
 
 
 

Hackathon: datele vorbesc despre tine(ri) 
Ghid pentru participanţi 

Când: 20-21 octombrie; 

Unde: Generator Hub, str. Ștefan cel Mare, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 202 

Prima zi - evenimentul va începe la ora 18.15, fiind o seară introductivă pentru participanți. În cadrul 

acesteia vor fi introduse regulile și cerințele de la participanți, cât și le vor fi explicate toate condițiile și 

așteptările de la ei. Tot în această seară participanții care au o anumită  idee, o vor prezenta celorlalți 

participanți, pentru ca, ulterior, aceștia să se grupeze conform ideii pe care o consideră mai aproape de 

obiectivele și dorințele proprii. Va urma o instruire specializată din partea Biroului Naţional de Statistică 

(BNS). Tinerii vor avea o perioadă de networking/interacțiune și prezentare a ideilor, care va încheia prima 

zi a Hackathonului. Participanții care vor dori, vor avea posibilitatea să stea peste noapte şi să lucreze 

asupra ideii în incinta Generator Hub. 

A doua zi va fi una de lucru intensiv pentru participanți. Între orele 11 și 13, în baza unui calendar 

prestabilit, participanții vor beneficia de mentoratul experților din diferite domenii. La ora 18:00, va începe 

perioada de înregistrare și prezentare a proiectelor obținute, urmate de ceremenia de desemnare și de 

premiere a câștigătorilor. 

Profilul participanților 

Vârsta: nu există o limită de vârstă. 

Domeniul: participanții vor fi din domenii precum jurnalism, tineret, IT, politici publice, statistică, activiști 

civici etc. 

Selectarea participanților se va face în bază de formular de participare. Participanții vor lucra în echipe, 

în baza unei idei comune. Ideile vor fi preselectate din momentul înscrierii, însă echipele vor fi create o 

dată cu prezentarea acestora în cadrul evenimentului, în prima seară. De asemenea, în concurs se pot 

înscrie și echipe deja formate. 

Mentorii vor fi persoanele care vor oferi suport participanților echipei. Va fi stabilit un calendar al 

mentorilor pentru ziua Hackathonului, iar participanții vor fi la curent cu el, în așa fel încât să-și 

pregătească întrebările din timp. Mentoratul va fi asigurat între orele 11:00 și 13:00, conform agendei.  

Juriul va fi creat din şase persoane: Consiliul Naţional al Tineretului (CNTM), Fondul ONU pentru Populaţie 

(UNFPA), BNS, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, un expert independent și unul dintre mentori. 

Juriul va evalua fiecare inițiativă și potențialul civic al acesteia, selectând trei cele mai viabile și cu impact 

proiecte. 

Post Hackathon 

Pentru că în decursul unei zile de lucru va fi posibilă doar elaborarea unor concepte de proiecte, câștigătorii 

vor continua dezvoltarea acestora. Vor dispune de suportul CNTM de la organizarea ședințelor cu factorii 

de decizie, diseminarea proiectelor lor şi până la contribuția directă în dezvoltarea lor.  

După Hackathon, CNTM va avea ședințe cu fiecare participant pentru distribuirea însărcinărilor. Timp de o 

lună, CNTM va avea săptămânal, sau o dată la două săptămâni, ședințe cu învingătorii  Hackathonului pentru 

raportarea activităților realizate. 

 

Reguli 

Odată cu înregistrarea în concurs, participantul va urma niște reguli simple: 

http://share.here.com/r/mylocation/e-eyJuYW1lIjoiR2VuZXJhdG9yIEh1YiIsImFkZHJlc3MiOiJCZC4gXHUwMjE4dGVmYW4gY2VsIE1hcmUgXHUwMjE5aSBTZlx1MDBlMm50LCAyMDIsIChLZW50Zm9yZCBibG9jIDIpLCBDaGlzaW5hdSwgTW9sZG92YSIsImxhdGl0dWRlIjo0Ny4wMzc2OTQ2MDY0NTYsImxvbmdpdHVkZSI6MjguODE0NTkyMzMzMDY5LCJwcm92aWRlck5hbWUiOiJmYWNlYm9vayIsInByb3ZpZGVySWQiOjE1MjY2NDQzMjc2MDc5MzB9?link=addresses&fb_locale=en_US&ref=facebook


 
 
 

- va fi prezent la toate întâlnirile, sesiunile de instruire desfășurate la eveniment; 

- vor crea/dezvolta un produs/aplicație/instrument în urma participării la Hackathon; 

- va respecta agenda și limitele de timp acordate în cadrul evenimentului; 

- își asumă în totalitate drepturile de autor asupra aplicațiilor sau instrumentelor pe care le vor crea; 

- participanții se vor respecta reciproc și nu vor promova un limbaj instigator la ură atât în cadrul 

evenimentului, cât și în produsele/instrumentele pe care le vor dezvolta. 

  



 
 
 

Agenda 

 

Ziua 1, 20 octombrie 

17:40 -18:00 Înregistrarea 

18:00 -18:30 

Ceremonia de Deschidere. Prezentarea regulilor.  
Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) 
Fondul ONU pentru Populație (UNFPA) 
Biroul Național de Statistică (BNS) 

18:30 -19:15 Prezentarea ideilor 

19:15 - 20:15 Instruire. Utilizarea datelor. BNS 

20:15 – 21:00 Pizza party. Crearea echipelor. 

21:00 – 00:00 Networking. Lucru peste noapte. 

 

 

 

 
 

Ziua 2, 21 octombrie 

09:00 - 10:00 Sosirea participanților.  

10:00 - 13:00 Sesiune de lucru 

11:00 - 13:00 Sesiunile de mentorat 

13:00 - 14:00 Pauza de masă 

14:00 - 18:00 Sesiune de lucru 

18:00 - 18.30 
Înregistrarea proiectelor. 
Sesiunea de închidere 

18:30 – 20:00 Prezentarea proiectelor 

20:00 – 20:30 
Cina. 
Selectarea câștigătorilor. 

20:30 – 20:45 Anunțarea participanților. Ceremonia de premiere. 

20:45 – 21:00 Networking. 


