
REGULAMENTUL 

CONCURSULUI  „Tekwill Junior Ambassadors” 

(din cadrul programului „Tekwill în fiecare școală”) 

 

 

CAPITOLUL I: Dispoziții generale 

 

Art. 1. Organizatorii Concursului „Tekwill Junior Ambassadors” sunt Asociația Națională a 

Companiilor din Domeniul Tehnologiilor Informaționale și ale Comunicațiilor (ATIC), 

proiectele „Tekwill” și „EU4Moldova Startup City Cahul” în parteneriat cu Ministerul 

Educației și Cercetării, denumiți în continuare „Organizatori”.  

 

Art. 2. Concursul îşi propune identificarea și dezvoltarea competențelor digitale creative în rândul 

elevilor, valorificarea ideilor inovative cu impact social pentru comunitate, sporirea 

interesului pentru disciplinile din domeniile de IT și creativitate, precum şi susținerea tinerilor 

talentați din Republica Moldova. 

 

Art. 3. Concursul „Tekwill Junior Ambassadors” se desfășoară cu suportul financiar oferit de 

Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, Guvernul Suediei, EU4Moldova și 

PNUD Moldova. Consursul este preconizat pentru instituțiile de învățământ secundar general 

din Moldova care sunt conectate la proiectul „Tekwill în fiecare școală”. 

 

Art. 4. Concursul va avea câte o tematică specifică fiecărei categorii de curs ”Tekwill în Fiecare 

Școală”, echipele de elevi vor putea selecta oricare din aceste tematici pentru a realiza 

proiectul final: 

1. Cursul de Design Grafic – crearea unei identități vizuale pentru o locație turistică 

autohtonă 

2. Cursul de Proiectare și Dezvoltare Web – crearea unui website pentru o afacere mică 

autohtonă 

3. Cursul de Programare a Algoritmilor în C/C++ - rezolvarea de probleme în timp real 

ce țin de activitatea umană cotidiană, socială, prin identificarea algoritmilor potriviți și 

scrierea soluției-cod în limbajele C/C++ 

4. Cursul de Antreprenoriat – elaborarea unui business plan pentru o afacere socială: fie 

orientată către comunitate, mediu, în beneficiul populației, sau care prevede incluziunea 

socială 

5. Cursul de Proiectare și Dezvoltare a Aplicațiilor Mobile – dezvoltarea unei aplicații 

mobile ce oferă o soluție de impact pozitiv în comunitate sau mediu  

6. Cursul de Inteligență Artificială – dezvoltarea unui proiect cu Inteligență Artificială 

pentru un impact pozitiv asupra comunității sau mediului 

 

Art. 5. Etapele concursului: 

• Start Competiție: 01 decembrie 2021 

• Termen limită de înregistrare a echipelor în competiție pentru cursul de Programare a 

Algoritmilor în C/C++: 11 februarie 2022 

• Competiția națională pentru echipele înregistrate la categoria cursului de Programare a 

Algoritmilor în C/C++: 12 martie 2022 

• Perioada de creare a echipelor și dezvoltare a proiectelor/produselor pentru restul 

categoriilor de cursuri: decembrie 2021 – martie 2022 

• Termen limită de trimitere a proiectelor finale pentru categoriile de curs (Design Grafic, 

Web, Aplicații Mobile, Inteligența Artificială și Antreprenoriat): 23 martie 2022 

• Anunțarea echipelor finaliste pentru toate categoriile de curs: 31 martie 2022 

• Evenimentul de jurizare și desemnare a echipelor câștigătoare: 08 aprilie 2022  



CAPITOLUL II: Condiţii de înscriere şi participare la concurs 

 

Art. 6. Participarea la Concurs: 

a) Concursul este destinat elevilor și profesorilor din instituţiile de învăţământ general 

secundar din Republicii Moldova, care fac parte din programul „Tekwill în fiecare școală”. 

b) Concursul se desfășoară în limba română, însă proiectele finale vor fi acceptate atât în 

limba română cât și limba rusă. 

c) Sunt invitaţi să participe la concurs elevii claselor a VII-a – a XII-a, care au studiat în anul 

academic (2020-2021) și/sau studiază în acest an (2021-2022), disciplinele opționale din 

programul „Tekwill în fiecare școală”: Design Grafic, Proiectarea și Dezvoltarea Web, 

Programarea Algoritmilor în C/C++, Proiectarea și Dezvoltarea Aplicațiilor Mobile, 

Inteligența Artificială și Antreprenoriatul. 

d) Câștigătorii competiției „Tekwill Junior Ambassadors” ediția 2021, nu pot participa în 

acest an (ediția 2022) la categoria de Design Grafic repetat. Elevii echipelor căștigătoare 

pot însă participa și concura la orice alt curs dacă îl studiază în școală. 

e) Participanții în cadrul competiției „Tekwill Junior Ambassadors” ediția 2021, pot participa 

și-n acest an la categoria cursului de Design Grafic dacă nu au luat locuri câștigătoare. 

f) Acesta este un concurs pe echipe, astfel încât participarea este condiționată de existența 

unei echipe formate din exact 2 elevi sub ghidarea unui profesor. În competiţie se pot 

înscrie proiectele elaborate doar în echipă. 

g) Profesorul care ghidează echipa trebuie să fi finalizat programul de formare continuă 

„Tekwill în fiecare școală” (TIFS) și să predea oricare disciplină TIFS elevilor săi. Un 

profesor poate fi Mentorul mai multor echipe de elevi și poate participa cu toate echipele 

în concurs. 

h) Un elev poate participa la concurs doar într-o singură echipă din categoria fiecărui curs 

studiat. 

i) Echipele vor fi create din elevi și profesori din aceeași instituție de învățământ. Nu există 

un număr minim sau maxim de echipe desemnate din partea fiecărei școli. 

j) Este încurajată diversitatea vârstei elevilor din treapta de învățământ din care fac parte 

(gimnazială sau liceală), însă echipele cu membri din aceeași clasă nu vor fi depunctate sau 

dezavantajate sub orice formă. 

k) Fiecare echipă poate trimite doar un singur proiect la categoria cursului studiat în școală ce 

sunt enumerate în Art. 4 al acestui Regulament. 

l) Fiecare mebru al echipei trebuie să aprecieze (sa dea Like) pagina de Facebook 

https://www.facebook.com/tekwillinfiecarescoala.  

m) Profesorul care ghidează echipa/echipele de elevi trebuie să se asigure că proiectul 

prezentat de echipă respectă legislaţia naţională cu privire la proprietatea intelectuală, 

precum şi condiţiile prezentului Regulament.  

 

Art. 7. Cerințele față de proiectul echipelor de la categoria cursului de Design Grafic: 

a) Proiectul echipei va respecta tematica selectată pentru această categorie – elaborarea unei 

identități vizuale pentru o destinație turistică autohtonă fie din lista propusă de ANTRIM 

(Anexa 1) fie o locație turistică la liberă alegere din RM mai puțin cunoscută ce nu are o 

identitate vizuală (un logotip). 

b) Proiectul va include crearea următoarelor produse:  

i. Un logotip conform următoarelor caracteristici: PDF, RGB, format vectorial. 

Logotipul trebuie plasat pe un spațiu de 1500x1500 pixels inclusiv spațiul liber. 

ii. Un banner-cover pentru pagina de Facebook a locației conform următoarelor 

caracteristici: PDF, 815x345 mm, orizontal. 

iii. Un poster de promovare creativă conform următoarelor caracteristici: PDF, format 

A3, vertical. 

https://www.facebook.com/tekwillinfiecarescoala


c) Pentru crearea produselor se vor folosi următoarele programe: Adobe Illustrator, Adobe 

Photoshop, Figma, Inkscape sau GIMP. În competiție nu vor fi acceptate produsele 

realizate în programe precum Canva, Photopea sau altele. 

d) În crearea produselor se va ține cont de următoarele recomandări: 

• Posterul trebuie să transmită o emoție puternică printr-o imagine grafică, nu utilizați 

mai mult de 3 stiluri 

• Posterul va conține un slogan sau text minim  

• Logotipul trebuie să transmită imaginea (caracterul) locației turistice, să fie lizibil 

atât la dimensiuni mari, cât și mici 

• Logotipul nu trebuie să conțină mai mult de 2 fonturi 

• Logotipul nu neapărat trebuie să includă un semn, acesta poate reprezentat printr-o 

versiune de font, dar dacă utilizați un semn, acesta ar trebui să fie în armonie cu 

fontul. 

• Nici un element de pe poster / cover / logotip nu a fost deformat neproporțional 

• Nu au fost folosite fotografii sau illustrații de calitate sau rezoluție joasă 

e) Dosarul de înregistrare în concurs va conține: 

i. Formular completat de Coordonatorul echipei. 

ii. Filmuleț video de maxim 2 minute: de prezentare a echipei și prezentarea ideii 

produselor create. 

iii. Produsele finale și fișierele sursă care demonstrează autenticitatea produselor 

create. 

 

 

Art. 8. Cerințele față de proiectul echipelor de la categoria cursului de Proiectare și 

Dezvoltare Web: 

a) Proiectul echipei va respecta tematica selectată pentru această categorie – dezvoltarea unui 

website pentru o afacere mică autohtonă fie din lista propusă de ODIMM (Anexa 2) fie o 

afacere mică la liberă alegere dar care nu are încă un website funcțional. 

b) Proiectul (website-ul) dezvoltat va corespunde următoarelor specificațiilor tehnice: 

• Site-ul realizat corespunde vizual misiunii afacerii mici autohtone selecate  

• Site-ul este organizat în mapă separată 

• Imaginile/Fișierele de stil/ Fișierele de scripting sunt puse în mapă separată, în 

folderul-părinte al proiectului 

• În elementul meta sunt specificate: cuvintele-cheie ale site-ului, descrierea site-ului 

pentru a fi ulterior ”vizibil” și motoarelor de căutare 

• Site-ul de promovare a unei persoane juridice (afaceri), trebuie să conțină paginile 

sau componentele de bază: ”About Us”, ”Products / Services”, ”Contact Us”  

• Componenta / pagina cu contacte va conține: nr de telefon, email, adresa fizică, o 

hartă a locului sau a persoanei juridice promovate  

• Sistemul de navigare prin site, meniul, este intuitiv, uşor de identificat 

• Sistemul de navigare este funcțional 

• Sistemul de navigare este prezent în toate paginile site-ului (dacă site-ul are la bază 

mai multe pagini) 

• Site-ul conține legături interne (ancore) – dacă este trealizat în baza unei pagini 

• Site-ul conține cel puțin o legătură externă 

• Scrolling-ul este minimizat și este doar vertical - este realizată cerința de adaptare 

a conținutului la diferite ecrane. Web site-ul este accesibil pe diferite dispozitive, 

arată bine și este accesibil și pe dispozitive mobile 

• Site-ul arata bine și este prezentat corect în diferite browsere (minimum 2) – 

compatibilitate Cross-browser  

• Sunt realizate referinte spre retelele de socializare – site-ul trebuie să posede  

vizibilitate. 



• Toate resursele disponibile pe site sunt accesibile și se încarcă fără erori. 

• Codul este bine formatat, corespunde normelor și nu este plagiat. 

• Nu se accepta constructoare de site-uri (Wix, Wordpress, etc). 

• În timpul competiției nu se accepta folosirea unui șablon (cod deja pregătit) a altui 

site 

• Contrastul culorilor text-background de pe site este adecvat – textul este citibil 

• Dacă afacerea selectată are deja un logo, atunci acesta va fi prezent pe toate paginile 

• Dimensiunea standard a fontului utilizat dă lizibilitate texului 

• Au fost utilizate fonturi corespunzătoare, cel mult 2 fonturi folosite în site 

• Au fost utilizate corect filtrele de culoare, transformările, gradientele 

• Au fost stilizate corect elementele sistemului de navigare 

• Stilizarea acoperă culori, font-uri, margini (borders), linii, înălțime, lățime, imagini 

de fundal 

• Imaginile sunt corect integrate, au același format 

• Au fost amplasate elementele corect în pagina(ile) site-ului – utilizând și spațierea 

c) Pentru crearea website-ului se vor folosi următoarele programe: HTML, CSS. Folosirea 

limbajul JavaScript nu este obligatorie, este opțională. Lipsa acestuia la proiectele 

elevilor care nu au studiat încă acest modul nu va afecta punctajul final, cu condiția că site-

ul va respecta maxim celelalte criterii importante menționate mai sus în punctul b Art. 8. 

d) Website-ul creat va conține următorul disclaimer: Acest website a  fost realizat în cadrul 

competiției ”Tekwill Junior Ambassadors” organizată de proiectul ”Tekwill în Fiecare 

Școală” și nu reflectă neapărat opinia proiectului. 

e) Dosarul de înregistrare în concurs va conține: 

i. Formular completat de Coordonatorul echipei. 

ii. Filmuleț video de maxim 2 minute: de prezentare a echipei și prezentarea ideii site-

ului creat. 

iii. Produsul final și fișierele sursă care demonstrează autenticitatea produselor create. 

 

 

Art. 9. Cerințele față de echipele ce vor concura la categoria cursului de Programare a 

Algoritmilor în C/C++ 

a) Echipele vor participa fizic la o competiție națională (12.03.2022) de rezolvare a trei 

probleme timp de patru ore ce țin de activitatea umană cotidiană, socială, prin 

identificarea algoritmilor potriviți și scrierea soluției-cod în limbajele C/C++ 

b) Rolul profesorului în mentorarea echipelor este de a-i pregăti pentru competiție, 

profesorul nu va participa în rezolvarea problemelor alături de echipele de elevi în timpul 

evenimentului/concursului. 

c) Problemele vor corespunde materialului studiat conform curriculumui cursului până la 

12.03.2022. Elevii care studiază cursul primul an vor rezolva probleme ce țin doar de 

modulul C/C++, iar elevii ce studiază cursul a-l doilea an vor rezolva probleme pentru 

ambele module: programarea în C/C++ și modulul de Algoritmică. 

d) Problemele propuse spre rezolvare se vor baza pe următorii algoritmi: 

Nivel 1 Nivel 2 

Bazele programarii 

Filtrari. Sortari si numarari. 

Siruri. Lucru cu sirurile. 

Tablouri unidimensionale/bidimensionale. 

Algoritmi Lacomi (Greedy) 

Cele mentionate la nivelul 1, plus: 

Arbori de acoperire 

Drumul minim 

Forta Bruta (Brute Force) 

Problema comis voyager 

 

e) Echipele se vor înregistra în competiție până pe 11 februarie 2022 



f) Echipele finaliste (cu un punctaj maxim) vor fi anunțate în perioada 30-31 martie 2022 și 

vor fi invitate să prezinte soluțiile identificate și metodologiile de rezolvare a problemelor 

în fața juriului la evenimentul de pe 08 aprilie 2022. 

 

 

Art. 10. Cerințele față de proiectul echipelor de la categoria cursului de Proiectare și  

Dezvoltare a Aplicațiilor Mobile 

a) Această categorie este deschisă doar pentru elevii din treapta liceală. 

b) Proiectul echipei va respecta tematica selectată pentru această categorie – elaborarea unei 

aplicații mobile ce oferă o soluție de impact pozitiv în comunitate sau mediu la liberă 

alegere sau în conformitate cu recomandările din Anexa 3 

c) Pentru crearea aplicației mobile se va folosi următorul program: Android Studio. 

d) Proiectul va include dezvoltarea următoarelor funcționalități: 

• Definirea scopului: precizarea motivației și nevoilor dezvoltării aplicației; 

definirea scopului și problemei de cercetare.  

• Prezentarea soluțiilor:  descrierea soluțiilor de rezolvare a problemei definite la 

prima etapă sau alte probleme relevante care urmează să fie dezvoltate prin 

aplicație. 

• Aspectul vizual al aplicației: 

• Fonturi: Numărul de fonturi pentru aplicație este adecvat și logic; 

• Culori: Număr adecvat de culori folosite pentru fonturi; 

• Spațiere: Sunt utilizate spațierea dintre elemente, spațierea între cuvinte, 

spațierea marginilor; 

• Aliniere: Grupurile de elemente și texte sunt aliniate corespunzător; 

• Contrast: Există un contrast între culorile tip și culorile de fundal; 

• Simplitate: Textul este concis. Paragrafele sunt scurte și nu există cuvinte 

inutile. Conținutul se citește ușor. 

• Navigare: Numărul de categorii și niveluri de navigare sunt adecvate. 

Categoriile și nivelurile de navigare sunt aranjate în funcție de prioritate. 

Există etichete clare, concise și consecvente pentru navigarea pe tot 

parcursul aplicației.  

• Structurarea conținutului: Conținutul este bine organizat pentru ca 

utilizatorii să finalizeze sarcina cu ușurință. Conținutul este suficient de 

înțeles și complet pentru a scuti utilizatorii de stres. 

• Atractivitate: Aspectul vizual al aplicației îndeplinește așteptările stilistice 

ale grupului țintă. Există suficientă variație în factorii vizuali pentru a stabili 

un sentiment vizual de interes pentru aplicație. 

• Funcționalitatea și performanța aplicației: 

• Aplicația rulează fără erori; 

• Aplicația se încarcă rapid, nu se blochează;  

• Aplicația oferă notificări, feedback (pe ecran). 

• Sunt incluse butoane de acțiune funcționabile; 

• Utilitatea aplicației: 

• Aplicația soluționează complet (sau parțial) o problemă din comunitate; 

• Numărul potențialilor beneficiari ai aplicației este mare; 

• Aplicația creează perspective de cercetare. 

• Prezentarea rezultatelor:  

• Prezentarea clară a rezultatelor, bine documentată, cu o prezentare cursivă 

care atrage atenția ascultătorului; 

• Prestația autorilor este de un nivel înalt; 



• Este folosit un limbaj plin de înțeles care să inspire, să antreneze, să 

informeze și să convingă. 

e) Dosarul de înregistrare în concurs va conține: 

i. Formular completat de Coordonatorul echipei. 

ii. Filmuleț video de maxim 2 minute: de prezentare a echipei și prezentarea ideii 

proiectului creat. 

iii. Proiectul final și fișierele sursă care demonstrează autenticitatea acestuia. 

 

 

Art. 11. Cerințele față de proiectul echipelor de la categoria cursului de Inteligență 

Artificială 

a) Această categorie este deschisă doar pentru elevii din treapta liceală. 

b) Proiectul echipei va respecta tematica selectată pentru această categorie – elaborarea unui 

proiect cu Inteligență Artificială pentru un impact pozitiv asupra comunității. 

c) Pentru crearea produselor se vor folosi următoarele programe: Intel Open Vino.  

d) Proiectul cu AI va fi dezvoltat în baza următorilor pași care vor fi documentați și oferiți 

membrilor juriului într-un PowerPoint: 

• Definirea scopului – precizarea enunțului problemei, stabilirea părților interesate, 

nevoile acestora, contextul și beneficiile părților interesate. 

• Achiziții de date / Surse de date – stabilirea datelor necesare soluționării 

problemei (învățării modelului), sursa de date, siguranța acesteia, etica colectării 

și utilizării datelor  

• Explorarea și vizualizarea datelor – înțelegerea relațiilor și tendințelor dintre 

date, stabilirea strategii de alegere a modelului. 

• Modelarea – alegerea modelului AI ce corespunde cel mai bine pentru 

soluționarea problemei date, argumentarea alegerii acestuia în comparație cu alte 

modele. 

• Evaluare – evaluarea performanței modelului prin prezentarea matricei 

confuziilor, acuratețea, precizia, etc. 

• Revizuirea codului de către colegi/mentori (feedback obținut de la persoane 

terțe). 

• Argumentarea utilității / impactului general (argumentarea impactului după 

aplicarea proiectului)  

• Potențiale discuții/colaborări cu primării/companii în vederea aplicării 

e) Dosarul de înregistrare în concurs va conține: 

iv. Formular completat de Coordonatorul echipei. 

v. Filmuleț video de maxim 2 minute: de prezentare a echipei și prezentarea ideii 

proiectului creat. 

vi. Proiectul final și fișierele sursă care demonstrează autenticitatea acestuia. 

vii. Datele sau  linkul către cloudul unde sunt stocate acestea  

viii. Prezentare PowerPoint în care să fie descrise fiecare etapă din punctul d) Art. 11 

 

 

Art. 12. Cerințele față de proiectul echipelor de la categoria cursului de Antreprenoriat 

a) Această categorie este deschisă doar pentru elevii din treapta liceală. 

b) Proiectul echipei va respecta tematica selectată pentru această categorie – elaborarea unui 

business plan pentru o afacere socială: fie orientată către comunitate, mediu, în beneficiul 

populației, sau care prevede incluziunea socială.  

c) Pentru înregistrarea proiectului în competiție, echipele vor crea planul de afaceri în Word. 

Echipele finaliste anunțate pe 31 martie 2022, vor pregăti o prezentare a proiectului în  

PowerPoint pentru evenimentul de jurizare din 08 aprilie 2022. 

d) În elaborarea planului de afaceri se va ține cont de următoarele caracteristici obligatorii:  



• Prezentarea ideii  de afacere/originalitatea - descrieți ideea de afaceri, precizând 

următoarele: activitatea desfășurată; scurtă descriere a afacerii (organigramă), 

viziunea, misiunea, strategia, obiectivele, forma de organizare; 

• Piaţa - descrieți acoperirea geografică de vânzare a produsului / serviciului; clienții 

existenți și potențiali în funcție de desfășurarea pe piață (extern/intern), volumul 

vânzărilor, analiza pieței curente de produse - nevoi și tendințe; prognoză de 

creștere a pieței, prognoză a cererii. Concurență: principalii concurenți, cota de 

piață, punctele forte și punctele slabe ale produsului / serviciului în comparație cu 

concurenții dumneavoastră (directe și indirecte); factorii care influențează 

comportamentul cumpărătorilor; analiză a principalelor modalități de distribuire a 

produselor / serviciilor pe piață. Descrierea produsului/serviciului - precizaţi 

materialele necesare pentru realizarea produsului/serviciului,  beneficiile aduse 

clienților, precum şi calităţile care diferenţiază produsul/ serviciul de cele ale 

competitorilor. 

• Strategia de marketing – descrierea pieței, analiza concurențială, identificarea 

nevoilor, stragetia de marketing și  în punerea în aplicare a acesteia, politica de 

prețuri, legătura dintre politica de prețuri, caracteristicile produsului/serviciului și 

tendințele pieței; promovarea, distribuția produsului/serviciului; strategia de 

vânzări; prognoză de vânzări; riscurile identificate. 

• Planul operațional – descrieți activitățile pe care doriți să le faceți în următoarele 

șase luni, cronologic. Bugetul pentru următoarele șase luni - detaliaţi bugetul pe 

categorii de cheltuieli de capital pentru punerea în aplicare a planului de afaceri 

care va include: cheltuieli pentru salarii; cheltuieli pentru materii prime; informații 

despre lichidarea și alocarea veniturilor; fondurile necesare pentru afacere; 

capitalul deținător de acțiuni; ipoteze financiare; compararea cu previziunile 

financiare inițiale. 

• Sustenabilitatea afacerii - justifică succesul financiar al afacerii, în cadrul pieței în 

care operează. Cum veți obține venituri și care va fi profitul companiei. Explicați 

care sunt factorii rentabilității, cum se vor schimba veniturile, costurile și profitul 

în urma unei expansiunii. Care va fi continuitatea afacerii în viitor, cum intenționați 

să prelungiți activitatea companiei? 

e) Dosarul de înregistrare în concurs va conține: 

i. Formular completat de Coordonatorul echipei. 

ii. Filmuleț video de maxim 2 minute: de prezentare a echipei și prezentarea ideii 

proiectului creat. 

iii. Proiectul de afaceri final și detaliat în Word.  

 

 

Art. 13. Desfăşurarea concursului 

a) Concursul se va desfăşura conform programului menționat in Art. 5  

b) Participarea la concurs presupune acceptarea deplină a regulilor prezentului regulament, 

precum şi respectarea drepturilor de autor  

c) Cheltuielile de transport/participare la evenimentele de jurizare a echipelor finaliste și decernare 

a echipelor căștigătoare vor fi suportate de organizatori. 

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

site-ul concursului tekwill.online 

 

 

CAPITOLUL III: Structurile de organizare/jurizare  

 

Art. 14. Componenţa comisiei de jurizare poate fi formată din reprezentanţi ai instituţiilor 

organizatoare, specialiști din domeniu, cadre didactice, profesori universitari. 



 

Art. 15. Comisia de jurizare are următoarele competenţe: 

• revizuiește și analizează proiectele primite per fiecare treaptă de învățământ conform 

criteriilor de jurizare;  

• selectează echipele câștigătoare a concursulului. 

 

Art. 16. Jurizarea proiectelor va avea loc offline în cadrul evenimentului de decernare a 

câștigătorilor, și va consta în analiza dosarelor cu produsele și materialele de prezentare elaborate 

de fiecare echipă conform Art. 7-12. Echipa care va trimite dosarul incomplet va fi descalificată 

din competiție. 

 

 

Capitolul IV. Premierea şi stimularea participanţilor 

 

Art.17. Juriul stabileşte clasamentul general a rezultatelor obţinute. 

 

Art.18. Punctajul maxim oferit de fiecare membru al juriului va fi de 100 de puncte, împărţite 

astfel: 

a. Tehnicalitate (respectarea caracteristicelor tehnice conform articolelor din regulament 

pentru fiecare categorie) – max. 40p 

b. Abordarea socială (s-a respectat tematica stabilită pentru fiecare categorie, a fost 

selectată o problemă bazată pe un caz real) – max. 10p 

o Afacere / Destinație turistică / Caz / problemă reală locală  

o Afacerea / Destinația turistică / Problema este bine cercetată  

c. Creativitatea proiectului (produselor) – max. 10p. 

o Soluția nu există în Moldova 

o Idee ingenioasă, originală 

d. Aplicabilitate (soluția identificată are o aplicabilitate reală) – max. 20p. 

o Soluția într-adevăr rezolva problema țintă 

o Solutia identificată este reală 

o Soluția deja este folosită de primii beneficiari 

o Durabilitatea și aspectul mentenanței în timp a soluției 

e. Lucrul în echipă – max. 10p 

o eficiența lucrului în echipă,  

o distribuirea rolurilor și responsabilităților,  

o rolul profesorului doar ca mentor și ghidare  

f. Claritatea prezentării filmulețului video – max. 10p. 

o prezentare coerentă 

o s-a oferit toată informația necesară 

o echipa este bine organizată 

 

Art. 19. Premiile vor fi decernate pentru fiecare treaptă de învățământ școlar, în temeiul 

punctajului maxim acumulat de către participanți, precum urmează: 

 

Categoria de curs Treapta gimnazială Treapta liceală 

Design Grafic 

 

Locul I 

Locul II 

Locul III 

Locul I 

Locul II 

Locul III 

Proiectarea și Dezvoltarea 

Web 

Locul I 

Locul II 

Locul III 

Locul I 

Locul II 

Locul III 



Programarea Algoritmilor 

în C/C++ (1 an de studiu) 

Locul I 

Locul II 

Locul III 

Locul I 

Locul II 

Locul III 

Programarea Algoritmilor 

în C/C++ (2 ani de studiu) 

Locul I 

Locul II 

Locul III 

Locul I 

Locul II 

Locul III 

Proiectarea și Dezvoltarea 

Aplicatiilor Mobile 

 

 Locul I 

Locul II 

Locul III 

Inteligența Artificială  Locul I 

Locul II 

Locul III 

Antreprenoriat  Locul I 

Locul II 

Locul III 

 

 

Art. 20. Organizatorii își rezervă dreptul de a mări numărul echipelor câștigătoare sau de a reduce 

numărul acestora la o categorie în dependență de numărul proiectelor recepționate și 

calitatea acestora. 

 

Art. 21. Premiile oferite vor fi următoarele: laptopuri, telefoane mobile, ceasuri smart. 

 

Locul I – Fiecare membru al echipei va primi un laptop. 

Locul II – Fiecare membru al echipei va primi un telefon mobil. 

Locul III – Fiecare membru al echipei va primi un smart watch. 

 

Art. 22. Informaţii despre concurs, precum şi rezultatele concursului vor fi publicate în diferite 

surse mass-media, dar şi pe site-ul tekwill.online.  

 
  



Anexa 1 

Lista propusă de ANTRIM a pensiunilor si vinariilor care au nevoie de crearea identitatii 

vizuale: 

1. Casa Verde ( s. Trebujeni) 

În inima stâncilor de la Orheiul Vechi se găsește Pensiunea Casa Verde, a noua casă de la începutul 

satului Trebujeni. Aici poți trăi din plin momente de liniște sufletească datorită gazdelor ospitaliere, 

atmosferei istorice și a frumuseții înconjurătoare. La Casa Verde îți poți servi cafeaua în grădina cu flori, 

la terasă, iar dacă-i sărbătoare – chiar în casa mare. Mai mult decât atât, aici poți nu doar savura din 

gustul bucatelor tradiționale, ci poți participa la prepararea acestora. 

https://www.facebook.com/PensiuneCasaVerde/  

2. Complexul Arta Rustica (s. Clisova Noua) 

Complexul de Meșteșuguri “Arta Rustică” este amplasat în satul Clișova Nouă, raionul Orhei-localitate 

din centrul Moldovei, așezată în preajmă traseului internațional Chișinău-Lvov. De la creare și până în 

prezent este mereu în schimbare. Fondat din inițiativa Organizației Obștești “Femeia Rurală”, având ca 

obiective cultivarea dragostei pentru tezaurul izvorât din moștenirea populară. 

https://rusticart.md/  

3. La Prisaca ( s. Branesti) 

„La Prisacă” reprezintă un complex agro-turistic în construcție (!!!), în apropierea pădurii, ce include o 

prisacă și produse apicole, o casă de odihnă, colibi pentru odihnă în sezonul estival, spații de joacă 

pentru copii.  

https://www.facebook.com/LaPrisaca/   

4. Poarta Neamului- O casa veche, batrineasca, care in 2022 are 100 ani de la constructie. Se afla 

in satul Temeleuti, r. Calarasi, la o distanta de 2-3 km de cel mai inalt punct din Moldova- Dealul 

Balanesti si e inclusa ca popas turistic pe ruta de hiking si de ciclism dezvoltata la Sipoteni.  Este 

o initiativa noua, inca nu a fost demarata activitatea turistica, dar isi propun sa dezvolte un 

complex turistic care va avea in compnenta mai multe servicii utile turistilor, care vor putea sa 

faca un simplu popas, sa : 

- Zona de campare cu corturi 

- Centru de inchirierea echipament de hiking, biciclete 

- Zona de agrement ( cu ateliere de gatit si zone de relaxare) 

- Magazin cu suvenire din produse locale,  

- A fost creata pagina de Instagram @poartaneamului . Persoana de contact Zinaida Turcanu 

069162296  

 

5. Chișinău 

https://visit.chisinau.md/  

 

 

 

https://www.facebook.com/PensiuneCasaVerde/
https://rusticart.md/
https://www.facebook.com/LaPrisaca/
https://visit.chisinau.md/


6. ( Selemet)Pensiunea Agroturistică ,,La Mădălina” Madalina - 061150910 

Pensiunea AgroTuristică ,,La Mădălina”-un popas turistic amenajat frumos și cu gând de vatra 

tradiției locale. Aici, tradiția și obiceiul strămoșesc se simt acasă, aici, sufletul își alină dorul  cu 

amintiri de acasă. În cadrul Proiectului ’’Revitalizarea Traseului Valul lui Trăian și a tradițiilor din 

regiunea de Sud prin diversificareab ofertei turistice locale”, finanțat de Guvernul Elveției prin 

intermediul PNUD MOLDOVA/MIDL II, unde una dintre cheile dezvoltării sustenabile a 

economiei locale este și dezvoltarea turismului local. 

Pensiunea AgroTuristică ,,La Mădălina” dispune și de un muzeu cu artizanat tradițional 

moldovenesc adunate dea rândul anilor, care te întoarce în perioada copilariei. Lăicere, țoale, 

părătare, prosoape cum erau pe timpuri, material de zeci de metri, ca pe vremuri care sunt 

șinute ca amintire a acelor timpuri. 

Turiștii care vor vizita Pesniunea, vor putea gusta din legume proaspete, carne sau lactate din 

localitate. Mămăligă, plăncite, friptură cu brânză de oaie, sarmale și diferite dulciuri din zahar, 

ce se făceau pe timpuri, cu astfel de bucate este pregătită gazda să-și primească oaspeții. Pe 

lângă cazare turiștii acestei pensiuni, vor putea participa  la diferite activități de pe vremuri și de 

promovare a neamului nostru. Tot o dată, Pensiunea dispune și de un teritoriu special amenajat 

pentru organizare de întâlniri, evenimente, banchete, atât pentru turiști cât și pentru locuitorii 

satului Selemet cu 4 foișoare pentru aranjarea meselor și un foișor ca loc de joacă pentru copii 

mici. În prezent, AgroPensiunea din Selemet poate caza până la 8 turiști. Deși sunt gazda e la 

început de drum, pe viitor, aceștia își propun să-și extindă afacerea și deja reconstruiască o altă 

casă bătrânească. 

  

 

  



Anexa 2 

Lista propusă de ODIMM 

Nr Denumirea 

întreprinderii 

Genul de activitate Adimistra 

tor 

Adresa electronică Localitate 

1 SRL 

''ParaPetGroup'' 

Producere mobilierului 

la comandă 

Petrioglu 

Larisa 

Lorka2404@mail.ru     

parapetgroup@mail.ru  

or. Vulcănești, 

UTA Găgăuzia 

2 SRL 

„SĂNĂTATE 

DULCE” 

Apicultura, producerea 

și colectarea 

produselor apicole 

Tudoreanu 

Ion 

ion.tudoreanu1@gmail.com  com. Bălăești, 

s. Bocicăuți, rl. 

Briceni 

3 SRL „ZOOCLUB 

- AVIBAR” 

Agroturism/fermă/ 

grădină zoologică 

Baljicov 

Dumitru 

avibar@mail.ru  

riderdima1@gmail.com  

s. Bardar, rl. 

Ialoveni 

4 SRL „HANUL 

CU NOROC” 

Pensiune turistică Garbuz 

Veronica 

garbuz_veronica@yahoo.com  s. Duruitoarea, 

rl. Rîșcani 

5 SRL "PRO 

KIDS" 

Sănătate şi asistenţă 

socială 

Ivanov Maria romanovamaria764@gmail.co

m 

or. Soroca, rl. 

Soroca 

6 SRL „APISEM-

PROD”  

Apicultura, producerea 

și colectarea 

produselor apicole 

Colibaș 

Dumitru  

surdu_mihai@mail.ru   

 

r. Anenii Noi,   

s. Speia  

 

7 SRL``EMMA&V

ERA BSV``  

Prestări serviciilor 

cadastrale și de 

evaluare  

Blașco 

Sergiu  

wolk.blas2013@gmail.com  or. Leova 

8 SRL 

''PETROVGRUP''

  

 

Servicii de catering în 

alimentație publică  

Petrov 

Nicolae  

srlpetrovgrup@mail.ru  

r. Anenii Noi,  

 s. Puhăceni  

9 II "Cobîlaș Irina"  Prestarea serviciilor de 

manchiura, alungirea 

genelor si alte servicii 

de frumusete  

Cobîlaș Irina  

ira_vescu@yahoo.com  
or. Floresti 

10 SRL „API-

MELIBOX”  

Producerea stupilor și 

nucleelor din 

Poliuretan (PUR)  

Grițcan 

Adrian  gritcan.adrian@gmail.com  r. Căușeni, s. 

Baimaclia  

11 ÎI „Andronic 

Vasile”  

Activități fotografice și 

prelucrarea 

materialelor 

fotografice și video  

Andronic 

Vasile  
nobilfx@gmail.com  r. Cahul,   

s. Brânza  

mailto:Lorka2404@mail.ru
mailto:parapetgroup@mail.ru
mailto:ion.tudoreanu1@gmail.com
mailto:avibar@mail.ru
mailto:riderdima1@gmail.com
mailto:garbuz_veronica@yahoo.com
mailto:romanovamaria764@gmail.com
mailto:romanovamaria764@gmail.com
mailto:surdu_mihai@mail.ru
mailto:wolk.blas2013@gmail.com
mailto:srlpetrovgrup@mail.ru
mailto:ira_vescu@yahoo.com
mailto:gritcan.adrian@gmail.com
mailto:nobilfx@gmail.com


Anexa 3 

Dezvoltarea unei aplicații mobile care ar îmbunătăți procesul de informare și colectare a 

deșeurilor din orice regiune/localitate a țării. Aplicația trebuie să ofere posibilitate cetățenilor să 

notifice despre umplerea unui tomberon cu deșeuri, să seteze locația pe mapă și să trimită 

informația către entitățile juridice responsabile de colectarea acestora pentru regiunea respectivă. 

 

 

 


