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Generația 
Tech 
Piatra - Neamț

Piatra-Neamț își dezvoltă 

competențele tehnice.

Digital Nation lansează 

programul de dezvoltare



2 06/05/2019Generația Tech

Digital Nation Google Ministerul Educației 
și Cercetării

Un proiect de dezvoltare tech regională
organizat și susținut de  //

Piatra Neamț
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Generația Tech este un program accelerat de formare în 

competențe digitale. Piatra-Neamț este unul din 3 orașe 

în curs de selectare pentru derularea proiectului în 2019, 

oferind tinerilor din oraș posibilitatea să învețe noi abilități 

tech, pentru a se putea angaja în joburi digitale.

.

Programele încep în iulie 2019, au o durată de 12 luni și 

sunt oferite gratuit. Cele două specializări disponibile în 

2019/2020 sunt: IT Literacy și Learn to Code. 

Dezvoltăm skill-uri digitale 
la noi în oraș 

Piatra Neamț
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Hub local
// Spațiu de tech-learning amenajat în oraș

Vizibilitate (inter)națională
// Proiect pilot & de anvergură în portofoliul 
Google

Proiecte & antreprenoriat local
// Colaborări și parteneriere cu actorii locali.

164 tineri participanți
// Specializări și formare profesională gratuită

Învățare direct pentru câmpul muncii
// Formare aplicată și antrenantă 

Comunitate digitală locală
// Evenimente de community building, premii 
pentru membrii comunității

Impact social local

Piatra Neamț
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Asociere cu comunitatea Digital Nation 

și cu eforturile Google de susținere a 

digitalizării.

Acces la proiecte locale alături de 

comunitatea de specialiști DIgital Nation

O nouă forță de muncă locală digitalizată, 

accesibilă business-urilor locale.

Oraș promovat ca exemplu local de 

digitalizare în campaniile naționale 

Digital Nation 

Tineri specializați în domenii digitale pe 

plan local

Viitoare resurse în susținerea eforturilor 

de digitalizare a orașului

Fii un agent al progresului, susține 
dezvoltarea orașului tău

Piatra Neamț
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Implicarea generează rezultate.
// Folosește-ți superputerea pentru a sprijini un proiect de dezvoltare regională la tine acasă.
Alătură-te proiectului trimițând un email pe hello@digitalnation.ro.

Îți mulțumim.

Piatra Neamț


