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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 21 ani de activitate s-au jucat în competiţii oficiale peste 39,000 de întrebări, cele
mai multe dintre ele fiind bazate mai mult pe gândirea logică decât pe cunoştinţele seci.

Anul 2021 a fost unul mai special pentru CMJI, din cauza pandemiei globale. Cu toate acestea, am avut
un număr destul de mare de activități. Iată lista de activități organizate:
1. Quizul de winneri - un concurs online regulat - 34 de ediții, la fel ca și în anul 2020
2. Colaborare cu CICDE - contribuție la organizarea concursurilor preliminarii (6) și a unui concurs final
3. Turneu internațional online de jocuri intelectuale pe 15, 16 și 17 ianuarie 2021
4. Match online
5. Concursul „Cunoaște-ți Parlamentul” realizat în parteneriat cu Parlamentul RM - concursuri
preliminare și finala
6. Exquizit - concurs online în colaborare cu RNCE
7. Decliq - concurs online
8. Cupa Primăverii - concurs online în colaborare cu DGETS Chișinău
9. Europa Quiz - concurs pe viu/ online în colaborare cu IPRE
10. Romaniador - concurs online în colaborare cu ODIP Unirea
11. Sezonul de Vară de Ce? Unde? Când? - 4 evenimente
12. Tabăra de Vară de Jocuri Intelectuale 2021 - în perioada 1-8 august la tabăra F’estival, r. Călărași,
R. Moldova
13. Colaborare cu youth.md la Cupa Youth 2021
14. Flash-mob cu ocazia aniversării celor 30 de ani de independență a RM - în Parcul Ștefan cel Mare
din Chișinău la 28.08.2021
15. Activitate online PNUD dedicată Egalității de gen în anticorupție
16. Colaborare cu FinEdu la organizarea FinEdu Camp - 3 concursuri online
17. Concurs online dedicat Eficienței energetice, climei și mediului ambiant - eveniment dedicat
Săptămânii Europene a Energiei Durabile 2021.
18. Redactarea Manualului de Jocuri Intelectuale, volumul 3



Buget
Bugetul CMJI în anul 2021 a fost de circa 280.100 lei.

Suma a fost acoperită din următoarele surse:
- Finanțare MECC pentru TVJI 2021 - 142 mii lei (50,7%)
- Donații și cotizațiile membrilor - 37,8 mii lei (13,5%)
- Servicii prestate de către CMJI - 35,7 mii lei (12,8%)
- Finanțare MECC pentru Manualul de JI Vol. 3 - 21,6 mii lei (7,7%)
- Sponsorizare oferită de Forward International (Bucovina) - 20 mii lei (7,2%)
- Premiul pentru Tineret (2020) - 15 mii lei (5,3%)
- Sponsorizare oferită de AmCham Moldova - 6 mii lei (2,1%)
- Utilizare sumă din desemnarea procentuală (2%) - 2 mii lei (0,7%)

Cheltuieli realizate:
Iată categoriile de bază ale cheltuielilor:
- Cheltuieli specifice TVJI 2021 - 172,8 mii (61,7%) (* unele cheltuieli au fost incluse la categoriile
generale)
- Salarii - 79,1 mii lei (28,2%)
- Impozite - 19,3 mii lei (6,9%)
- Amortizare - 3 mii lei (1,1%)
- Comisioane bancare - 2,5 mii lei (0,9%)
- Alte cheltuieli - 2,2 mii lei (0,8%)
- Premii - 1,2 mii lei (0,4%)
** Nu au fost incluse plățile legate de Manualul de JI Vol. 3 (stocuri).



1. Quizul de winneri

34 de concursuri pe parcursul anului

Evenimentul este unul online, ce se desfășoare pe
pagina de YouTube a CMJI. Are loc regulat, în zilele
de vineri, de la 19:30. Pe parcursul anului am
încheiat 3 ere. Era 3 a fost câștigată de #protestpermanent, Era 4 - de Acord, iar Era 5 - de REM.

Era 3 (Top 50)

Era 4 (Top 25)                                                                            Era 5 (Top 25)



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

Au fost organizate 6 concursuri preliminare online, pe 09.03.21, 06.04.21, 15.05.21, 03.06.21, 14.09.21 și
19.10.21. Concursul final a avut loc la 30.10.21 și a inclus un concurs de Ce? Unde? Când? și unul de Brain Ring
pentru echipele finaliste.

3. Turneu internațional online de jocuri intelectuale pe 15, 16 și 17 ianuarie 2021



A fost un turneu inedit, organizat de Clubul Moldovenesc de Jocuri Intelectuale și Quiz Iași, ce a avut loc online în
perioada 15-17 ianuarie 2021.

Turneul a fost compus din 3 competiții:
15 ian 2021 (vineri, de la 19:30) - Quiz - 50 de întrebări (durată - circa 2 h).
16 ian 2021 (sâmbătă, de la 19:30) - Match - 36 de întrebări (durată - circa 1 h 15 min).
17 ian 2021 (duminică, de la 19:30) - CUC - 36 de întrebări (durată - circa 2 h).

S-au făcut clasamente separate pentru toate concursurile și un clasament general pentru turneu.

Rezultate Quiz                                                                                   Rezultate Match



Rezultate Ce? Unde? Când?

Clasament general



4. Match online

Concurs desfășurat la 26.02.2021

Date de bază

- Concursul este unul de echipă, dar participanții pot juca și individual. Se recomandă echipe a câte 4-6 jucători.
- Se joacă 3 runde a câte 12 întrebări, cu un total de 36 de întrebări.
- Participanții primesc la startul jocului toate răspunsurile corecte și 6 răspunsuri în plus, cu un total de 42 de versiuni.
- Participanții văd textul întrebărilor și răspund pe www.cmji.md.
- E necesară o înregistrare prealabilă (sau la startul jocului) a echipelor.
- Durata concursului - circa o oră. Start la 19:30 (prima întrebare la 19:35).

Desfășurarea concursului

- Textul fiecărei întrebări apare pe ecran, pe www.cmji.md.
- La prima rundă echipele au la dispoziție 60 de secunde pentru a discuta și a alege unul dintre răspunsurile corecte. În
mod similar, echipele vor avea 45 de secunde la runda 2 și 30 de secunde la runda 3. La fiecare întrebare, echipele vor
avea suplimentar câteva secunde (circa 20) pentru a citi întrebarea.
- Echipa trebuie să aleagă unul dintre răspunsuri la fiecare întrebare. În cazul în care echipa nu alege un răspuns până la
expirarea timpului, aplicația va alege aleatoriu un răspuns dintre cele disponibile.
- După expirarea timpului, este afișat răspunsul corect.
- Pentru fiecare răspuns corect, echipa primește 1 punct.
- Echipele trebuie să fie foarte atente atunci când aleg răspunsul, pentru că în cazul unui răspuns greșit riscă să piardă 2
puncte, luând în considerație că se lipsesc de un răspuns potențial la o altă întrebare.

Finalul concursului și determinarea echipei câștigătoare

- Concursul se încheie după întrebarea 36.
- Imediat după final, echipele pot vedea locul ocupat.
- Criteriu de departajare: în caz de egalitate va fi avantajată echipa care a răspuns mai rapid la ultima întrebare
(indiferent dacă a răspuns corect sau greșit).

Rezultate Match



5. Concursul „Cunoaște-ți Parlamentul” realizat în parteneriat cu Parlamentul RM - concursuri
preliminare și finala

Concursurile preliminare au fost desfășurate în mediul online. Concursurile au decurs în format CUC/ quiz.
Concursul final a avut loc la

Împreună cu Parlamentul RM, am organizat în acest an o nouă ediție a concursului pentru elevi și tineri „Cunoaște-ți
Parlamentul”. Este o activitate de promovare a educației pentru drepturile omului și cetățeniei democratice,
organizată în două etape, inclusiv online.

Prima etapă a fost organizată prin intermediul Oficiilor teritoriale de informare ale Parlamentului din Edineț, Orhei,
Leova, Comrat și Clubului Moldovenesc de Jocuri Intelectuale și cu suportul Direcțiilor raionale de educație, în
format online. Aceasta a implicat echipe a câte 6 elevi din ciclul liceal al instituțiilor preuniversitare din țară. Echipa
învingătoare din fiecare regiune din fiecare joc preliminar a participat la etapa finală a concursului, organizată de
Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului.

Etapa finală a presupus o abordare interactivă a modalității de vizitare a clădirii Parlamentului și de familiarizare cu
procesul legislativ.

La jocul final au participat 5 echipe. Participanții au răspuns la întrebări și au prezentat proiecte de legi. Concursul a
fost câștigat de echipa „Proxima” (LT M. Eminescu din Anenii Noi).



6. Exquizit - concurs online în colaborare cu RNCE

La 15 aprilie 2021, am desfășurat jocul intelectual „ExQuizIt”, împreună cu Reţeaua Naţională a Consiliilor Elevilor şi
Clubul de Jocuri Intelectuale Aristotel. În concurs au participat 27 de echipe de elevi.

7. Decliq - concurs online

Ideea ne-a venit în timpul organizării unei ediții din Quizul de winneri. Ne-a
părut că ar putea ieși ceva interesant, iar Alexei Șerșun a implementat-o din
punct de vedere tehnic. Spre deosebire de majoritatea jocurilor pe care le
organizăm, acesta este unul individual. Cu toate acestea, există și aici o
colaborare cu alți jucători la nivel de rundă (idee împrumutată din Jocul
Căpitanilor).

La început jucătorii primesc lista de răspunsuri (42, similar cu Match).
La startul fiecărei runde jucătorii sunt distribuiți aleatoriu într-o echipă virtuală. Se pot vedea numele/ nick-urile
membrilor echipei, dar nu există o cale directă de comunicare.

Se afișează întrebarea pe ecran. Pentru fiecare întrebare se acordă 70 de secunde, însă jucătorii pot răspunde doar în
ultimele 20 de secunde. Cum se răspunde? Făcând click pe răspunsurile disponibile. Jucătorii pot face click pe mai multe
răspunsuri și de mai multe ori pe același răspuns.
După expirarea timpului se poate vedea pe ce răspunsuri au făcut click membrii echipei și ce răspuns a luat cele mai
multe click-uri. Acesta este răspunsul unic oferit din partea echipei. Dacă sunt mai multe răspunsuri pe locul 1, aplicația
alege aleatoriu unul dintre ele. Dacă nu s-a făcut nici un click - echipa nu are punct la această întrebare. Se compară
răspunsul echipei cu cel corect și se oferă sau nu punctul. În caz de răspuns corect - fiecare membru al echipei primește
1 punct.
IMPORTANT. Răspunsurile nu se „consumă” ca la Match. Respectiv, același răspuns poate fi dat la mai multe întrebări.

Jocul durează 6 runde a câte 6 întrebări (total - 36 de întrebări).
Câștigă jucătorul cu cele mai multe puncte personale. În caz de egalitate și în acest caz, departajarea se face în favoarea
jucătorului cu mai multe clickuri pe răspunsuri corecte pe parcursul jocului.

Concursul a fost câștigat de Andrei Lutenco



8. Cupa Primăverii - concurs online în
colaborare cu DGETS Chișinău

Cupa Primăverii 2021 a fost un concurs intelectual (în
formatul Quizul de winneri) dedicat elevilor și
studenților.
Evenimentul a fost realizat în parteneriat de către
Clubul Moldovenesc de Jocuri Intelectuale și Direcția
Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului
Municipal Chișinău.

Concursul a avut loc online, pe canalul de Youtube al
CMJI, duminică, 16 mai 2021.
Au participat echipe formate din elevi și/sau studenți (nu a fost necesar ca echipa să reprezinte o singură instituție).

Reguli pe scurt:
6 runde din câte 8 întrebări și o rundă specială din 2 întrebări.
S-a răspuns prin intermediul unui formular.
Întrebările s-au axat pe cultură generală, fiind grupate pe runde în special în baza disciplinelor studiate.

Cele mai bune echipe au fost premiate, premiile fiind puse la dispoziție de DGETS.

Rezultate:



9. Europa Quiz - concurs pe viu/ online în colaborare cu IPRE

Evenimentul a avut loc la 22.05.21, la Biblioteca Municipală B.P. Hașdeu, Chișinău și Online prin intermediul privesc.eu,
Rlive.md și pe pagina de YouTube a CMJI.

A fost un concurs dedicat Zilelor Europei în Republica Moldova, în colaborare cu IPRE, Fundația Hanns Seidel, Tinerii
Ambasadori Europeni, Asociația Businessului European, Biblioteca Municipală B.P. Hașdeu, Europe Cafe și proiectul
„Vizibilitatea asistenței UE și UE în Republica Moldova”.

La concurs au fost invitați toți cei pasionați de jocuri intelectuale, dornici să-și testeze cunoștințele despre Uniunea
Europeană, dar și gândirea critică, logica și spiritul de echipă. Jocul a avut 5 runde tematice, cu întrebări la subiectul
Uniunii Europene, istorie, evenimente, curiozități, limbi și altele.



10. Romaniador - concurs online în colaborare cu ODIP Unirea

Un concurs online tematic compus din 32 de întrebări.

Rezultate:

Loc Echipa R1 R2 R3 R4 Total
1 Robin Ellacott 7 5 7 6 25
2 Rosetti 6 4 7 8 25
3 Mandalorians 6 6 8 4 24
4 Alistar 5 5 8 3 21
5 foobar 5 1 6 8 20
6 Tinerii Basarabiei 3 4 2 1 10
7 Conquizdador 5 4 9
8 Soare 2 1 2 5
9 Alba 1 1

11. Sezonul de Vară de Ce? Unde? Când? - 4 evenimente

În cadrul sezonului s-au desfășurat 4 cupe de Ce? Unde?
Când?:
O cupă ai!
Cuppa FM
Cupa Phi
Cupa Lingvistică

Clasament:



12. Tabăra de Vară de Jocuri Intelectuale 2021 - în perioada 1-8 august la tabăra F’estival, r. Călărași,
R. Moldova

Ediția a 14-a a Taberei de Vară de Jocuri Intelectuale a avut loc cu succes în perioada 1-8 august 2021 la tabăra F’estival,
r. Călărași, R. Moldova. La tabără au participat 56 de tineri din Republica Moldova. Aceasta a fost gestionată de 12
organizatori și voluntari (coordonator al proiectului - Alexei Șerșun).

Evenimentul a primit finanțare (142 mii lei) în cadrul Programului de Granturi de la Ministerul Educației, Culturii și
Cercetării al RM. De asemenea, evenimentul a fost organizat cu suportul partenerilor:

Bucovina - partener general
AmCham Moldova
AGEPI
bookstore.md
Cărturești
diez.md

Au fost 56 de participanți cu vârsta cuprinsă între 15 și 20 de ani. Au fost reprezentanți din 18 raioane/municipii: Ungheni,
Chișinău, Soroca, Anenii Noi, Criuleni, Telenești, Ialoveni, Călărași, Edineț, Leova, Orhei, Fălești, Sângerei, Strășeni,
Basarabeasca, Dubăsari, Căușeni, Cahul.





13. Colaborare cu youth.md la Cupa Youth 2021

Am pregătit pachetul cu întrebări pentru eveniment.

14. Flash-mob cu ocazia aniversării celor 30 de ani de independență a RM - în Parcul Ștefan cel Mare
din Chișinău la 28.08.2021

Am desfășurat un flash-mob, o activitate veselă prin care i-am pus la încercare pe tinerii din parcul Ștefan cel Mare.
Aceștia au primit întrebări de Ce? Unde? Când?, iar cei care au reușit să răspundă corect au primit dulciuri în calitate de
recompense!

Activitatea s-a aliniat acțiunii „Promovarea proiectelor de tineret „30 la 30”: evenimente dedicate aniversării a 30-a de
la proclamarea independenței”, implementat de către MECC.



15. Activitate online PNUD dedicată Egalității de gen în anticorupție

Evenimentul a fost compus din 2 secțiuni:
a) Prezentare „Implicații de gen în percepția (anti)corupției”
b) Quiz „Anticorupție & Egalitatea de gen”

16. Colaborare cu FinEdu la organizarea FinEdu Camp - 3 concursuri online



În cadrul Taberei am organizat 3 concursuri online:
Decliq
Banalități
Quiz

În cadrul proiectului, participanții și participantele vor fi familiarizați cu noțiuni de bază în ceea ce ține de finanțe
publice, finanțe corporative și finanțe personale. De asemenea participanții vor avea parte de sesiuni de instruire cu
traineri dedicați; activități practice, aplicative; ședințe de interacțiune cu personalități notorii din domeniul financiar,
precum și activități intelectuale.



17. Concurs online dedicat Eficienței energetice, climei și mediului ambiant - eveniment dedicat
Săptămânii Europene a Energiei Durabile 2021.

Concurs online tematic, transmis din studiou.
Echipele au fost premiate de parteneri.

18. Redactarea Manualului de Jocuri Intelectuale, volumul 3

Pe parcursul întregului an am lucrat la volumul 3 al Manualului de Jocuri Intelectuale. Tipărirea
volumului este realizată cu suportul oferit în cadrul programului Proiecte Culturale de la Ministerul
Culturii al RM.

Similar cu primele 2 volume, volumul 3 va include o introducere teoretică, materiale adiționale și multe
întrebări de Ce? Unde? Când?

FINAL
(Continuăm în forță în anul 2022)


