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04.06.2015 

COMUNICAT DE PRESĂ 

 

“Cartea Recordurilor”, varianta românească 

 

Federația de Artă, Muzică și Sport, acreditată de Camera Deputaților 

(Parlamentul României) și Parlamentul European, lansează proiectul „România 

Recordurilor”, prin care se dorește “reeditarea” celebrei Guinness Book, în 

varianta românească. 

        Scopul proiectului este de a descoperi cât mai multe aptitudini, în vederea selectării 

pentru a reprezenta România în concursuri de profil, iar toți câștigătorii vor apărea într-

un album foto sau calendar tematic, editat de Federația de Artă, Muzică și Sport. 

Juriul va fi format din compozitori, realizatori radio-TV, interpreți consacrați, 

jurnaliști, profesori de specialitate, precum și reprezentanți ai Federației de Artă, Muzică 

și Sport. La votul final, va conta foarte mult și “vocea” comunității Facebook. 

Nominalizările pentru “România Recordurilor” se pot face la adresa de e-mail 

artamuzicasport@gmail.com, iar fișa de înscriere poate fi găsit pe pagina de Facebook a 

evenimentului https://www.facebook.com/events/1400163830312787/.  

Materialele multimedia trebuie să fie autentice și personale.  “Istoria umanităţii este 

o istorie a recordurilor, iar legendele din întreaga lume atestă că oamenii au încercat 

dintotdeauna să realizeze lucruri fără precedent. Credem că și țara noastră are foarte multe 

de arătat lumii întregi și, plecând de la acest raționament, am lansat proiectul național 

România Recordurilor, prin care dorim să recunoaștem și să premiem toate lucrurile ieșite 

din tipar”, declară Cristian Munteanu, președintele Federației Artă, Muzică și Sport.  

Organizatorii propun nu mai puțin de 12 secțiuni și 68 de subsecțiuni la care se 

pot face nominalizări, astfel: 

mailto:artamuzicasport@gmail.com
https://www.facebook.com/events/1400163830312787/
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1. SECȚIUNEA FIINȚA UMANĂ 

 Trupuri remarcabile sau opusul; 

 Cel mai înalt / Cel mai mic om; 

 Cel mai greu / Cel mai slab om; 

 Cel mai lung / Cel mai scurt păr;  

 Cea mai mare circumferință a pieptului. 

 

2. SECTIUNEA FENOMENE MEDICALE 

 Cea mai lungă / Cea mai scurtă operație; 

 Cel mai bătrân / Cel mai tânăr pacient; 

 Cel mai ușor / Cel mai greu nou-născut; 

 Cel mai premature nou-născut;  

 Cei mai mulți nou-nascuți la o naștere; 

 Cel mai bătrân / Cea mai bătrână în viață. 

 

3. SECȚIUNEA NATURA ÎNCONJURĂTOARE 

 Cele mai frumoase / dezagreabile forme de relief / plante; 

MAMIFERE 

 Cel mai frumos / respingător mamifer; 

 Cel mai greu / Cel mai slab animal mamifer;                                                                                                                                    

 Cei mai mulți pui fătați de un animal mamifer;  

 Cel mai frumos / ciudat nume de animal mamifer. 

PĂSĂRI 

 Cea mai frumoasă / respingătoare pasăre; 

 Cea mai mare / cea mai mică pasăre; 

 Cel mai frumos / ciudat nume de pasăre. 

VIATA ACVATICA 

 Cea mai mare captură de pește (lungime, kilograme); 

 Cel mai respingător pește; 



 

 

© Drepturile de autor  pentru conţinutul acestui document aparţin  

agenţiei de relaţii publice PLUS COMMUNICATION. www.pluscommunication.eu 

 
      

             FEDERAŢIA ARTĂ, MUZICĂ ȘI SPORT 
Str.Călinului nr. 19                                                            Mobil: + 40-745.769.302 

 Sector 2, Bucureşti                                                                      + 40-729.132.475 

     ROMANIA                 Cod  Fiscal : 32859467                                                                 

www.msc-org.ro/FB.artamuzicasport           E-mail :artamuzicasport@gmail.com 

  

 Cel mai mare mare peste de pradă. 

ANIMALE DE CASĂ     

 Cel mai mare / Cel mai mic animal; 

 Cel mai greu / Cel mai slab animal;                                                                                                                                   

 Cel mai bătrân animal; 

 Cea mai lungă limbă, coadă, ureche de animal; 

 Cel mai mare număr de pui fătați.  

 

4. SECȚIUNEA LEGUME SI FRUCTE 

 Cea mai lungă legumă / fructă  

 Cel mai mare număr de legume / fructe pe o tulpină / creangă.     

                                                                                                                     

5. SECTIUNEA LUMEA DE ASTĂZI 

PROFESIONAL 

 Cel mai bătrân angajat la oricare din meserii;                                                                                     

 Cea mai profitabilă afacere; 

 Cea mai frumoasă școală, liceu și facultate. 

COLECȚII 

 Lumea materială zmeu, monezi, capace de bere, surprize.                                                                                                                                                               

MÂNCARE ȘI BĂUTURĂ 

 Cea mai bună rețetă de ciorbă, desert etc. 

 

6. SECȚIUNEA ÎMBLÂNZIRI INGINEREȘTI 

GRĂDINI  

 Cele mai frumoase grădini, sere; 

 Cel mai mic parc; 

 Cea mai mare grădină de trandafiri; 

 Cel mai înalt și cel mai lung gard viu. 
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MASINI 

 Cea mai accesorizată mașină; 

 Cea mai scumpă / ieftină mașină; 

 Cea mai mare viteză atinsă  

 Cea mai veche mașină; 

 Cel mai mare kilometraj atins cu o mașină; 

 Cel mai lung traseu făcut odată. 

BICICLETE SI MOTOCICLETE 

 Cea mai lungă bicicletă și motocicletă; 

 Cea mai mare viteză atinsă de o bicicletă și de o motocicletă 

 Cea mai lungă cursă pe roata din față / Cea mai lungă cursă pe roata din 

spate. 

AMBARCAȚIUNI 

 Cea mai lungă ambarcațiune; 

 Cea mai mare viteză atinsă de o ambarcațiune. 

 

7. SECTIUNEA ȘTIINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE (TELEFON, CALCULATOR, TABLETĂ) 

 Cea mai accesorizată; 

 Cea mai scumpă / ieftină 

 Cea mai mare viteză atinsă. 

                                                                                                                                               

8. SECTIUNEA ARTĂ ȘI MEDIA 

 Cea mai mare / mică pictură sau graffiti; 

 Cea mai scumpă / ieftină. 

 

9. MODĂ ȘI FRUMUSEȚE 

 Cel mai mare tricou; 

 Cele mai mari șosete; 

 Cele mai mari sandale; 
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 Cea mai mare bijuterie; 

 Cele mai multe perforații corporale; 

 Cele mai frumoase tatuaje și cele mai multe, la barbați / femei. 

 

10. LIMBĂ ȘI LITERATURĂ 

 Cea mai mare / Cea mai mică carte; 

 Cea mai frumoasă / inestetică carte; 

 Cea mai citită carte / poezie. 

 

11. SECȚIUNEA MUZICĂ ȘI DIVERTISMENT 

 Cel mai frumos cântec / piesă de teatru, joc video; 

 Cea mai scumpă / ieftină aparatură electronică. 

 

12. SECȚIUNEA TOATE SPORTURILE 

 Cel mai iubit / dezagreabil sport; 

 Cele mai frumoase faze, goluri / cel mai urâte faze, goluri din toate sporturile; 

 Jonglerii cu sau fără minge. 

 

Persoană de contact 

Cristian Munteanu 

Președinte 

Federația Artă, Muzică și Sport 

0745.769.302/0729.132.475 

Transmite, 

Dr. Tănase Tasenţe 

Director General  

Plus Communication 

 


