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Echipa câștigătoare a competiției România eAwards 2022 are în 

componență un absolvent și o studentă UTCN! 

 

 

 

Joi, 15  septembrie, NTT Data România a premiat echipa câștigătoare a competiției 

România eAwards 2022, formată din 11 membri, între care Paul Tudor POP – absolvent 

al Facultății de Automatică și Calculatoare, din cadrul universității noastre și Maria 

GLIGA – studentă la aceeași facultate. Alături de ceilalți membri ai echipei și de mentorii 

lor, au conceput Manuscripto, https://www.manuscrito.ro/, un start-up românesc care 

dezvoltă o aplicație interactivă pe care cei mici o pot utiliza încă de la vârsta de 4 ani 

pentru a învăța să scrie de mână și a-și dezvolta abilitățile matematice. Proiectul este 

câștigătorul etapei locale eAwards 2022, premiat cu 10 000 de euro și avansează în 

marea finală de la Madrid unde va concura cu startup-uri din Belgia, Brazilia, Chile, 

Columbia, Spania, Olanda, Italia, Mexic, Peru, Portugalia, Zona DACH și Regatul Unit. Cel 

mai bun start-up va fi recompensat cu un premiu în valoare de 60.000 de euro și cu un 

program exclusiv de accelerare. 

Absolventul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, Paul Tudor Pop CPO (Chief Product 

Officer), a fost cel care a prezentat în cadrul evenimentului de la sediul NTT DATA 

Romania, aplicația pentru tablete Manuscripto: Am conceput aplicația astfel încât să 

fie compatibilă cu orice stylus (pix/creion special pentru ecrane tactile - n. red.), nu doar cu 

unele scumpe, cum ar fi cele de la Apple sau Samsung, pentru a nu fi costisitor. Totul este 

făcut local, s-a lucrat foarte mult la algoritm, astfel încât aplicația să nu necesite internet 

până la trimiterea progresului către cadrul didactic. Există o platformă pentru părinți și 

profesori, în momentul în care tableta se conectează la internet putem să vedem exact ce 

fac copiii noștri sau clasa.” 

 

 

https://www.manuscrito.ro/
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Tot el este cel care a primit în numele echipei, premiul câștigător. 
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Manuscrito se numără printre cele 12 start-up-uri înscrise la eAwards România 2022 , 

proiecte bazate pe tehnologii durabile, inovatoare, scalabile, care îmbunătățesc 

calitatea vieții sau vin cu soluții pentru probleme de sănătate sau mediu. 

Doamna Maria Metz, CEO-ul NTT Data România, i-a felicitat pe câștigători și a declarat: 

”Mă bucur foarte mult că am avut candidați mulți și buni. M-am uitat înainte la calculele 

juriului, să văd dacă decizia finală este corectă. Vă felicit pe toți cei care ați participat. Țineți 

aproape, există posibilitate să găsim alte metode de colaborare. Câștigătorilor le doresc 

mult succes la finala globală de la Madrid. Până la urmă veți fi un trendsetter pentru 

România. Mă bucură că avem azi, aici, o concentrație înaltă de administrație locală, 

universități și tineri entuziaști și implicați tot mai mult în societatea românească.” 

 

 

 

https://zcj.ro/eveniment/concurs-pentru-start-up-uri-organizat-de-ntt-data-romania-castigatorii-primesc-10000-de-euro-si-sansa-de-a-concura-pentru-inca-60000-in-finala-globala-de-la-madrid--237516.html

