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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-educația și implicarea civică. Acești tineri, al căror număr este în continuă creștere în Chișinău și
alte localități din Moldova și România, sunt întotdeauna gata să asculte și să lupte prin aplicarea
diferitor resurse informaționale pentru fiecare întrebare ne-descifrată sau pentru explorarea diferitor
domenii de relevanță pentru sine însuși sau pentru societatea din jurul său.
Clubul Moldovenesc de Jocuri Intelectuale își propune drept misiune a existenței sale educarea unor
cetățeni informați, cu înalte capacități intelectuale, cu un nivel ridicat de cultură și responsabilitate într-
un mediu bazat pe principii de solidaritate și comunicare.
Clubul există din anul 2000 (în perioada 2000-2007 fără o formă juridică) și pe parcursul celor peste 20
de ani de existență a reunit sute de elevi, studenți și tineri absolvenți în concursurile de jocuri
intelectuale organizate cu regularitate. Astăzi Clubul implică în activitățile sale în jur de 50 de echipe,
adică circa 300 de membri activi, de toate vârstele, dar mai ales elevi, liceeni și studenți.
Activitatea de bază a Clubului este organizarea concursurilor de jocuri intelectuale și consultarea
tinerilor în practicarea jocurilor intelectuale. Fiecare concurs de jocuri intelectuale se desfășoară după
un anumit format care, în cele mai dese cazuri, urmărește delimitarea învingătorilor după numărul de
răspunsuri corecte la un anumit set de întrebări de cultură generală într-un interval de timp fixat.
Pe parcursul existenței clubului s-au jucat în competiții oficiale peste 40,000 de întrebări, cele mai multe
dintre ele fiind bazate mai mult pe gândirea logică decât pe cunoștințele seci.

Anul 2022 a fost unul cu un număr destul de mare de activități. Iată lista de activități organizate:
1. Turneu internațional online de jocuri intelectuale (ediția a 2-a) pe 28, 29 și 30 ianuarie 2022
2. Quizul de winneri - un concurs online regulat - 13 ediții în perioada 11 februarie - 23 mai 2022
3. EPIQ - quizuri cu prezență fizică - 26 de ediții, în perioada 28 februarie - 19 septembrie 2022 (unele
ediții au fost în paralel cu Quizul de winneri), în colaborare cu AJIM
4. Turneul de Jocuri Intelectuale pentru Elevi „Ca la carte” - 5 etape în perioada 17 martie - 14 aprilie
2022
5. Concursul „Cunoaște-ți Parlamentul” realizat în parteneriat cu Parlamentul RM - concurs preliminar
(8 aprilie) și finala (29 aprilie)
6. #YOUthAct - Tinerii pentru Justiție 2022 - concursuri tematice în 4 localități din R. Moldova, în
perioada 28 aprilie - 25 mai 2022
7. Apariția Manualului de Jocuri Intelectuale, volumul 3
8. Quiz dedicat elevilor de clasa 1 pe 6 mai 2022
9. Colaborare cu CICDE - contribuție la organizarea concursurilor tematice pe 7 mai 2022, 5 noiembrie
2022 și deplasare la Anenii Noi pe 21 mai 2022
10. Quiz de Ziua Europei în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău pe 14 mai 2022
11. Activitate intelectual-distractivă la CNPF, pe 1 iunie 2022 - în calitate de parteneri
12. Joc intelectual de Ziua Mediului - în Valea Morilor pe 4 iunie 2022
13. Tabăra #YOUthAct - Tinerii pentru Justiție 2022 în perioada 20-24 iunie 2022, la tabăra F’estival, r.
Călărași, R. Moldova
14. Colaborare cu FinEdu la organizarea FinEdu Camp - în perioada 25-30 iulie 2022



15. Tabăra de Vară de Jocuri Intelectuale 2022 - în perioada 31 iulie - 7 august 2022 la tabăra F’estival,
r. Călărași, R. Moldova
16. Participare la festivalul Au Gust cu un concurs, or. Durlești pe 13 august 2022
17. Sezonul de Vară de Ce? Unde? Când? - 5 evenimente în perioada 14 august - 4 septembrie 2022
18. Participarea la Bookfest Chișinău 2022 - prezentarea volumului 3 a Manualului
19. Seri cu jocuri de societate la AmCham, în calitate de parteneri - câteva ediții
20. QUIZUL - 12 ediții (toate în afară de prima ediție s-au jucat și online) - în perioada 15 septembrie -
15 decembrie 2022, restaurantul Velgar
21. Treasure Hunting în Rezervația cultural-naturală „Orheiul Vechi” pe 25 septembrie 2022
22. Ședința Elitară 45, la Plincuvin Wine Boutique pe 30 octombrie 2022
23. Campionatul Ce? Unde? Când?, sezonul 2022 toamnă, în perioada 6 noiembrie - 4 decembrie 2022
24. Alte evenimente și colaborări



Buget
Bugetul CMJI în anul 2022 a fost de circa 500.900 lei.

Suma a fost acoperită din următoarele surse:
- Finanțare PNUD Moldova pentru proiectul #YouthAct 2022 - 203,4 mii lei (40,6%)
- Finanțare MECC pentru TVJI 2022 - 157,6 mii lei (31,5%)
- Finanțare Ministerul Culturii pentru Turneul „Ca la carte” - 41,9 mii lei (8,4%)
- Încasări taxe de participare la evenimente și vânzare manuale - 27 mii (5,4%)
- Donații și cotizațiile membrilor - 26,5 mii lei (5,3%)
- Utilizare sumă din desemnarea procentuală (2%) - 17,7 mii lei (3,5%)
- Servicii prestate de către CMJI - 13 mii lei (2,6%)
- Donație Forward International (Bucovina) pentru TVJI 2022 (partea financiară) - 10 mii lei (2%)
- Donație diez.md pentru TVJI 2022 - 3,8 mii lei (0,7%)

Iată categoriile de bază ale cheltuielilor:
- Cheltuieli specifice TVJI 2022 - 180,6 mii (36,1%) (* unele cheltuieli au fost incluse la categoriile
generale)
- Salarii - 112,1 mii lei (22,4%)
- Cheltuieli specifice YouthAct 2022 - 97,7 mii (19,5%) (* unele cheltuieli au fost incluse la categoriile
generale)
- Turneul „Ca la carte” - 47,2 mii lei (9,4%)
- Impozite - 27,2 mii lei (5,4%)
- Premii - 20,3 mii lei (4,1%) (inclusiv Manuale)
- Alte cheltuieli - 8,8 mii lei (1,7%)
- Amortizare - 4,6 mii lei (0,9%)
- Comisioane bancare - 2,4 mii lei (0,5%)



1. Turneu internațional online de jocuri intelectuale (ediția a 2-a)
pe 28, 29 și 30 ianuarie 2022

A doua ediție a Turneului Internațional de Jocuri Intelectuale a avut loc online în perioada 28-30 ianuarie 2022.

Turneul a fost compus din 3 competiții de bază:
28 ian 2022 (vineri, 19:30) - Quiz - 50 de întrebări (durată - circa 2 h).
29 ian 2022 (sâmbătă, 19:30) - Match - 36 de întrebări (durată - circa 1 h 15 min).
30 ian 2022 (duminică, 19:30) - Banalități - 12 runde (durată - circa 1 h 15 min).
* Jocuri au avut loc pe youtube.com și cmji.md.
* Concursurile s-au desfășurat în limba limba română.

S-au făcut clasamente separate pentru toate concursurile și un clasament general pentru turneu (pentru care au contat
cele 3 competiții).

Clasament:



2. Quizul de winneri
Un concurs online regulat - 13 ediții în perioada
11 februarie - 23 mai 2022

Evenimentul este unul online, ce se desfășoare pe
pagina de YouTube a CMJI. A avut loc regulat, în
zilele de vineri, de la 19:30.

Era 6 a fost câștigată de echipa Acord (top 25):



3. EPIQ
Quizuri cu prezență fizică - 26 de ediții, în perioada 28 februarie - 19 septembrie 2022 (unele ediții au
fost în paralel cu Quizul de winneri), în colaborare cu AJIM

Clasamentul sezonului de primăvară (top 20):



Clasamentul sezonului de vară (top 20):

4. Turneul de Jocuri Intelectuale pentru Elevi „Ca la carte”
5 etape online în perioada 17 martie - 14 aprilie 2022

Evenimentul a fost finanțat de Ministerul Culturii al Republicii Moldova. În turneu au participat elevi
din 20 de raioane/ municipii ale RM (clasele 8-12).

Turneul a fost compus din 5 jocuri, petrecute o dată pe săptămână (5 săptămâni) în format online.
Fiecare joc a avut tematica sa, tangentă câtorva discipline școlare (limbi străine, istorie, geografie, fizică
și chimie ș.a.).

Au fost făcute clasamente separate pentru toate jocurile, și un clasament general pentru turneu
(pentru care au contat rezultatele la cele 5 jocuri).

Toate jocurile s-au desfășurat și au fost accesibile pa canalul de YouTube al Clubului.

Calendarul jocurilor:

17 martie 2022,
24 martie 2022
31 martie 2022
07 aprilie 2022
14 aprilie 2022

În turneu au participat echipe de elevi ai ciclului gimnazial (clasele 8-9) și liceal (clasele 10-12), formate
din maxim 6 persoane din toate raioanele țării. Toți membrii echipei trebuiau să reprezinte aceeași
instituție de învățământ.

Concursurile s-au desfășurat în limba română. Participarea a fost gratuită.





5. Concursul „Cunoaște-ți Parlamentul” (ediția a 5-a)
realizat în parteneriat cu Parlamentul RM - concurs preliminar (8 aprilie) și finala (29 aprilie)

Pe data de 8 aprilie 2022 s-a desfășurat un concurs preliminar online. Concursul a decurs în format
CUC/ quiz. Echipele participante au fost împărțite în 5 grupuri după principiul geografic. Cea mai bună
echipă din fiecare grup a primit dreptul să participe în marea finală. În concurs au participat 89 de
echipe din peste 70 de instituții de învățământ din întreaga țară.

Clasamentul concursului preliminar (Top 20):

LOC Localitate Echipa R1 R2 R3 R4 Total
1 COMRAT Исторические Личности 5 6 5 7 23
2 CHIȘINĂU Camelot 3 7 5 6 21
2 CHIȘINĂU Victorious 4 5 4 8 21
4 CHIȘINĂU Heritage Diplomats 4 4 3 8 19
4 CHIȘINĂU Parlamentarii Rebreni 3 4 4 8 19
6 GLODENI Urmașii lui Coroban 3 3 4 8 18
6 LEOVA Cantemiriștii 4 2 4 8 18
6 ORHEI Eroii națiunii 3 4 3 8 18
6 ORHEI Eunoia 4 3 3 8 18
6 SÂNGEREI Olimpicii 2 5 3 8 18
6 LEOVA Hyperion 4 3 4 7 18
6 EDINEȚ Meritocrații 3 4 4 7 18
6 LEOVA OLIMP 4 3 4 7 18

14 GLODENI Curaj 3 3 3 8 17
14 CHIȘINĂU Alistar 3 2 5 7 17
14 CHIȘINĂU Crengienii 4 1 4 8 17
14 EDINEȚ Pandora 3 2 4 8 17
14 VULCĂNEȘTI лицей Должненко "РНБ Клуб" 2 5 5 5 17
14 Liceenii în cravată 3 4 3 7 17
14 ORHEI Quasar 3 3 4 7 17

În concursul final au participat echipele:
1) „Исторические Личности” de la Liceul Teoretic „Mihai Guboglo” din orașul Ceadîr-Lunga
2) „Olimpicii” de la Liceul Teoretic „Olimp” din orașul Sângerei
3) „Meritocrații” de la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din orașul Drochia
4) „Victorius” de la Liceul Teoretic „George Călinescu” din Chișinău
5) „Cantemiriștii” de la Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” din Văsieni, raionul Ialoveni



Echipele au parcurs un traseu alcătuit din Muzeul Parlamentului, biblioteca, sala Europa și sala pentru
conferințe de presă, unde au răspuns la mai multe runde de întrebări despre parlamentarism și
activitatea legislativă. De asemenea, participanții au avut ca sarcină simularea unui exercițiu de
prezentare a unui proiect de lege, de la tribuna centrală a Parlamentului.

Proiectele prezentate de elevi s-au referit la reformarea sistemului de învățământ, testarea candidaților
la funcția de primar, salubrizarea localităților.

Înregistrarea video pentru unele probe poate fi găsită aici -
https://www.youtube.com/watch?v=OwJz37TRbNo

Ediția a fost câștigată de echipa „Victorius” de la Liceul Teoretic „George Călinescu” din Chișinău. Pe
locul II s-a clasat echipa „Cantemiriștii” de la Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” din Văsieni, raionul
Ialoveni, pe locul III – „Исторические Личности” de la Liceul Teoretic „Mihai Guboglo” din orașul
Ceadîr-Lunga. Diplome de mențiune au obținut echipele „Meritocrații” de la Liceul Teoretic „Mihai
Eminescu” din orașul Drochia și „Olimpicii” de la Liceul Teoretic „Olimp” din orașul Sângerei.

6. #YOUthAct - Tinerii pentru Justiție 2022
Concursuri tematice în 4 localități din R. Moldova, în perioada 28 aprilie - 25 mai 2022

La inițiativa PNUD Moldova a avut loc Proiectul „YOUthAct - Tinerii pentru Justiție” 2022. Acesta s-a
desfășurat în 2 etape. În prima etapă au fost organizate 4 concursuri tematice în 4 localități din țară



(Criuleni, Soroca, Cimișlia și Congaz). În concurs au participat echipe din elevii claselor a IX-a, a X-a și a
XI-a. Pe lângă premii și diplome, cea mai bună echipă de la fiecare concurs a beneficiat de dreptul de a
participa în a doua etapă a proiectului - Tabăra de vară #YOUthAct ce a avut loc în perioada 20-24 iunie
2022.

Scopul proiectului a fost de a spori înțelegerea elevilor despre subiectul drepturilor omului și
mecanismelor de protecție a acestora, precum și a sistemului de justiție național. Astfel, într-o manieră
interactivă și participativă, tinerii și-au îmbogățit cunoștințele, și-au dezvoltat gândirea critică și au
dobândit abilități importante pentru a se informa corect și temeinic despre sectorul justiției. Proiectul
a contribuit la formarea unei noi generații de apărători ai drepturilor omului, implicați activ social și
civic.



7. Apariția Manualului de Jocuri Intelectuale, volumul 3

După o muncă îndelungată, a apărut și volumul 3 al Manualului de Jocuri Intelectuale, care a completat
seria. Proiectul a fost finanțat de către Ministerul Culturii al RM.

8. Quiz dedicat elevilor de clasa 1 (6 mai 2022)

A fost o provocare mai deosebită – să organizăm un joc intelectual pentru elevi din clasa 1. Am făcut-o
la Liceul de Limbi Moderne și Management, în cadrul seriei de jocuri „Duelul minții”. La joc au participat
4 echipe care au jucat în aceeași sală și 1 echipă care a jucat la distanță. Elevii au început cu o încălzire,
după care au trecut la ghicitori, apoi au răspuns la câteva întrebări despre animale, iar la final au făcut
conexiuni de imagini. Toate echipele au avut un rezultat bun, iar cei mai bravo au fost cei din echipa
Curajoșii, care au jucat pe loc și cei din echipa Agerii, care au jucat de la distanță.



9. Colaborare cu CICDE
Contribuție la organizarea concursurilor tematice pe 7 mai 2022, 5 noiembrie 2022 și deplasare la
Anenii Noi pe 21 mai 2022

Finala din 7 mai 2022

La ediția din acest an au participat 11 echipe din diferite regiuni ale țării. 66 de elevi și eleve de la
instituțiile de învățământ din țară și-au pus în joc perspicacitatea răspunzând la întrebări din domeniul
electoral. La finalul jocului echipele care au acumulat cel mai mare punctaj s-au duelat în formatul
„braing ring” unde a fost stabilită și echipa finalistă a ediției din această primăvară.

Locul III în cadrul jocului intelectual a fost adjudecat de echipa „Universității de Stat”. Pe locul II s-a
poziționat echipa Liceului Teoretic „Spiru Haret” din Chișinău. Iar, trofeul cel mare a ajuns la echipa
Liceului Teoretic „Mihail Sadoveanu” din Chișinău.

Concursul de la Anenii Noi (21 mai 2022)

Finala din 5 noiembrie 2022

Cea de a șaptea ediție a jocului intelectual pe tematică electorală „Ce? Unde? Când?” a reunit nouă
echipe de tineri și tinere din Chișinău, Anenii Noi, Călărași și Strășeni. Evenimentul a fost organizat pe
5 noiembrie 2022, de Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE), cu suportul PNUD
Moldova, în cadrul proiectului „Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri incluzive și
transparente”, finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID).



Actuala ediția a competiției a avut trei runde de întrebări în format Ce? Unde? Când?, două runde în
format „licitație” și finala în care echipele cu cele mai multe puncte au jucat „brain ring”.

Competiția a fost câștigată de echipa „Universul”, de la liceul cu același nume din capitală.

10. Quiz de Ziua Europei
În Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău pe 14 mai 2022



11. Activitate intelectual-distractivă la CNPF
Pe 1 iunie 2022 - în calitate de parteneri

Educația financiară poate fi distractivă. Comisia Națională a Pieței Financiare a desfășurat în premieră
activități intelectuale dedicate copiilor, cu ocazia zilei de 1 iunie. Acestea s-au desfășurată în incinta
CNPF, cu sprijinul #FINEDU, #CMJI (Clubul Moldovenesc de Jocuri Intelectuale) și
#JuniorAchievementMoldova.
Timp de două ore, 20 de copii divizați în cinci echipe au concurat pentru a obține punctajul cel mai mare
și a revendica locul I în clasament.
Competiția a constat din șase probe, marcate ca „stații de activități” pe o hartă individualizată, conform
unui traseu prestabilit. Echipele au urmat traseul indicat pe hartă, realizând sarcinile enunțate pentru
fiecare punct de oprire, fiind evaluați în funcție de rapiditate, exactitate și onestitate în îndeplinirea
probelor.

12. Joc intelectual de Ziua Mediului
În Valea Morilor pe 4 iunie 2022

Activitatea s-a desfășurat la inițiativa Centrului Național de Mediu.
Echipe de până la 6 persoane au răspuns la întrebări tematice, într-un mediu plăcut, alături de alte
activități ce țineau de mediul înconjurător.



13. Tabăra #YOUthAct - Tinerii pentru Justiție 2022
În perioada 20-24 iunie 2022, la tabăra F’estival, r. Călărași, R. Moldova

La tabără au participat 28 de tineri. Aceasta s-a desfășurat timp de 4 zile/nopți la tabăra F’estival din r.
Călărași. Toate cheltuielile aferente organizării au fost acoperite de proiectul „Consolidarea eficienței
și accesului la justiție în Moldova”, finanțat de Suedia.

Activitatea s-a înscris în cadrul proiectului „Consolidarea eficienței și accesului la justiție”, implementat
de PNUD, cu suportul financiar al Suediei.

La tabără s-au desfășurat o serie de ateliere tematice, concursuri intelectuale, dar și activități
distractive.



Tabăra a continuat cu activități organizate de absolvenții taberei în lunile de toamnă

14. Colaborare cu FinEdu la organizarea FinEdu Camp
În perioada 25-30 iulie 2022

În acest an tabăra FinEdu s-a desfășurat în format fizic, iar noi ne-am ocupat de concursuri:
Licitație financiară, Banalități financiare, Fintrivia



15. Tabăra de Vară de Jocuri Intelectuale 2022 - în perioada 31 iulie - 7 august 2022 la tabăra F’estival,
r. Călărași, R. Moldova

Ediția a 15-a a Taberei de Vară de Jocuri Intelectuale a avut loc cu succes în perioada 31 iulie - 7 august
2022 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 (157,6 mii lei) în cadrul Programului de Granturi de la Ministerul
Educație și Cercetării al RM. De asemenea, evenimentul a fost organizat cu suportul partenerilor:

Bucovina - partener general
bookstore.md
Cărturești
Piecezz
diez.md

Au fost 56 de participanți cu vârsta cuprinsă între 15 și 20 de ani. Au fost reprezentanți din 15 raioane
(Ungheni, Șoldănești, Telenești, Criuleni, Călărași, Drochia, Glodeni, Căușeni, Hâncești, Fălești,
Sângerei, Anenii Noi, Strășeni, Cahul, Basarabeasca), mun. Bălți și mun. Chișinău și  județul Vaslui din
România.

Despre TVJI este mult de povestit. S-au făcut 34 de activități timp de 7 zile. Ne-am jucat, am alergat,
am înotat, am concurat, ne-am distrat și multe altele.





16. Participare la festivalul Au Gust cu un concurs, or. Durlești pe 13 august 2022

Am organizat un quiz pentru participanții de la festival.



17. Sezonul de Vară de Ce? Unde? Când?
5 evenimente în perioada 14 august - 4 septembrie 2022

Calendarul Sezonului de vară 2022:

Cupa Phi - 14 aug - câștigată de echipa Poșircarii
O cupă ai! - 21 aug - câștigată de echipa Asachi
Cupa FedEx - 28 aug - câștigată de echipa WeMen in Pidjaques
Cupa Lingvistică - 31 aug - câștigată de echipa Beleizis
Cupa WeMen - 4 sep - câștigată de echipa Poșircarii



Clasamentul sezonului:



18. Participarea la Bookfest Chișinău 2022 - prezentarea volumului 3 a Manualului

19. Seri cu jocuri de societate la AmCham
În calitate de parteneri - câteva ediții

Evenimente realizate la inițiativa și pentru membrii AmCham. Câteva ediții realizate în toamna lui 2022.

20. QUIZUL - 12 ediții (toate în afară de prima ediție s-au jucat și online) - în perioada 15 septembrie -
15 decembrie 2022, restaurantul Velgar



Un joc intelectual distractiv în care echipe de cel mult 6 persoane încearcă să acumuleze cât mai multe
puncte. Jocul e compus din câteva runde tematice și o întrebare finală.

21. Treasure Hunting în Rezervația cultural-naturală „Orheiul Vechi”
Pe 25 septembrie 2022

Cu ocazia Zilelor europene ale patrimoniului, Clubul Moldovenesc de Jocuri Intelectuale și Rezervația
culturală-naturală „Orheiul Vechi” a organizat o activitate dinamică pentru toți iubitorii jocurilor de
echipă, cu sarcini vesele și distracții în aer liber.

Pentru câteva ore, jucătorii au fost în pielea celui mai renumit căutător de comori și au reușit să treacă
de toate obstacolele pregătite de organizatori. Totodată, a fost o ocazie excelentă de a (re)descoperi
Orheiul Vechi.



22. Ședința Elitară 45

După o pauză de aproape 3 ani, la data de 30 octombrie 2022 a avut loc Ședința Elitară XLV. Ședința a
avut loc la Plincuvin Wine Boutique.

Magistru a fost desemnat Alexei Șerșun.



23. Campionatul Ce? Unde? Când?
Sezonul 2022 toamnă, în perioada 6 noiembrie - 4 decembrie 2022

Și acest eveniment a avut loc după o pauză de 3 ani. Cu toate acestea, s-a implicat destul de multă
lume. De asemenea, campionatul s-a desfășurat în câteva locații: Chișinău, Anenii Noi, București,
Timișoara, Ungheni și Târgu Mureș. La Chișinău sezonul a avut loc la Liceul Mircea Eliade.

CAMPIONAT (SL):
LOCUL I - LAREME
LOCUL II - 10 LEI
LOCUL III - WTH

MARATON:
LOCUL I - WTH
LOCUL II - LAREME
LOCUL III - 10 LEI

LIGI:
LIGA BUCUREȘTI - ELECTRIC UNICORNS
LIGA UNGHENI - ÎN NUMELE DOMNULUI
LIGA ANENII NOI - 6SOME
LIGA TIMIȘOARA - DANU4444
LIGA CHIȘINĂU - H5N1

Calendar:
Etapa 1 – 6 noiembrie
Etapa 2 - 13 noiembrie
Etapa 3 - 20 noiembrie
Etapa 4 - 27 noiembrie
Etapa 5 (Maratonul) – 4 decembrie



24. Alte evenimente și colaborări

Pe parcursul anului am avut mai multe colaborări. Am transmis întrebări pentru a fi jucate în diverse
locații, am organizat evenimente publice și private.

FINAL
(Pentru anul 2023 avem cel puțin la fel de multe planuri)


