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CE FACEM?
#spunemDAdigitalizării

Aducem împreună profesioniști ai unor prestigioase companii de IT, mentori cu o vastă
experiență în cadrul Școlii informale de IT, developeri, arhitecți software, cursanți, tineri
antreprenori și parteneri pentru a crea (în maxim 48 de ore) prototipuri funcționale de
aplicații software pentru instituțiile publice.

creează prototipuri software care pot schimba țara, transformând-o
într-o națiune digitalizată. Își dedică timpul, cunoștințele și
experiența unui singur țel: de a pune .ro la birocrație.

20
echipe IT



DE CE FACEM ASTA?

Pentru că digitalizarea face parte din ADN-ul
nostru. Pentru că avem suficientă experiență
în crearea contextului necesar pentru a pune
lucrurile în mișcare. Pentru că noi credem, 
cu adevărat, în țara cu ADN digital.



2015
Ediția I

2016
Ediția II

2017
Ediția III

9 echipe și 9 prototipuri de
aplicații software pentru

sectorul medical, financiar,
imobiliar, educațional și

industria de beauty & sport

7 echipe și 7 prototipuri de
aplicații software cu

aplicabilitate în turism,
transporturi, sport, pharma și
domeniul resurselor umane

5 echipe și 5 prototipuri de
aplicații software pentru
domeniul stomatologic, 
e-commerce, educație,
turism și divertisment

Cele 6 ediții Challenge Accepted - Hackathon 
de până acum au condus la:



10 echipe și 10 prototipuri de
aplicații pentru organizații

precum: MagicCamp,
Institutul RoNeuro și
Transylvania College

25 de echipe și 17 prototipuri
de aplicații software
pentru gestionarea

situațiilor de urgență din
România

18 echipe și 18 prototipuri
de aplicații software pentru

a limita sau chiar înlătura
efectele pandemiei

COVID-19

2018
Ediția IV

2019
Ediția V

2020
Ediția VI

Cele 6 ediții Challenge Accepted - Hackathon 
de până acum au condus la:



AcTIFF, prima aplicație cu AI (Inteligența Artificială) pentru cinefilii TIFF, lansează
o metodă revoluționară de a oferi feedback unui film: prin simpla scanare a feței.

... TE CITEȘTE DIN PRIMA.

MalPraxisReport, aplicația dezvoltată pentru Autoritatea Națională de
Management al Calității în Sănătate, creează un sistem de înregistrare a
evenimentelor adverse privind siguranța pacientului, asociate asistenței medicale.

... POATE FACE LUMEA MAI SĂNĂTOASĂ.

FoodScan, aplicația care lansează o nouă modalitate de informare publică și
permite scanarea etichetelor produselor alimentare, pentru a-i ajuta pe oameni să
înțeleagă la ce riscuri se expun atunci când consumă alimente cu E-uri.

... SE ASIGURĂ CĂ ȘTII CE MĂNÂNCI.

RiskAlert, aplicația dedicată celor 350 de milioane de pacienți cu boli rare din
lume, minimizează riscul de infectare al acestora cu Covid-19 în cadrul unităților
de urgență, printr-un sistem de alertă care anunță medicii de sosirea lor la spital.

... PROTEJEAZĂ PACIENȚII CU BOLI RARE.

PUTEREA
LINIILOR DE COD
S-A VĂZUT LA
CHALLENGE
ACCEPTED -
HACKATHON

EXISTĂ O LINIE DE COD CARE



CE VOM FACE?
#spunemDAdigitalizării

100
Participanți

20
Mentori

20
Echipe

48
Ore de codare



ANUL ACESTA, O LINIE DE COD
POATE DIGITALIZA O ȚARĂ

Școli Spitale Primării Autorități
centrale

Alte
instituții
publice



Managing Partner
Școala informală de IT

MIHAI
TALPOȘ

Site Manager Iași
Școala informală de IT

DAN
ZAHARIA

Site Manager București
Școala informală de IT

CARMEN
CIULACU

Marketing Manager
Școala informală de IT

BLANDIANA
POP

ECHIPA DE ORGANIZARE



EMAIL
info@scoalainformala.ro

De ce este nevoie pentru a digitaliza o țară?
DE IMPLICAREA TA.

Și hai să #spunemDAdigitalizării împreună!
CONTACTEAZĂ-NE

TELEFON
+40 374 494 848

WEBSITE
challenge.scoalainformala.ro


