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Introducere
AO Clubul Moldovenesc de Jocuri Intelectuale este o organizație ne-guvernamentală care reprezintă
interesele unei comunități de tineri inteligenți, ale căror valori fundamentale sunt informația, cultura,
auto-educaţia şi implicarea civică. Acești tineri, al căror număr este în continuă creștere în Chișinău şi
alte localităţi din Moldova şi România, sunt întotdeauna gata să asculte şi să lupte prin aplicarea
diferitor resurse informaţionale pentru fiecare întrebare ne-descifrată sau pentru explorarea diferitor
domenii de relevanţă pentru sine însuşi sau pentru societatea din jurul său.
Clubul Moldovenesc de Jocuri Intelectuale îşi propune drept misiune a existenţei sale educarea unor
cetăţeni informaţi, cu înalte capacităţi intelectuale, cu un nivel ridicat de cultură şi responsabilitate într-
un mediu bazat pe principii de solidaritate şi comunicare.
Clubul există din anul 2000 (în perioada 2000-2007 fără o formă juridică) şi pe parcursul celor 20 de ani
de existenţă a reunit sute de elevi, studenţi şi tineri absolvenţi în concursurile de jocuri intelectuale
organizate cu regularitate. Astăzi Clubul implică în activităţile sale în jur de 50 de echipe, adică circa 300
de membri activi, de toate vârstele, dar mai ales elevi, liceeni şi studenţi.
Activitatea de bază a Clubului este organizarea concursurilor de jocuri intelectuale şi consultarea
tinerilor în practicarea jocurilor intelectuale. Fiecare concurs de jocuri intelectuale se desfăşoară după
un anumit format care, în cele mai dese cazuri, urmăreşte delimitarea învingătorilor după numărul de
răspunsuri corecte la un anumit set de întrebări de cultură generală într-un interval de timp fixat.
Pe parcursul celor 20 ani de activitate s-au jucat în competiţii oficiale peste 37,000 de întrebări, cele
mai multe dintre ele fiind bazate mai mult pe gândirea logică decât pe cunoştinţele seci.

Anul 2020 a fost unul mai special pentru CMJI, din cauza pandemiei globale. Am avut un număr mai
redus de activități, în comparație cu anii precedenți, dar considerăm că am reușit totuși să ne adaptăm
la modul de comunicare virtual și am păstrat o frecvență bună a evenimentelor. Iată lista de activități
organizate:
1. Joc intelectual EPIQ - 15 jocuri până pe data de 09.03.2020
2. Colaborare cu CICDE - contribuție la organizarea concursurilor preliminarii și a unui concurs final
3. Antrenament de Ce? Unde? Când? pe 12.01.2020
4. Finala Cupei Liceelor 2020 pe 26.01.2020
5. Concursul „Cunoaște-ți Parlamentul” realizat în parteneriat cu Parlamentul RM - serie începută la
23.02.2020 și încheiată la 24.11.2020
6. Concurs de Ce? Unde? Când? pentru liceele din Anenii Noi pe 22.02.2020
7. Concurs tematic la FRIȘPA pe 28.02.2020
8. Quizul de winneri - un concurs online regulat, organizat în parteneriat cu Quiz Iași - 34 de ediții
începând cu 17.04.2020
9. Quiz for Kids - concurs online organizat în parteneriat cu Centrul Republican pentru Copii și Tineret
Artico pe 01.06.2020
10. Am aplicat, am obținut finanțare și am pregătit TVJI 2020. Din păcate, chiar și cu 2 amânări nu a
fost posibil să organizăm Tabăra în acest an.
11. Banalități online pe 12.08.2020
12. Sezonul de vară 2020 - desfășurat online și compus din 2 cupe
13. Colaborare cu youth.md pentru un concurs în aer liber pe 27.08.2020
14. Proiectul Mythbusters, realizat de FDRM, la care CMJI a contribuit cu întrebări, organizare de
evenimente și elaborarea unui joc de societate
15. Quiz la Liceul Da Vinci din Chișinău pe 23.10.2020
16. Am luat Premiul pentru Tineret în categoria „Perpetuum Mobile”
17. Concurs Match (online) pe platforma cmji.md pe 10.11.2020
18. Altele



Buget
Bugetul CMJI în anul 2020 a fost de aproximativ 101.300 lei.

Suma a fost acoperită din următoarele surse de bază:
- Desemnarea procentuală pentru anul 2019 - 20,2 mii
- Contribuțiile și donațiile membrilor comunității - 29,2 mii
- Venituri din contractări - 51,9 mii

Cheltuieli realizate:
Iată categoriile de bază ale cheltuielilor:
- Salarii - 56 mii lei (55,3%)
- Impozite - 12,7 mii lei (12,5%)
- Tipar joc de societate „Mythbusters” - 11,9 mii lei (11,7%)
- Desfășurarea finalei Cupei Liceelor - 8,3 mii lei (8,2%)
- Amortizare - 4,1 mii lei (4%)
- Comisioane bancare - 2,3 mii lei (2,3%)
- Acoperire cheltuieli pentru manuale oferite ca premii - 2 mii lei (2%)
- Premii - 1,9 mii lei (1,9%)
- Alte cheltuieli - 2,1 mii lei (2,1%)



1. Joc intelectual EPIQ
Serie de jocuri organizată împreună cu Asociația de Jocuri Intelectuale din RM.
15 jocuri până la data de 09.03.2020, desfășurate la Andy’s Pizza str. Armenească.
Am reușit să încheiem un singur sezon (12), câștigat de echipa Hoinarii.
Este una dintre puținele activități organizate de CMJI care presupune taxă de participare.

Jocul intelectual EPIQ este un concurs de tip Quiz. Concursul este unul de echipă, de până la 7 jucători, și
reprezintă o modalitate excelentă de a petrece timpul interesant și util într-un grup de prieteni. Participanții
sunt bombardați cu întrebări de cultură generală, logică și atenție, acestea fiind grupate în 6 runde tematice.
Important este că oricine, de la mic la mare, poate veni și contribui la succesul propriei echipe, pentru că
întrebările au un specific foarte variat și nu necesită cunoștințe avansate.



2. Colaborare cu CICDE - contribuție la organizarea concursurilor preliminarii și a un concurs final
Au fost organizate câteva concursuri preliminare, pe parcursul întregului an - inițial pe viu, iar apoi online.
Concursul final a fost organizat pe viu.  CMJI a contribuit la capitolul pachete cu întrebări și prezentare.

3. Antrenament de Ce? Unde? Când? - 12.01.2020

Am jucat lejer în jur de 30 de întrebări, cu explicații și comentarii. Întrebările au fost selectate de 2
organizatori. Am considerat aceasta o ocazie bună pentru a intra/ reveni în lumea jocurilor intelectuale, iar
pentru jucătorii activi - de a vă îmbunătăți performanțele. Planificam să mai organizăm astfel de evenimente
casual, dar planurile ne-au fost amânate de pandemie.



4. Finala Cupei Liceelor 2020 la Ce? Unde? Când? - 26.01.2020
Jocurile preliminarii au avut loc în trimestrul 4 2019, iar finala a avut loc la Liceul O. Ghibu (Chișinău).
Parteneri:
Tx & A Co
Librăriile Cartier
Teatrul Național „Mihai Eminescu”
Teatrul Național „Eugene Ionesco”
Development Aid
AGEPI



5. Concursul „Cunoaște-ți Parlamentul” realizat în parteneriat cu Parlamentul RM - serie începută la
23.02.2020 și încheiată la 24.11.2020

Concursul a început pe viu, după care a trecut în mediul online. Din păcate, din cauza pandemiei nici finala nu a
fost realizată în clădirea Parlamentului RM, așa cum se planifica inițial. Concursurile au decurs în format CUC/
quiz.

6. Concurs de Ce? Unde? Când? pentru liceele din Anenii Noi pe 22.02.2020

Concursul „ERUDIȚII 2020” a avut loc la Liceul M. Eminescu din Anenii Noi și a devenit deja unul tradițional, cu
ediții pe parcursul mai multor ani.

7. Concurs tematic la FRIȘPA pe 28.02.2020



8. Quizul de winneri - un concurs online regulat, organizat în parteneriat cu Quiz Iași - 34 de ediții
începând cu 17.04.2020

Evenimentul este unul online, ce se desfășoare pe pagina de YouTube a CMJI. Are loc regulat, în zilele de vineri,
de la 19:30. Este un proiect comun cu Quiz Iași. Pe parcursul anului am încheiat 2 ere. Prima a fost câștigată de
echipa Jaga Jaga, iar a doua - de echipa #protestpermanent.



9. Quiz for Kids - concurs online organizat în parteneriat cu Centrul Republican pentru Copii și Tineret
Artico pe 01.06.2020
Un quiz online de Ziua copiilor.

10. Am aplicat, am obținut finanțare și am pregătit TVJI 2020. Din păcate, chiar și cu 2 amânări nu a
fost posibil să organizăm Tabăra în acest an.

Am obținut finanțare din partea MECC în mărime de 142 mii lei pentru realizarea ediției a 14-a a TVJI.
Am realizat pregătirile necesare: formarea echipei de organizatori/ voluntari, pregătirea activităților,
promovare, selecția participanților, etc.

Tabăra trebuia să aibă loc în luna iulie la tabăra F’estival, Leordoaia, r. Călărași. Din păcate, pandemia ne-a
determinat să amânăm de 2 ori perioada taberei, inițial pentru luna august și apoi pentru vacanța de toamnă.
Din păcate, așa și nu am putut organiza tabăra în condiții sigure.



11. Banalități online pe 12.08.2020

Am reușit să implementăm jocul pe care îl jucam de obicei pe la TVJI în format online. Cei mai banali s-au dovedit
a fi cei din echipa Phi.

12. Sezonul de vară 2020 - desfășurat online și compus din 2 cupe

În cadrul sezonului s-au desfășurat 2 cupe online de Ce? Unde? Când?: Cupa Phi și Cupa Lingvistică



13. Colaborare cu youth.md pentru un concurs în aer liber pe 27.08.2020

Am pregătit pachetul cu întrebări pentru eveniment.

14. Proiectul Mythbusters, realizat de FDRM, la care CMJI a contribuit cu întrebări, organizare de
evenimente și elaborarea unui joc de societate



15. Quiz la Liceul Da Vinci din Chișinău pe 23.10.2020

16. Am luat Premiul pentru Tineret în categoria „Perpetuum Mobile”



17. Concurs Match (online) pe platforma cmji.md pe 10.11.2020

Am reușit să implementăm online jocul care îl desfășuram de obicei la TVJI. La prima ediție s-a desfășurat pe
YouTube și cmji.md, iar deja la a doua ediție (din cadrul Turneului Internațional de Jocuri Intelectuale) - a fost
trecut complet pe cmji.md.

18. Altele

Pe parcursul anului am fost nevoiți să anulăm mai multe evenimente. Nu am putut desfășura Campionatele de
CUC, ședințe elitare și alte evenimente pe viu. Cu toate acestea, nu ne-am dat bătuți și ne-am dat la situația
existentă. Am implementat mai multe genuri de concursuri în format online, iar la alte idei lucrăm în prezent.

Dezvoltăm platforma cmji.md.
Am început lucrul la volumul 3 al Manualului de Jocuri Intelectuale.
Avem planuri mari pentru anul 2021 și sperăm să le realizăm în număr cât mai mare.

Cele expuse în acest raport nu ar fi putut fi posibile fără suportul și participarea membrilor comunității și a
partenerilor CMJI. Vă mulțumim că sunteți alături de noi.

FINAL
(Continuăm în forță în anul 2021)


