
CONCURSUL DE AYURVEDA 2018 
ANUNŢ REFERITOR LA BIBLIOGRAFIE ŞI LA MODUL DE DESFĂŞURARE  

Sâmbătă, 10 februarie 2018, începând cu ora 12.45 se va desfăşura la unison, în mai multe 
localităţi din România şi din alte ţări, Concursul internaţional de Ayurveda 2018.  

Probele de concurs vor fi difuzate în direct în cadrul programului postului de televiziune on-line 
MISA®Senzaţional-TV: http://misatv.ro/live/ sâmbătă, 10 februarie 2018, în intervalul 13:30 – 18:15. 

Testele 1 şi 3 se vor da pe grupe de participanţi, la alegere, în funcţie de bibliografia indicată, iar 
diferenţierea se face folosind codurile A, B, C, D, E, F. În cadrul programului on-line al concursului de 
Ayurveda 2018, la probele 1 şi 3 va fi accesibilă doar varianta tip A. 

13:45-14:15 Testul 1 (30 minute): Testul de cunoştinţe ayurvedice (apta)  
15:15-15:45 Testul 3 (30 minute): Testul de cunoştinţe ayurvedice şi inteligenţă (apta-anumana)  

Testul 1: Testul de cunoştinţe ayurvedice (apta) - conţine 23 de întrebări cu câte trei variante de 
răspuns posibile. Atenţie, la testul 1, doar o singură variantă dintre cele trei variante posibile din enunţ 
este corectă. Varianta care este considerată corectă (numai una) va fi încercuită. Nu se admit corecturi sau 
ştersături. Fiecare variantă de răspuns identificată corect este punctată cu 100 de puncte, astfel încât la 
fiecare întrebare cu răspuns corect se acordă 300 de puncte. Se acordă 100 de puncte pentru participare, 
astfel că totalul maxim de 7000 de puncte se poate obţine astfel 7000 = 100 + 23 x 3 x 100.  

ATENŢIE! În intervalul 13:45-14:15 se vor oferi teste de tipul 1-A, 1-B, 1-C, 1-D, 1-E şi 1-F. 
Fiecare participant poate alege să răspundă la 1, 2 sau 3 teste de tipuri diferite în acest interval. În 
clasamentul realizat pe grupe de participanţi se vor lua în considerare doar testele corespunzătoare 
grupei, iar dintre cele care corespund se va lua în considerare cel cu punctajul cel mai mare.  

Testul 3: Testul de cunoştinţe ayurvedice şi inteligenţă (apta-anumana) - conţine 23 de întrebări 
cu câte trei variante de răspuns posibile. Atenţie, la testul 3, pot fi corecte fie o variantă de răspuns, fie 
două variante de răspuns, fie toate trei, fie nici una dintre cele trei enumerate la respectiva întrebare. 
Variantele considerate corecte vor fi încercuite. Nu se admit corecturi sau ştersături. În cazul în care nici 
una dintre variantele din enunţ nu este considerată corectă, nici una nu va fi încercuită. Fiecare variantă de 
răspuns identificată corect este punctată cu 100 de puncte, astfel încât la fiecare întrebare cu răspuns 
corect se acordă 300 de puncte. Se acordă 100 de puncte pentru participare, astfel că totalul maxim de 
7000 de puncte se poate obţine astfel 7000 = 100 + 23 x 3 x 100.  

ATENŢIE! În intervalul 15:15-15:45 se vor oferi teste de tipul 3-A, 3-B, 3-C, 3-D, 3-E şi 3-F. 
Fiecare participant poate alege să răspundă la 1, 2 sau 3 teste de tipuri diferite în acest interval. În 
clasamentul realizat pe grupe de participanţi se vor lua în considerare doar testele corespunzătoare 
grupei, iar dintre cele care corespund se va lua în considerare cel cu punctajul cel mai mare. 

BIBLIOGRAFIA ASOCIATĂ DIFERITELOR TIPURILOR DE TESTE: A, B, C, D, E 

TESTUL TIP A. Testele cu codurile 1-A şi 3-A conţin informaţii cuprinse în cursurile de 
Ayurveda secţiunea Dosha-Prakriti, ediţia 2003-2004, de la numărul 1 până la numarul 21, inclusiv, sau 
cele din secţiunea Dosha-Prakriti, ediţia 2011-2012, de la numărul 1 până la numărul 32, inclusiv.  

TESTUL TIP B. Testele cu codurile 1-B şi 3-B conţin informaţii care sunt cuprinse în cursurile 
de Ayurveda secţiunea Dosha-Prakriti, ediţia 2003-2004, de la numărul 26 până la numărul 48 inclusiv, 
sau cele din secţiunea Dosha-Prakriti, ediţia 2011-2012, de la numărul 33 la 42 inclusiv şi cursurile de 
Ayurveda din secţiunea Svasthavritta, din ediţia 2011-2012, de la numărul 1 la numărul 12, inclusiv. 

TESTUL TIP C. Testele cu codurile 1-C şi 3-C conţin informaţii cuprinse în cursurile de 
Ayurveda din secţiunea Svasthavritta, ediţia 2003-2004, de la numărul 1 până la numărul 22 inclusiv sau 
din secţiunea Svasthavritta, ediţia 2011-2012, de la numărul 14, inclusiv, până la numărul 30, inclusiv. 

TESTUL TIP D. Testele cu codurile 1-D şi 3-D conţin informaţii care sunt cuprinse în cursurile 
de Ayurveda din secţiunea Dravyaguna, ediţia 2015-2016, cu numere de la 1 la 15 de la 27 la 35.  

TESTUL TIP E. Testele cu codurile 1-E şi 3-E conţin informaţii care sunt cuprinse în cursurile 
de Ayurveda din secţiunea Manasa-Jnana, ediţia 2016-2017, având numerele de la 1 la 15, inclusiv. 

TESTUL TIP F. Testele cu codurile 1-F şi 3-F conţin informaţii care sunt cuprinse în cursurile de 
Ayurveda din secţiunea Rasayana, ediţia 2015-2017, având numerele de la 1 la 34, inclusiv. 
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