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DESCRIEREA GENERALĂ 
A COMPETIȚIEI

• H3 este un program OSC, inițiat din dorința de a conecta

tinerii studenți și antreprenori cu idei inovative cu 

organizații și instituții din domeniul medical.

• Obiectivul competiției este de a identifica soluții de 

transformare digitală în domeniul sănătății.

• Tema ediției: Modernizarea Sistemului de Sănătate

https://h3.hackathons.ro/

Înscriere Selecția participanților

20-25 aprilie

Stabilirea subtemelor 5-7 mai

Desfășurarea competiției13 februarie-20 aprilie 1 martie-20 aprilie

http://www.oamenisicompanii.ro
https://h3.hackathons.ro


Studenți, absolvenți la/de 

specialități tehnice, medical, 

business/marketing, care au o idee 

sau doresc să contribuie la 

dezvoltarea unei idei. Vor fi alocați 

în echipe care vor fi echilibrate din 

punct de vedere al specializării / 

experienței. 

Studenți/Absolvenți Echipe

Cine poate participa?

Echipe dintr-o anumită specializare 

sau mixte, care doresc să se 

implice în dezvoltarea unei idei sau 

soluții, pe baza temelor propuse de 

organizatori. Echipele pot fi 

ajustate în funcție de nevoi, pentru 

a asigura condiții similare tuturor 

participanților.

Proiecte în dezvoltare

Persoane sau echipe care au 

proiecte în anumite etape de 

dezvoltare, în concordanță cu 

tema competiției, și care vor să 

le îmbunătățească prin 

participarea și interacțiunea cu 

mentorii H3.

https://h3.hackathons.ro
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Vom propune o serie de patologii 

medicale care să fie abordate în 

soluțiile dezvoltate de 

participanți. Acestea vor reflecta 

propunerilor partenerilor noștri 

pentru acest program.

Patologii medicale

Echipele pot opta pentru 

dezvoltarea de soluții și aplicații 

de management medical pentru 

spitalele publice sau private. 

Subteme specifice vor fi stabilite 

cu partenerii programului.

Management Farmacie

Secțiunea de farmacie va 

provoca participanții să 

dezvolte sau prezinte aplicații 

sau soluții de management 

sau marketing pentru 

farmaciile independente.

Secțiuni

https://h3.hackathons.ro
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Mentorat și jurizare

Echipele vor fi mentorate de specialiști  
din domeniile de activitate implicate: 

tehnic, medical/farma, 
business/marketing. Aceștia sunt fie 
reprezentanți ai mediului academic, 
lideri de opinie sau reprezentanți ai 

partenerilor.

Un juriu format din specialiști din 
domeniile IT, medical/farma și 
business/marketing va evalua 

proiectele propuse, pe baza unor grile 
de notare. Echipele vor realiza 

prezentări ale soluțiilor pe care le vor 
expune în fața juriului, în ultima zi a 

competiției.

https://h3.hackathons.ro
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VĂ PROPUNEM SĂ DEVENIȚI 
PARTENER/SPONSOR AL H3 2023

Vă conectați cu lideri de opinie și influenceri 

din domeniile de activitate implicate, 

participați la discuții formale și informale, 

stabiliți colaborări viitoare.

Partenerul poate propune teme și/sau 

seturi de date pentru sesiunile de 

programare din cadrul Hackathon-ului.

Partenerul are acces la hackathon și poate 

interacționa cu grupurile țintă de interes 

pentru recrutare.

+30 participanți

Vă poziționați ca suporter al competițiilor 

pe teme de inovație și vă creșteți brandul de 

angajator în randul grupurilor țintă de 

interes.

https://h3.hackathons.ro/

https://h3.hackathons.ro


Partener Strategic Partener Principal Partener

Promovare ca Partener Principal al 

competiției;

Acces în timpul competiției pentru 3 
reprezentanți;

Un loc în juriul H3;

Posibilitatea de a propune 1 mentor;

Acces la lista de câștigători;

Posibilitatea de a propune 1 temă sau
direcție pentru programare;

Posibilitatea de a oferi participanților

internship-uri în organizație și/sau 

produse personalizate cu identitatea 

vizuală a Partenerului.

Promovare ca Partener Strategic al

competiției;

Acces în timpul competiției pentru 5 
reprezentanți;

Un loc în juriul H3;

Posibilitatea de a propune 1 mentor;

Acces la lista de participanți;

Posibilitatea de a propune 2 teme sau
direcții pentru programare;

Posibilitatea de a oferi participanților

internship-uri în organizație;

Posibilitatea de a oferi un premiu cu 

numele organizație;

PACHETE DE SPONSORIZARE/PARTENER

Promovare ca Partener al 

competiției;

Acces în timpul competiției pentru 2 
reprezentanți;

Acces la lista de câștigători;

Posibilitatea de a propune 1 temă sau
direcție pentru programare;

Posibilitatea de a oferi participanților

internship-uri în organizație sau

produse personalizate;

2,500 euro+TVA 1,500 euro+TVA3,500 euro+TVA



9 MENTORI

Studenți facultăti 

tehnice, medicină, 

marketing; absolvenți 

& medici rezidenți

Specialiști din 

diverse domenii: IT, 

medical, marketing, 

care au ghidat 

participanții

1 RAAD Solutions-

HealthBox

2 Chronic Recomedik-

Asthma Health

2 CÂȘTIGĂTORI

Companii cu diverse 

domenii de activitate 

au oferit premii 

participanților și 

câștigătorilor

4 SPONSORI

ISTORIC: 17-19 iunie 
2022: H3, ediția II

5 ECHIPE

https://h3.hackathons.ro/

https://www.hackathons.ro/h3-healthcare-in-hospitals-hackathon/
https://www.hackathons.ro/h3-healthcare-in-hospitals-hackathon/
https://h3.hackathons.ro


Mentori 2022
-

Juriu 2022

ȘTEFAN BUSNATU, 

UMFCD

ION PETROVAI, 

FRESHBLOOD ANDREEA MARC, CGM

CRISTI SIMIONESCU, 

UAIC

CIPRIANA ȘTEFĂNESCU

IMAGO-MOL

MĂDĂLIN FRUNZETE, UPB CĂTĂLIN DAMIAN, UTI

DAN CRISTEA, AR



PLAN DE 
PROMOVARE

•

⚬

⚬

⚬

⚬

⚬

⚬

⚬

⚬

⚬

•
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• Machetă promovare Partener: 

Organizația X este Partener___ al H3

• Machetă de promovare Mentor*

• Machetă de promovare membru al 

Juriului**

• Menționarea calității de Partener în 

toate comunicările legate de 

competiție

*Valabil pentru Partenerii Strategici

**Valabil pentru Partenerii Strategici și 

cei Principali

Social media 
Hackathons 

+1.000 followers

• Machetă promovare Partener: Organizația 

X este Partener___ al H3

• Machetă de promovare Mentor*

• Machetă de promovare membru al 

Juriului**

• Menționarea calității de Partener în toate 

comunicările legate de competiție

*Valabil pentru Partenerii Strategici

**Valabil pentru Partenerii Strategici și cei 

Principali

PROMOVARE
ÎN SOCIAL MEDIA

7 pagini social media 
+23.500 followers

Linkedin OSC 
+2.900 followers

• Machetă promovare Partener: 

Organizația X este Partener___ al 

H3

• Menționarea calității de Partener 

în toate comunicările legate de 

competiție



ÎN CADRUL EVENIMENTULUI POST-COMPETIȚIE

Afișare logo pe materialele realizate pentru eveniment: roll ups, 

ecusoane, spider, agendă, vizual general de proiecție 

Menționarea Partenerului în discursurile de deschidere și 

încheiere ale competiției. 

Posibilitatea de a amenaja un stand/ tech corner în zona destinată 

Partenerilor* 

Posibilitatea de a susține un training Powered by / Delivered 

by / Provided by în sesiunile organizate înaintea 

competiției** 

Posibilitatea de a oferi participanților / câstigătorilor produse 

promoționale. Suport oferit de comitetul de organizare pentru 

networking cu participanții/ceilalți parteneri/ mentori/ juriu 

*Valabil pentru Partenerii Strategici și cei Principali 

**Valabil pentru Partenerii Strategici

Menționarea Partenerului în materialele realizate cu/ 

despre câștigătorii H3 și publicate pe site-ul H3, 

Hackathons.ro, ARLC.ro și OamenisiCompanii.ro și în 

paginile de social media asociate

Realizarea și publicarea unui interviu/testimonial despre 

importanța hackathons sau H3, cu un reprezentant din 

top management-ul Partenerului*

*Valabil pentru Partenerii Strategici și cei Principali

https://h3.hackathons.ro/

https://h3.hackathons.ro


H3-Healthcare in 
Hospitals Hackathon

5-7 MAI 2023, HIBRID – IAȘI ȘI ONLINE

Vă așteptăm!

https://h3.hackathons.ro
https://h3.hackathons.ro
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