


Tekwill Junior Ambassadors, ediția a III-a, se preconizează
a fi cea mai mare competiție din RM pentru elevi din clasele 
V-XII ce studiază profesiile viitorului în școală. 

8 categorii, competiții regionale apoi finala națională.

De ce merită să participi?
Vei putea să faci primii pași în calitate de tânăr 

specialist în oricare din domeniile profesiilor viitorului.
Vei avea oportunitatea de a aplica în practică 

cunoștințele acumulate la ore.
Poți aduce un impact pozitiv în comunitate.
Posibilitatea de a lucra în echipe, de a concura și 

câștiga premii motivaționale.
Posibilitatea de a reprezenta RM la nivel internațional. 



Calendarul concursului 
Tekwill Junior Ambassadors

Start concurs 
TJA, ediția
3-20 OCT 2022

Termen limită
de înregistrare 

a echipelor
(se completează
un chestionar de 

intenție)
5 DEC 2022

Webinar Live 
pe Facebook -

anunțarea 
premiilor și 
concursurilor 

regionale
22 DEC 2022

Marathonul 
Programatorilor 

în C/C++ -
21 IAN 2023

Termen limită
de depunere a 
dosarului de 
participare cu 
proiectul final 
la 3 categorii: 
Design Grafic, 

Web și
Antreprenoriat 
27 FEB 2023

Organizarea 
Concursurilor 

Regionale pentru 
categoriile: 
Design Grafic,

Web și
Antreprenoriat
18 MAR-01 APR

2023

Termen limită
de redepunere a 
dosarelor cu 
proiectele 

îmbunătățite pe 
categoriile: 

Design Grafic, 
Web și 

Antreprenoriat
05 MAI 2023

Termen limită
de depunere a 
dosarului de 

participare cu 
proiectul final 

la alte 4 
categorii: AI, 

Aplicații Mobile, 
IEC, Video 

Storytelling
05 MAI 2023

Anunțarea 
echipelor 

finaliste pentru 
4 categorii: AI, 

Aplicații 
Mobile, Video 
Storytelling, 

IEC
25 MAI 2023

Concurs 
național TJA

la 7 categorii 
23 IUN 2023



Pentru treapta liceală problemele
se vor baza pe următorii algoritmi:

1. Bazele programării
2. Filtrări. Sortări și numărări.
3. Șiruri. Lucru cu șirurile.
4. Tablouri unidimensionale 

/bidimensionale.
5. Algoritmi Lacomi (Greedy)
6. Algoritmul de propagare a undei
7. Parcurgerea grafurilor
8. Arbori de acoperire
9. Forța Brută (Brute Force)

Programarea Algoritmilor în C/C++

Marathon de rezolvare a problemelor în C/C++

Pentru treapta gimnaziala problemele
se vor baza pe următorii algoritmi:

1. Bazele programării
2. Filtrări. Sortări și numărări.
3. Șiruri. Lucru cu șirurile.
4. Tablouri 

unidimensionale/bidimensionale.

4 probleme în 3 ore

Echipa = 1 elev + 1 profesor

Condiție obligatorie: elevul învață cursul în școală



Înregistrarea elevilor până pe - 5 decembrie 2022
Marathonul de rezolvare a problemelor – 21 ianuarie 2023 (TBC)
Ulterior elevii sunt încurajați să participe la olimpiadele

raionale de informatică.

Programarea Algoritmilor în C/C++

Echipele câștigătoare (Locul I,II,III)
vor fi desemnate per:

● treapta de studii (gimnazială, liceală)
● regiune (Sud, Centru, Nord, mun. Chișinău)

Câștigătorii vor fi identificați de 
platformă în dependență de punctajul 
acumulat și timpul de rezolvare.

Contestațiile pot fi depuse în maxim 
24 de ore de la anunțarea 

rezultatelor.



Elementele identității vizuale vor fi prezentate ca atașamente
separate cât și reprezentate pe o machetă colectivă.

1. Un logotip - PDF, RGB, format vectorial. Logotipul trebuie
plasat pe un spațiu de 1500x1500 pixeli inclusiv spațiul liber.

1. Carte de vizită - PDF sau TIF 300 dpi - (55x85mm)

2. Eticheta produsului - PDF sau TIF 300 dpi - (55x85mm)

3. Un banner-cover pentru pagina de Facebook a afacerii -
PDF, 1640х624 pixeli, 72 dpi, format orizontal.

1. Slogan

Design Grafic

Crearea unei identități vizuale pentru o afacere mică
autohtonă producătoare de produse la liberă alegere;

Echipa = 2 elevi + 1 profesor

Afacerea sau organizația și-a exprimat interesul
de a i se crea o identitate vizuală;



Organizarea 
concursurilor

regionale în perioada
18 MAR - 01 APR 2023:
- Sud + Gagauzia la 

Cahul
- Nord la Bălți
- Centru la Chișinău

Design Grafic

Înregistrarea 
echipelor până pe
5 DEC 2022

Finalizarea 
proiectului
și depunerea 
dosarului
până pe 
27 FEB 2023

Evaluarea dosarelor 
și anunțarea a 12-15 
echipe finaliste per 
fiecare regiune și 
treaptă de studii 
până pe

15 MAR 2023

Echipele câștigătoare

(Loc I,II,III)vor fi 
desemnate per:

- treapta de studii 
(gimnaziu/ liceu)

- regiune 
(Sud,Centru, 
Nord,mun. Chișinău)

Echipele câștigătoare 
la nivel regional pot 
îmbunătăți elementele 
identității vizuale
și redepune dosarul 
pentru etapa
națională până pe
5 MAI 2023

Jurizarea
și desemnarea 
câștigătorilor
la nivel
național
23 IUN 2023



Treapta Gimnaziala:
HTML/ CSS/ JavaScript (opțional)

Proiectarea și Dezvoltarea Web
dezvoltarea unui website pentru o afacere mică locală
sau asociație obștească, sau organizație, instituție
publică locală la liberă alegere sau un website pentru

pensiunea hoteliera Inima Codrilor

Afacerea sau organizația și-a exprimat interesul
de a i se crea un website

Treapta Liceală:
HTML/ CSS/ JavaScript (obligatoriu)

1. Nu se acceptă alte limbaje decât cele studiate în cadrul cursului.

(Doar HTML, CSS și     JavaScript – ”core”).

2. Nu se acceptă folosirea constructorilor de site-uri ca de exemplu WordPress, Wix etc.

3. Nu se accceptă folosirea frameworkuri-lor JS precum Angular, React, Vue etc.

4. CATEGORIC se interzice plagiatul.

Echipa = 2 elevi + 1 profesor

Este acceptată folosirea bibliotecilor și frameworkurilor pentru stilizarea și adaptarea 
contentului la viewport, precum Bootstrap, Jquery  etc. Se acceptă și integrarea unor 

servicii web pentru a da un aspect mai interactiv site-ului web.v



Oganizarea concursurilor 
regionale în perioada
18 MAR - 01 APR 2023:

- Sud (inclusiv regiunea 
Gagauzia) - la Cahul

- Nord - la Bălți
- Centru (mun. Chișinău) 

- la Chișinău

Proiectarea și Dezvoltarea Web

Înregistrarea 
echipelor
până pe 
5 DEC 2022

Finalizarea 
proiectului 
și depunerea 
dosarului 
până pe
27 FEB 2023

Evaluarea 
dosarelor și 
anunțarea a 12-15 
echipe finaliste 
per fiecare 
regiune și treaptă 
de studii până pe
15 MAR 2023

Echipele 
câștigătoare (Loc I, 
Loc II, Loc III) vor 
fi desemnate per:
- treapta de 

studii 
(gimnazială, 
liceală)

- regiune (Sud, 
Centru, Nord, 
mun. Chișinău)

Echipele
câștigătoare la
nivel regional

pot îmbunătăți website-
ul și redepune dosarul 
pentru etapa națională 

până pe
5 MAI 2023

Jurizarea și 
desemnarea 

câștigătorilor
nivel național
23 IUN 2023



Antreprenoriat

Dezvoltarea unei idei de Startup preferabil cu elaborarea unui
prototip al produsului, ideea de Startup poate fi din orice domeniu.

Condiție obligatorie: ambii elevi învață cursurile TIFS în școală;

Profesorul poate mentora un număr nelimitat de elevi;
Concurs prevăzut doar pentru treapta liceală

Echipa = 2 elevi + 1 profesor

La nivel regional se va prezenta 
ideea de startup și conceptul 
produsului (PPT de 5-6 minute).

La nivel național echipele vor 
prezenta un model de business 
CANVAS și prototipul produsului. 

Cel de-al 2a elev poate fi din altă clasă care studiază orice alt curs 
TIFS și are abilități digitale de a elabora prototipul produsului



Organizarea
concursurilor regionale

în perioada
18 MAR - 01 APR 2023:

- Sud (+ reg. Gagauzia) 
la Cahul

- Nord - la Bălți
- Centru (+ mun. Ch)

la Chișinău

Antreprenoriat

Înregistrarea 
echipelor până 
pe
5 DEC 2022

Finalizarea 
proiectului și 
depunerea 
dosarului până 
pe
27 FEB 2023

Evaluarea 
dosarelor și 
anunțarea a 12-15 
echipe finaliste 
per fiecare 
regiune din 
treapta liceală 
până pe 15 MAR 
2023

Echipele 
câștigătoare (Loc I, 
Loc II, Loc III) vor 
fi desemnate per:

- regiune (Sud, 
Centru, Nord)

Echipele
câștigătoare la
nivel regional pot
îmbunătăți prototipul 
produsului și
redepune dosarul
pentru etapa
națională până pe
5 MAI 2023

Jurizarea
și desemnarea 
câștigătorilor
la nivel
național
23 IUN 2023



Proiectarea și Dezvoltarea Aplicațiilor Mobile

Dezvoltarea unei aplicații mobile pentru o afacere autohtonă
prestatoare de servicii sau dezvoltarea unei aplicații mobile drept 

răspuns la o problemă din comunitate sau de mediu 

Echipa = 2 elevi + 1 profesor

Este admisă utilizarea oricărei biblioteci,

framework, nu este nici o restricție în privința

limbajului de programare și mediu de dezvoltare.

Condiție obligatorie: elevul învață cursul în școală;

Profesorul poate mentora un număr nelimitat de elevi;
Concurs prevăzut doar pentru treapta liceală



Înregistrarea 
echipelor
până pe

5 DEC 2022

Finalizarea 
proiectului
și depunerea 
dosarului
până pe

5 MAI 2023

Evaluarea 
dosarelor și 
anunțarea a 
12-15 echipe 
finaliste 
până pe 

25 MAI 2023

Participarea 
echipelor 

câștigătoare
la concursul 

internațional e-
ICON din

Coreea de Sud
IUN-SEP 2023

Jurizarea și 
desemnarea 

câștigătorilor 
la nivel 
național

23 IUN 2023

Proiectarea și Dezvoltarea Aplicațiilor Mobile



Inteligența Artificială

Dezvoltarea unui proiect cu elemente de AI drept răspuns
la o problemă din comunitate sau o problemă de mediu.

Echipa = 2 elevi + 1 profesor

Condiție obligatorie: elevul învață cursul în școală;

Profesorul poate mentora un număr nelimitat de elevi;
Concurs prevăzut doar pentru treapta liceală

Dosarul va include:
1. Descrierea succintă a proiectului

(problema selectată și soluția identificată)
1. Codul proiectului încărcat pe GitHub

2. Fișier README ce va include o enumerare
a tuturor surselor (data sources) folosite, inclusiv și
instrucțiuni clare cu privire la rularea proiectului 



Înregistrarea 
echipelor
până pe

5 DEC 2022

Finalizarea 
proiectului
și depunerea 
dosarului
până pe

5 MAI 2023

Evaluarea 
dosarelor și 

anunțarea a 12-
15 echipe 

finaliste până 
pe

25 MAI 2023

Participarea 
echipelor 

câștigătoare
la concursul 
internațional 
INTEL AI Global 
Impact Festival 
IUN - SEP 2023

Jurizarea și 
desemnarea 

câștigătorilor 
la nivel 
național

23 IUN 2023

Inteligența Artificială



Școlile în care se studiază cursul sunt invitate să se implice
într-o campanie de transformare a școlii într-o școală ecologic

prietenoasă și eficientă din punct de vedere energertic.

Echipele vor fi încurajate să:
1. estimeze nivelul actual de utilizare eficientă

resurselor energetice în școală;
1. să organizeze activități ce au ca scop

îmbunătățirea indicatorilor, nivelului de utilizare
a resurselor energetice în școală

1. să documenteze fiecare pas al activităților sale
în procesul de transformare a școlii într-o școală ecologică,

eficientă din punct de vedere energertic 
1. să elaboreze un video de maxim 3 minute care explică
parcursul de transformare a școlii într-o școală eficientă

din punct de vedere energertic.

Video Storytelling

Echipa = 2min. - 5max. elevi
+ 1 profesor

Școala poate desemna mai multe echipe care însă întreprind 
activități diferite și realizează video-ul său



Înregistrarea 
echipelor până pe 

5 DEC 2022

Finalizarea
proiectului și

depunerea
dosarului
până pe

5 MAI 2023

Evaluarea 
dosarelor și 
anunțarea a 
12-15 echipe 

finaliste până 
pe

25 MAI 2023

Jurizarea și 
desemnarea 

câștigătorilor
la nivel
național

23 IUN 2023

Video Storytelling



Elevii din școlile în care se studiază cursul sunt invitați să se implice
într-o campanie de responsabilizare socială și conștientizare a utilizării

eficiente a resurselor energetice în școală, acasă sau comunitate. 

Elevii vor fi încurajați să:
1. estimeze cât de eficient sunt utilizate resursele energetice

în școală, acasă sau comunitate la momentul actual;
1. să organizeze activități ce au ca scop îmbunătățirea indicatorilor,

nivelului de utilizare a resurselor energetice în școală, acasă, etc.
1. să documenteze fiecare pas al activităților sale.

2. să țină un discurs în fața unui public timp de 3 minute
la subiectul - Obiectivul de Dezvoltare Durabilă nr. 7:

Energie curată și accesibilă în școala mea, acasă sau comunitate.
În discurs se vor prezenta argumente din propria experiență.

Inteligența Emoțională în Comunicare

Echipa = 1 elev + 1 profesor
treapta gimnazială și liceală

Condiție obligatorie: elevul învață cursul în școală



Înregistrarea
echipelor până pe

5 DEC 2022

Finalizarea
proiectului și

depunerea
dosarului
până pe

5 MAI 2023

Jurizarea și 
desemnarea 

câștigătorilor la 
nivel național
23 IUN 2023

Inteligența Emoțională în Comunicare

Evaluarea 
dosarelor și 

anunțarea a 12-
15 echipe 

finaliste până 
pe

25 MAI 2023


