
 

 
 
 
 
Stimate doamne și domni, 
 
Technovation Challenge este cel mai mare și cel mai longeviv program global pentru 
încurajarea fetelor de vârstă școlară să urmeze o carieră în domeniul tehnologiilor 
informaționale. Începînd cu 2010, peste 3.000 de fete din 28 de țări au participat la 
Technovation datorită voluntarilor dedicați din întreaga lume. În Moldova, programul 
este present începînd cu anul 2014 mulțumită eforturilor depuse de voluntari ai 
Corpului Păcii, de ONG-ul Educat și de o serie de parteneri inclusiv UN Women și ATIC 
(Asociația Companiilor  IT private din Republica Moldova). 
În 2014, o echipă din satul Ștefănești a ajuns la etapa finală a concursului în San 
Francisco, World Pitch Event, unde au reușit să obțină locul I.    
 
Pentru editia viitoare din 2016, perioada de înregistrare a început. Echipa Technovation 
Challenge Moldova speră să fie în măsură să ajungă în toate colțurile Moldovei. 
 
Atașăm o scurtă notă cu informații cheie despre procesul de înregistrare și participare la 
program pentru elevii din toate școlile Republicii Moldova. Cu sprijinul Ministerului 
Educației, am dori să ajungem în toate școlile din teritoriu pentru a extinde accesul la 
acest program. 
 
Ținem să subliniem că programul este în întregime gratuit - participanții nu trebuie să 
suporte nici o cheltuială. Chiar dacă participarea la competiția globală este doar pentru 
fete, curriculum-ul este disponibil în întregime online pentru toți oamenii de toate 
vârstele. 
 
Echipa Technovation Challenge Moldova oferă tinerilor participanți sprijin din partea 
mentorilor, asistență tehnică și consultanță pe tot parcursul programului.  De asemenea, 
organizează zile  Hack și evenimente de prezentare în cele mai mari localități, permițând 
în același timp celor care nu pot călători să găsească suport online. 
 
 
 
Cu respect, 
Echipa Technovation Challenge Moldova 
 
Sara Hoy     Abayomi Ogundipe 
Peace Corps Volunteer    A.O. Educat 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
ÎREGISTREAZĂ-TE LA TECHNOVATION CHALLENGE! 
 
Ce este? 
Cu ajutorul unui mentor și/sau a unui trainer, echipe de 3-5 fete cu vîrsta cuprinsă între 
10 și 18 ani vor dezvolta o aplicație mobilă pentru a aborda o problemă din comunitatea 
lor, vor scrie un plan de afaceri, și vor prezenta ideile lor în fața unui public. 
Începînd cu anul 2009, aproape 5.000 de tinere din peste 30 de țări au creat aplicații 
mobile prin Technovation Challenge. Moldova participă în cadrul competiției globale 
începînd cu 2014, atunci când o echipa din satul Ștefănești a câștigat premiul întâi în 
etapa finală care s-a desfășurat la San Francisco. 
 
Timp 
2-4 ore pe săptămînă, incepînd cu luna ianuarie și pînă în aprilie 2016.  
 
Abilități necesare 
Nu este necesar să ai aptitudini tehnice, ci doar să cunoști limba engleză și să fii 
determinată să înveți și să faci o schimbare în lume. 
 
Înregistrează-te 
Contactează Echipa Regională de Ambasadori: technovation.moldova@gmail.com 
Învață mai multe: www.technovationchallenge.org  
Facebook: https://www.facebook.com/technovationchallengemoldova  
 
Înscrie-te: my.technovationchallenge.org  
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