
Digital People.
Digital Skills. #FiiGataDeViitor

Înveți IT și plătești
după ce te angajezi!



Digital People este un program destinat exclusiv
persoanelor care și-au pierdut locul de muncă sau
au rămas în șomaj tehnic pe fondul crizei generate
de pandemia COVID-19, și care vor să învețe
noțiuni digitale noi pentru a-și reinventa cariera.

Despre inițiativă

Un proiect lansat de:



Înscrie-te la Digital People
și vei putea să:

Urmezi unul din cele 4 cursuri acreditate disponibile în program

Înveți noțiuni digitale noi pentru o viitoare carieră în IT

Plătești contravaloarea cursului abia după angajare

Ai parte de mentorat pe tot parcursul pregătirii

Te bucuri de recomandări de angajare trimise companiilor de IT

Te pregătești pentru examenele de certificare internațională
disponibile în centrul de testare Pearson Vue al Școlii informale de IT.



Programul se
desfășoară în
cele 7 orașe 
în care Școala
informală de IT  
este prezentă



Java Development

Web Development
(JavaScript)

Python Development

Software Testing

Poți alege din
cele 4 cursuri
acreditate
incluse în
program



Ți-ai pierdut locul de muncă sau ai intrat în șomaj
tehnic din cauza efectelor pandemiei COVID-19.

Ai absolvit anterior o școală cu caracter tehnic (ex: liceu
cu profil real sau facultate cu profil tehnic) și ai obținut
cel puțin diploma de Bacalaureat.

Locuiești în România, în unul din cele 7 orașe în care 
Școala informală de IT este prezentă (Cluj-Napoca, București, Iași,
Timișoara, Brașov, Sibiu sau Craiova) sau în proximitatea lor. 

Deții un laptop personal cu o configurație în acord cu cerințele
prevăzute în Regulamentul programului Digital People.

Criterii de
eligibilitate



Procesul
de selecție

Procesul de selecție constă în două etape
online: examinare în scris și interviu.

Pentru a ne asigura că profilul tău este
potrivit pentru cursul pe care l-ai ales și,
implicit, pentru o viitoare carieră în IT, va
trebui să parcurgi aceste două etape pentru a
fi admis la Școala informală de IT. 

Pentru mai multe detalii, poți consulta
regulamentul campaniei Digital People aici:
www.scoalainformala.ro/digital-people

https://scoalainformala.ro/digital-people/#op-401598-digitalpeople


Ei au reușit!

Xenia 
Absolventă 

Java Development

Iulian
Absolvent

Software Testing

De la automotive la 
testare software

Aveam nevoie de un mediu unde chiar
să învăț pe bune. 
Nu îmi era suficient să obțin o
diplomă.

De la farmacie la 
programare Java

Atunci când ești la început, sunt atât de
multe noțiuni noi, încât s-ar putea să
ajungi să te simți copleșit. 
Dar aici intervine rolul mentorilor. 



Un proiect lansat de:

Doar 70 locuri disponibile

www.scoalainformala.ro/digital-people

info@scoalainformala.ro   ✉
0374.494.848   ☏

Termen limita: 30 Noiembrie 2020

Înscrie-te acum!

https://scoalainformala.ro/digital-people

