
 

 

 

REGULAMENTUL  

CONCURSULUI  „Laboratoare Digitale” 

(din cadrul programului „Tekwill în fiecare școală”) 

 

 

 

Despre „Tekwill în fiecare școală” 

 

„Tekwill în fiecare școală” este un program complex de cursuri extra-curriculare care își propune 

transformarea educației din RM. Inițiativa cuprinde o serie de resurse educaționale inovatoare, în 

format digital, dedicate elevilor cu vârste între 13-19 ani, dar și profesorilor.  Astfel, programul 

pune la dispoziție noi metodologii de predare, precum: învățarea mixtă („blended learning”) și 

clasa inversată („flipped classroom”).  

 

„Tekwill în fiecare școală” conține patru module de studiu: Inteligență Artificială, Dezvoltare 

Software, Industria Creativă, Leadership Antreprenorial. Participanții la cursuri au posibilitatea 

de a-și dezvolta gândirea critică, creativitatea, competențele digitale, dar și de a-și îmbunătăți 

abilitățile de comunicare interpersonală. 

 

Misiunea „Tekwill în fiecare școală” este să pună în valoare capitalul uman al Republicii 

Moldova și să crească, pe termen lung, o generație de oameni care să creeze acasă, în Moldova, 

produse și servicii care să răspundă provocărilor social-economice naționale și globale.  

 

Crearea cursurilor a fost posibilă prin mobilizarea eforturilor financiare ale sectorului privat și 

ale cetățenilor din țară și diasporă, precum și ale partenerilor de dezvoltare externi – USAID, 

Suedia, EU4Moldova și PNUD Moldova. Proiectul este defășurat în parteneriat cu Ministerul 

Educației, Culturii și Cercetării. 

 

Anul acesta, proiectul a fost pilotat în 77 de instituții de învățământ general secundar din 

Republica Moldova, iar peste 5.327 de elevi din aceste școli studiază, în prezent, cel puțin un 

curs, ca disciplină opțională, sub ghidarea unuia din cei 200 de profesori care au beneficiat de un 

program de formare continuă, în vara anului 2020. 

 

Inițiativa „Laboratoare Digitale” presupune lansarea unor spații de învățare special amenajate, 

dotate cu echipamente digitale de ultimă generație, în incinta mai multor instituții de învățământ 

din țară.  Laboratoarele Digitale vin să răspundă necesităților de educație ale liceelor și îi vor 

ajuta pe elevi să-și formeze, să-și îmbunătățească și să-și testeze abilitățile digitale necesare 

pentru profesiile viitorului.  

 

Sălile care vor găzdui laboratoarele, vor avea o suprafață de minimum 50 de metri pătrați, pentru 

a permite interacțiunea între elevi și vor oferi acces la tehnologii informaționale, pentru cei care 

nu au un dispozitiv acasă. 

 

 

 

  



 

 

CAPITOLUL I: Dispoziții generale 

 

Art. 1. Organizatorii Concursului „Laboratoare Digitale” sunt Asociația Națională a Companiilor 

din Domeniul Tehnologiilor Informaționale și ale Comunicațiilor (ATIC) și proiectul 

„Tekwill” denumiți în continuare „Organizatori”. 

 

Art. 2. Inițiativa „Laboratoare Digitale” îşi propune să cultiveze o generație de tineri talentați în 

Republica Moldova, cu un nivel de competențe digitale avansat și capabili să răspundă 

cerințelor pieței de muncă ale viitorului. 

 

Art. 3. Concursul „Laboratoare Digitale” se desfășoară în parteneriat și cu susținerea Ministerului 

Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova.  

 

Art. 4. Concursul „Laboratoare Digitale” este conceput în parteneriat și cu sprijinul partenerilor 

externi de dezvoltare: Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, Guvernul 

Suediei, EU4Moldova și PNUD Moldova în cadrul programului „Tekwill în fiecare școală”. 

 

Art. 5. Perioada de înscriere în concurs pentru instituțiile de învățământ din regiunea Cahul este: 

22 aprilie – 13 mai 2021. Iar perioada de înscriere în concurs pentru instituțiile de învățământ 

din celelalte regiuni din țară este: 22 aprilie – 20 mai 2021. 

 

 

CAPITOLUL II: Condiţii de înscriere şi participare la concurs 

 

Art. 6. Cerinţele faţă de participanţii la concurs: 

a) Instituţie de învăţământ general secundar și învățământ secundar profesional din Republica 

Moldova, care face parte din programul „Tekwill în fiecare școală”. 

b) Școală publică în Republica Moldova. 

c) Instituția dispune de un spațiu între 50 și 100 de metri pătrați și despune de posibilitatea 

financiară de a-l renova. 

d) Instituția va desfășura, începând cu luna septembrie 2021, cel puțin 3-5 cursuri ale proiectului 

„Tekwill în fiecare școală” etc. 

e) Instituția va delega o persoană responsabilă de gestionarea laboratorului digital. 

f) (Preferabil) Instituția a înregistrat rezultate și progrese atât din partea elevilor cât și a 

profesorilor. 

 

 

Art. 7. Dosarul de înregistrare în concurs va conține: 

a) Formular de înregistrare completat (Anexa 1) 

b) Filmuleț video de maxim 2 minute, ce va conține: motivația instituției, rezultatele așteptate, 

imagini video din clasa care urmează să fie transformată în laborator digital. 

c) Oferirea unor materiale/produse demonstrative ce arată progresul obținut de profesorii/elevii 

care sunt parte a programului „Tekwill în fiecare școală” -  va fi considerat drept un avantaj. 

d) Furnizarea unui calendar de activități propuse pentru a fi desfășurate în incinta laboratorului 

digital. 

e) Furnizarea unor imagini din sala de informatică și sala propusă pentru a fi transformată în 

laborator digital 



 

 

f) CV-ul persoanei responsabile pentru gestionarea laboratorului digital în școală și a profesorilor 

ce urmează să predea cursurile Tekwill. 

 

 

Art. 8. Termen limită de trimitere a dosarelor: 

a) Instituțiilor de învățământ din regiunea Cahul (raioanele: Cahul, Cantemir, Leova, Taraclia) 

pot trimite dosarul complet până pe data de 13 mai (ora 23:59 Chișinău) pe următoarele 

adrese de email: talexeev@ict.md și managerstem@startupcitycahul.md cu referința 

„Laborator Digital – denumirea instituției de învățământ”. 

b) Iar, instituțiilor de învățământ din celelalte regiuni din țară pot trimite dosarul complet până 

pe data de 20 mai (ora 23:59 Chișinău) pe următoarele adrese de email: talexeev@ict.md și 

dtaucci@ict.md cu referința „Laborator Digital – denumirea instituției de învățământ”. 

 

 

CAPITOLUL III: Evaluarea dosarelor  

 

Art. 9. Componenţa comisiei de evaluare poate fi formată din reprezentanţi ai instituţiilor 

organizatoare și a partenerilor externi de dezvoltare. 

 

Art. 10. Comisia de evaluare are următoarele competenţe: 

• revizuiește și analizează dosarele primite conform criteriilor de jurizare;  

• își rezervă dreptul de a vizita personal instituțiile de învățământ după necesitate; 

• selectează școlile beneficiare ale concursulului. 

 

Art. 11. Dosarele incomplete sau prezentate după termenul limită de înregistrare nu vor fi 

examinate. 

 

Art. 12. Rezultatele concursului vor fi anunțate: 

a) 17 mai – pentru regiunea Cahul.  

b) 25 mai – pentru celelalte regiuni din țară. 

c) Informaţii suplimentare cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului, pot fi găsite pe 

site-ul tekwill.online 

 

Art. 13. Numărul de școli beneficiare-selectate: 

a) 9 școli – pentru regiunea Cahul.  

b) Alte 9 școli – pentru celelalte regiuni din țară. 

Comisia de evaluare își rezervă dreptul de a modifica acest număr de școli beneficiare în 

dependență de numărul și solicitările parvenite din partea instituțiilor de învățământ secundar-

general. 
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