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PREZENTARE GENERALĂ

AO Clubul Moldovenesc de Jocuri Intelectuale este o organizaţie
ne-guvernamentală care reprezintă interesele unei comunităţi de
tineri inteligenţi, ale căror valori fundamentale sunt informaţia,
cultura, auto-educaţia şi implicarea civică. Aceşti tineri, al căror
număr este în continuă creştere în Chişinău şi alte localități din
Moldova și 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 paisprezece 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 pentru fiecare întrebare.

Pe parcursul celor 14 ani de activitate s-au jucat în competiţii
oficiale circa 30,000 de întrebări, cele mai multe dintre ele fiind
bazate mai mult pe gândirea logică decât pe cunoştinţele seci. În
afară de competiţiile oficiale, Clubul organizează în fiecare an
Tabere de Vară pentru promovarea jocurilor intelectuale în rândul
liceenilor şi competiţii neoficiale pentru debutanţi. Mai mult decât
atât, în parteneriat cu Teleradio Moldova, Clubul Moldovenesc de
Jocuri Intelectuale a realizat emisiunea săptămânală „Erudit Cafe”.

Scopuri:
 Promovarea activităţilor distractive de cunoaştere;
 Încurajarea competiţiei în domeniul jocurilor intelectuale;
 Cultivarea erudiţiei, creativităţii, culturii şi a spiritului de

echipă;
 Crearea unei comunităţi a iubitorilor de jocuri intelectuale;
 Practicarea jocurilor de cunoaştere ca o mai bună metodă

de învăţare şi de distracţie;
 Promovarea responsabilităţii civice în rândul tinerilor.

Jucăm pentru:
 … a ne dezvolta logica, imaginaţia, spiritul de echipă;
 … a aplica cunoştinţele şi aptitudinile într-un mod

interesant şi folositor;
 … a comunica cu colegii;
 ... a ne îmbogăţi şi împărtăşi cunoştinţele;
 ... a lua tot ce este mai bun de la joc, comunicare şi

prieteni.

Participanţi la activităţile CMJI:
 Elevi – din multe licee din

Chişinău și alte localități ;
 Studenţi – sunt

reprezentate toate
universităţile şi facultăţile;

 Profesori, ziarişti,
economişti, artişti şi... toţi
cei care sunt tentaţi să-şi
verifice cunoştinţele de
cultură generală şi logică

„
În anul 2013, Clubul
Moldovenesc de Jocuri
Intelectuale a organizat
28 de activităţi mari:
 14 etape ale

campionatului;
 4 cupe de Ce? Unde?

Când?;
 2 Şedinţe Elitare;
 1 Tabără de Vară;
 1 Cupă a liceelor la

Ce? Unde? Când?
 2 jocuri

demonstrative în
teritoriu: Ialoveni și
Hâncești;

 2 sezoane de Erudit-
Cafe (a câte 7
emisiuni fiecare).

 2 sezoane la Moldcell
Cafe;

________________

„
În anul 2013, în
activităţile Clubului
Moldovenesc de Jocuri
Intelectuale au fost
implicaţi circa 350
participanţi.
________________
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ACTIVITĂŢILE CMJI ÎN ANUL 2013

Concursul Intelectual „Ce? Unde? Când?”

Jocul "Ce? Unde? Când?" constituie principala activitate a
membrilor Clubului Moldovenesc de Jocuri Intelectuale. Acesta
constituie varianta adaptată a unui joc televizat apărut în Uniunea
Sovietică şi intitulat "Chto? Gde? Kogda?". La jocul "Ce? Unde?
Când?" participă echipe formate din cate 6 jucători, care trebuie
sa răspundă la întrebări de inteligenţă, logică, erudiţie,
perspicacitate. Întrebările sunt citite de către un prezentator
pentru toate echipele concurente simultan.

De regulă:
 pentru fiecare întrebare se oferă un minut de gândire şi

discuţii în sânul echipei
 răspunsurile se dau în scris pe foite unui juriu care decide

asupra corectitudinii acestora
 pentru fiecare răspuns corect echipele câştigă 1 punct
 un set de întrebări cuprinde de la 36 pana la 50 de

întrebări, împărţite pe runde cu pauze între ele
 câştigătoare devine echipa care acumulează cele mai

multe puncte, adică răspunde la cele mai multe întrebări.

Sunt permise şi sunt curente adaptări ale regulilor generale
expuse mai sus, în dependenţă de formatul competiţiei. Toate
aceste schimbări sunt anunţate înaintea concursului.

În anul 2013, CMJI a organizat o serie de competiţii "Ce? Unde?
Când?":

A. Campionatul Ce? Unde? Când? (sezonul de primăvară și
sezonul de toamnă) - este cea mai importanta competiţie a
Clubului. Campionatul se desfăşoară de doua ori pe an,
toamna şi primăvara. În medie, la un campionat participă
40 de echipe a câte 6 jucători. Campionatul se desfăşoară
pe parcursul a 7 săptămâni (7 etape), câte o etapă în
fiecare week-end, pe parcursul căreia se joacă câte 90 de
întrebări. La finele Campionatului se stabileşte Campioana
Clubului. În Campionat, echipele sunt împărţite în trei
niveluri valorice:

1) Nivelul I (superior) – Superliga:

- cuprinde cele mai bune 7 echipe ale Clubului, care
sunt delimitate prin rezultatele obţinute în sezonul
precedent: 4 echipe sunt cele care au ocupat primele
patru poziţii în sezonul precedent în Superligă, iar
celelalte 3 echipe sunt cele care în sezonul precedent
au ocupat prima poziţie în fiecare dintre cele 3 ligi.

2) Nivelul II – Ligile

- un campionat cuprinde 3 ligi a câte 7 echipe care
sunt selectate conform mai multor criterii.

3) Nivelul III – Diviziile

Imagine de la jocul în Divizii. Participanții
sunt în mare parte elevi.

„
Campionatul de Ce?
Unde? Când? din anul
2013 a avut loc în
perioada:
sezonul de primăvară
(10 martie - 19 mai)
sezonul de toamnă
(20 octombrie - 8 decembrie).
________________

Imagine de la Maratonul Ce? Unde? Când?

! 12132
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- numărul de divizii într-un campionat este nelimitat,
fiecare divizie conţinând până la 7 echipe. Cele mai
bine clasate echipe la sfârşitul unui Campionat se
califică din Divizii în Ligi.

În anul 2013, etapele Campionatului de Ce? Unde? Când?
s-au desfășurat în paralel în Chișinău, București ,
Timișoara, Cluj și Anenii Noi.

B. Cupele Ce? Unde? Când? - sunt competiţii de o durata
mai scurtă, de obicei constituite dintr-una sau două etape.
Cele mai importante Cupe sunt Campionatul Moldovei (o
competiţie bilingva, romană-rusă, care are loc în fiecare
primăvară şi este organizată în comun cu Clubul "Intigra")
şi Maratonul, care are loc la sfârşit de fiecare Campionat.
Între două ediţii ale Campionatului, adică în intersezon, se
organizează Cupe de Vară şi Cupe de Iarnă. Fiecare
echipă a CMJI poate iniţia şi petrece o Cupă.
Printre cupele inedite care a avut loc în Club poate fi
menţionată cupa PLAYING EUROPE, care s-a desfăşurat
în limba engleză şi principalul scop al căreia era
popularizarea tinerilor cu cultura europeană.

„În anul 2013 au fost organizate 4 cupe (3 cupe
de vară și 1 cupă de iarnă.”
___________

La acest capitol este necesar de menţionat că activităţile CMJI, de
genul Concursului Intelectual „Ce? Unde? Când?” sunt promovate
şi răspândite inclusiv la nivel regional şi internaţional.

Nivel regional

Pe lîngă Cluburile din cadrul universităţilor şi liceelor din Chişinău,
mai activează şi cluburi regionale, printre care cele mai
voluminoase ca număr de participanţi şi active ca implicare în anul
2013 sunt cluburile din București, Timișoara și Anenii Noi. De
asemenea, colaborăm cu foști jcuători din clubul din Chișinău care
studiază la Iași și organizează acolo, din când în când, concursuri
intelectuale. Pe parcursul timpului au fost organizate competiții
intelectuale și în alte localități din Republica Moldo va și România.

Nivel internaţional

În afară de activităţile naţionale, echipele din Clubul Moldovenesc
de Jocuri Intelectuale participă şi la activităţi internaţionale. Printre
cele mai importante realizări ale Clubului în anul 2013 au fost
participările echipelor care au reprezentat Republica Moldova la
Cupa Naţiunilor - competiție internațională desfășurată în limba
rusă, care întrunește cele mai bune selecționate; și Campionatul
Mondial - competiție internațională desfășurată în limba rusă, care
întrunește cele mai bune echipe. În anul 2013, Grigorii Alhazov,
membrul clubului din Chișinău a luat împreună cu o echipă mixtă
locul 1 la Campionatul Mondial de Ce? Unde? Când?, o
performanță unică pentru țara noastră. De asemenea, câteva
echipe din Republica Moldova au participat la Maratonul de la
Odesa – competiţie internaţională în cadrul căreia timp de 26 ore
încontinuu se joacă întrebări de “Ce? Unde? Când?”.

Imagine de la concursul Playing Europe

Joc demonstrativ la Ialoveni

Echipa Acord la Maratonul de la Odessa
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Şedinţe Elitare

Şedinţele Elitare ale Clubului Moldovenesc de Jocuri Intelectuale
constituie evenimentele care celebrează cei mai buni jucători ai
Clubului. Şedinţele Elitare se desfăşoară de câteva ori pe an, în
dependenţă de programul anunţat de organizatori.

La o Şedinţă Elitară câteva echipe disputa jocuri demonstrative
împotriva Crupierului, care se desfăşoară după principiile jocului
de Ce? Unde? Când? televizat.

La sfârşitul fiecărei Şedinţe se desemnează un Magistru al
Clubului Moldovenesc de Jocuri Individuale, care este cel mai
prestigios titlu individual ce poate fi obţinut de un jucător.

În anul 2013 au avut loc 2 Ședințe Elitare:

Ședința XXXI - la data de 26 septembrie, la Mild Cafe-Club.

Ședința XXXII - la data de 21 decembrie, la Clubul Erudit.

La Ședința XXXI nu au fost desemnați magiștri, iar la Ședința
XXXII au fost desemnați 2 magiștri (Andrei Curăraru și Eugen
Bîbîlici).

Erudit Cafe

Erudit Cafe este o emisiune televizată care a fost realizată de
Clubul Moldovenesc de Jocuri Intelectuale în cooperare cu
Moldova 1.

Emisiunea apare pe post în fiecare seară de sâmbătă.

Jocurile la Erudit Cafe sunt structurate în sezoane, fiecare sezon
fiind compus din cinci emisiuni, inclusiv patru emisiuni de calificare
şi o emisiune finală.

În prima parte a anului 2013 au fost realizate câteva emisiuni
Erudit Cafe, conform noului format. Începând cu luna aprilie 2013,
emisiunea este realizată de Moldova 1 pe cont propriu.

Brain Ring

Brain Ring este un joc de echipa in care se pune accentul nu doar
pe logica şi cunoştinţe, dar si pe viteza gândirii. Jocul se dispută în
runde dintre două echipe, care trebuie să răspundă cât mai repede
la întrebările prezentatorului.

Cea mai importanta competiţie la Brain Ring este Cupa
Interuniversitară. La moment, competiţiile de Brain Ring nu au
aceeaşi anvergură ca şi competiţiile de Ce? Unde? Când?, dar ele
sunt deseori utilizate pentru prezentări şi pentru a atrage noi
jucători, întrucât sunt mai dinamice şi mai spectaculoase pentru
spectatori.

Cupa Interuniversitară de Brain Ring este organizată de CMJI o
dată la 2 ani.

Ședința Elitară XXX la Mild Cafe-Club

Bufnița, simbolul Erudit Cafe

Imagine de la filmările pentru finala anului
2012 la Erudit Cafe

Posterul utilizat pentru ediția din anul 2012
a Cupei Interuniversitare de Brain Ring
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Ultima dată, Cupa interuniversitară la Brain Ring a avut loc în
perioada 21-28 februarie 2012 și a inclus 17 echipe de la diverse
universități. Câștigătoare a ieșit echipa Coffee Break de la ASEM.

Cupa Liceelor la Ce? Unde? Când?
În acest an, Cupa Liceelor a avut loc la data de 6 octombrie și a
inclus 28 de echipe de la 17 instituții de învățământ , inclusiv de la
licee din Tighina, Ștefan Vodă, Ane nii Noi și Ialoveni. Câștigătoare
a devenit echipa Velvet care a reprezentat Liceul Mircea Eliade.

Ce? Unde? Când? la Moldcell Cafe

Jocurile desfășurate în Moldcell Cafe se joacă după regulile
clasice ale jocului Ce? Unde? Când? elitar. Anual au loc 2-3
sezoane, iar la masă se așează, pe rând, 6 echipe pe parcursul
unui sezon. În anul 2013, programul jocurilor a arătat în felul
următor:

Sezonul 1 - 4 aprilie - 16 mai 2013
Sezonul 2 - 25 iulie - 5 septembrie 2013

Primul sezon a fost câștigat de echipa lui Marcel Spatari, iar al
doilea - de echipa lui Sergiu Gherghelejiu.
Jocurile desfășurate în Moldcell Cafe sunt realizate în parteneriat
cu compania Moldcell care asigură premiile pentru câștigători și
privesc.eu care transmit live pe internet toate jocurile din serie.

Tabăra de Vară

Tabăra de Vară de Jocuri Intelectuale este un eveniment organizat
de Clubul Moldovenesc de Jocuri Intelectuale la sfârşit de an
şcolar, pentru elevii claselor a VIII-XII din şcolile şi liceele
republicii.

În programul taberei sunt incluse diverse activităţi instructiv-
distractive, precum jocurile de roluri, jocurile de echipă, jocurile
individuale, competiţii de Ce? Unde? Când?, Erudit Cafe, Brain
Ring.

Activităţile Taberei sunt organizate şi moderate de voluntarii
Clubului Moldovenesc de Jocuri Intelectuale.

Un accent deosebit se pune pe formarea echipelor pentru jocurile
intelectuale (roluri în echipă, tipuri de jucători, reguli interne ale
echipelor), precum şi pe tehnicile de alcătuire a întrebărilor.

Un element cheie în organizarea Taberei de Vară este selectarea
unui contingent cât mai divers a participanților, din punct de
vedere geografic, dar și cât mai echilibrat din punct de vedere al
sexului și vârstei.

La Tabăra de Vară din anul 2013 au participat 46 de persoane
dintr-un număr mare de localități. Tabăra a avut loc în perioada 30
iunie - 6 iulie 2013, la baza de odihnă ”Trandafir” de la Vadul lui
Vodă (ASEM). Tabăra de Vară a fost finanțată în baza unui grant
oferit de Ambasada SUA în Republica Moldova.

Ca rezultat a desfășurării Taberei, un număr mare de participanți
au format propriile echipe cu care au participat la evenimentele
organizate de Club.

Posterul utilizat pentru Cupa Liceelor la Ce?
Unde? Când? 2013

Una dintre echipe la Moldcell Cafe

„
Până în prezent au fost
organizate 7 Tabere de
vară (în 2007, 2008,
2009, 2010, 2011, 2012
și 2013).
________________

Participanți încadrați în una dintre activitățile
de la Tabăra de Vară
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Brain Fest
Proiectul reprezintă o serie de jocuri destinate publicului larg, care
are loc într-un local, de obicei în serile de marți.

Specificul seriei de jocuri:

- Jocuri diverse (atât de echipă, cât şi individuale). Jocurile au un
caracter intelectual-distractiv.

- Regularitate: o dată la 3-4 săptămâni

- Clasament per competiţie şi clasament anual.

- Oricare jucător din Club are posibilitatea de a deveni organizator
al unui joc.

De la startul seriei au fost organizate 8 evenimente din seria Brain
Fest. Printre acestea, serile tematice au inclus jocuri de: Trivia
Quiz, Banalități, IQ Roulette, Erudit Quintet și Erudit Cafe.
Proiectul a fost realizat în anul 2012 și urmează a fi reluat în anul
2014.

Alte activităţi: Treasure Hunting

Treasure Hunting
(Vânătoarea de comori)
este una din activităţile
auxiliare ale Clubului,
scopul principal al căreia
este de a ajunge prin
decodificarea indiciilor de
la o destinaţie la alta,
până ajungi la destinaţia
finală. În cele două ediţii
ale competiţiei, tinerii au

reuşit nu doar să-şi demonstreze abilităţile intelectuale şi de
orientare în spaţiu, dar şi să înveţe bine zona desfăşurării
competiţiei (sectorul Rîşcani, Sectorul Centru) – fapt ce contribuie
la trezirea interesului tinerilor faţă de oraşul natal.

Alte activităţi: Sport
Selecționata CMJI a participat în 2011-2013 la câteva ediții ale
Cupei IDEA la fotbal, destinate organizațiilor non-guvernamentale.
Trei ediții au fost câștigate de echipa CMJI.

De asemenea, echipa CMJI a participat la Cupa de șah destinată
organizațiilor non-guvernamentale. Selecționata CMJI a ocupat
locul 3.

Şi multe alte activităţi menite să educe în tânăra
generaţie implicarea civică şi dragostea faţă de ţara
noastră

„
Circa 100 de persoane
au participat în seria de
jocuri Brain Fest.
________________

Echipa Akuzativ în ”căutarea comorii”.

Echipa de fotbal a CMJI la una dintre edițiile
Cupa IDEA la fotbal
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Clubul Moldovenesc de Jocuri Intelectuale în mas-
media

PRIVESC.EU

Ce? Unde? Când? Ședința elitară XXVI

TRANSMISIUNE ÎN DIRECT:
http://www.privesc.eu/Arhiva/1646/Ce--Unde--Cand--Sedinta-
elitara-XXVI

Ce, Unde, Cand (CUC) - Cupa Acord

TRANSMISIUNE ÎN DIRECT: http://www.privesc.eu/Arhiva/56/Ce--
Unde--Cand--CUC----Cupa-Acord

JURNAL TV

marţi, 2 februarie 2010

„Jurnal TV despre 10 ani de jocuri intelectuale

VIDEO-REPORTAJ: http://spataru.blogspot.com/2010/02/jurnal-tv-
despre-10-ani-de-jocuri.html”

„Bătălia intelectualilor

Pasionaţii de Jocuri intelectuale s-au reunit în acest weekend la un
CUC! CE, UNDE, CAND – este vorba de cea de-a 16-a şedinţă
elitară a clubului moldovenesc de Jocuri Intelectuale. Află mai
multe din reportajul realizat de Doina Muntean!

VIDEO-REPORTAJ: http://desteptarea.jurnaltv.md/?p=4078”

VIP MAGAZIN

„Emilian Galaicu-Păun a devenit Magistru

La Şedinţa Elitară Jubiliară, organizată pentru a marca un deceniu
de la primul joc „Ce? Unde? Cînd?” în limba română au participat
peste 100 de persoane, membri ai clubului şi invitaţi speciali.
Şapte vedete autohtone au acceptat provocarea noastră, au
format o echipă şi s-au aşezat la masa de joc. […]

http://www.vipmagazin.md/stiri/Emilian_Galaicu-
P%C4%83un_a_devenit_Magistru/ ”

August 2009, Nr. 64-65

„Eruditul Marcel Spătaru

Cu studiile pe care le are, Marcel Spătaru ar putea lucra în oricare
dintre instituţiile Uniunii Europene, dar a ales să se întoarcă acasă,
la Chişinău. Pasiunea pentru jocurile intelectuale l-a adus la
„Moldova 1”, unde prezintă emisiunea „Erudit Cafe”. […]

http://www.vipmagazin.md/monden/Eruditul_Marcel_Sp%C4%83ta
ru/ ”

UNIMEDIA

„Nelly Ciobanu, Vitalie Dani şi
formaţia Snails au adresat
întrebări participanţilor la jocuri
intelectuale

Nelly Ciobanu, Vitalie Dani şi
formaţia Snails au adresat întrebări
de logică, inteligenţă şi erudiţie
jucătorilor Clubului Moldovenesc
de Jocuri Intelectuale în cadrul
celei de-a XXI-a Şedinţe Elitare.
Evenimentul a avut loc duminică,
21 decembrie, la Clubul
Decadance din Chişinău.
Desfăşurată sub genericul
„Carnavalul Intelectual”, Şedinţa
Elitară a reunit cei mai buni jucători
din cadrul Clubului Moldovenesc
de Jocuri Intelectuale. [...]”

Informaţii de contact

Octavian Sirețeanu, preşedinte

079469226

Alexandru Fala, membru al
Consiliului Strategic

069091320


