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Prezenți: 8 membri din totalul de 42. (conform anexei)

Chestiuni preliminare:
a. Alegerea Președintelui Ședinței

Cu 8 voturi pro, 0 împotrivă și 0 abțineri, Octavian Sirețeanu a fost ales Președinte al Adunării Generale
repetate a CMJI din 29 iunie 2020.

b. Alegerea Secretarului Ședinței
Cu 6 voturi pro, 1 împotrivă și 1 abținere, Iulian Gramațki a fost ales Secretar al Adunării Generale repetate

a CMJI din 29 iunie 2020.

c. Stabilirea ordinii de zi cu următoarele puncte:
1. Audierea raportului cu privire la activitățile CMJI în anul 2019.
2. Audierea raportului financiar al CMJI pentru anul 2019.
3. Alegerea organelor de conducere ale CMJI pentru următorul mandat.
4. Stabilirea direcției de activități pentru semestrul II 2020.
5. Stabilirea unei strategii de activitate în contextul COVID-19.
Cu 8 voturi pro, 0 împotrivă și 0 abțineri, ordinea de zi a fost aprobată.

Chestiuni de fond:
1. Audierea raportului cu privire la activitățile CMJI în anul 2019.

A fost audiat raportul prezentat de Octavian Sirețeanu, cu privire la activitățile realizate de CMJI în anul
2019. Puncte de discuție: a fost organizat concursul EPIQ pe parcursul întregului an, au fost realizate câteva
evenimente în parteneriat cu alte organizații, s-au ținut 3 ședințe elitare, s-a desfășurat Cupa Liceelor la Ce? Unde?
Când? într-un mod amplu, cu jocuri preliminare, s-a organizat Tabăra de Vară de Jocuri Intelectuale 2019 și altele.

Raportul a fost aprobat cu 8 voturi pro, 0 împotrivă și 0 abțineri.

2. Audierea raportului financiar al CMJI pentru anul 2019.
A fost audiat raportul financiar al CMJI pentru anul 2019. S-a prezentat situația cu privire la veniturile și

cheltuielile CMJI în anul 2019, deficitul net, active, mijloace bănești, datorii curente și finanțările primite.
Raportul a fost aprobat de Adunarea Generală cu 8 voturi pro, 0 împotrivă și 0 abțineri.

3. Alegerea organelor de conducere ale CMJI pentru următorul mandat.
S-a ales modalitatea de vot din două opțiuni:

• 1. Vot deschis (posibilitatea de a vota în favoarea mai multor candidați, câștigă cel cu cele mai multe voturi
pro);

• 2. Vot exclusiv (obligația de a alege un singur candidat).
S-a decis votarea prin vot deschis: 6 pro, 2 contra, 0 abțineri

3.1. Președintele CMJI
Nominalizări:

• Octavian Sirețeanu - 6 voturi pro
• Sanda Șerșun - 4 voturi pro

Rezultat: Octavian Sirețeanu a fost ales Președintele CMJI (totodată membru al Consiliului Strategic) pentru
mandatul începând cu data de 29 iunie 2020 pentru un mandat de 2 ani.



3.2. Consiliul Strategic al CMJI
Nominalizări:

• Alexandru Fală
• Alexei Șerșun
• Alexandra Șerșun
• Egor Boaghi

S-a decis (8 pro, 0 contra, 0 abțineri) candidaturile nominalizate să fie supuse unui vot în grup.
Cu 8 voturi pro, 0 împotrivă și 0 abțineri, Egor Boaghi, Alexei Șerșun, Alexandra Șerșun și Alexandru Fală au fost
aleși membri ai Consiliului Strategic al CMJI pentru mandatul începând cu data de 29 iunie 2020 cu durata de 2 ani.

3.3. Comisia de Cenzori
Nominalizări:

• Veronica Sirețeanu
• Iulian Gramațki
• Timofei Pendus

Candidaturile nominalizate au fost supuse unui vot în grup.
Cu 8 voturi pro, 0 împotrivă și 0 abțineri, Veronica Sirețeanu, Iulian Gramațki și Timofei Pendus au fost aleși
membri ai Comisiei de Cenzori a CMJI pentru mandatul începând cu data de 29 iunie 2020 pentru un mandat de 2
ani.

4. Stabilirea direcției de activități pentru semestrul II 2020.
Teme de discuție:

• Continuarea desfășurării concursurilor online.
• Sezonul de vară.
• Tabăra de Vară de Jocuri Intelectuale 2020.
• Campionatul de toamnă de Ce? Unde? Când?

Programul de activități a fost aprobat cu 8 voturi pro, 0 împotrivă și 0 abțineri.

5. Stabilirea unei strategii de activitate în contextul COVID-19.
S-a decis:

• Sezonul de vară 2020. Posibilități de organizare - vom organiza brainstorming cu jucătorii de CUC
pentru a găsi un consens cu privire la modalitatea optimă de organizare. A parvenit propunerea organizării
cupelor de vară online.

• Tabăra de Vară de Jocuri Intelectuale, planificată pentru perioada 15-22 august 2020 și organizată cu
suportul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării - va fi organizată în cazul în care legislația o va permite
în momentul respectiv. În acest caz, vor fi luate măsuri corespunzătoare pentru protecția celor prezenți la
TVJI.

• Evenimentele CMJI în spații închise vor avea loc în cazul va fi ridicată starea de urgență în sănătate
publică.
Programul de activități a fost aprobat cu 8 voturi pro, 0 împotrivă și 0 abțineri.

Ședința a fost declarată închisă.

Președinte Octavian Sirețeanu

Secretar Iulian Gramațki

Procesul verbal a fost îndeplinit în 3 exemplare.


