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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 16 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 50-60 de echipe, adică circa
350 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 16 ani de activitate s-au jucat în competiţii oficiale peste 30,000 de întrebări, cele
mai multe dintre ele fiind bazate mai mult pe gândirea logică decât pe cunoştinţele seci.

Anul 2015 a fost unul extrem de fructuos pentru CMJI, fiind organizate un număr record de activități,
și anume:

1. Patru jocuri de Trivia Quiz
2. Cupa Socrate la Ce? Unde? Când?
3. Patru ediții de Board Games Night, în premieră
4. Cupa orașelor la Ce? Unde? Când?, în premieră
5. Campionatul Național de Cultură Generală 2015, Chișinău
6. Campionatul Ce? Unde? Când? Sezonul primăvară 2015
7. Flashmob în Centrul Chișinăului
8. Campionatul Moldovei la Ce? Unde? Când? etapă română
9. Cupa Liceelor la Ce? Unde? Când?
10. Cupa Interuniversitară la Brain Ring
11. Evenimente de Noaptea Muzeelor: Trivia Quiz și Treasure Hunting, în premieră
12. Tabăra de Vară de Jocuri Intelectuale, ediția a 9-a
13. Sezonul de vară de Ce? Unde? Când?
14. Ședința Elitară XXXV
15. Campionatul Ce? Unde? Când? Sezonul toamnă 2015
16. Trivia Quiz alături de asociația Little People Moldova
17. Ce? Unde? Când? și Brain Ring la Ialoveni
18. Ședința Elitară XXXVI
19. Gala de premiere CMJI
20. Alte activități
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1. Trivia Quiz

Sezon: Iarna 2014-2015
Jocuri: 4
Perioada: 2, 15, 29 ian, 2 feb 2015
Locație: Pizzeria Celentano Ciocana, Chișinău

Cele 3 jocuri:
2 ianuarie – 8 echipe, câștigat de echipa 10 Lei
15 ianuarie – 11 echipe, câștigat de echipa 10 Lei
29 ianuarie - 12 echipe, câștigat de Echipa Dodi
2 februarie - 13 echipe, câștigat de echipa 10 Lei

Schema jocurilor
Întrebări de Trivia Quiz, grupate în câte 7 teme (inclusiv Tema muzicală, Conexiuni și Runda cu imagini)

Poze de la evenimente
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2. Cupa Socrate la Ce? Unde? Când?

Ediția: 9
Perioada: 7, 8, 14, 15 februarie 2015
Locație: Liceul Socrate, Chișinău

25 de echipe au participat la Cupa ce a durat, în mod tradițional, 4 zile.
Cupa a avut un caracter eliminatoriu, fiind compusă din optimi, sferturi, semifinale și finale.
Clasamentul final: Locul 1 – Google-Moogle, Locul 2 – Asachi, Locul 3 – LAREME.

Schema competiției
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3. Board Games Night

Nr. de evenimente: 4
Locație: Liceul Socrate, Chișinău
Perioada: 9-10 ianuarie, 17-18
aprilie, 11-12 septembrie, 25-26
decembrie 2015

Rezultate:
9-10 ianuarie: 14 participanți, câștigat de Octav Sirețeanu
17-18 aprilie: 34 de participanți, câștigat de Octav Sirețeanu
11-12 septembrie: 38 de participanți, câștigat de A. Șerșun
25-26 decembrie: 56 de participanți, câștigat de Anna Arhirii

Despre eveniment

Se dă startul la ora 19:00 și se joacă jocuri de societate până la 7:00 a doua zi. Pe parcurs se
completează fișe cu rezultatele fiecărui joc, iar dimineața se desemnează câștigătorul. Biblioteca de
jocuri este asigurată de către participanții la concurs.

Poze de la evenimente



6

4. Cupa orașelor la Ce? Unde? Când?

Ediția: Premieră
Orașe participante (6): Chișinău, București, Praga, Lyon, Iași, Timișoara
Data: 22 februarie 2015

Despre eveniment
Fiecare oraș a pregătit o rundă de 12
întrebări și le-a jucat pe celelalte 5.
Respectiv, în fiecare oraș au fost jucate
60 de întrebări.

Clasamentul
1. A fost alcătuit un clasament pentru
fiecare oraș în parte. Criteriul 1 - nr. de
răspunsuri corecte. Criteriul 2 -
răspunsul mai aproape de final.
2. A fost alcătuit un clasament general
al echipelor. Pe lângă nr. de răspunsuri
corecte, echipele au mai primit un
bonus/o penalitate pentru egalarea
nivelului de dificultate al pachetelor. Și
în acest caz, la egalitate perfectă de
puncte, criteriul de departajare a fost
răspunsul mai aproape de final.
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5. Campionatul Național de Cultură Generală 2015, Chișinău

Ediția: 2
Locație: Erudit Club, Chișiănu
Data: 28 februarie 2015

Despre eveniment
Inițiatoarea și coordonatoarea competiției este Societatea Română de Trivia, iar în Republica Moldova
aceasta a fost organizată de Clubul Moldovenesc de Jocuri Intelectuale, pentru al doilea an consecutiv.
Evenimentul a fost organizat în paralel la București.

Concursul a inclus 2 probe:
a) Proba individuală. Aceasta a inclus 100 de întrebări de cultură generală, transmise jucătorilor în scris
și răspunse, de asemenea, în scris. Durata - 90 minute. Răspunsurile a fost transmise de participanți la
finalul timpului general. Cele 100 de întrebări au fost distribuite egal în 8 domenii: artă, știință, media,
divertisment, stil de viață, mapamond, sport, istorie. La finalul probei s-a făcut clasamentul individual.
b) Proba pe echipe. S-a jucat în echipe de până la 4 jucători, fără înlocuiri. Formatul a fost de Pubquiz -
etapa a conținut 100 de întrebări (distribuite în 4 seturi a câte 25 de întrebări). Întrebările au fost
proiectate pe ecran și citite la microfon. Întrebările au avut aceeași arie de cuprindere ca și la proba
individuală, doar nivelul de dificultate a fost diferit (mai ridicat). Timp de gândire - 45-60
secunde/întrebare. Răspunsurile echipelor au fost colectate la finalul fiecărui set de 25 întrebări. Între
timp au fost anunțate răspunsurile corecte și calculate rezultatele echipelor.

Rezultate la Chișinău
a. Proba individuală (33 participanți):

Locul 1 - Petru Sula,
Locul 2 - Ștefan Cebotaru,
Locul 3 - Sergiu Gherghelegiu.

b. Proba pe echipe (7 echipe):
Locul 1 - Gladivs,
Locul 2 - Adjik,
Locul 3 - Avatar.

Poze de la eveniment
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6. Campionatul Ce? Unde? Când? Sezonul primăvară 2015

Ediția: 26
Orașe participante (5): Chișinău, București, Timișoara, Anenii Noi, Praga
Parteneriat: Direcția Educație, Tineret și Sport a mun. Chișinău
Perioada: 1 martie - 17 mai 2015

Despre eveniment
Campionatul este structurat în 3 nivele valorice: Superliga (nivelul superior), Ligile (nivelul mijlociu) şi
Diviziile (nivelul inferior). Există 7 locuri în Superligă, 21 locuri în Ligi şi un număr nelimitat de locuri în
Divizii (se formeaza grupuri de 5-7 echipe în dependenţă de numărul de echipe înregistrate). Superliga
şi Ligile joacă duminica, iar Diviziile – sâmbăta. Campionatul are 7 etape. Echipele din Superligă şi Ligi
participă la etapele 1-7, iar Diviziile – la etapele 2-7.

a) Superliga. Participă echipele de pe locurile 1-4 din SL din sezonul precedent şi echipele care au
câştigat Ligile în sezonul precedent. Echipele din SL îşi iau oblicaţia să asigure organizarea unei etape a
Campionatului (inclusiv pregatirea unui pachet de 25 intrebari). Jocurile în SL au loc dupa principiul
meciurilor directe în rotaţie.

b) Ligile. Participă echipele care au retrogradat din SL, echipele de pe locurile 2-4 din Ligi în sezonul
precedent, echipele care au promovat din Divizii şi 3 echipe conform ratingului. Echipele din Ligi se
obligă sa pregateasca un pachet de 25 întrebari şi să le transmită organizatorului din SL înainte de ziua
de joi din săptamâna etapei. Jocurile în Ligi au loc dupa principiul meciurilor directe în rotaţie.

c) Diviziile. Participă restul echipelor. Diviziile vor fi organizate într-un centru comun, sau la dorinţă, se
pot organiza Divizii în propriile încaperi (de ex. într-un liceu). Jocurile în Divizii au loc dupa principiul –
punctaj descrescător în fiecare etapă în dependenţă de numărul de răspunsuri corecte.

d) Ligi externe. Există posbilitatea de a organiza competiţii paralele de Ce? Unde? Când? în alte
localităţi, în afara Chişinăului. În sezonul de primăvară au participat 4 Ligi externe.

Clasamente
a) La Chișinău au participat 46 de echipe. Locul 1 - Asachi, locul 2 - 10 Lei, locul 3 - LAREME.
b) La București au participat 7 echipe. Liga a fost câștigată de echipa M.
c) La Timișoara au participat 5 echipe și s-au desfășurat 4 etape. Pe locul 1 s-a clasat echipa Rubliovka.
d) La Anenii Noi au participat 3 echipe. Liga a fost câștigată de echipa Galaxy.
e) La Praga au participat 2 echipe și s-au desfășurat 2 etape. Pe locul 1 s-a clasat echipa ZăTim.

Poze de la etape
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Maratonul
Campionatul s-a încheiat, în mod tradițional, cu Maratonul. Spre deosebire de celelalte etape ale
Campionatului, Maratonul este jucat în aceeaşi sală, pe aceleaşi întrebări de toate echipele. De
asemenea, la Maraton pot veni şi echipe ce n-au participat în Campionat. Astfel, se desfăşoară în paralel
competiţia pentru câştigarea Maratonului şi duelurile în fiecare grup aparte. Acesta a fost al 26-lea
Maraton organizat de Club.

Clasament
În Maratonul de la Chișinău au participat 32 de echipe. Maratonul a fost câștigat de echipa LAREME,
pe locul 2 - Maktub, pe locul 3 - Asachi.

Poze cu câștigătorii
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7. Flashmob în Centrul Chișinăului

Ediția: 2
Locație: Parcul Ștefan cel Mare și Sfânt și Parcul Catedralei
Data: 27 martie 2015
Scopul: Promovarea jocurilor intelectuale

Despre eveniment

10 voluntari înarmați cu întrebări și ciocolate au abordat tinerii din centrul orașului. Cei care reușeau
să răspundă la o întrebare de Ce? Unde? Când? primeau o ciocolată. Au răspuns la întrebări și au
primit ciocolate aproximativ 100 de tineri.

Evenimentul a avut ca scop promovarea jocurilor intelectuale și în special a evenimentului ce urma -
Cupa Liceelor la Ce? Unde? Când?

Durata flashmob-ului - circa 1,5 ore.

Poze de la eveniment
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8. Campionatul Moldovei la Ce? Unde? Când? etapă română

Coorganizator: Clubul Intigra
Locație: Restaurantul Lebăda Albă
Data: 28 martie 2015
Redactor și prezentator: Doina Leca

Despre eveniment
Campionatul Moldovei reunește atât echipele care participă în mod tradițional în cadrul evenimentelor
organizate de CMJI, cât și pe cele care participă în competițiile organizate de Clubul Intigra. Evenimentul
este organizat timp de 2 zile (prima zi - etapa în l. română, a doua zi - etapa în l. rusă). Câștigătoarea
etapei în l. rusă primește dreptul să reprezinte Republica Moldova la Campionatul Mondial de Ce?
Unde? Când?

Clasament
CAMPIONATUL MOLDOVEI LA CE? UNDE? CÂND? 2015 ÎN LIMBA ROMÂNĂ - 28.03.15
LOCUL I - CARTE BLANCHE, LOCUL II - GOOGLE-MOOGLE, LOCUL III - КОМАНДА АЛХАЗОВА
16 echipe participante

CAMPIONATUL MOLDOVEI LA CE? UNDE? CÂND? 2015 ÎN LIMBA RUSĂ - 29.03.15
LOCUL I - КОМАНДА АЛХАЗОВА, LOCUL II - ЗЕЛЕНЫЙ ТРАМВАЙ, LOCUL III - GOOGLE-MOOGLE
24 de echipe participante

Poze de la eveniment
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9. Cupa Liceelor la Ce? Unde? Când?

Coorganizator: Ministerul Culturii al Republicii Moldova
Ediția: 7
Locație: Liceul Onisifor Ghibu
Data: 5 aprilie 2015
Parteneri: diez.md, Brainstorm Cafe, aqua unIQa, zugo.md, Bons Offices

Despre eveniment
Cupa Liceelor a fost organizată de Club pentru a 7-a oară (edițiile precedente au fost în 2008, 2009,
2011, 2012, 2013 și 2014). Concursul a fost compus din 48 de întrebări de Ce? Unde? Când? grupate în
4 runde. Instituțiile de învățământ au putut fi reprezentate de un nr. nelimitat de echipe.
La finalul jocului a fost alcătuit clasamentul pe echipe și clasamentul pe licee, după cele mai bune 2
rezultate ale echipelor din liceu.

Clasament
a. În clasamentul pe echipe au participat 29 de echipe. Cupa a fost câștigată de echipa Phi de la Liceul
Orizont (Chișinău), pe locul 2 - echipa L.T. I.Creangă de la L.T. I.Creangă (Chișinău), pe locul 3 - echipa
Tesla de la L.T. N.Iorga (Chișinău).
b. În clasamentul pe licee au participat 18 instituții din 5 localități. Cupa a fost câștigată de Liceul Orizont
(Chișinău) (cu 3 echipe, rezultat de 33 de răspunsuri), pe locul 2 - L.T. M.Eminescu (Chișinău) (cu 3
echipe, rezultat de 32 de răspunsuri), pe locul 3 - L.T. Gaudeamus (Chișinău) (cu 2 echipe, rezultat de
27 de răspunsuri).

Poze de la eveniment
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10. Cupa Interuniversitară la Brain Ring

Coorganizator: Ministerul Culturii al Republicii Moldova
Ediția: 4
Locație: ASEM
Data: 6, 7, 8 mai 2015
Parteneri: Efes Vitanta Moldova Brewery, ASEM, diez.md, aqua unIQa, Bons Offices

Despre eveniment
Brain Ring este un joc în care se confruntă echipe compuse din câte şase jucători, care trebuie să
răspundă la întrebări de logică, perspicacitate şi erudiţie. Echipele se confruntă în partide directe în
care contează şi viteza cu care echipele răspund la întrebări. Acest lucru face jocul foarte dinamic şi
captivant pentru spectatori.

Echipe participante (18):
USM: Gladivs, Arche, Cumetrii lui Newton, Legiuitorii, Mordor, Legiunea, Franchising
UPSC: Decebal UTM: Interstellar ASEM: Wall Street ULIM: Themis, Galacticii
USMF: Galactozele, LSD, Punctul pe H, Stoma07 US B.P.Hașdeu (Cahul): Alma Mater

Clasamentul final
LOCUL I - PUNCTUL PE H (UMSF)
LOCUL II - LEGIUITORII (USM)
LOCUL III - FRANCHISING (USM)

Poze de la eveniment
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11. Evenimente de Noaptea Muzeelor: Trivia Quiz și Treasure Hunting, în premieră

Coorganizator: Ministerul Culturii al Republicii Moldova
Ediția: Premieră
Locație: Trivia Quiz - Muzeul Național de Artă al Moldovei, Treasure Hunting - zona centrală a mun.
Chișinău
Data: 16 mai 2015

Despre Trivia Quiz

Trivia quiz este un concurs de cultură generală. De această dată au predominat temele legate
de muzee. Au fost jucate 6 teme a câte 10 întrebări. Întrebările au fost afișate pe ecran și citite de
prezentator. Echipele au răspuns în scris, pe fișele distribuite, după fiecare 20 de întrebări. La concurs
au participat 9 echipe.

Despre Treasure Hunting

Treasure Hunting este un joc de echipă în care participanții
descifrează indicii, se deplasează prin oraș (pe jos și utilizând
transportul public) de la un punct la altul și îndeplinesc anumite
sarcini și încercări. Scopul este de a ajunge primii la punctul final. La
concurs au participat 30 de echipe.

Echipele au vizitat și au îndeplinit sarcinile din 7 locații, inclusiv
Muzeul A. Pușkin, Muzeul Național de Arte, Muzeul Național de
Etnografie și Istorie Naturală și Muzeul Național de Istorie.

Poze de la eveniment
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12. Tabăra de Vară de Jocuri Intelectuale, ediția a 9-a

Finanțator: Ambasada SUA în Republica Moldova
Ediția: 9
Perioada: 4-11 iulie 2015
Locație: Baza Trandafir, Vadul lui Vodă
Parteneri: aqua unIQa, Orhei-Vit S.A., Franzeluța S.A., diez.md

Despre Tabără
Tabăra da vară de jocuri intelectuale este dedicată tinerilor cu
vârsta cuprinsă între 15 și 20 de ani. În cadrul Taberei, tinerii pot
să afle mai multe despre jocurile intelectuale, dar și să petreacă
o săptămână frumoasă într-un mediu intelectual.

Tabăra a inclus un program plin cu activități intelectuale, în
grup și individuale. Participanții au luat parte la un număr mare
de concursuri, ateliere, și-au petrecut serile încercându-și
forțele la diverse jocuri de societate sau urmărind filme din lista
propusă. Doar câteva exemple dintre jocurile pe care le-au încercat participanții: Ce? Unde? Când?,
Brain Ring, Trivia Quiz, Match, Banalități, Treasure Hunting, etc. Pe parcursul taberei, participanții au
putut câștiga premii sub formă de cărți, jocuri de societate și nu numai.

Modalitatea de selectare a participanților
În baza formularelor completate pe pagina www.cuc.md. Au fost analizate 469 de formulare primite,
dintre care au fost selectați 67 de participanți (14,3%), un număr record pentru o tabără organizată de
CMJI. Printre criteriile de selecție au fost utilizate: distribuția geografică echilibrată, includerea în limita
de vârstă, distribuția după gen și participările anterioare; iar în calitate de criteriu subiectiv - aprecierea
echipei de organizare a datelor indicate în formular.

Taxa de participare
Participarea la tabără a fost gratuită datorită grantului oferit de Ambasada SUA în Republica Moldova
și a susținerii din partea partenerilor noștri. Au fost asigurate toate cele necesare pe parcursul
taberei: transportul Chișinău - Vadul lui Vodă - Chișinău, cazarea, alimentația completă, asistență
medicală și participarea la toate activitățile.

Poze de la tabără
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13. Sezonul de vară de Ce? Unde? Când?

Ediția: 9
Perioada: 28 iunie - 13 septembrie 2015
Locații: Parcul Ștefan cel Mare și Sfânt, Dendrariu, Terasa Paluba

Despre eveniment
Sezonul de vară este o serie de cupe organizate de diverse echipe din Club. În acest an au fost organizate
un număr record de cupe (8):
28 iunie, 11.00, Parcul Ștefan cel Mare și Sfânt - Cupa ȘSFS - câștigată de O;
26 iulie, 11.00, Dendrariu - Copa Nostra 2 - câștigată de O;
2 august, 11.00, Dendrariu - Cupa Phi - câștigată de Foaie verde 2;
9 august, 11.00, Dendrariu - Cupa Moon Power - câștigată de Foaie verde 2;
16 august, 11.00, Dendrariu - Cupa Asachi - câștigată de Foaie Verde 2;
30 august, 11.00, Dendrariu - Cupa Lingvistică - câștigată de Foaie Verde 2;
5 septembrie, 11.00, Paluba - Cupa Tricolorului - câștigată de Asachi;
13 septembrie, 10:30, Paluba - Cupa Foaie Verde Busuioc - câștigată de LAREME.

Poze de la evenimente
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14. Ședința Elitară XXXV

Ediția: 35
Data: 11 septembrie 2015
Locație: Erudit Club

Despre eveniment
Jocul are loc după condițiile generale Ce? Unde? Când? în format elitar, cu câteva excepții. În
semifinale s-au așezat la masă 3 echipe: Asachi (echipa campioană), echipa magiștrilor și echipa
pretendenților. Toate cele 3 echipe și-au câștigat jocurile, iar în finală a jucat o echipă selecționată.
Echipa a câștigat finala și magistru a fost numită Veronica Vragaleva.

Poze de la eveniment
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15. Campionatul Ce? Unde? Când? Sezonul toamnă 2015

Ediția: 27
Orașe participante (5): Chișinău, București, Timișoara, Anenii Noi, Lyon
Parteneriat: Direcția Educație, Tineret și Sport a mun. Chișinău
Perioada: 1 martie - 17 mai 2015

Despre eveniment
Campionatul a fost structurat similar cu sezonul de primăvară

Clasamente
a) La Chișinău au participat 46 de echipe. Locul 1 - 10 Lei, locul 2 - LAREME, locul 3 - Google-Moogle.
b) La București au participat 13 echipe. Liga a fost câștigată de echipa Ruby.
c) La Timișoara au participat 4 echipe și s-au desfășurat 5 etape. Pe locul 1 s-a clasat echipa Pinot.
d) La Anenii Noi au participat 3 echipe. Liga a fost câștigată de echipa Galaxy.
e) La Lyon a participat o echipă (INSA) și s-au desfășurat 3 etape.

Poze de la etape

Maratonul
Campionatul s-a încheiat, în mod tradițional, cu Maratonul. Spre deosebire de celelalte etape ale
Campionatului, Maratonul este jucat în aceeaşi sală, pe aceleaşi întrebări de toate echipele. De
asemenea, la Maraton pot veni şi echipe ce n-au participat în Campionat. Astfel, se desfăşoară în paralel
competiţia pentru câştigarea Maratonului şi duelurile în fiecare grup aparte. Acesta a fost al 27-lea
Maraton organizat de Club.
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Clasament
În Maratonul de la Chișinău au participat 46 de echipe (la Chișinău și București). Maratonul a fost
câștigat de echipa Pokerface, pe locurile 2-3 - 10 Lei și Ruby.

Poze de la Maraton
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16. Trivia Quiz alături de asociația Little People Moldova

Ediția: 1
Coorganizator: Asociația Little People Moldova
Locație: Pizza House, Chișinău
Data: 26 octombrie 2015

Despre eveniment
Evenimentul a avut un caracter de binefacere, echipele donând câte 150-200 de lei.
La eveniment au participat 7 echipe, iar locul 1 a fost ocupat de echipa Pinot Noir.

Poze de la eveniment
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17. Ce? Unde? Când? și Brain Ring la Ialoveni

Ediția: 3
Coorganizator:
Locația: Casa de cultură Ialoveni
Data: 15 noiembrie 2015

Despre eveniment
La eveniment au participat 12 selecționate a 12 licee din raionul Ialoveni.
Prima parte a evenimentului a fost compusă din 36 de întrebări de Ce? Unde? Când? Cele mai bune 4
echipe (echipa Explorers din L.T. Aurel David, Bardar; echipa Luceafărul din L.T. Ion Pelivan, Răzeni;
echipa Olimp din L.T. Olimp, Costești și echipa Navi din L.T. Puhoi, Puhoi) au acces în partea a doua a
competiției, unde s-au duelat într-o competiție de Brain Ring. Competiția de Brain Ring a fost câștigată
de echipa Navi din L.T. Puhoi, Puhoi.

Poze de la eveniment
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18. Ședința Elitară XXXVI

Ediția: 36
Data: 19 decembrie 2015
Locație: Erudit Club

Despre eveniment
Jocul are loc după condițiile generale Ce? Unde? Când? în format elitar, cu câteva excepții. În
semifinale s-au așezat la masă 3 echipe: 10 Lei (echipa campioană), 2 echipe mixte formate din
magiștri și pretendenți. Dintre cele 3 echipe, și-au câștigat jocurile cele 2 echipe mixte, iar în finală a
jucat o echipă selecționată formată din reprezentanți ai celor 2 echipe. Din păcate, echipa a pierdut
finala și nu a fost desemnat un magistru.

Poze de la eveniment
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19. Gala de premiere CMJI

Data: 19 decembrie 2015
Locație: Erudit Club, în cadrul Ședinței Elitare XXXVI

Despre eveniment
În cadrul galei au fost menționate cele mai remarcabile persoane, echipe, evenimente din anul 2015.
Candidaturile au fost propuse și votate de către membrii Clubului și membrii Consiliului Strategic.

Laureați
Autorul anului - Ion-Mihai Felea
Evenimentul anului - Cupa Orașelor 2015
Echipa anului - 10 Lei
Echipa cu cel mai bun rezultat internațional - Google-Moogle
Jucătorului anului - Veronica Vragaleva
Premiul Fair-Play - Echipa Asachi
Cel mai activ voluntar - Alexandra Șerșun
Partenerul anului - Ministerul Culturii al Republicii Moldova
Întrebarea anului - Întrebarea despre „Speranță” de Maxim Cumpănici

Poze de la eveniment
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20. Alte activități

 Atelier de compunere a întrebărilor, organizat de Doina Leca la 21 februarie 2015

 Fotbal pentru membrii Clubului

 Echipele din Club ne-au reprezentat peste hotare, la Campionatul Mondial de Ce? Unde? Când?
2015 (Tbilisi) și Cupa Mării Negre 2015 (Batumi).
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Încheiere

Doar câteva dintre mențiunile în presă ale activităților organizate de CMJI:

Înregistrarea finalei de la Moldcell Cafe 2014 - https://www.privesc.eu/Arhiva/57803/-Ce--Unde--
Cand---din-25-decembrie-2014

Eforturi apreciate de educare fiscală a societății - http://www.fisc.md/article.aspx?id=4537

Trivia Quiz cu întrebări de la Alex Lebedev - http://diez.md/2015/02/10/participati-la-o-etapa-de-
trivia-quiz-cu-intrebari-de-la-alexandru-lebedev/

Selecție de întrebări de la o etapa de Campionat - http://diez.md/2015/03/11/top-10-cele-mai-
interesante-intrebari-din-etapa-a-doua-a-campionatului-cuc-2015/

Flashmob - http://diez.md/2015/03/27/la-1400-in-parcul-central-puteti-primi-ciocolate-daca-
raspundeti-corect-la-intrebari-de-cuc/

Echipa Google-Moogle în finala Campionatului Mondial - http://diez.md/2015/11/13/o-echipa-din-
moldova-a-acces-in-finala-campionatului-mondial-de-ce-unde-cand/

Cupa Liceelor la CUC - http://diez.md/2015/04/06/liceul-teoretic-orizont-a-invins-la-cea-de-a-saptea-
editie-a-cupei-liceelor/

Cupa Interuniversitară la Brain Ring - http://diez.md/2015/05/09/foto-studentii-de-la-medicina-au-
demonstrat-ca-sunt-cei-mai-eruditi-la-brain-ring/

Cupa Șefului Serviciului Fiscal de Stat - http://www.fisc.md/article.aspx?id=6017

Reportaj de la Copa Nostra 2 - http://www.jurnaltv.md/ro/news/2015/8/1/tinerii-vara-se-distreaza-
inteligent-10145634/

Reportaj Canal 3 de la o cupă a Sezonului de vară 2015 -
https://www.facebook.com/cuc.moldova/videos/854010991334919/?video_source=pages_finch_ma
in_video&theater

Gala de premiere CMJI - http://diez.md/2015/12/20/foto-comunitatea-cuc-si-a-facut-totalurile-
intrebarea-echipa-si-jucatorul-anului/

Înregistrarea Ședinței Elitare XXXVI - https://www.privesc.eu/arhiva/64955/Sedinta-Elitara-XXXVI--
organizat--de-Clubul-Moldovenesc-de-Jocuri-
Intelectuale?utm_source=partner&utm_medium=widget&utm_term=live_64955&utm_campaign=lo
go
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