
 
Reușesc toate persoanele care mun-

cesc să scape de sărăcie? 

 

1) Depinde de condițiile de lucru 

2) Da, pe măsură ce încep să câștige 

bani 

3) Depinde de economiile familiei 

 
Numiți una dintre principalele ținte ale 

ODD 1 

 

1) Eradicarea sărăciei extreme la nivel 

mondial 

2) Combaterea schimbărilor climatice 

3) Construcția mai multor școli 

 
În care țară a fost respectat în cea mai 

mare măsură Obiectivul Global nr. 1 

până în prezent? 

 

1) În UE 

2) În SUA 

3) În China 

 
Care a fost tendința în ceea ce privește 

nivelul de sărăcie extremă în ultimii 20 

de ani? 

 

1) A scăzut 

2) A stagnat 

3) A crescut 

 
Care este numărul mediu de persoane 

per familie în țările dezvoltate? 

 

1) 6-9 persoane 

2) 4-6 persoane 

3) 2-4 persoane 

 
Câți copii au trăit în sărăcie la nivel 

mondial în anul 2019? 

 

1) 356 de milioane 

2) 56 milioane 

3) 6 milioane 

 
Câți copii au trăit în sărăcie în cele mai 

bogate țări ale lumii în anul 2019? 

 

1) 1 din 5 

2) 3 din 5 

3) Nu există 

 
Câte femei sunt analfabete din cauza 

sărăciei la nivel mondial? 

 

1) 584 milioane 

2) 84 milioane 

3) Nu există 

 
Care dintre următoarele grupuri este 

mai vulnerabil în ceea ce privește ex-

ploatarea sexuală, inclusiv traficul de 

persoane, din cauza sărăciei? 

 

1) Femeile și fetele 

2) Bărbații 

3) Bărbații și femeile 



 
Cât la sută din populația săracă a lumii 

trăiește în economii fragile, afectate de 

conflicte și violență? 

 

1) Peste 40% 

2) Mai puțin de 20% 

3) Nu există 

 
Date fiind schimbările climatice, con-

flictele și insecuritatea alimentară, 

sărăcia extremă este o mare provocare, 

în special în: 

 

1) Africa Subsahariană 

2) Europa 

3) America de Sud 

 
În ce an se preconizează că va dispărea 

foametea la nivel mondial conform 

Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă? 

 

1) 2030 

2) 2040 

3) 2050 

 
Obiectivul nr. 1.2 își propune ca, până 

în anul 2030, numărul bărbaților, 

femeilor și copiilor care trăiesc în 

sărăcie ... 

 

1) Să scadă la jumătate 

2) Să nu mai crească 

3) Să fie zero 

 
Majoritatea persoanelor care trăiesc în 

sărăcie extremă sunt bărbați sau 

femei? 

 

1) Femei 

2) Bărbați 

3) Depinde de continent 

 
Indicele Dezvoltării Umane (HDI) al 

ONU măsoară nivelul de dezvoltare al 

unei țări. Care țară a ocupat locul întâi 

în anul 2019? 

 

1) Norvegia 

2) Mexic 

3) Japonia 

 
Ce înseamnă „microfinanțare”? 

 

1) Împrumuturi mici pentru persoane 

cu venituri mici 

2) Un alt cuvânt pentru sărăcie 

3) Prețuri mici pentru bunuri și servicii 

 
Care sunt „nevoile de bază” ale unui 

om? 

 

1) Nevoile fiziologice, cum ar fi som-

nul, mâncarea, apa și aerul 

2) Nevoile sociale, cum ar fi dragostea, 

aprecierea și compania 

3) Dorința de a fi văzut și auzit 

 
Care țară africană a fost cea mai dez-

voltată în anul 2020? 

 

1) Seychelles 

2) Maroc 

3) Niger 



 
Cât la sută din populația celor 27 de 

țări UE s-a aflat în pericol de sărăcie 

sau excluziune socială în anul 2019? 

 

1) 21% 

2) 1% 

3) 11% 

 
Care a fost cea mai săracă țară euro-

peană în anul 2021? 

 

1) Republica Moldova 

2) România 

3) Bulgaria 

 
Care țară s-a confruntat cu cel mai 

mare grad de inegalitate economică în 

anul 2020? 

 

1) Lesotho 

2) SUA 

3) Norvegia 

 
Cu câți dolari americani pe zi supravi-

ețuiește o persoană care trăiește în 

„sărăcie extremă” ? 

 

1) Sub 1,90 USD pe zi 

2) Sub 5,25 USD pe zi 

3) Sub 10,25 USD pe zi 

 
În anul 1990, 36% din populația lumii 

trăia în sărăcie extremă. Care a fost 

procentul în anul 2015? 

 

1) 10% 

2) 20% 

3) 30% 

 
Câte persoane au ajuns să trăiască în 

sărăcie extremă din cauza virusului 

COVID-19 în anul 2020? 

 

1) 71 milioane de persoane sau mai 

mult 

2) 22 milioane de persoane sau mai 

mult 

3) 10 milioane de persoane sau mai 

mult 

 
Cât la sută din avuția mondială este 

deținută de 1% cei mai bogați oameni 

din populația lumii? 

 

1) Peste 50 % 

2) Aproximativ 10% 

3) Aproximativ 30 % 

 
Niger se numără printre cele mai săra-

ce țări ale lumii. Cât din populația ace-

stei țări trăiește sub limita sărăciei, cu 

mai puțin de 1,90 dolari americani pe 

zi? 

 

1) Ceva mai puțin de jumătate 

2) Aproximativ un sfert 

3) Nu există 

 
Din anul 1990 și până în prezent, 

numărul persoanelor care trăiesc în 

sărăcie a scăzut la nivel mondial. În 

care regiune a lumii a fost redusă cel 

mai mult sărăcia? 

 

1) Asia 

2) Africa 

3) America de Sud 



 
UNICEF este Fondul Internațional al 

Copiilor al Națiunilor Unite. Acesta 

livrează alimente și provizii pentru 

situații de urgență în toată lumea. Un-

de se află centrul internațional de apro-

vizionare al UNICEF? 

 

1) Copenhaga 

2) New York 

3) Tokyo 
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 Din anul 2014 și până în prezent, foame-

tea la nivel mondial: 

 

1) A scăzut 

2) A crescut 

3) A stagnat 

 Estimativ, câte persoane suferă de foa-

mete la nivel mondial? 

 

1) Aproximativ 69 milioane 

2) Aproximativ 690 milioane 

3) Niciuna - în zilele noastre 

 Care este principalul risc pentru sănătate 

la nivel mondial? 

 

1) HIV 

2) Foamea și malnutriția 

3) Malaria 

 Care sunt obiectivele principale ale Pro-

gramului Alimentar Mondial (WFP)? 

 

1) Să îmbunătățească calitatea alimen-

telor 

2) Să ofere asistență alimentară și să 

gestioneze problemele alimentare ur-

gente 

3) Să pună capăt risipei de alimente în 

UE 

 Cum se numește organizația ONU care 

gestionează eforturile internaționale de 

combatere a foametei? 

 

1) UNICEF 

2) FAO 

3) UNESCO 

 La nivel global, cât la sută din apa dulce 

este utilizată pentru agricultură? 

 

1) 50% 

2) 70% 

3) 30% 

 Cum se numește agenția specializată a 

ONU asociată cu Obiectivul nr. 2? 

 

1) UNICEF 

2) FAO 

3) IMF 

 Unde se păstrează cea mai diversă co-

lecție de semințe pentru culturi agricole 

a lumii? 

 

1) Canada 

2) Norvegia 

3) Rusia 

 Care sunt, printre altele, produsele ali-

mentare primare tipice pentru RUTF 

(Alimente terapeutice gata de consum) 

ale UNICEF? 

 

1) pui, orez, legume 

2) arahide, ulei, lapte praf 

3) cartof, untură, carne de vită 



 Care este procentul de risipă alimentară 

produsă consumatori în Africa Subsaha-

riană? 

 

1) 10% 

2) 5% 

3) 15% 

 În ce etapă se produce cea mai mare 

risipă de alimente? 

 

1) Procesarea alimentelor 

2) Recoltare, depozitare și transport 

3) Consum 

 Care sector produce cel mai mult amo-

niac? 

 

1) Sectorul energetic 

2) Sectorul agricol 

3) Producția 

 Cât la sută din suprafața Terrei este 

utilizată pentru producția agricolă? 

 

1) 1% 

2) 11% 

3) 21% 

 Cât din alimentele produse la scară mon-

dială se risipește? 

 

1) Jumătate 

2) O treime 

3) Un sfert 

 Cât la sută din forța de muncă din sec-

torul agricol o reprezintă femeile? 

 

1) 23% 

2) 43% 

3) 63% 

 Câți litri de apă sunt necesari pentru a 

produce 1 kg de avocado? 

 

1) 83 litri 

2) 283 litri 

3) 183 litri 

 Cât din fructele și legumele produse se 

risipește în fiecare an la nivel mondial? 

 

1) O treime 

2) Jumătate 

3) Un sfert 

 Se poate recupera pământ din oceane, 

mări, râuri și lacuri. Cum se numește 

acest proces? 

 

1) Acapararea terenurilor 

2) Recuperarea terenurilor din mare 

3) Economia terenurilor 



 Câți litri de apă sunt necesari pentru a 

produce 1 kg de bumbac? 

 

1) 5.000 litri 

2) 10.000 litri 

3) 20.000 litri 

 Dacă tendințele recente continuă, până 

în anul 2030, numărul persoanelor care 

suferă de foame va... 

 

1) Rămâne același 

2) Depăși 840 milioane 

3) Scădea la 500 milioane 

 Ce înseamnă a fi „subnutrit”? 

 

1) Că o persoană nu mănâncă suficientă 

carne 

2) Lipsa vitaminelor, proteinelor și a 

fibrelor de care o persoană are nevoie 

zilnic 

3) Că o persoană nu mănâncă suficiente 

calorii 

 Ce tip de țară nu a experimentat nicio-

dată foametea? 

 

1) Țările sub dictatură 

2) Țările cu democrație modernă funcți-

onală 

3) Monarhiile 

 În care regiune a lumii trăiesc cele mai 

multe persoane în foamete? 

 

1) America de Sud 

2) Africa Subsahariană 

3) Asia 

 Câți litri de apă sunt necesari pentru a 

produce necesarul zilnic de alimente 

pentru o persoană? 

 

1) Cel puțin 500 litri 

2) Cel puțin 1.500 litri 

3) Cel puțin 150 litri 

 Câte persoane nu mănâncă suficientă 

mâncare pentru a fi sănătoase? 

 

1) 9 milioane de persoane la nivel mon-

dial 

2) 900 milioane de persoane la nivel 

mondial 

3) Nu există 

 Cât din producția anuală de alimente la 

scară mondială se aruncă? 

 

1) Aproximativ o cincime 

2) Aproximativ o treime 

3) Foarte puțin 

 Ce proporție a deceselor infantile în 

primii 5 ani de viață are drept cauză 

foametea? 

 

1) Nu există 

2) Aproape jumătate 

3) Aproximativ un sfert 



 Cât la sută dintre fermierii din țările 

dezvoltate sunt femei? 

 

1) 80% 

2) 50% 

3) 10% 

 În ce tip de industrie lucrează majori-

tatea populației lumii? 

 

1) Turism 

2) Agricultură 

3) Modă 

 Cât la sută din consumul nostru anual de 

proteine animale este obținut din pește? 

 

1) 7% 

2) 17% 

3) 37% 

 În anul 2015, țări din întreaga lume au 

căzut de acord asupra celor 17 obiective 

menite să asigure un viitor mai bun și 

mai sustenabil tuturor oamenilor. Care a 

fost obiectivul stabilit pentru combate-

rea foametei? 

 

1) Reducerea foametei la jumătate 

2) Zero foamete 

3) Combaterea foametei în ritmul în care 

este combătută în prezent 

 Câte kilograme de cereale sunt necesare 

pentru a produce 1 kg de carne de vită? 

 

1) 1 kg 

2) 7 kg 

3) 3 kg 
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 Cu cât a crescut speranța de viață între 

anii 2000 și 2015? 

 

1) 7 ani 

2) 2 ani 

3) 5 ani 

 Conform Organizației Mondiale a 

Sănătății (OMS), cât la sută din popu-

lația lumii respiră un aer care nu este 

suficient de sănătos? 

 

1) 30% 

2) 70% 

3) 90% 

 Numiți o consecință majoră a poluării. 

 

1) Reduce nivelul Oceanului Indian 

2) Împiedică migrația păsărilor 

3) Reduce speranța de viață 

 Din anul 2000 și până în prezent, pro-

gramele privind vaccinarea la scară 

mondială ... 

 

1) ... au determinat o pandemie de 

meningită 

2) ... nu au adus nicio schimbare 

3) ... au redus cu 80% cazurile de ru-

jeolă 

 În privința cărui ODD a făcut Uniunea 

Europeană cele mai mari progrese? 

 

1) ODD nr. 12 

2) ODD nr. 1 

3) ODD nr. 3 

 În care regiune rămâne ridicată morta-

litatea în primii 5 ani de viață? 

 

1) America Latină 

2) Europa 

3) Africa Subsahariană și Asia de Sud 

 Cât de mult a fost redusă mortalitatea 

prin malarie din anul 2000 și până în 

prezent? 

 

1) Nu a fost redusă 

2) La o cincime 

3) La jumătate 

 Dintre următoarele boli, pe care își 

propune să o eradicheze obiectivul nr. 

3 până în anul 2030 ? 

 

1) Varicela 

2) Cancerul 

3) Epidemia de tuberculoză 

 Care a fost consumul mediu de alcool 

la persoanele cu vârsta peste 15 ani în 

anul 2016 la nivel mondial ? 

 

1) 16,5 litri per persoană 

2) 10,2 litri per persoană 

3) 6,4 litri per persoană 



 În care țară s-a constatat cea mai mare 

speranță de viață în anul 2020, adică 

85,29 ani? 

 

1) Australia 

2) Franța 

3) Hong Kong 

 Care este cea mai frecventă problemă 

de sănătate la nivel mondial? 

 

1) Suicidul 

2) Cancerul 

3) Bolile de inimă 

 Câți copii cu vârsta sub 5 ani au de-

cedat la nivel mondial în anul 2019? 

 

1) 12,3 milioane 

2) 10,3 milioane 

3) 5,3 milioane 

 Câte avorturi se produc în condiții 

nesigure la scară mondială? 

 

1) 42 milioane 

2) 12 milioane 

3) 22 milioane 

 Câte persoane cu vârsta de 45 de ani 

sau mai mare suferă de singurătate la 

nivel mondial? 

 

1) 1 din 4 

2) 2 din 3 

3) 1 din 3 

 Cât la sută dintre femei au experimen-

tat violența fizică și/sau sexuală din 

partea partenerului de viață la nivel 

mondial? 

 

1) 10% 

2) 80% 

3) 30% 

 Câte persoane au fost testate pozitiv 

pentru HIV în anul 2019? 

 

1) 500000 

2) 1 milion 

3) 1,7 milioane 

 La nivel mondial, există mai multe 

persoane ... 

 

1) Niciuna dintre variante, numărul 

este egal 

2) Subponderale 

3) Supraponderale 

 Ce sunt „bolile hidrice”? 

 

1) Boli transmise de animalele care 

trăiesc în apă 

2) Boli care determină acumularea 

apei în organism 

3) Boli transmise prin apă poluată și 

murdară 



 Care este speranța de viață medie la 

nivel mondial? 

 

1) 92 ani 

2) 52 ani 

3) 72 ani 

 Care este cea mai des întâlnită cauză 

de deces la nivel mondial? 

 

1) Accidentele rutiere 

2) Malaria 

3) Bolile cardiovasculare 

 Ce este o pandemie? 

 

1) Termenul latin pentru o infecție 

hepatică 

2) O boală legată de stilul de viață 

3) O boală infecțioasă răspândită pe 

un teritoriu foarte mare 

 La câți copii dă naștere, în medie, o 

femeie din China? 

 

1) 2,2 copii 

2) 0,9 copii 

3) 1,6 copii 

 Care dintre următoarele este cauza 

decesului celui mai mare număr de 

persoane anual? 

 

1) HIV/SIDA 

2) Malaria 

3) Poluarea aerului 

 Care din aceste boli este o boală hid-

rică și este cauzată de consumul de 

apă poluată și murdară? 

 

1) Tuberculoza 

2) HIV 

3) Infecția hepatică 

 Care insectă răspândește malaria? 

 

1) Musca obișnuită 

2) Căpușa 

3) Țânțarul 

 Câți copii se nasc pe minut la nivel 

global? 

 

1) 30 

2) 130 

3) 230 

 Câte vieți sunt salvate anual datorită 

vaccinurilor? 

 

1) Aproximativ 5 milioane 

2) Aproximativ 1 milion 

3) 2-3 milioane 



 Câte vieți au fost salvate între anii 

2000 și 2015 datorită vaccinului 

împotriva rujeolei? 

 

1) Foarte puține 

2) Aproximativ 1 milion 

3) Aproximativ 17 milioane 

 Câte minute de activitate fizică zilnică 

ar trebui să efectueze un copil cu 

vârsta cuprinsă între 5 și 7 ani? 

 

1) 15 minute 

2) Între 30 de minute și o oră 

3) Cel puțin 60 de minute 

 Cât la sută din corpul uman este apă? 

 

1) Aproximativ 25% 

2) Aproximativ 75% 

3) Aproximativ 60% 

 Câți copii mor de malnutriție în primii 

5 ani de viață la nivel mondial? 

 

1) Aproximativ o treime 

2) Aproximativ o zecime 

3) Aproximativ jumătate 

 La ce vârstă contează cel mai mult 

profilaxia malnutriției în viața unui 

copil? 

 

1) 5-10 ani 

2) 2-5 ani 

3) 0-2 ani 

 În anul 2016, la nivel mondial, o 

femeie a născut 2,4 copii. Câți copii s-

au născut în Rwanda în anul 2016? 

 

1) 4,9 

2) 3,9 

3) 5,9 

 În ce an a fost eradicată malaria în 

Europa? 

 

1) 1875 

2) 1475 

3) 1975 

 În câte țări au femeile dreptul la con-

cediu de maternitate plătit? 

 

1) 37 țări 

2) 121 țări 

3) 185 țări 

 Conform ONU, de câtă apă are nevoie 

o persoană pentru a-și satisface nevoi-

le de bază pe parcursul unei zile (de 

băut, igienă, spălatul vaselor etc.)? 

 

1) 5-10 litri 

2) 1-5 litri 

3) 50-100 litri 



 Conform UNICEF, care este a doua cea 

mai frecventă cauză de deces infantil 

prin boală în primii 5 ani de viață? 

 

1) Rujeola 

2) Gripa 

3) Diareea 

 Proteinele sunt importante pentru 

organism, deoarece îl ajută să se dez-

volte și să se refacă. Care dintre ur-

mătoarele alimente conține cea mai 

mare cantitate de proteine? 

 

1) Spanacul 

2) Orezul 

3) Arahidele 
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 Câți copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 

11 ani nu au frecventat școala la nivel 

mondial în anul 2016? 

 

1) Peste 63 milioane 

2) Peste 500 milioane 

3) Nu există 

 Comparativ cu bărbații, pentru femei și 

fete este mai dificil să aibă acces la 

educație. 

 

1) Adevărat 

2) Fals 

3) Nu este o problemă de gen 

 Câți copii nu frecventau încă școala în 

anul 2018 la nivel mondial, cu 

aproximație? 

 

1) 260 milioane 

2) 500 milioane 

3) Nu există copii care au abandonat școala 

 Care agenție ONU este principala re-

sponsabilă pentru îndeplinirea ODD nr. 

4? 

 

1) UNESCO 

2) FAO 

3) ILO 

 Unde trăiesc 50% dintre copiii care nu 

frecventează școala primară? 

 

1) În zonele afectate de conflict 

2) În zonele rurale 

3) În țările în curs de dezvoltare 

 Un an în plus de școală poate mări 

veniturile unei femei cu ... 

 

1) până la 20% 

2) până la 10% 

3) până la 30% 

 Care țară a avut în anul 2018 cel mai 

mare număr de absolvenți de liceu cu 

vârsta cuprinsă între 25 și 34 de ani? 

 

1) Coreea de Sud 

2) Noua Zeelandă 

3) SUA 

 Care țară din UE are cea mai mare rată 

de părăsire timpurie a școlii? 

 

1) Spania 

2) Croația 

3) Malta 

 Câți copii nu au acces la educație la 

nivel mondial? 

 

1) 264 milioane 

2) 464 milioane 

3) 64 milioane 



 Care țară din lume are cel mai lung an 

școlar? 

 

1) Japonia 

2) Regatul Unit al Marii Britanii 

3) China 

 În care dintre următoarele țări 

învățământul superior nu este gratuit? 

 

1) Regatul Unit al Marii Britanii 

2) Siria 

3) Suedia 

 Care țară are cel mai scurt an școlar 

pentru învățământul primar? 

 

1) Rusia 

2) Finlanda 

3) Suedia 

 Pe care dintre următoarele continente 

rata alfabetizării este cea mai ridicată? 

 

1) Oceania 

2) Africa 

3) America Latină 

 Care dintre următoarele țări alocă cele 

mai mari sume de bani pentru edu-

cație, luând în considerare procentul 

total de cheltuieli din PIB)? 

 

1) Cuba 

2) Danemarca 

3) SUA 

 Obiectivul Global nr. 4 are 10 „ținte”. 

Ținta nr. 4.7 vizează .... 

 

1) Necesitatea educației, în special referi-

tor la cele 17 Obiective Globale 

2) Egalitatea de gen în școli 

3) Educația gratuită 

 La nivel mondial, analfabetismul a fost, 

pentru mult timp, mai des întâlnit în 

rândul femeilor decât în rândul băr-

baților. Situația a rămas neschimbată? 

 

1) Da, deoarece mai puține femei frecven-

tează școala, comparativ cu bărbații 

2) Nu, există mai mulți bărbați analfabeți în 

prezent, comparativ cu femeile 

3) În zilele noastre, diferența s-a estompat 

 La nivel mondial, există mai multe 

femei care urmează studii postuniver-

sitare, comparativ cu bărbații? 

 

1) Da, există mai multe femei care urme-

ază studii postuniversitare 

2) Nu, există mai mulți bărbați care urme-

ază studii postuniversitare 

3) Nu, situația este aceeași pentru ambele 

genuri 

 Care este cea mai mare provocare 

globală referitor la educație? 

 

1) Asigurarea calității educației 

2) Asigurarea accesului la educație 

3) Asigurarea cererii pentru educație 



 Articolul 28 din Convenția cu privire la 

drepturile copilului prevede faptul că 

fiecare copil are dreptul la... 

 

1) ... școală și educație 

2) ... o acadea o dată pe săptămână 

3) ... bani de buzunar 

 Ce înseamnă a fi „analfabet”? 

 

1) O persoană care nu știe să scrie și să 

citească 

2) O persoană care nu poate face diferența 

între literele alfabetului 

3) O persoană care nu a frecventat școala în 

mod corespunzător 

 Care dintre următoarele țări africane a 

înregistrat cel mai mic procent de per-

soane analfabete din populația totală 

în anul 2016? 

 

1) Seychelles 

2) Nigeria 

3) Africa de Sud 

 Care dintre următoarele limbi este 

limba oficială a majorității țărilor afri-

cane? 

 

1) Franceza 

2) Portugheza 

3) Engleza 

 Numărul elevilor care încep școala 

primară ... 

 

1) ... nu a fost nicicând atât de ridicat 

2) ... stagnează 

3) ... este în scădere 

 Care țară din Europa înregistrează cea 

mai ridicată rată de analfabetism? 

 

1) Malta 

2) Turcia 

3) România 

 Care țară are cel mai mare număr de 

limbi oficiale? 

 

1) India 

2) Africa de Sud 

3) China 

 Cât la sută din populația adultă a Ciad-

ului era educată în anul 2016? 

 

1) 22% 

2) 52% 

3) 92% 

 În care regiune a lumii trăiesc cele mai 

multe persoane care nu știu să scrie și 

să citească? 

 

1) Africa și Asia de Sud 

2) Europa de Est și America de Sud 

3) America de Nord și de Sud 



 Câte persoane din țările în curs de 

dezvoltare dețin un telefon celular? 

 

1) 8 din 10 

2) 5 din 10 

3) 2 din 10 

 În câte școli din țările în curs de dez-

voltare există computere și acces la 

Internet? 

 

1) 6 din 10 

2) 1 din 10 

3) 9 din 10 

 Câți ani durează învățământul obliga-

toriu în majoritatea țărilor din Uniunea 

Europeană? 

 

1) 9-10 ani 

2) 8-9 ani 

3) 7-8 ani 

 Câți ani de învățământ obligatoriu sunt 

prevăzuți în India? 

 

1) 8 ani 

2) 5 ani 

3) Nu există o astfel de prevedere 

 La nivel mondial, cât la sută dintre 

copiii cu vârsta de școală primară 

frecventează în realitate școala pri-

mară? 

 

1) 90% 

2) 75% 

3) 60% 

 La nivel mondial, cât la sută dintre 

tinerii cu vârsta de școală frecventează 

în realitate învățământul secundar? 

 

1) Aproximativ 66% 

2) Aproximativ 86% 

3) Aproximativ 36% 

 La nivel mondial, cât la sută dintre 

copiii cu vârsta cuprinsă între 6 și 11 

ani nu frecventează școala? 

 

1) 9% 

2) 29% 

3) 19% 

 La nivel mondial, cât la sută dintre 

adulți știu să citească? 

 

1) Aproximativ 86 % 

2) Aproximativ 96 % 

3) Aproximativ 66 % 

 Cât la sută dintre persoanele cu vârsta 

peste 15 ani au frecventat școala în 

țările în curs de dezvoltare? 

 

1) 63% 

2) 87% 

3) 37% 



 Cât la sută dintre elevii din țările în 

curs de dezvoltare abandonează, în 

cele din urmă, școala înainte a termina 

clasele primare? 

 

1) 47% 

2) 27% 

3) 67% 

 Cât la sută dintre tinerii cu vârsta 

cuprinsă între 18 și 24 de ani din UE se 

preconiza că vor abandona timpuriu 

școala în anul 2019? 

 

1) 10% 

2) 20% 

3) 6% 

 Cât la sută dintre femeile din Afgani-

stan sunt analfabete? 

 

1) Aproximativ 76% 

2) Aproximativ 56% 

3) Aproximativ 26% 

 De ce este important pentru o țară să 

aibă o populație educată core-

spunzător? 

 

1) O populație educată corespunzător 

creează oportunități de dezvoltare econo-

mică în cadrul societății 

2) Oamenii obțin joburi mai bune și sunt 

mai bine plătiți 

3) Nu este important 

 În anul 1998, doar 17,3% din fetele din 

Bhutan au început învățământul se-

cundar. Care este procentul în pre-

zent? 

 

1) Aproximativ 68% 

2) Aproximativ 38% 

3) Aproximativ 18% 

 În care regiune numărul tinerilor care 

studiază la facultate este din ce în ce 

mai ridicat ? 

 

1) Asia de Est 

2) America de Sud 

3) Orientul Mijlociu și Africa de Nord 

 În câte din cele 193 de țări ale lumii 

este gratuit învățământul secundar? 

 

1) 122 

2) 42 

3) 22 

 În câte din cele 193 de țări ale lumii 

este gratuit învățământul superior 

(învățământul universitar)? 

 

1) 81 

2) 21 

3) 41 

 În câte din cele 193 de țări ale lumii 

este gratuit învățământul de bază 

(învățământul primar)? 

 

1) 187 

2) 47 

3) 27 



 În anul 1950, două din trei persoane 

erau analfabete la nivel mondial. Care 

este situația în prezent? 

 

1) Mult mai bună. Astăzi, 1 din 7 persoane 

este analfabetă 

2) Puțin mai bună. Analfabetismul a fost 

redus cu 5% la nivel mondial 

3) Lucrurile s-au înrăutățit. Astăzi, 1 din 2 

persoane este analfabetă 

 Toți oamenii au dreptul să... 

 

1) Primească educație de bază gratuită 

2) Își aleagă singuri clasa 

3) Chiulească de la școală o dată pe 

săptămână 

 Pe care continent trăiesc cele mai mul-

te persoane care nu frecventează școa-

la? 

 

1) Africa 

2) Asia 

3) America de Sud 

 Scrierea datează din anul 3500 Î.e.n. În 

care regiune a lumii au apărut primele 

scrieri? 

 

1) Orientul Mijlociu 

2) America de Nord 

3) Europa de Sud 
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Câte țări pedepsesc încă homosexuali-

tatea? 

 

1) 12 

2) 42 

3) 72 

Care a fost prima țară care a scos tran-

sidentitatea de pe lista tulburărilor 

mintale? 

 

1) Belgia 

2) Canada 

3) Danemarca 

Care dintre următoarele țări europene 

a fost ultima care a permis femeilor să 

voteze? 

 

1) Polonia 

2) Spania 

3) Liechtenstein 

Cât la sută dintre parlamentarii euro-

peni erau femei în anul 2019? 

 

1) 80% 

2) 12% 

3) 36% 

Care sunt cele 3 țări care au făcut cele 

mai mari progrese în ceea ce privește 

egalitatea de gen? 

 

1) SUA, Japonia și China 

2) Germania, Finlanda și Franța 

3) Islanda, Norvegia și Suedia 

Care este principala modalitate de a 

genera dezvoltare în cele mai sărace 

țări ale lumii? 

 

1) Ploaia 

2) Echipamentele noi 

3) Femeile 

Care dintre următoarele este o țintă a 

Obiectivului nr. 5? 

 

1) Menținerea diversității în producția 

de alimente 

2) Reducerea schimbărilor climatice 

3) Eliminarea căsătoriilor forțate 

Care țară a ocupat locul 1 potrivit cla-

samentului Indicelui egalității de gen 

în anul 2020? 

 

1) Norvegia 

2) Finlanda 

3) Islanda 

În care țară a început Mișcarea pentru 

Drepturile Femeilor în anul 1848? 

 

1) Franța 

2) Regatul Unit al Marii Britanii 

3) SUA 



Conform Programului Națiunilor Unite 

pentru Dezvoltare, câte țări nu au legi 

care să protejeze femeile împotriva 

violenței domestice? 

 

1) 9 

2) 19 

3) 49 

Care este cel mai bun rezultat al ega-

lității de gen până în prezent? 

 

1) Mai multe venituri per familie 

2) Nu există rezultate 

3) Mai puține fete forțate să se 

căsătorească la o vârstă fragedă 

În care țară femeile nu avea dreptul să 

conducă autovehicule în anul 2018? 

 

1) Afganistan 

2) Iran 

3) Arabia Saudită 

Care țară deține cel mai mare procent 

de cazuri de mutilare genitală femi-

nină? 

 

1) Egipt 

2) Sudan 

3) Somalia 

Căsătoria cu o persoană minoră este și 

în zilele noastre o practică des întâlnită 

în una dintre următoarele țări. În care? 

 

1) India 

2) SUA 

3) Yemen 

În una dintre următoarele țări căsăto-

ria cu victima violului poate exonera 

violatorul de vină astfel încât acesta să 

scape nepedepsit. În care? 

 

1) Suedia 

2) Regatul Unit al Marii Britanii 

3) Iordania 

Cât la sută din forța de muncă la nivel 

mondial o reprezintă femeile? 

 

1) 29% 

2) 19% 

3) 39% 

Care țări investesc cel mai mult în 

cercetare și dezvoltare, calculat ca 

procent din PIB? 

 

1) SUA și China 

2) Elveția și Japonia 

3) Coreea de Sud și Israel 

Cât la sută dintre cercetătorii la nivel 

mondial sunt femei? 

 

1) 42% 

2) 80% 

3) 30% 



În câte țări a fost pusă în practică ega-

litatea deplină de gen atât pe plan 

economic, cât și politic și social? 

 

1) În majoritatea țărilor europene 

2) În trei țări doar 

3) Niciunde până în prezent 

La nivel mondial, numărul femeilor 

este egal cu al bărbaților? 

 

1) Nu, numărul femeilor este cu mult 

mai mare decât al bărbaților, deoarece 

bărbații mor la o vârstă mai timpurie 

2) Da, numărul femeilor este aproape 

egal cu al bărbaților 

3) Nu, numărul bărbaților este puțin 

mai mare 

Cine este prima femeie aleasă președ-

inte al Parlamentului European? 

 

1) Nicole Fontaine (Franța) 

2) Nicio femeie nu a fost aleasă 

președinte al Parlamentului UE până în 

prezent 

3) Simone Veil (Franța) 

Cine a fost prima femeie care a deținut 

funcția de Secretar General al Nați-

unilor Unite? 

 

1) Angela Merkel 

2) Madeleine Albright 

3) Din anul 2020 și până în prezent, 

funcția de Secretar General al ONU nu 

a fost deținută de nicio femeie 

Care sunt primele două țări cu cele 

mai multe femei în guvern? 

 

1) Tanzania și Iran 

2) Elveția și Finlanda 

3) Bolivia și Rwanda 

Care dintre următoarele țări au cea 

mai mare proporție de femei în parla-

ment (sau în camera inferioară)? 

 

1) Canada 

2) Singapore 

3) Rwanda 

Care dintre următoarele țări nu a ocu-

pat niciun loc în clasamentul mondial 

al primelor 10 țări cu privire la egali-

tatea de gen în anul 2019? 

 

1) Suedia 

2) Finlanda 

3) Danemarca 

În care dintre următoarele țări au pri-

mit pentru prima dată femeile dreptul 

de vot și de a candida la alegeri? 

 

1) Elveția 

2) SUA 

3) Finlanda 

Care a fost prima țară care a acordat 

drept de vot femeilor și care a fost 

ultima (cu excepția Cetății Vaticanu-

lui)? 

 

1) Danemarca a fost prima; Republica 

Congo a fost ultima 

2) SUA a fost prima; Venezuela a fost 

ultima 

3) Noua Zeelandă a fost prima; Arabia 

Saudită a fost ultima 



În ce an s-a semnat Convenția ONU 

privind eliminarea tuturor formelor de 

discriminare împotriva femeilor? 

(CEDAW)? 

 

1) 1951 

2) 2015 

3) 1979 

Cât la sută din populația feminină a 

lumii a fost, într-un anumit moment al 

vieții, victima violenței fizice sau sexu-

ale? 

 

1) 15% 

2) 55% 

3) 35% 

Câte femei din întreaga lume au fost 

victime ale violenței fizice sau sexuale? 

 

1) 1 din 8 

2) 1 din 10 

3) Mai mult de 1 din 3 

Câte țări erau conduse de femei în 

anul 2018? 

 

1) 44 

2) 14 

3) 24 

Câte femei și fete din UE sunt hărțuite 

prin mesaje, emailuri și rețele media? 

 

1) Jumătate 

2) O treime 

3) O zecime 

Care a fost prima țară care a permis 

femeilor să voteze în anul 1893? 

 

1) Suedia 

2) SUA 

3) Noua Zeelandă 

Numărul mediu al copiilor născuți de o 

femeie la nivel mondial în anul 1960 

era cinci. Care a fost media în anul 

2020? 

 

1) 6 copii 

2) 3 copii 

3) 2 copii 

70% din populația lumii știa să citească 

în anul 1976. Procentul a crescut la 

86,3% în anul 2020. Asistăm la cea mai 

mare scădere a analfabetismului la 

femei sau la bărbați? 

 

1) La bărbați 

2) Scăderea s-a produs în mod egal la 

femei și bărbați 

3) La femei 

La nivel mondial, cât câștigă o femeie 

de condiție medie pe an? 

 

1) Aproximativ 15.000 dolari americani 

2) Aproximativ 20.500 dolari americani 

3) Aproximativ 10.500 dolari america-

ni 



Prin reducerea inegalității de gen, 

numărul persoanelor care trăiesc în 

foamete ar scădea cu ... 

 

1) 1-5 milioane 

2) 5-10 milioane 

3) 10-15 milioane 

În anul 2017 doar o singură țară avea 

mai multe femei decât bărbați în par-

lament. Care? 

 

1) Finlanda 

2) Bulgaria 

3) Rwanda 

În anul 2018, Irlanda a eliminat inter-

dicția avortului, fiind ultima țară euro-

peană care a făcut acest lucru. Câte 

dintre țările lumii încă păstrează legii 

stricte împotriva avorturilor? 

 

1) 13 

2) 93 

3) 53 

În India, 62,8% din femei au beneficiat 

de o formă de educație. Care este 

situația în cazul bărbaților indieni? 

 

1) Aproximativ 61% 

2) Aproximativ 41% 

3) Aproximativ 81% 

Ce este „Me Too”? 

 

1) O lege din Suedia care încearcă să 

prevină hărțuirea sexuală 

2) Un drept al omului care condamnă 

hărțuirea sexuală 

3) O campanie online menită să con-

ducă la conștientizarea problemelor 

legate de hărțuirea sexuală 
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Câte țări asigură accesul la apă potabilă 

pentru 100% din populație? 

 

1) 35 

2) 10 

3) 140 

Care este cea mai cunoscută boală cau-

zată de apa contaminată? 

 

1) Diareea 

2) Schistosomiaza 

3) Febra tifoidă 

Din toată cantitatea de apă a Terrei - cât 

la sută este apă dulce? 

 

1) Aproximativ 3% 

2) Aproximativ 10,5% 

3) Aproximativ 20,5% 

Care este principala boală cauzată de 

absența igienei? 

 

1) Boala diareică 

2) Alergiile 

3) Infecția tractului urinar 

Care țară va recicla în curând suficientă 

apă uzată pentru a-și asigura 50% din 

cantitatea de apă necesară? 

 

1) Singapore 

2) Noua Zeelandă 

3) Norvegia 

Absența resurselor de apă pentru a 

satisface cererea umană și ecologică de 

apă se numește ... 

 

1) Penurie de apă 

2) Cascadă 

3) Picătură 

Câte persoane nu aveau acces la apă 

potabilă sigură la nivel mondial în anul 

2019? 

 

1) 780 milioane 

2) 1 miliard 

3) Foarte puține 

Apa potabilă nesigură constituie princi-

palul risc pentru ... 

 

1) Diaree 

2) Diabet 

3) Hipertensiune arterială 

Cât la sută din debitul de apă dulce la 

nivel mondial provine din bazine care 

traversează frontierele naționale? 

 

1) 60% 

2) 40% 

3) 20% 



În care regiune se înregistrează cele mai 

mari rate de deces din cauza absenței 

apei potabile sigure? 

 

1) Africa Subsahariană 

2) Orientul Mijlociu 

3) America Latină 

La nivel mondial, cât la sută din școli nu 

au niciun fel de toalete? 

 

1) 23% 

2) 13% 

3) Mai puțin de 5 % 

Cât timp credeți că petrece în fiecare zi 

o femeie Malawi de condiție medie 

pentru a face rost de apă? 

 

1) 54 de minute 

2) 14 minute 

3) 6 minute 

Pe ce sursă de apă se bazează, în princi-

pal, două miliarde de oameni? 

 

1) Apa freatică 

2) Apa de ploaie 

3) Apa de ocean desalinizată 

Organizația pentru Alimentație și Agri-

cultură (FAO) a ONU a preconizat că 

multe țări în curs de dezvoltare nu vor 

avea suficientă apă până în anul 2030. 

Despre câte țări este vorba? 

 

1) Fiecare a cincea țară în curs de dezvoltare 

2) Fiecare a treia țară în curs de dezvoltare 

3) Toate țările în curs de dezvoltare 

Apa murdară poate fi transformată în 

apă potabilă cu ajutorul tabletelor de 

clor sau prin ... 

 

1) Fierbere 

2) Filtrare cu ajutorul unui filtru de cafea 

obișnuit 

3) Adăugarea tabletelor de calcit 

Apa murdară poate fi transformată în 

apă potabilă prin fierbere sau prin ... 

 

1) Adăugarea tabletelor de clor 

2) Adăugarea de sare 

3) Filtrare cu ajutorul unui filtru de cafea 

obișnuit 

Cât la sută din populația lumii va trăi în 

zone cu penurie de apă până în anul 

2025? 

 

1) Jumătate din populația lumii 

2) Toată populația lumii 

3) O treime din populația lumii 

Absența apei curate în locuințele 

obișnuite se datorează, cel mai des, ... 

 

1) Instituțiilor statului care funcționează 

defectuos 

2) Absenței apei cauzată de secetă 

3) Poluării 



Apa freatică reprezintă una dintre puți-

nele resurse naturale care se găsesc 

aproape peste tot pe planetă. Cât la 

sută din proviziile totale de apă dulce o 

reprezintă apa freatică? 

 

1) 30% 

2) 40% 

3) 50% 

Cu ce se îndepărtează bacteriile pericu-

loase și organismele dăunătoare din apa 

potabilă în mai multe țări din Asia? 

 

1) Sari (un tip de pânză utilizat pentru rochii 

în Asia) 

2) Plase împotriva țânțarilor 

3) Argilă 

Care este principalul motiv pentru care 

proiectele privind accesul la apă 

eșuează în țările în curs de dezvoltare? 

 

1) Absența întreținerii 

2) Corupția la nivelul întregii țări 

3) Absența educației 

Care este una dintre cele mai mari ame-

nințări pentru calitatea și puritatea apei 

freatice pe teritoriul Europei? 

 

1) Poluarea domestică 

2) Sărurile din apa oceanului, care trans-

formă apa freatică într-una prea sărată 

3) Creșterea populației 

Care este beneficiul utilizării apei fre-

atice ca sursă de apă potabilă, compara-

tiv cu apa de ploaie sau apa de ocean? 

 

1) Apa freatică a fost filtrată prin câteva 

straturi 

2) Apa freatică este mai ușor de extras și 

utilizat, deoarece se află chiar în pământ 

3) Apa freatică are în conținut vitamine din 

sol 

Cine ar beneficia cel mai mult de con-

strucția unor stații de tratare a apei în 

comunitățile mai mici din țările în curs 

de dezvoltare? 

 

1) Fetele și femeile 

2) Copiii 

3) Toată lumea ar beneficia în mod egal 

Care dintre următoarele opțiuni ar con-

stitui cea mai eficientă modalitate de a 

economisi apă? 

 

1) Renunțarea la un hamburger 

2) Dușurile scurte 

3) Consumul altor lichide în loc de apă 

Care țară furnizează cea mai mare canti-

tate de apă dulce la nivel mondial? 

 

1) Brazilia 

2) Finlanda 

3) SUA 

Care dintre următoarele afirmații este 

corectă? 

 

1) Există un număr mai mare de persoane 

care au telefon mobil decât toaletă 

2) Există un număr mai mare de persoane 

care au toaletă decât telefon mobil 

3) Toate persoanele care au acces la un tele-

fon mobil au acces și la toaletă 



Câți litri de apă consumă un cetățean 

european de condiție medie în fiecare 

zi? 

 

1) Aproximativ 200 litri 

2) Aproximativ 150 litri 

3) Aproximativ 50 litri 

Câți litri de apă consumă o familie ame-

ricană de condiție medie în fiecare zi? 

 

1) Aproximativ 1.100 litri 

2) Aproximativ 900 litri 

3) Aproximativ 500 litri 

Câte persoane mor în fiecare an din 

cauza apei poluate/murdare și/sau a 

condițiilor de igienă precare? 

 

1) Peste 800.000 

2) Peste 8 milioane 

3) Nu există 

Cât la sută din apa Terrei poate fi utili-

zată ca apă potabilă? 

 

1) 1% 

2) 3% 

3) 30% 

Cu cât se preconizează că va crește 

consumul de apă la nivel mondial până 

în anul 2050? 

 

1) 55% 

2) 40% 

3) 25% 

Cât din apa uzată la nivel mondial ajun-

ge direct în râuri și oceane? 

 

1) 80% 

2) 10% 

3) 50% 

Ce proporție din poluția lumii nu are 

acces la apă curată? 

 

1) Mai mult de o șesime 

2) Mai mult de jumătate 

3) Toată lumea are acces la apă curată 

Cât la sută din apa potabilă a lumii este 

produsă prin desalinizare? 

 

1) 1% 

2) 5% 

3) 10% 

Cât la sută din populația lumii avea 

conducte de apă sau rezervoare de apă 

cu pompă în locuință în anul 2013? 

 

1) Aproape 85% 

2) Aproape 35% 

3) Aproape 50% 



Cât la sută din rezervele totale de apă 

ale lumii reprezintă apă sărată? 

 

1) 97% 

2) 52% 

3) 10% 

Cât la sută din populația lumii nu are 

acces nici până în prezent la toalete și 

sisteme de canalizare corespunzătoare? 

 

1) 32% 

2) 12% 

3) 42% 

Cum este extrasă apa din pânza freatică 

de sub nivelul solului? 

 

1) Prin fântâni forate până la stratul de apă 

din pânza freatică 

2) Conductivitatea electrică a apei o trage 

sus, în conductele de apă 

3) Când plouă, nivelul apei freatice crește, 

ajungând mai aproape suprafață 

Ce măsuri ar putea fi luate pentru a 

îmbunătăți apa potabilă în zonele în 

care poluarea este ridicată? 

 

1) Plantarea copacilor cu rădăcini adânci 

2) Este prea târziu pentru a mai lua măsuri 

3) Adăugarea de calcit în sol 

În Danemarca, toți oamenii au acces la 

apă potabilă curată. Câți oameni au 

acces la apă potabilă curată în Africa 

Subsahariană? 

 

1) 58% 

2) 75% 

3) 97% 

În care zone ale unei țări se găsește cea 

mai curată și sigură apă cel mai 

frecvent? 

 

1) În orașe, unde există instalații avansate 

de purificare a apei 

2) La țară, unde există mai puțină poluare și 

mai puține gunoaie 

3) În orașele mai mici, unde oamenii nu 

locuiesc foarte aproape unii de alții 

În care regiune a lumii trăiesc cele mai 

multe persoane care nu au acces la apă 

potabilă curată și sigură? 

 

1) Africa Subsahariană 

2) America de Sud 

3) Europa 

În care țară africană are acces la apă 

potabilă curată majoritatea populației? 

 

1) Tunisia 

2) Somalia 

3) Africa de Sud 

În care regiune a lumii am asistat, în 

ultimele decenii, la cea mai mare 

creștere a numărului de persoane cu 

acces la apă potabilă mai bună? 

 

1) Asia de Est 

2) America Latină 

3) Orientul Mijlociu 



În care dintre următoarele trei regiuni 

majoritatea oamenilor are acces la 

toalete și sisteme de canalizare core-

spunzătoare? 

 

1) America Latină și Caraibe 

2) Asia 

3) Africa 

De-a lungul cărui râu trăiește majori-

tatea populației Egiptului? 

 

1) Nil 

2) Dunăre 

3) Gange 

Există numeroase zone în lume în care 

oamenii se confruntă cu lipsa acută a 

apei. Cât poate supraviețui un om fără 

să bea apă? 

 

1) Aproximativ 7 zile 

2) Aproximativ o zi 

3) Aproximativ 5 zile 

Majoritatea apei de pe Terra se prezintă 

sub formă de gheață în Arctica și An-

tarctica și în zonele muntoase. Cu cât ar 

crește nivelul mării dacă toată această 

gheață s-ar topi? 

 

1) Aproximativ 65 de metri 

2) Aproximativ 5 metri 

3) Aproximativ 35 de metri 

Câte unități de îngrijire medicală nu au 

săpun și apă sau detergent de mâini pe 

bază de alcool la nivel mondial? 

 

1) Două din cinci 

2) Una din cinci 

3) Patru din cinci 

Apa sărată conține de 10 ori mai multă 

sare decât apa dulce. De unde provine 

apa sărată? 

 

1) Din ocean 

2) Din lacuri și pânza freatică 

3) Din apa de ploaie 

Cum s-a modificat accesul la surse de 

apă îmbunătățite la nivel mondial 

începând cu anul 2020? 

 

1) Mai multe persoane au acces la surse de 

apă îmbunătățite 

2) Mai puține persoane au acces la surse de 

apă îmbunătățite 

3) Nimic nu s-a schimbat 

Ce proporție din poluția lumii nu benefi-

cia de condiții sanitare îmbunătățire în 

anul 2019? 

 

1) O treime 

2) Jumătate 

3) Mai puțin de jumătate 

90% din ce tip de apă este direcționată 

direct în râurile și oceanele Terrei, fără 

a fi curățată și neutralizată înainte? 

 

1) Apa uzată din sistemele de canalizare 

2) Apa cu clor din piscine 

3) Apa de ploaie din sistemele de drenare 



ONU a decretat „Ziua Mondială a Toale-

tei”. De ce? 

 

1) Pentru a sensibiliza miliarde de oameni 

referitor la persoanele care trăiesc fără 

facilități sanitare corespunzătoare 

2) Pentru a sărbători invenția toaletei mo-

derne, cu jet de apă, inventată în anul 1596 

3) Pentru a reaminti tuturor practicile sanita-

re și de igienă corespunzătoare de aplicat în 

baie 
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De ce este energia geotermică o resursă 

de energie des utilizată în Islanda? 

 

1) Deoarece în Islanda există o cantitate 

mare de apă termală 

2) Deoarece în Islanda există multe 

locuri cu vulcani 

3) Țara este una dintre cele mai bogate 

din lume 

Care țară se poate lăuda cu faptul că 

toată energia produsă este 100% rege-

nerabilă? 

 

1) Finlanda 

2) Islanda 

3) Latvia 

Care a fost prima țară producătoare de 

hidroelectricitate în Europa? 

 

1) Finlanda 

2) Franța 

3) Polonia 

Cât la sută a reprezentat consumul de 

energie regenerabilă în Uniunea Euro-

peană în anul 2018? 

 

1) Aproximativ 39% 

2) Aproximativ 19% 

3) Aproximativ 69% 

Unde se află cea mai mare centrală de 

energie solară din lume? 

 

1) Deșertul Sahara 

2) Deșertul Tengger 

3) Deșertul Mojave 

Care este cel mai potrivit loc pentru a 

construi ferme eoliene? 

 

1) În inima pădurii 

2) Pe o câmpie deschisă 

3) În centrul metropolelor 

Care țară se confruntă cu cel mai mare 

deficit în ceea ce privește accesul la 

combustibilii curați pentru gătit? 

 

1) Madagascar 

2) Etiopia 

3) Niger 

Toată energia solară care lovește sup-

rafața Terrei într-o oră va fi egală cu 

cantitatea de energie utilizată de 

întreaga lume ... 

 

1) Într-o săptămână 

2) Într-un an 

3) Într-o lună 

Cât la sută din populația globală nu 

beneficiază de electricitate modernă? 

 

1) 5% 

2) 13% 

3) 23% 



Energia la prețuri stabile și accesibile 

este esențială pentru instituțiile de 

sănătate. Câte instituții de sănătate nu 

dispuneau de electricitate în anul 2018? 

 

1) 1 din 3 

2) 1 din 4 

3) 1 din 5 

Conform Organizației Mondiale a 

Sănătății, câte persoane mor anual din 

cauza poluării? 

 

1) 5 milioane 

2) 7 milioane 

3) 10 milioane 

Cât la sută din populația Ugandei bene-

ficiază de electricitate? 

 

1) 47% 

2) 27% 

3) 67% 

Care a fost vestea bună referitor la 

energia regenerabilă în Europa în anul 

2020? 

 

1) S-au construit mai puține centrale 

energetice nucleare 

2) S-a produs mai multă energie rege-

nerabilă decât energie fosilă 

3) A crescut numărul panourilor solare 

Care dintre următoarele țări europene 

utilizează cele mai multe autovehicule 

electrice? 

 

1) Spania 

2) Norvegia 

3) Franța 

7% din electricitatea mondială este 

produsă hidroelectric. Ce forță este 

utilizată în procesul de exploatare a 

electricității din surse hidroelectrice? 

 

1) Forța centrifugă 

2) Forța gravității 

3) Forța electromagnetică 

Cât la sută din emisiile de gaze cu efect 

de seră sunt cauzate de producția de 

energie la nivel mondial? 

 

1) 40% 

2) 60% 

3) 20% 

Cât la sută din consumul total de ener-

gie la nivel mondial poate fi atribuit 

următoarelor patru țări: China, SUA, 

India și Rusia? 

 

1) Aproximativ 25% 

2) Aproximativ 50% 

3) Aproximativ 35% 

Energia curată poate fi produsă cu aju-

torul ... 

 

1) Soarelui 

2) Cărbunelui 

3) Apei și al valurilor 



„Economisirea energiei” înseamnă 

(că) ... 

 

1) De exemplu, o lampă care degajează 

o lumină mai slabă 

2) A fost conceput un obiect care să 

utilizeze în mod economic energia 

3) Aprovizionarea cu energie este 

ieftină 

Ce înseamnă „gaz natural”? 

 

1) Un combustibil extras în mod natural 

și prietenos cu mediul 

2) Un combustibil fosil extras prin frac-

turare 

3) Un produs de deșeu rezultat din 

producția energiei eoliene 

Care dintre următoarele constituie o 

sursă de energie regenerabilă? 

 

1) Petrolul 

2) Lumina soarelui 

3) Gazul 

Care este industria care utilizează cel 

mai mult petrol? 

 

1) Industria agricolă 

2) Industria transporturilor 

3) Industria modei 

Dacă toți oamenii din lume ar consuma 

și utiliza la fel de multe resurse ca un 

cetățean mediu din Danemarca, de câte 

planete Terra pline de resurse am avea 

nevoie? 

 

1) 1 planetă Terra 

2) 4 planete Terra 

3) 2 planete Terra 

În care regiune a lumii consumă un 

cetățean mediu cea mai mare cantitate 

de petrol ? 

 

1) Arabia Saudită 

2) SUA 

3) China 

Care țară deține cele mai mari rezerve 

de petrol din lume? 

 

1) Arabia Saudită 

2) Venezuela 

3) Kuweit 

Cu cât a crescut prețul unui galon de 

petrol în timpul crizei petrolului din 

anul 1973? 

 

1) 50% 

2) 500% 

3) 5% 

Cât CO2 emite un autovehicul pe ben-

zină, cu consum mediu, care circulă 300 

km (186 mile)? 

 

1) Aproximativ 7 kg (15 livre) de CO2 

2) Aproximativ 70 kg (154 livre) de CO2 

3) Aproximativ 70 g (0,03 uncii) de CO2 



Ce proporție din poluția lumii nu are 

acces la electricitate? 

 

1) O zecime din populația lumii 

2) O cincime din populația lumii 

3) O treime din populația lumii 

Cât la sută din consumul mondial de 

energie este asigurat din surse de ener-

gie regenerabile, cum ar fi energia eoli-

ană, panourile solare și hidroenergia? 

 

1) 8% 

2) 18% 

3) 28% 

De ce sunt importante sursele de ener-

gie curată și sustenabilă? 

 

1) Deoarece, în prezent, sunt mai iefti-

ne decât sursele tradiționale de energie 

2) Deoarece producția și consumul de 

energie contribuie la schimbările cli-

matice globale 

3) Deoarece sunt mai noi și mai moder-

ne și, prin urmare, mai bune 
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Ce sărbătorim pe data de 12 iunie? 

 

1) Ziua Mondială a Biodiversității 

2) Ziua Mondială a Sănătății Mintale 

3) Ziua Mondială împotriva exploatării prin 

muncă a copilului 

Care continent înregistrează cea mai 

mare rată de răspândire a sclaviei mo-

derne? 

 

1) Asia 

2) Europa 

3) Africa 

Care țară din Uniunea Europeană înregi-

strează cea mai mare rată de răspândire 

a sclaviei moderne? 

 

1) Spania 

2) Republica Cehă 

3) Polonia 

Care continent înregistrează cel mai 

mare procent al cazurilor de exploatare 

prin muncă la copii? 

 

1) America de Sud 

2) Asia 

3) Africa 

Care dintre următorii constituie un indi-

cator al creșterii economice? 

 

1) Inflația ridicată 

2) Salariile mici 

3) Numărul ridicat de locuri de muncă 

Care dintre următoarele este o caracte-

ristică a muncii decente? 

 

1) Flexibilitatea salariului 

2) Zilele de muncă lungi 

3) Siguranța socială 

Care țară se confruntă cu cea mai mare 

incidență de sărăcie extremă și mode-

rată în rândul celor care muncesc? 

 

1) Benin 

2) Japonia 

3) Burundi 

Cu cât la sută este mai mare venitul 

mediu al bărbaților față de al femeilor? 

 

1) Cu 9% 

2) Cu 5% 

3) Cu 19% 

În care industrie se înregistrează cel mai 

ridicat procent de persoane supuse 

muncii forțate? 

 

1) Agricultura și pescuitul 

2) Industria construcțiilor 

3) Servitutea domestică 



Care țară a constituit destinația numărul 

unu a lumii pentru turiștii internaționali 

în anul 2017? 

 

1) Dubai 

2) SUA 

3) Franța 

Care țară a implementat cel mai scurt 

program de lucru? 

 

1) Ghana 

2) Danemarca 

3) Olanda 

Care dintre următoarele țări nu a inter-

zis hărțuirea la locul de muncă în mod 

explicit? 

 

1) Cambodgia 

2) Coasta de Fildeș 

3) Rusia 

Care dintre următoarele țări are cea mai 

mică rată a șomajului la nivel mondial? 

 

1) Germania 

2) Franța 

3) Qatar 

Câte dintre victimele sclaviei moderne 

sunt copii? 

 

1) 1 din 3 

2) 1 din 7 

3) 1 din 4 

Cu cât la sută s-au redus emisiile de 

gaze cu efect de seră din cauza re-

stricțiilor impuse de pandemia de CO-

VID-19 în aprilie 2020? 

 

1) 10% 

2) 7% 

3) 17% 

Care este țara cu cea mai mare econo-

mie din lume? 

 

1) Germania 

2) China 

3) SUA 

152 milioane de copii din întreaga lume 

sunt forțați să muncească atât de mult 

și de intens încât acest lucru le 

afectează educația și/sau sănătatea. Cât 

la sută dintre acești copii au sub 11 ani? 

 

1) 28% 

2) 8% 

3) 48% 

Există încă sclavie în Europa? 

 

1) Da, dar numai în câteva țări 

2) Nu. În anul 1960, toate țările din lume au 

fost de acord să abolească sclavia 

3) Da. Se estimează că 1,2 milioane de per-

soane trăiesc o viață de sclav în Europa 



Ce înseamnă „trafic de persoane”? 

 

1) O industrie a transporturilor care se ocupă 

de transportul persoanelor dintr-o parte în 

alta 

2) Un sistem avansat care ține evidența per-

soanelor care se deplasează în întreaga lume 

3) Transportul ilegal al persoanelor forțate 

să muncească, de exemplu persoanele care 

muncesc în industria sexului 

În care dintre următoarele țări se lu-

crează, în medie, cele mai multe ore pe 

săptămână? 

 

1) Germania 

2) Coreea de Sud 

3) Mexic 

Pe care dintre următoarele continente 

există cel mai mare număr de persoane 

supuse muncii forțate? 

 

1) Africa 

2) America Latină 

3) Asia 

Care țară africană are cea mai mare 

economie? 

 

1) Africa de Sud 

2) Egipt 

3) Nigeria 

Care țară europeană are cea mai mare 

economie? 

 

1) Regatul Unit al Marii Britanii 

2) Franța 

3) Germania 

Care țară latino-americană are cel mai 

mare produs intern brut (PIB) per per-

soană? 

 

1) Columbia 

2) Chile 

3) Bahamas 

Dacă dezvoltarea continuă în ritmul 

actual, câți ani vor fi necesari pentru a 

ajunge la salarizarea egală a bărbaților 

și a femeilor la nivel global? 

 

1) 28 de ani 

2) 8 ani 

3) 68 de ani 

Câte din cele 193 de țări ale lumii au legi 

care să prevină discriminarea de gen în 

procesul de ocupare a forței de muncă? 

 

1) 188 de țări 

2) 94 de țări 

3) 67 de țări 

Câți copii prestează o anumită formă de 

muncă forțată la nivel mondial în pre-

zent? 

 

1) 102 milioane 

2) 72 milioane 

3) 152 milioane 



Câte persoane trăiesc în sclavie moder-

nă în prezent? 

 

1) 5 milioane 

2) 25 milioane 

3) 40 milioane 

Cât la sută dintre adulții din întreaga 

lume dețin un cont bancar? 

 

1) Aproximativ 72% 

2) Aproximativ 31% 

3) Aproximativ 62% 

În anul 2000, numărul copiilor care 

munceau era de 246 milioane la nivel 

mondial. În prezent, acest număr ... 

 

1) ... s-a dublat 

2) ... a scăzut aproape la zero 

3) ... s-a redus cu o treime 

În anul 2017, 80,6% dintre bărbații cu 

vârsta minimă de angajare făceau parte 

din piața mondială a forței de muncă. 

Cât la sută din populația feminină a 

lumii ocupa un loc de muncă cu forme 

legale în același an? 

 

1) 14% 

2) 84% 

3) 54% 

În câte țări au angajații dreptul la conce-

diu plătit în caz de boală (concediu me-

dical plătit)? 

 

1) În 66 de țări 

2) În 16 țări 

3) În 166 de țări 

Este posibil ca o persoană să trăiască în 

sărăcie cu toate că are un loc de 

muncă? 

 

1) Nu, deoarece muncește pentru a câștiga 

bani 

2) Nu, munca în sine are o valoare care nu 

permite să fie considerată săracă 

3) Da, este o situație întâlnită mai des decât 

ne-am aștepta 
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Câte persoane nu au acces la Internet 

la nivel mondial? 

 

1) 3 miliarde 

2) 2 miliarde 

3) 4 miliarde 

Care sectoare ar beneficia cel mai mult 

de utilizarea dronelor în viitor? 

 

1) Media, turismul și arta 

2) Sportul, sănătatea și economia 

3) Infrastructura, agricultura și transpor-

turile 

Completați următoarea propoziție! O 

infrastructură funcțională și rezistentă 

constituie fundația unei ... de succes. 

 

1) Prietenii 

2) Relații 

3) Comunități 

Care oraș a fost „Capitală verde euro-

peană” în anul 2020? 

 

1) Stockholm 

2) Amsterdam 

3) Lisabona 

De ce este infrastructura importantă? 

 

1) Înseamnă taxe mai mici 

2) Încurajează oamenii să călătorească mai 

mult 

3) Face legătura între lanțurile de aprovizi-

onare 

Ce proporție din populația lumii NU 

beneficiază de acoperirea oferită de 

rețelele mobile? 

 

1) 10% 

2) 1% 

3) 4% 

Cât la sută dintre produsele agricole 

din țările cu venituri ridicate sunt supu-

se procesării industriale? 

 

1) 58% 

2) 38% 

3) 98% 

Care oraș a ocupat locul întâi în clasa-

mentul mondial al orașelor pentru 

transport sustenabil în anul 2017? 

 

1) Zurich 

2) Singapore 

3) Hong Kong 

Ce companie a inventat telefonul mo-

bil? 

 

1) Apple 

2) Nokia 

3) Motorola 



Peste 1,24 milioane de oameni mor 

anual în accidente rutiere. Cât la sută 

din aceste cazuri fatale se produce în 

țările în curs de dezvoltare? 

 

1) 58% 

2) 38% 

3) 98% 

Este o idee bună ca o țară să in-

vestească o parte din produsul intern 

brut (PIB) în știință și tehnologie. Care 

dintre următoarele țări investește cel 

mai mult comparativ cu PIB-ul lor? 

 

1) China 

2) India 

3) Coreea de Sud 

Care dintre următoarele afirmații este 

corectă? 

 

1) Oamenii (există mai multe persoane 

decât telefoane mobile la nivel mondial) 

2) Există aproximativ tot atâtea telefoane 

mobile câte persoane la nivel mondial 

3) Telefoanele mobile (există mai multe 

telefoane mobile decât persoane la nivel 

mondial) 

În ce scop folosesc majoritatea oame-

nilor din țările în curs de dezvoltare 

telefoanele mobile? 

 

1) Pentru a telefona 

2) Pentru hărți 

3) Pentru a trimite mesaje (SMS) 

Ce înseamnă cuvântul „infrastructură”? 

 

1) Mediul fizic și social de la un loc de 

muncă 

2) O platformă de comunicare 

3) Rețele de drumuri, cabluri electrice, căi 

ferate etc. 

Ce este un „pluviometru”? 

 

1) Un aparat pentru zăpadă 

2) Un aparat pentru firul de iarbă 

3) Un aparat pentru ploaie 

Ce este cenzura Internetului? 

 

1) O înțelegere între furnizorii de servicii de 

Internet referitor la modul în care să își 

împartă piața 

2) Alt cuvânt pentru utilizarea în comun a 

conexiunii în bandă largă 

3) Atunci când autoritățile limitează acce-

sul la toate informațiile ce pot fi găsite pe 

Internet 

Ce înseamnă, pentru o afacere, să fie 

„sustenabilă”? 

 

1) Să obțină suficient profit pentru a-și plăti 

angajații 

2) Să fie susținută prin donații externe 

3) Să streseze mediul înconjurător cât mai 

puțin posibil 

Ce se întâmplă când o țară în curs de 

dezvoltare primește sprijin de la o țară 

dezvoltată pentru a-și îmbunătăți infra-

structura? 

 

1) Un risc mare ca țara în curs de dezvoltare 

să folosească în mod greșit ajutorul 

2) Populația țării în curs de dezvoltare devi-

ne mai bogată și crește natalitatea 

3) O oportunitate mai bună pentru edu-

cație și angajarea forței de muncă, ceea ce 

reduce sărăcia 



Care dintre următoarele mașini este 

cea mai prietenoasă cu mediul? 

 

1) O mașină diesel 

2) O mașină pe benzină 

3) O mașină electrică 

Care dintre următoarele moduri de 

transport poluează cel mai mult atunci 

când vine vorba de emisiile de CO2? 

 

1) Transportul cu vaporul 

2) Transportul cu camionul 

3) Transportul cu avionul 

Care din următoarele țări deține cea 

mai mare rețea de căi ferate? 

 

1) China 

2) Rusia 

3) SUA 

Dacă ați combina toate căile ferate din 

lume într-una singură, de câte ori ar 

ajunge să o înfășurați în jurul Pământu-

lui? 

 

1) De 19 ori 

2) De 9 ori 

3) De 29 de ori 

Ce mod de transport este cel mai utili-

zat pentru livrarea bunurilor? 

 

1) Transportul cu camionul 

2) Transportul cu avionul 

3) Transportul cu vaporul 

Cât la sută din populația totală a Ke-

nyei utiliza un telefonul mobil în anul 

2017? 

 

1) 57% 

2) 27% 

3) 87% 

Câți pasageri călătoresc zilnic cu avi-

onul la nivel mondial? 

 

1) 1 milion de pasageri 

2) 500.000 de pasageri 

3) 2,7 milioane de pasageri 

UE are 446 milioane de locuitori. Câte 

autovehicule circulă pe drumurile din 

UE? 

 

1) 221 milioane 

2) 100 milioane 

3) 313 milioane 

Cât la sută din populația totală a lumii 

utilizează Internetul? 

 

1) Aproximativ 40% 

2) Aproximativ 80% 

3) Aproximativ 60% 



Cât la sută din locuințele din cele 27 de 

țări UE beneficiau de acces la Internet 

în anul 2019? 

 

1) Aproape 70% 

2) Aproape 50% 

3) Aproape 90% 

Cât la sută din populația totală mondi-

ală deținea un telefon inteligent în anul 

2020? 

 

1) Aproape fiecare persoană 

2) O treime 

3) Aproape jumătate 

De ce Programul Alimentar Mondial 

(WFP) al ONU se axează pe îmbunătăți-

rea infrastructurii în țările în curs de 

dezvoltare? 

 

1) Deoarece mașinile se uzează și sunt di-

struse de drumurile murdare neîntreținute 

2) Ajută localnicii să socializeze cu prietenii 

și familia 

3) Deoarece, dacă nu ar face-o, ar întâlni 

obstacole în distribuirea ajutoarelor de 

urgenţă 

În ce an a fost trimis primul mesaj 

(SMS) pe un telefon mobil? 

 

1) 1981 

2) 2003 

3) 1992 

În ce deceniu a fost inaugurată prima 

rețea de telefonie mobilă? 

 

1) În anii 1930 

2) În anii 2000 

3) În anii 1980 

Ideea Internetului a fost dezvoltată în 

anii 1960. Cine este în spatele invenției 

și al dezvoltării a ceea ce astăzi numim 

Internet? 

 

1) KGB-ul din Rusia 

2) Guvernul Iranului 

3) Armata americană 

În regiunea Zanzibar din Tanzania, 

telefoanele mobile ajută la îmbunătăți-

rea stării de sănătate a populației. În ce 

mod? 

 

1) O aplicație pentru sănătate poate da 

sfaturi despre cum trebuie evitate bolile 

2) O linie de urgență pentru probleme de 

sănătate oferă sfaturi în domeniul sănătății 

3) Femeile însărcinate pot beneficia de 

asistență medicală cu ajutorul unui telefon 

mobil 
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Care a fost cel mai mare donator al 

Asistenței Oficiale pentru Dezvoltare în 

anul 2019? 

 

1) SUA 

2) Uniunea Europeană 

3) China 

ODD nr. 10 a fost gândit exclusiv pent-

ru a elimina inegalitatea dintre țări? 

 

1) Da, bineînțeles 

2) Nu, și în interiorul tuturor țărilor 

3) Nu, și în țările în curs de dezvoltare 

Indicați o măsură pe care țările ar tre-

bui să o ia pentru a reduce inegalitatea 

și a realiza țintele ODD nr. 10. 

 

1) Să plătească salarii mai mari la nivel 

mondial 

2) Să faciliteze migrația și mobilitatea 

3) Să scadă comerțul cu țările dezvol-

tate 

Cât la sută dintre persoanele cu dizabi-

lități severe din țările cu venituri redu-

se beneficiază de indemnizații de han-

dicap? 

 

1) 10% 

2) 1% 

3) 50% 

În care dintre următoarele țări există 

unul dintre cele mai scăzute niveluri de 

egalitate? 

 

1) India 

2) Africa de Sud 

3) Ungaria 

Pe care dintre următoarele continente 

se plătește cel mai mare salariu minim 

pe economie? 

 

1) Regatul Unit al Marii Britanii 

2) Danemarca 

3) SUA 

Care regiune este recunoscută pentru 

practicarea celui mai ridicat grad de 

discriminare împotriva muncitorilor? 

 

1) Europa de Nord 

2) Regiunea Golfului 

3) Africa de Nord 

Care țară este recunoscută pentru 

ușurința cu care se pot integra imi-

granții? 

 

1) Ungaria 

2) Canada 

3) Franța 

Cele mai dezavantajate grupuri cu 

privire la drepturile lor și tratamentul 

egal sunt: 

 

1) Imigranții 

2) Apatrizii 

3) Persoanele sărace 



În care dintre următoarele țări se 

plătesc cele mai mici salarii medii la 

nivel mondial? 

 

1) India 

2) Mauritania 

3) Indonezia 

În care dintre următoarele țări se 

plătește cel mai mic salariu mediu din 

Uniunea Europeană? 

 

1) România 

2) Bulgaria 

3) Latvia 

Ce este un „refugiat relocat”? 

 

1) Un refugiat cu o anumită vârstă 

2) Un refugiat relocat de către 

sistemul ONU unui stat membru ONU 

3) Un refugiat cu o anumită cantitate 

de resurse materiale și financiare 

Câți solicitanți de azil au beneficiat de 

protecție în UE în anul 2019? 

 

1) Aproape 100.000 de persoane 

2) Aproape 300.000 de persoane 

3) Aproape 200.000 de persoane 

Convenția ONU cu privire la Drepturile 

Copilului descrie drepturile oricărui 

copil de pe planetă. Cum este definit 

termenul „copil” în această convenție? 

 

1) Toate persoanele cu vârsta sub 16 

ani 

2) Toate persoanele cu vârsta sub 18 

ani 

3) Toate persoanele cu vârsta sub 12 

ani 

Când o persoană este tratată diferit, în 

funcţie de gen, culoarea pielii, convin-

geri sau alte caracteristici, aceasta se 

numeşte ... 

 

1) Nedreptate 

2) Discriminare 

3) Inegalitate 

Ce înseamnă a fi „o ţară în curs de 

dezvoltare”? 

 

1) Țara nu are orașe mari, de exemplu 

2) Țara nu este dezvoltată și nu a pro-

gresat suficient în anumite domenii 

3) Țara este situată la sud de ecuator 

Care dintre următoarele resurse asi-

gură cel mai mare ajutor financiar țări-

lor în curs de dezvoltare? 

 

1) Ajutor pentru dezvoltare 

2) Tranzacții ale persoanelor care tri-

mit bani acasă 

3) Filantropi generoși și câștigători la 

loto 

Care dintre următoarele constituie cel 

mai bun mod de a reduce inegalitatea? 

 

1) Asigurându-ne că toată lumea are 

telefon mobil 

2) Asigurându-ne că toți copiii benefi-

ciază de educație de calitate 

3) Asigurându-ne că toată lumea are 

acces la apă curată 



Care dintre următoarele țări este cel 

mai mare beneficiar de ajutor pentru 

dezvoltare? 

 

1) Siria 

2) Afganistan 

3) Niger 

În ce zone este cel mai probabil să se 

evite decesul mamei și al nou-

născutului în timpul nașterii? 

 

1) În zonele rurale 

2) În zonele urbane 

3) Tipul de zonă nu are nicio influență 

asupra ratei mortalității la naștere 

Câte persoane din întreaga lume se 

confruntă cu penuria de apă cel puțin o 

lună pe an? 

 

1) Nu există 

2) 2,7 milioane 

3) 1 milion 

Cât la sută dintre toți refugiații la nivel 

mondial călătoresc într-o țară din Euro-

pa sau America de Nord? 

 

1) 86% 

2) 14% 

3) 49% 

Care este cea mai bună modalitate de 

a preveni sărăcia? 

 

1) Scăderea impozitelor și taxelor pent-

ru cei bogați 

2) Încheierea de acorduri internațio-

nale pentru cooperare și comerț echi-

tabil 

3) Prevenirea imigrației peste granițe 

Care dintre următoarele afirmații de-

scrie cea mai tipică persoană din 

întreaga lume? 

 

1) Este indiancă și are 34 de ani 

2) Este chinez și are 28 de ani 

3) Este american și are 42 de ani 

În care regiune a lumii a reușit să scape 

de sărăcie și să obțină drepturi egale o 

persoană de condiție medie în ultimii 

50 de ani? 

 

1) America Latină 

2) Asia 

3) Orientul Mijlociu și Africa de Nord 

În care dintre următoarele țări imi-

granții reprezintă 88,4% din populația 

totală a țării? 

 

1) SUA 

2) Emiratele Arabe Unite 

3) Iordania 

În care dintre următoarele țări există 

cele mai mici discrepanțe salariale 

între bărbați și femei? 

 

1) În Danemarca 

2) În România 

3) În Italia 



Persoanele care caută refugiu în urma 

conflictelor și/sau a dezastrelor natura-

le de cele mai multe ori pleacă în ... 

 

1) O țară vecină 

2) Alt loc din țara lor 

3) O țară în Europa 

Majoritatea imigranților la nivel mon-

dial provine din țări sărace? 

 

1) Da 

2) Nu 

3) Numărul celor care provin din țări 

sărace este egal cu numărul celor care 

provin din țări bogate 

Se preconizează că populația mondială 

va atinge 8,6 miliarde de oameni până 

în anul 2030. Unde se preconizează că 

se va produce cea mai mare creștere? 

 

1) Asia de Est 

2) Africa 

3) Europa 
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Ce este „energia regenerabilă”? 

 

1) Energia din resurse naturale care 
se refac în mod natural 

2) Energia din combustibili aflați în 
natură, cum ar fi cărbunele, petrolul și 
gazul natural 

3) O formă de energie pe care nu o 
putem utiliza încă deoarece este nou-
nouță 

Care dintre următoarele constituie o 
strategie potrivită pentru a fi urmată 
de noi toți în vederea dezvoltării unor 
orașe și comunități sustenabile? 

 

1) Reciclarea 

2) Mutatul la țară 

3) Utilizarea mai multor autoturisme 
private 

Cât la sută din PIB-ul mondial este 
generat de orașe? 

 

1) 80% 

2) 50% 

3) 20% 

Care este cea mai urbanizată țară din 
lume? 

 

1) Kuweit 

2) SUA 

3) Germania 

Care țară din lume are cele mai aglo-
merate închisori? 

 

1) Republica Congo 

2) Guatemala 

3) Filipine 

Cât la sută din populația lumii trăia în 
Asia în anul 2020? 

 

1) 59% 

2) 39% 

3) 29% 

Care a fost cea mai poluată țară din 
lume în anul 2019? 

 

1) Bangladesh 

2) China 

3) India 

Care a fost cea mai puțin poluată țară 
din lume în anul 2019? 

 

1) Bahamas 

2) Suedia 

3) Islanda 

Numiți un program al Uniunii Europe-
ne care urmărește să realizeze țintele 
ODD nr. 11. 

 

1) Orizont 2020 

2) Pachetele Europa în mișcare 

3) Politica Agricolă Comună 



Ce înseamnă „urbanizare”? 

 

1) O creștere a populației din orașe 
din cauza migrației populației din 
zonele rurale în cele urbane 

2) O creștere a numărului persoanelor 
din ce în ce mai stresate și ocupate 

3) Un progres tehnologic al orașelor 

Care oraș din lume are cel mai mare 
număr de locuitori? 

 

1) Shanghai, China 

2) Tokyo, Japonia 

3) Mumbai, India 

Care dintre următoarele evenimente a 
cauzat decesul celor mai multor per-
soane în anul 2015? 

 

1) Accidentele rutiere 

2) Conflictele armate 

3) Întâlnirile cu animale 

Care este cea mai urbanizată regiune a 
lumii? 

 

1) America de Nord 

2) Asia 

3) Orientul Mijlociu și Africa de Nord 

În care regiune a lumii locuiesc în 
„mahalale” cele mai multe persoane? 

 

1) Asia 

2) Africa 

3) America Latină 

În care oraș se înregistrează cea mai 
mare densitate a populației la nivel 
mondial? 

 

1) Dhaka, Bangladesh 

2) Tokyo, Japonia 

3) Shanghai, China 

În care țară se înregistrează cea mai 
scăzută densitate a populației la nivel 
mondial? 

 

1) Mongolia 

2) Canada 

3) Australia 

Care regiune a lumii a înregistrat cea 
mai mare creștere a populației 
începând cu anul 1960? 

 

1) Asia de Est 

2) Orientul Mijlociu 

3) Asia de Sud 

În care țară se află cea mai mare 
tabără de refugiați? 

 

1) Bangladesh 

2) Iordania 

3) Germania 



Câte persoane este necesar să locu-
iască într-un oraș pentru ca acesta să 
fie considerat „metropolă”? 

 

1) 10 milioane 

2) 5 milioane 

3) 20 milioane 

Câte persoane trăiesc în „mahalale” în 
țările dezvoltate? 

 

1) 30% 

2) 60% 

3) 10% 

Cât la sută din emisiile de CO2 la nivel 
global sunt produse de orașe? 

 

1) 75% 

2) 35% 

3) 55% 

Cu cât la sută a crescut populația lumii 
din anul 1950 și până în prezent? 

 

1) Cu 208% 

2) Cu 102% 

3) Cu 59% 

Cât din suprafața Terrei este ocupată 
de orașe? 

 

1) O regiune de mărimea Indiei 

2) O regiune de mărimea Germaniei 

3) O regiune de mărimea SUA 

Cât la sută din suprafața totală de 
uscat a Terrei este ocupată de orașe? 

 

1) 3% 

2) 13% 

3) 23% 

Cât la sută din populația totală a sta-
tului Monaco locuiește într-o zonă 
urbană în prezent? 

 

1) 100% 

2) 63% 

3) 88% 

Cât la sută din populația totală a lumii 
locuiește în orașe în prezent? 

 

1) Aproximativ  50% 

2) Aproximativ 80% 

3) Aproximativ 10% 

Cât la sută din populația totală a lumii 
locuiește în Africa? 

 

1) 17% 

2) 27% 

3) 7% 



Câte persoane se preconizează că vor 
locui în India până în anul 2060, com-
parativ cu cele 1,4 miliarde în prezent? 

 

1) Aproximativ 1,7 miliarde, după 
care numărul persoanelor va scădea 

2) Aproximativ 2,1 miliarde, după care 
numărul persoanelor va continua să 
crească 

3) Aproximativ 1,5 miliarde, după care 
numărul persoanelor va stagna 

Numărul persoanelor care locuiau în 
orașe era egal cu cel al persoanelor 
care locuiau la țară în anul 2016? 

 

1) Nu. Majoritatea persoanelor locu-
iau în zone urbane în anul 2016 

2) Nu. Majoritatea persoanelor locu-
iau în zone rurale în anul 2016 

3) Da. Numărul persoanelor care locu-
iau în zone urbane și rurale era aproxi-
mativ egal 

  

 

1)   

2)   

3)   

  

 

1)   

2)   

3)   

  

 

1)   

2)   

3)   

  

 

1)   

2)   

3)   

  

 

1)   

2)   

3)   

  

 

1)   

2)   

3)   

  

 

1)   

2)   

3)   



  

 

1)   

2)   

3)   

  

 

1)   

2)   

3)   

  

 

1)   

2)   

3)   



Când o companie pare să aibă un profil 
prietenos cu mediul, dar nu și în prac-
tică, se numește ... 

 

1) Spălare eco 

2) Greenwashing (Spălare verde) 

3) Curat și verde 

Ce proporție din alimentele produse se 
preconizează că vor sfârși mucegăite în 
coșurile de gunoi ale consumatorilor și 
retailerilor? 

 

1) 44201 

2) 44199 

3) 44204 

Conform ONU, dacă activitatea umană 
va continua în ritmul actual, de câte 
planete vom avea nevoie până în anul 
2050? 

 

1) 2 planete 

2) 3 planete 

3) 5 planete 

Câte obiecte vestimentare aruncă un 
consumator mediu în fiecare an? 

 

1) Aproximativ 12 kg 

2) Aproximativ 32 kg 

3) Aproximativ 2 kg 

Câte persoane trăiesc fără electricitate 
în prezent? 

 

1) Peste 900 milioane 

2) Peste 800 milioane 

3) Peste 1 miliard 

Care țară reciclează cea mai mare canti-
tate de plastic? 

 

1) Austria 

2) Germania 

3) Coreea de Sud 

Care dintre următoarele produse nece-
sită cea mai mare cantitate de apă în 
procesul de producție? 

 

1) 1 kg de carne de porc 

2) 1 kg de carne de vită 

3) 1 kg de brânză 

Care dintre următoarele produse nece-
sită cea mai mică cantitate de apă în 
procesul de producție? 

 

1) Carnea de vită 

2) Orezul 

3) Carnea de pui 

Care dintre următoarele necesită 100 
litri de apă în procesul de producție? 

 

1) O pereche de mănuși 

2) 1 kg de hârtie 

3) 1 kg de sticle din plastic 



Care este a doua cea mai poluantă in-
dustrie la nivel mondial? 

 

1) Industria cărbunelui 

2) Industria textilelor și a modei 

3) Industria automobilistică 

Care dintre următoarele produse nece-
sită cea mai mare cantitate de apă în 
procesul de producție? 

 

1) 1 kg de cartofi 

2) Un tricou obișnuit 

3) 1 litru de lapte 

Care a fost prima țară care a interzis 
sacoșele din plastic? 

 

1) Suedia 

2) Bangladesh 

3) Islanda 

Câți bani am economisi la nivel mondial 
dacă toată lumea ar trece la sisteme de 
iluminat eficiente energetic? 

 

1) Aproape 51 miliarde de dolari ameri-
cani în fiecare an 

2) Aproape 116 miliarde de dolari ame-
ricani în fiecare an 

3) Aproape 914 milioane de dolari ame-
ricani în fiecare an 

Câți litri de apă sunt necesari pentru a 
produce 1 litru de cola (0,2 galoane)? 

 

1) 1 litru (0,2 galoane) 

2) Aproximativ 200 litri de apă (52 
galoane) 

3) 20 litri de apă (5 galoane) 

Câți litri de apă sunt necesari pentru a 
produce 1 kg de carne de porc (2,2 
livre)? 

 

1) 48 litri de apă (13 galoane) 

2) 4.800 litri de apă (1268 galoane) 

3) 480 litri de apă (127 galoane) 

Este nevoie de 25 de ani pentru ca un 
chiștoc de țigară să se descompună în 
natură. Câte țigări se aruncă pe jos în 
fiecare an? 

 

1) 1 miliard de țigări 

2) 2,5 miliarde de țigări 

3) 500 milioane de țigări 

Cât la sută din deșeurile de plastic ale 
Europei ajung să fie reciclate? 

 

1) 60% 

2) 30% 

3) 10% 

Câți litri de apă sunt necesari pentru a 
produce 1 kg de carne de vită (2,2 liv-
re)? 

 

1) 1.500 litri 

2) 15.000 litri 

3) 150 litri 



Cât la sută din consumul total de apă la 
nivel mondial reprezintă producția de 
alimente? 

 

1) 56% din consumul total de apă la 
nivel mondial 

2) 66% din consumul total de apă la 
nivel mondial 

3) 26% din consumul total de apă la 
nivel mondial 

Cât la sută din terenul agricol la nivel 
mondial este irigat cu ajutorul 
sistemelor de irigații? 

 

1) 30% 

2) 20% 

3) 50% 

Cum este extrasă sarea din apa de oce-
an pentru ca noi să o putem folosi în 
alimentație? 

 

1) Prin utilizarea unui magnet pentru a 
separa sarea de apă 

2) Prin evaporarea apei și colectarea 
sărurilor rămase 

3) Prin aplicarea unei presiuni asupra 
apei de ocean, determinând separarea 

Care este cea mai bună modalitate de a 
reduce cantitatea de deșeuri din pla-
stic? 

 

1) Prin eliminarea tuturor produselor 
din plastic pe care le deținem 

2) Prin cumpărarea unui număr mai 
redus de produse din sau ambalate în 
plastic 

3) Prin sortarea regulată a deșeurilor și 
amintindu-ne să reciclăm 

Care este cea mai bună modalitate de a 
evalua dacă utilizăm resursele naturale 
cât mai eficient posibil? 

 

1) Calculând câți bani câștigă sau pierde 
o persoană de condiție medie 

2) Calculând câte resurse naturale sunt 
necesare pentru a asigura modul de 
viață al unei persoane de condiție me-
die 

3) Măsurând emisiile de gaze cu efect 
de seră la nivel colectiv 

În prezent, o treime din alimente se 
risipește. Cu cât la sută ar trebui să 
reducem risipa de alimente pentru a 
eficientiza lanțul de aprovizionare atât 
cât este necesar? 

 

1) Este nevoie să reducem risipa de 
alimente cu 30% 

2) Este nevoie să reducem risipa de 
alimente cu 50% 

3) Este nevoie să reducem risipa de 
alimente cu 10% 

În Europa se produc 25 miliarde de tone 
de deșeuri din plastic în fiecare an. Cât 
la sută din această cantitate ajunge să 
fie reciclată? 

 

1) Aproximativ 50% 

2) Aproximativ 30% 

3) Aproximativ 40% 

Timp de mai bine de 9.500 de ani, am 
utilizat cărămizi pentru a construi case. 
Din ce sunt fabricate cărămizile? 

 

1) Un tip de rocă a cărei culoare roșie 
este dată de fier 

2) Argilă din stratul de pământ sub-
teran 

3) Un tip de pietriș concasat 

Producția alimentelor și băuturilor 
necesită o cantitate mare de apă. Care 
este amprenta hidrică a unei cești de 
cafea obișnuite? 

 

1) 40 litri 

2) 140 litri 

3) 14 litri 



Producția alimentelor necesită o canti-
tate mare de apă. De câtă apă este 
nevoie pentru a produce un hambur-
ger? 

 

1) 250 litri 

2) 2.500 litri 

3) 25 litri 
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Cu maxim câte grade poate crește 
temperatura pe Terra astfel încât să 
putem trăi în continuare sănătos pe 
Pământ? 

 

1) 1 grad 

2) 2 grade 

3) 1,5 grade 

Care țară a anunțat în anul 2017 că va 
ieși din Acordul de la Paris privind 
schimbările climatice (dar a revenit în 
anul 2021)? 

 

1) China 

2) Mexic 

3) SUA 

Cu cât estimați că ar putea crește tem-
peratura globală până în anul 2100 
dacă nu luăm măsuri imediate? 

 

1) 1,5 °C 

2) 2°C 

3) 3,2 °C 

Ce acord internațional care urmărește 
să consolideze răspunsul global la 
schimbările climatice a fost adoptat în 
anul 2015? 

 

1) Tratatul de la Lisabona 

2) NAFTA 

3) Acordul de la Paris 

Ce înseamnă o economie circulară? 

 

1) Comerțul cu vecinii 

2) Consumul exclusiv al produselor 
locale 

3) Reutilizarea și reciclarea în procesul 
de producție 

Cum se numește activista suedeză 
pentru mediu cunoscută la nivel in-
ternațional? 

 

1) Greta Garbo 

2) Greta Gerwig 

3) Greta Thunberg 

Cum pot fi schimbările climatice stopa-
te/încetinite în mod eficient? 

 

1) Legi mai eficiente 

2) Nu pot fi stopate/încetinite 

3) Auto-educarea și schimbarea 
obiceiurilor 

Care țară produce cele mai multe 
emisii de gaze cu efect de seră? 

 

1) SUA 

2) Japonia 

3) China 

Care an a fost decretat al doilea cel mai 
fierbinte an din istoria umanității? 

 

1) 2017 

2) 2011 

3) 2019 



De obicei, se spune că lumea este con-
stituită din patru „elemente” de bază. 
Acestea sunt pământul, aerul, focul 
și ... 

 

1) Metalul 

2) Lemnul 

3) Apa 

Este încă posibil să evităm creșterea 
temperaturii globale cu două grade, 
dacă toți ... 

 

1) Am pedepsi prin sancțiuni și amenzi 
țările în curs de dezvoltare care polu-
ează cel mai mult 

2) Am colecta tot gunoiul care ajunge 
în natură 

3) Ne-am schimba comportamentul și 
am investi în tehnologii sustenabile 

Marea majoritate a emisiilor de CO2 pe 
care le producem sunt absorbite de 
oceanele lumii, dar cum influențează 
acest lucru valoarea pH-ului apei? 

 

1) Apa din oceanele lumii devine mai 
alcalină 

2) Emisiile de CO2 nu influențează în 
niciun fel valoarea pH-ului apei din 
oceanele lumii 

3) Apa din oceanele lumii devine mai 
acidă 

Grupul pentru Evoluția Climatului al 
ONU este format din experți care fac 
cercetări și întocmesc rapoarte cu pri-
vire la cauzele și efectele schimbărilor 
climatice. Când a fost înființat acest 
grup? 

 

1) În 2009 

2) În 1991 

3) În 1988 

Pentru a deveni mai sustenabile, țările 
ar trebui să dezvolte și să implemen-
teze surse de energie bazate pe ... 

 

1) Gaz natural 

2) Cărbune și petrol 

3) Soare, vânt și hidro (apă) 

Tipul de gaz care se găsește în atmos-
fera planetei Terra, dar care este, de 
asemenea, emis prin activitatea 
umană, se numește ... 

 

1) Gaz natural 

2) Butan 

3) CO2 

Care este definiția „climei”? 

 

1) Cantitatea de apă din precipitații 
dintr-o regiune, măsurată pe o perio-
adă de minim 5 de ani 

2) Buletinul meteorologic săptămânal 

3) Caracteristicile generale ale vremii 
măsurate pe o perioadă de minim 30 
de ani 

„Efectul de seră” este un efect de 
încălzire cauzat de ... 

 

1) O seră modernă și capacitatea ace-
steia de a coace legumele în mod core-
spunzător 

2) Industriile în care se utilizează serele 
pentru producția de alimente 

3) Un strat izolant de gaze în atmos-
feră 

Temperatura medie globală măsurată 
în anul 2017 a fost ... 

 

1) Puțin mai ridicată decât de obicei 

2) Puțin mai scăzută decât de obicei 

3) Mai ridicată ca niciodată 



Ce este „El Niño”? 

 

1) Un dictator din America Latină 

2) O unealtă pentru a măsura diferitele 
efecte ale încălzirii determinate de 
schimbările climatice 

3) Un fenomen meteorologic din Oce-
anul Pacific 

Căror țări le revine cea mai mare re-
sponsabilitate referitor la reducerea 
emisiilor de CO2? 

 

1) Țărilor cel mai puțin dezvoltate 

2) Toate țările poluează mult - singura 
diferență este că poluează în moduri 
diferite 

3) Țărilor bogate și dezvoltate 

Ce este un „ghețar”? 

 

1) O zonă de schi în Alpii Francezi 

2) Un iceberg care plutește în ocean în 
jurul polilor 

3) Un corp foarte mare de zăpadă/
gheață groasă și densă care se de-
plasează sub propria greutate 

Ce este o „epocă de gheață”? 

 

1) Perioada de timp necesară pentru 
formarea ghețarilor 

2) Timpul necesar pentru a mânca o 
înghețată 

3) O perioadă din istorie în care totul 
este acoperit de gheață 

Ce este „Curentul Golfului”? 

 

1) Denumirea pentru razele de soare 
puternice 

2) Un râu important care se varsă în 
Golful Persic 

3) Un curent cald de ocean din Ocea-
nul Atlantic 

Cine ar trebui să-și asume responsabili-
tatea de a transforma societatea 
umană într-o societate sustenabilă? 

 

1) Politicienii 

2) Oamenii de știință 

3) Fiecare din noi 

Care dintre următoarele afirmații este 
corectă? 

 

1) Încălzirea globală nu există, deoare-
ce încă avem ierni reci 

2) Încălzirea globală este o știre falsă 

3) Încălzirea globală va determina 
apariția unor furtuni mai puternice și 
mai frecvente 

Cu cât a crescut nivelul mării în secolul 
XX? 

 

1) 23 cm 

2) 5 cm 

3) 17 cm 

Unde s-a semnat acordul de climă din 
anul 2015? 

 

1) Londra 

2) New York 

3) Paris 



În care regiune a lumii s-a constat cea 
mai mare creștere a emisiilor de CO2 
per persoană? 

 

1) Asia de Sud-Est 

2) America de Nord 

3) Orientul Mijlociu 

Câte state membre ONU au ratificat 
Acordul de la Paris din anul 2015 
începând cu anul 2020? 

 

1) 120 din 193 de state membre 

2) 90 din 193 de state membre 

3) 190 din 193 de state membre 

Cu câte grade a crescut temperatura 
medie globală din 1880 și până în pre-
zent? 

 

1) Cu 1 °C 

2) Cu 0,2 °C 

3) Cu 0,8 °C 

Cu cât se preconizează că va crește 
nivelul mării în următorii 100 de ani? 

 

1) 10 centimetri (3,94 inch) 

2) 20 de centimetri (7,87 inch) 

3) 1 metru (39,4 inch) 

În care regiune a lumii plouă cel mai 
mult? 

 

1) În Insulele Britanice 

2) În zona Amazonului 

3) În zonele din apropierea ecuatoru-
lui 

În ce lună plouă cel mai mult în Africa 
de Vest? 

 

1) Decembrie 

2) Octombrie 

3) Iulie 

Cel mai gros strat de gheață se află în 
Antarctica. Care este grosimea acestu-
ia? 

 

1) 900 de metri (0,56 mile) 

2) 200 de metri (0,12 mile) 

3) 2,5 de centimetri (1,55 mile) 

Care țară produce cea mai mare canti-
tate de carne pe cap de locuitor? 

 

1) Noua Zeelandă 

2) SUA 

3) Danemarca 
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Marea Ross este ... 

 

1) Ultimul ecosistem marin intact 

2) Cea mai sărată mare din lume 

3) O mare care va dispărea până în anul 
2025 

Care este principala amenințare pentru 
ecosistemele oceanelor? 

 

1) Practicile piscicole nesustenabile 

2) Plasticul 

3) Apa murdară 

Râul Citarum este cel mai poluat râu 
din lume. În ce țară se află? 

 

1) Indonezia 

2) India 

3) China 

Râul Citarum din Indonezia este cel mai 
poluat râu din lume. Care este una 
dintre principalele surse de poluare? 

 

1) Industria textilă 

2) Industria automobilistică 

3) Industria alimentară 

Câte specii marine sunt considerate în 
extrem de mare pericol (există un risc 
foarte mare de dispariție în sălbăticie)? 

 

1) 300 

2) 200 

3) 40 

Până în ce an se estimează că plasticul 
din oceane va depăși peștele? 

 

1) 2050 

2) 2080 

3) 2090 

Care țară a lansat primul bac complet 
electric? 

 

1) Norvegia 

2) Canada 

3) Noua Zeelandă 

Care este numele celui mai adânc punct 
de pe fundul oceanului cunoscut - situ-
at în Groapa Marianelor? 

 

1) Challenger Deep 

2) Triunghiul Bermudelor 

3) Capul Horn 

Oceanele acționează ca un filtru natu-
ral. Cât CO2 absorb acestea? 

 

1) 30% 

2) 10% 

3) 50% 



Ce activități dăunează oceanelor în 
numeroase moduri? 

 

1) Ambele 

2) Dezvoltarea și poluarea nereglemen-
tate 

3) Practicile piscicole distrugătoare 

Câte persoane depind de biodiversi-
tatea marină și de coastă ca mijloc de 
subzistență? 

 

1) Peste 3 miliarde 

2) 1 miliard 

3) Niciuna 

Care este cel mai mare ecosistem 
declarat al lumii? 

 

1) Oceanele 

2) Sistemul forestier 

3) Sistemul solar 

Cât la sută din oceane sunt afectate în 
mod sever de poluare? 

 

1) 40% 

2) 10% 

3) 80% 

Câte sticle de băuturi din plastic se 
cumpără în fiecare minut? 

 

1) 1 milion 

2) 50 

3) 10 milioane 

Câte țestoase marine dispar anual din 
cauza recoltării excesive și a comerțului 
ilegal? 

 

1) Zeci de mii 

2) Niciuna 

3) Mai puțin de zece mii 

Albinele ajută mediul? 

 

1) Da. Sunt polenizatori importanți 
care contribuie la creșterea plantelor 

2) Nu. Fac miere și atât 

3) Da, deoarece se hrănesc cu alte in-
secte dăunătoare pentru plante 

Există un acord internațional pentru a 
îmbunătăți protecția și utilizarea suste-
nabilă a oceanelor lumii? 

 

1) Da. 167 de țări și-au luat un angaja-
ment în acest sens. Se numește 
„UNCLOS” 

2) Nu. Țările lumii nu pot cădea încă de 
acord în acest sens 

3) Da, dar doar 14 țări și-au luat un 
astfel de angajament 

Ce înseamnă „pescuit excesiv”? 

 

1) Se pescuiesc prea mulți pești și de 
aceea aceștia nu reușesc să se în-
mulțească 

2) Utilizarea unor bărci pentru pescuit 
din ce în ce mai mari 

3) Se pescuiește mai mult decât este 
necesar 



Ce este „Gangele”? 

 

1) Un râu din India și Bangladesh 

2) Un râu din China 

3) Denumirea în chineză pentru polu-
area apei 

Care este cauza nr. 1 a poluării oceane-
lor? 

 

1) Gunoaiele de pe plaje și din râuri 

2) Scăldatul și camparea pe plajă 

3) Pescuitul, navigația și transportul cu 
barca în general 

Cât la sută din terenul arabil al Uniunii 
Europene este destinat hrănirii anima-
lelor din ferme? 

 

1) 68% 

2) 75% 

3) 42% 

Dacă schimbările climatice și emisiile de 
gaze cu efect de seră continuă în ritmul 
actual, când vor dispărea recifurile de 
corali ale lumii? 

 

1) 2050 

2) 2080 

3) 2100 

Cât la sută din stocurile de pește la 
nivel mondial sunt pescuite pe deplin 
(exploatate pe deplin)? 

 

1) Aproximativ 60% 

2) Aproximativ 40% 

3) Aproximativ 20% 

Câte persoane depind de biodiversi-
tatea marină și de coastă ca mijloc de 
subzistență la nivel mondial? 

 

1) Peste 3 miliarde 

2) Peste 100 milioane 

3) Aproximativ 1 miliard 

O zonă gândită și eficient gestionată 
pentru a proteja ecosistemele, procese-
le, habitatele și speciile marine se 
numește ... 

 

1) Zonă Marină Protejată 

2) Zonă Marină Interzisă 

3) Zonă Marină Păzită 

Câte dintre speciile marine existente 
considerăm că am identificat până în 
prezent? 

 

1) Aproximativ 14% 

2) Aproximativ 54% 

3) Aproximativ 84% 

Cât la sută din suprafața Terrei este 
acoperită de apă? 

 

1) 71% 

2) 60% 

3) 50% 



Ce este extrem de periculos pentru 
țestoase? 

 

1) Plasticul 

2) Turiștii 

3) Pescarii 

De ce este plasticul atât de periculos 
pentru țestoase? 

 

1) Îl confundă cu hrana 

2) Se joacă cu el și se rănesc 

3) Nu este periculos pentru ele 
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Care este locul cel mai bogat în diver-
sitate de pe Terra? 

 

1) Tundra rusească 

2) Marea Mediterană 

3) Pădurea tropicală amazoniană 

Care dintre următoarele animale este 
în pericol sever de dispariție din cauza 
schimbărilor climatice? 

 

1) Păsările 

2) Urșii negrii 

3) Urșii polari 

Speciile care se dezvoltă în afara habi-
tatelor lor naturale se numesc ... 

 

1) Specii pe cale de dispariție 

2) Specii naturale 

3) Specii invazive 

Care dintre următoarele ecosisteme 
reprezintă un dezastru ecologic? 

 

1) Recifurile de corali din Caraibe 

2) Pădurea tropicală amazoniană 

3) Marea Aral 

Ce este biodiversitatea? 

 

1) Diferențele dintre specii 

2) Diversitatea genetică a populației 
unei specii 

3) Varietatea și variabilitatea vieții pe 
Terra 

Ce animal asigură 20% din proteinele 
animale pentru aproximativ 3 miliarde 
de persoane? 

 

1) Vaca 

2) Puiul 

3) Pestele 

Care este principalul obiectiv al de-
frișării pădurilor? 

 

1) Construcția terenurilor de fotbal 

2) Construcția mall-urilor comerciale 

3) Expansiunea agricolă 

Care țară se mândrește cu cea mai 
mare biodiversitate? 

 

1) Mexic 

2) Canada 

3) Brazilia 

Care animal a fost considerat un posi-
bil intermediar pentru transmiterea 
noului coronavirus la oameni în anul 
2019? 

 

1) Elefantul 

2) Leul 

3) Pangolinul 



Care regiune de pe Terra reprezintă 
ultimul refugiu pentru jaguari și delfini 
roz și casa a mii de păsări și fluturi? 

 

1) Pădurea de Tec din Birmania 

2) Pădurea de Nori din Singapore 

3) Pădurea tropicală amazoniană 

Extincția în masă a speciilor de anima-
le care are loc în prezent este cauzată, 
în principal, de ... 

 

1) O creștere a numărului de prădători 

2) Consangvinizarea 

3) Activitățile umane 

Ce este „braconajul”? 

 

1) O modalitate de a fierbe un ou 

2) O avansare specifică în cadrul ar-
matei 

3) Vânătoarea ilegală de animale 

O comunitate de organisme vii și ele-
mente abiotice care interacționează 
ca un sistem se numește ... 

 

1) Ecoviață 

2) Viață organică 

3) Ecosistem 

Cu cât la sută a crescut populația 
umană la nivel mondial în anul 2016? 

 

1) 2,2% 

2) 3,2% 

3) 1,2% 

Care dintre următoarele obiecte are 
cea mai mare valoare per kg? 

 

1) Carnea de vită, care este recoltată 
de cele mai multe ori legal 

2) Aurul, care este rareori recoltat 
legal 

3) Cornul de rinocer, care este întot-
deauna recoltat ilegal 

Care este cel mai mic stat din lume, 
luat în funcție de suprafață? 

 

1) Tuvalu 

2) San Marino 

3) Vatican 

Care este cel mai mare stat din lume, 
luat în funcție de suprafață? 

 

1) Canada 

2) Japonia 

3) Rusia 

Pe care continent se află cele mai 
multe țări? 

 

1) Europa 

2) America de Sud 

3) Africa 



Care este țara cu cea mai mare densi-
tate a populației? 

 

1) Singapore 

2) Japonia 

3) Monaco 

Care este țara cu cea mai mare crește-
re a populației în anul 2020? 

 

1) Indonezia 

2) Mexic 

3) Niger 

Dacă populația lumii s-ar așeza umăr 
la umăr, am ocupa o suprafață de 
mărimea ... 

 

1) Regatului Bahrain 

2) Irlandei 

3) Orașului New York 

În care dintre următoarele regiuni ale 
lumii se înregistrează cea mai mare 
rată de creștere a populației? 

 

1) Asia de Sud 

2) Orientul Mijlociu 

3) Africa Subsahariană 

Câte dintre speciile de plante și ani-
male terestre trăiesc în păduri? 

 

1) 15% 

2) 50% 

3) 80% 

Ce cantitate de mâncare consumă 
zilnic un elefant adult? 

 

1) 58 kg (128 livre) 

2) 105 kg (231 livre) 

3) 136 kg (300 livre) 

În ce mod contribuie copacii la pre-
venirea accidentelor, distrugerilor și 
posibilelor catastrofe? 

 

1) Pot fi utilizați pentru a construi case 

2) Oamenii se pot adăposti sub copaci 

3) Previn deșertificarea, inundațiile, 
alunecările de teren etc. 

Când a dispărut rinocerul negru din 
vestul Africii? 

 

1) 1921 

2) 1954 

3) 2011 

Care țară a înregistrat cea mai mare 
creștere a populației începând cu anul 
1950? 

 

1) Indonezia 

2) China 

3) India 



Pe care continent trăiesc cei mai mulți 
oameni? 

 

1) Africa 

2) America Latină 

3) Asia 

Pădurile joacă un rol important în 
lupta împotriva schimbărilor climatice 
deoarece ... 

 

1) Copacii asigură adăpost în condiții 
de vreme extremă 

2) Avem nevoie de copaci și lemn 
pentru a fabrica produse 

3) Copacii absorb CO2 și produc oxi-
gen 
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Ce este un informator? 

 

1) O insectă cu un strigăt neobișnuit 

2) Cineva care dezvăluie informații secrete 

3) Un dispozitiv utilizat să prevină tsunami-
urile 

Care instituție europeană are sediul în Stras-
bourg, în Franța? 

 

1) Banca Centrală Europeană 

2) Consiliul Europei 

3) Secretariatul Uniunii Europene 

Fiecare drept din Declarația Universală a 
Drepturilor Omului are aceeași importanță. 

 

1) Fals 

2) Adevărat 

3) Sunt enumerate în ordinea importanței 

De ce nu pot guvernele trimite întotdeauna 
un refugiat înapoi în țara de origine? 

 

1) Ar genera mai multă poluare cauzată de 
transport 

2) Trebuie să respecte legile internaționale 

3) Deoarece guvernele nu doresc acest lucru 

Poate Uniunea Europeană vota când vine 
vorba de deciziile ONU? 

 

1) Da, și poate propune candidați 

2) Nu, UE este un permanent observator 

3) Doar în probleme legate de Europa 

Câți apatrizi există în prezent la nivel mondi-
al? 

 

1) Peste 35 milioane de persoane 

2) Cel puțin 10 milioane de persoane 

3) Nu există, apatrizii sunt protejați de lege 

Cine a câștigat Premiul Nobel pentru Pace în 
anul 2020, printre altele, pentru contribuția 
adusă îmbunătățirii condițiilor de pace în 
zonele afectate de conflict? 

 

1) Uniunea Europeană (UE) 

2) Programul Alimentar Mondial (WFP) 

3) Barack H. Obama 

Porumbelul simbolizează pace. Ce ține în 
cioc? 

 

1) Grâu 

2) O crenguță de măslin 

3) Nimic 

Care este cea mai sigură țară din lume 
începând cu anul 2019? 

 

1) Japonia 

2) Islanda 

3) Elveția 



Care dintre următoarele țări este considera-
tă cea mai represivă țară din punct de vede-
re politic la nivel mondial? 

 

1) Arabia Saudită 

2) Coreea de Nord 

3) Iran 

Câți civili sunt uciși zilnic ca rezultat al con-
flictelor armate la nivel mondial? 

 

1) 10 

2) 100 

3) 1000 

Care a fost numărul aproximativ de refugiați 
și persoane strămutate intern care au fugit 
din calea războiului și a persecuției din anul 
2019 și până în prezent? 

 

1) 49,5 milioane 

2) 79,5 milioane 

3) 29,5 milioane 

Care este cea mai periculoasă țară pentru a 
locui începând cu anul 2011? 

 

1) Irak 

2) Siria 

3) Afganistan 

Care au fost primele două țări din lume mai 
puțin corupte în anul 2019? 

 

1) Finlanda și Norvegia 

2) Danemarca și Noua Zeelandă 

3) Islanda și Suedia 

Care a fost țara care a ocupat primul loc în 
ceea ce privește libertatea presei în anul 
2019? 

 

1) Elveția 

2) Norvegia 

3) Germania 

55% dintre refugiații la nivel mondial provin 
din trei țări. Una dintre ele este Siria. Celel-
alte două sunt ... 

 

1) Mali și Liban 

2) Afganistan și Sudanul de Sud 

3) Yemen și Irak 

Există regiuni în lume în care recrutarea 
persoanelor minore ca soldați este încă 
permisă de lege? 

 

1) Nu. În anul 1977, toate țările au căzut de 
acord asupra protocolului care interzicea 
recrutarea persoanelor minore ca soldați 

2) Da. 50 de țări nu au încă o legislație care 
să interzică recrutarea persoanelor minore 
ca soldați 

3) Da. 4 de țări încă nu au o legislație care să 
interzică recrutarea persoanelor minore ca 
soldați 

ONU este formată din multe agenții speciali-
zate. Care dintre următoarele nu este o 
agenție ONU? 

 

1) WIPO - Organizația Mondială a Propri-
etății Intelectuale 

2) WWF- Fondul Mondial pentru Natură 
(sau Fondul Mondial pentru Fauna Săl-
batică) 

3) OMS - Organizația Mondială a Sănătății 



Numărul persoanelor care mor din cauza 
războiului și a conflictelor de la sfârșitul 
celui de-al Doilea Război Mondial și până în 
prezent a ... 

 

1) Crescut 

2) Scăzut 

3) Rămas aproximativ același 

Declarația Universală a Drepturilor Omului a 
ONU a fost semnată în anul 1948 de către 
toți cei 56 de membri la momentul respec-
tiv. În câte limbi a fost tradusă din anul 1948 
și până în prezent? 

 

1) 50 

2) Peste 500 

3) 100 

În urma cărui eveniment istoric major a 
semnat comunitatea internațională Decla-
rația Universală a Drepturilor Omului? 

 

1) Primul Război Mondial 

2) Al Doilea Război Mondial 

3) Descoperirea poliovirusului 

Consiliul de Securitate al ONU are cinci 
membri permanenți. Trei dintre acești mem-
bri permanenți sunt Rusia, SUA și Regatul 
Unit al Marii Britanii. Ceilalți doi sunt ... 

 

1) Japonia și China 

2) Franța și China 

3) Franța și India 

Ce culoare are casca trupelor de menținere 
a păcii ale ONU? 

 

1) Albă 

2) Albastră 

3) Verde 

Adevărat sau fals: crizele umanitare nu se 
produc niciodată în țările dezvoltate, boga-
te. 

 

1) Adevărat 

2) Fals 

3) Crizele umanitare se produc la fel des în 
țările bogate și sărace 

Ce înseamnă că ONU funcționează pe baza 
unui „consens”? 

 

1) Că secretariatul ONU poate revoca o 
decizie dacă două treimi din statele membre 
își dau acordul 

2) Că toate statele membre trebuie să cadă 
de acord înainte de adoptarea unei decizii 

3) Că toate țările sunt binevenite să devină 
state membre ONU 

Ce este un „refugiat ”? 

 

1) O persoană care studiază și muncește în 
altă țară decât țara de origine 

2) O persoană care nu se poate întoarce în 
țara de origine din cauza persecuției sau a 
războiului 

3) O persoană care ar prefera să trăiască în 
altă țară decât țara de origine 

Care este denumirea agenției ONU a cărei 
misiune este să ajute refugiații și să se asi-
gure că sunt în siguranță și că le sunt respec-
tate drepturile? 

 

1) UNICEF 

2) UNHCR 

3) UNOPS 



Ce este Organizația Națiunilor Unite? 

 

1) Un sindicat pentru actualii și foștii an-
gajați ai Națiunilor Unite și ai agențiilor 
Națiunilor Unite 

2) O organizație non-guvernamentală 
(ONG) menită să crească gradul de infor-
mare referitor la Națiunile Unite 

3) Organismul administrativ central al Nați-
unilor Unite în care se află secretariatul 
Națiunilor Unite 

Ce reprezintă acronimul „UNHCR”? 

 

1) Comitetul Națiunilor Unite pentru 
Sănătatea Refugiaților 

2) Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite 
pentru Refugiați 

3) Reglementările Națiunilor Unite privind 
copiii și sănătatea 

Care este scopul Organizației Mondiale a 
Comerțului? 

 

1) Să sprijine acțiunile de combatere a evazi-
unii fiscale și a spălării de bani 

2) Să elaboreze reguli de comerț echitabile 
pentru toate țările 

3) Să elimine tarifele și obstacolele din calea 
comerțului 

Cine este Secretarul General al ONU 
începând cu anul 2018? 

 

1) Kofi Annan 

2) António Guterres 

3) Ban Ki-moon 

Care dintre următoarele țări se confruntă cu 
cea mai ridicată rată a criminalității? 

 

1) Africa de Sud 

2) Honduras 

3) România 

La nivel mondial, care dintre următoarele 
scenarii este, cel mai probabil, trăit de o 
persoană pe parcursul vieții? 

 

1) Să fie ucis 

2) Să fie luat forțat în sclavie 

3) Să câștige la loto 

Care dintre următoarele grupuri este cel mai 
predispus să primească mită la nivel mondi-
al? 

 

1) Cadrele medicale 

2) Poliția 

3) Armata 

Care dintre următoarele țări este percepută 
ca fiind cea mai coruptă? 

 

1) Rusia 

2) Somalia 

3) Brazilia 

Care dintre următoarele constituie o descri-
ere a democrației? 

 

1) O țară condusă de o persoană care ia 
toate deciziile în beneficiul poporului său 

2) O țară condusă de a o persoană aleasă 
de poporul său 

3) O țară condusă de un rege sau o regină 
care ia toate deciziile în beneficiul poporului 
său 



Care dintre următoarele țări este considera-
tă, deseori, cea mai democratică țară din 
lume? 

 

1) Belgia 

2) Norvegia 

3) Elveția 

Care țară a primit cei mai mulți refugiați 
calculat la 1.000 de locuitori din anul 2015 și 
până în prezent? 

 

1) Turcia 

2) Liban 

3) Germania 

Care este țara cu cea mai mare populație de 
refugiați începând cu anul 2016? 

 

1) Pakistan 

2) Turcia 

3) Germania 

Ce cuvânt lipsește din următoarea propo-
ziție din Declarația Universală a Drepturilor 
Omului? „Orice ființă are dreptul la viață, la 
__________ și la securitatea persoanei 
sale”? 

 

1) Sănătate 

2) Libertate 

3) Adăpost 

Unde se află sediul ONU? 

 

1) Londra, Regatul Unit al Marii Britanii 

2) New York, USA 

3) Geneva, Elveția 

Câte țări pot fi considerate, cu aproximație, 
„democrații depline”, conform revistei The 
Economist începând cu anul 2018? 

 

1) 40 

2) 20 

3) 60 

Câte articole conține Declarația Universală a 
Drepturilor Omului? 

 

1) 20 

2) 30 

3) 50 

Câți copii nu pot merge la școală din cauza 
războiului și conflictelor la nivel mondial? 

 

1) 10 milioane 

2) 25 milioane 

3) 5 milioane 

Câte state membre are ONU începând cu 
anul 2020? 

 

1) 56 

2) 193 

3) 100 



Unul dintre obiectivele principale ale ONU 
este de a ... 

 

1) Asigura un comerț echitabil la nivel mon-
dial 

2) Asigura pacea la nivel mondial și împie-
dica viitoare războaie 

3) Asigura creșterea economică la nivel 
mondial 

Pe ce dată este aniversată Ziua Națiunilor 
Unite? 

 

1) 4 iulie 

2) 24 octombrie 

3) 24 mai 

Care dintre agențiile ONU are drept scop 
prezervarea patrimoniului cultural și natu-
ral, declarând anumite locuri „patrimoniu 
mondial”? 

 

1) UNICEF 

2) UNESCO 

3) UNDP 

Cum este ales președintele Consiliului de 
Securitate al ONU? 

 

1) Funcția de președinte este ocupată prin 
rotație, anual, de către cele 5 state membre 
permanente 

2) Funcția de președinte este ocupată prin 
rotație, lunar, de către cele 15 state mem-
bre 

3) Președintele este ales de o majoritate 

Când a devenit Uniunea Europeană observa-
tor permanent în cadrul ONU? 

 

1) 1945 

2) 1974 

3) 2001 

Când a fost creată ONU? 

 

1) 1915 

2) 1945 

3) 2002 

Când au căzut membrii ONU de acord asup-
ra Declarației Universale a Drepturilor Omu-
lui? 

 

1) 1929 

2) 1948 

3) 1957 

Într-o țară complet democratică, puterea 
este separată în trei „compartimente” - 
legislativă, judiciară și executivă. Ce putere 
reprezintă guvernul? 

 

1) Legislativă 

2) Executivă 

3) Judiciară 

Pot fi țările forțate să devină state membre 
ONU? 

 

1) Nu. Dar UE a decis că toți membrii UE 
trebuie, de asemenea, să fie membri ONU 

2) Nu. Țările decid fiecare pentru ele 

3) Da. Toate statele suverane sunt obligate 
să devină membri ONU 



Pot persoanele private candida pentru gran-
turi acordate de ONU? 

 

1) Da. Orice persoană privată care locuiește 
într-un stat membru ONU poate candida 
pentru un astfel de grant 

2) NU. Persoanele private nu pot candida 
pentru granturi acordate de ONU 

3) Da, dar doar dacă persoana privată are 
reședința în una dintre cele 20 de țări cel 
mai puțin dezvoltate ale lumii 

În toate țările complet democratice, puterea 
este separată în trei „compartimente” - 
legislativă, judiciară și executivă. De ce se 
întâmplă acest lucru? 

 

1) Deoarece reprezintă o tradiție pentru 
țările occidentale și în modul lor de guverna-
re din secolul al XVII-lea și până în prezent 

2) Deoarece cele trei compartimente se pot 
verifica unul pe celălalt în caz de abuz de 
putere și corupție 

3) Deoarece astfel volumul de muncă este 
distribuit în mod egal 

Pentru ca ONU să ia o decizie, statele mem-
bre trebuie să voteze mai întâi. Cum sunt 
distribuite voturile între statele membre? 

 

1) Statele membre cu un număr mare de 
locuitori au dreptul la mai multe voturi 

2) Fiecare stat membru are dreptul la 1 vot 

3) Statele membre dezvoltate au dreptul la 
mai multe voturi 

Când izbucnesc războaie și conflicte, toate 
persoanele sunt afectate, dar care sunt 
grupurile cele mai vulnerabile? 

 

1) Personalul militar 

2) Femeile și copiii 

3) Politicienii 

Șansele ca pacea negociată să fie respectată 
pe o perioadă mai lungă de timp ... 

 

1) Vor scădea, dacă femeile iau parte la 
procesul de negociere 

2) Vor crește, dacă femeile iau parte la 
procesul de negociere 

3) Nu au nimic de-a face cu sexul părților 
care negociază 

Libertatea de exprimare și libertatea presei 
există în majoritatea țărilor din lume ? 

 

1) Da 

2) Nu 

3) Numărul țărilor în care există și în care nu 
există este aproximativ egal 

La începutul anului 2020, UNHCR a con-
statat că există aproximativ 79,5 milioane de 
refugiați la nivel mondial. Cât la sută dintre 
acești refugiați se aflau în UE? 

 

1) 20% 

2) 10% 

3) 30% 

Declarația Universală a Drepturilor Omului a 
fost semnată de ONU în anul 1948. Pe ce 
dată se aniversează? 

 

1) Anul Nou 

2) 10 decembrie 

3) 8 martie 

Cine poate adresa o reclamație Comitetului 
Drepturilor Omului al ONU? 

 

1) Doar guvernele 

2) Orice persoană ale cărei drepturi au fost 
încălcate 

3) Doar Consiliul Drepturilor Omului al ONU 
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Care dintre următoarele organizații 
este deseori menționată în legătură cu 
drepturile omului? 

 

1) Amnesty International 

2) Greenpeace 

3) Oxfam Ibis 

De unde primește ONU finanțare pent-
ru activitatea sa? 

 

1) Statele membre ONU plătesc o cotă
-parte la bugetul total al ONU 

2) Persoanele private donează ONU 
sume mari de bani 

3) Țările bogate contribuie prin rotație 
la bugetul ONU 

Care regiune a lumii se confruntă în 
mod sever cu absența documentației 
privind nou-născuții? 

 

1) Africa Subsahariană și Asia de Sud 

2) America de Nord și de Sud 

3) Oceania și Asia Centrală 

Completați următoarea propoziție! 
Obiectivele Globale pot fi realizate 
doar dacă toți ... 

 

1) Muncim împreună 

2) Concurăm 

3) Rămânem împreună 

Politicile de coordonare menite să 
sprijine țările în curs de dezvoltare în 
gestionarea datoriilor sunt esențiale 
pentru ... 

 

1) Creșterea și dezvoltarea sustenabi-
le 

2) Creșterea ne-sustenabilă 

3) Creșterea economică 

ODD nr. 17 este important deoarece 
presupune ... 

 

1) Implicarea tuturor sectoarelor soci-
etății 

2) Implicarea guvernelor 

3) Implicarea școlilor 

Cele 17 Obiective de Dezvoltare Dura-
bilă ale ONU (ODD) sunt complet dife-
rite de vechile Obiective din anul 2015, 
deoarece ... 

 

1) La ele aderă toate țările și sunt 
valabile pentru toate țările 

2) La ele aderă toate țările, dar sunt 
valabile doar pentru țările în curs de 
dezvoltare 

3) La ele aderă majoritatea țărilor dez-
voltate și sunt valabile doar pentru 
aceste țări 

Cele 17 Obiective Globale ale ONU 
sunt menite să responsabilizeze țările 
cu privire la un viitor mai sustenabil. 
Cine și-a asumat aceste obiective? 

 

1) Toate cele 193 de state membre 
începând cu anul 2020 

2) 51 de țări în curs de dezvoltare și 9 
țări dezvoltate 

3) Statele membre ale Consiliului de 
Securitate al ONU 

Ce sunt Obiectivele de Dezvoltare Du-
rabilă (ODD)? 

 

1) Misiunea de a asigura egalitatea, 
demnitatea și sustenabilitatea pentru 
toate persoanele la nivel mondial 

2) O strategie prin care toate țările din 
lume devin membri ONU până în anul 
2030 

3) Misiunea de a transforma țările din 
întreaga lume în țări mai bogate 



Ce este „Liga Națiunilor”? 

 

1) Organizația care a precedat Organi-
zația Națiunilor Unite 

2) O organizație americană de lobby al 
cărei scop este să crească gradul de 
informare cu privire la ONU 

3) O agenție ONU responsabilă de 
respectarea drepturilor omului de 
către toate statele membre ONU 

Ce este „Curtea Mondială”? 

 

1) Curtea Internațională de Justiție din 
Haga, Olanda. 

2) O lege care facilitează eforturile 
unei țări de a-și proteja patrimoniul 
cultural 

3) Dreptul la viață, libertate și securi-
tatea persoanei 

Ce înseamnă „Comerț echitabil”? 

 

1) Înseamnă că între producători și 
muncitori are loc un comerț echitabil 

2) Că este mai ieftin și mai „echitabil” 
pentru consumator 

3) Că este mai sănătos pentru fiecare 
dintre noi 

Care este cel mai important factor în 
realizarea celor 17 Obiective de Dez-
voltare Durabilă? 

 

1) Ca țările, companiile, ONG-urile și 
societatea civilă să coopereze 

2) Ca toată lumea să se îmbogățească 
în urma realizării obiectivelor 

3) Ca țările dezvoltate să ofere cât mai 
mult din bogăția lor sub forma unei 
asistențe oficiale pentru dezvoltare 

Cine trebuie să se implice pentru ca 
cele 17 Obiective de Dezvoltare Dura-
bilă să se realizeze? 

 

1) Fiecare dintre noi - guverne, com-
panii, ONG-uri, organizații ale socie-
tății civile, etc. 

2) Toate guvernele și organizațiile soci-
etății civile 

3) Toate companiile și guvernele 

Care dintre următoarele țări nu este 
stat membru al ONU începând cu anul 
2020? 

 

1) Palestina 

2) Sudanul de Sud 

3) Timorul de Est 

Care este sloganul Obiectivelor de 
Dezvoltare Durabilă? 

 

1) Nu lăsăm pe nimeni în urmă 

2) Putem reuși 

3) Facem lumea din nou puternică 

Obiectivele Globale ale ONU reprezintă 
obiective care vizează ... 

 

1) Toate persoanele din lume 

2) Toate persoanele sărace 

3) Toate persoanele din țările dezvol-
tate 

Există 17 Obiective de Dezvoltare Du-
rabilă, dar câte ținte concrete există în 
cadrul acestor Obiective Globale? 

 

1) 169 

2) 51 

3) 170 



De ce este important ca țările dezvol-
tate să contribuie prin asistență ofici-
ală pentru dezvoltare (ajutor extern)? 

 

1) Reduce probabilitatea producerii 
dezastrelor umanitare, a războaielor 
și a migrației în masă 

2) Este benefic pentru reputație și 
ajută la formarea unor noi alianțe 

3) Este exclusiv în interesul țărilor în 
curs de dezvoltare 

Când familiile care trăiesc în sărăcie 
primesc ajutor financiar, cel mai pro-
babil îl folosesc pentru ... 

 

1) Educație 

2) Apă și alimente 

3) Îmbrăcăminte 

Când se preconizează că vor fi realizate 
Obiectivele de Dezvoltare Durabilă 
conform documentului ONU semnat 
de toate țările? 

 

1) Până în anul 2030 

2) Până în anul 2050 

3) Până în anul 2100 

Asistența oficială pentru dezvoltare 
este acordată doar de către țările dez-
voltate țărilor în curs de dezvoltare? 

 

1) Nu, se întâmplă și între țările în 
curs de dezvoltare 

2) Da, țările în curs de dezvoltare au 
nevoie de ajutor 

3) Da și este obligatorie prin lege 

Care este suma de bani preconizată a fi 
necesară pentru realizarea ODD? 

 

1) 2% din PIB-ul mondial 

2) 5% din PIB-ul mondial 

3) 10% din PIB-ul mondial 

Obiectivul nr. 17 este, de fapt, despre 
modul în care .... 

 

1) ... sunt finanțate și realizate celelal-
te obiective 

2) ... pot țările menține relația de prie-
tenie 

3) ... pot fi îmbunătățite oportunitățile 
de comerț 

Politicile de coordonare menite să 
sprijine țările în curs de dezvoltare în 
gestionarea datoriilor sunt esențiale 
pentru ... 

 

1) Creșterea și dezvoltarea sustenabi-
le 

2) Creșterea economică 

3) Inovație 

  

 

1)   

2)   

3)   

  

 

1)   

2)   

3)   


