a fost transportat pe spinarea calului. Cum îl numim noi? 

Răspuns Cașcaval 
Autor Ion Vasilică, LAREME 

Întrebarea 35 Acest om, cunoscut în toată lumea pentru efortul realizat în timpul celui de-al doilea război mondial, a 
primit în dar un inel cu inscripția în ivrită „cine a salvat o viață omenească, a salvat o lume întreagă”. Cine a 
fost acest om? 

Răspuns Oscar Schindler 
Comentariu Schindler a salvat peste 1200 evrei și a fost prototipul pentru carte și film 
Sursă  
Autor Alexandru Savin, echipa Velvet 

Întrebarea 36 Cum se traduce cuvântul, scris în japoneză cu 2 hieroglife,  unul însemnând „floare”, iar celălalt – „foc”? 
Răspuns Focuri de artificii. 
Autor Bulat Ana-Maria, echipa Velvet. 

Întrebarea 37 Ce înseamnă cuvîntul scris în japoneză cu două hieroglife -  apă şi argint? 
Răspuns Mercur 
Autor Bulat Ana-Maria, echipa Velvet. 

Întrebarea 38 Ce înseamnă cuvântul chinezesc, scris folosing 2 hieroglife -  buzunar şi şobolan? 
Răspuns Cangur 
Autor Bulat Ana-Maria, echipa Velvet. 

Întrebarea 39 Întrebarea conține o înlocuire. Conform unei versiuni, această denumire a fost sugerată de Keith Moon 
care a spus că o super-formaţie cu aşa muzicieni se poate lesne prăbuşi ca un X de plumb. Despre ce 
formatie este vorba? 

Răspuns Led Zeppelin 
Autor Andrei Lutenco, LAREME 

Întrebarea 40 În 2003, Consiliul Artistic al Angliei a apelat la șase indivizi pentru a realiza un anumit lucru. Din păcate, 
peste șase luni indivizii au stricat calculatorul și au început să utilizeze tastatura în calitate de lavoar. Cine 
erau indivizii și ce trebuia să facă aceștia? 

Răspuns Maimuțe, să scrie opera lui Shakespeare 
Comentariu Este cunoscut paradoxul maimuțelor care într-un număr infinit de ani ar scrie opera lui Shakespeare 
Autor Marcel Spatari, Maktub 
 
^ 
 


