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unPi - raport (scurt) de activitate - 2019 
Asociația unPi pentru Școlari a fost fondată în vara anului 2019 de către Ciprian, Andrei si Nicolae 
Manea cu încurajarea morala si financiara a 18 donatori care au devenit ulterior membri de 
onoare ai asociației. 

Asociația a devenit operaționala, cu toate formalitățile legale îndeplinite, la 1 octombrie 2019. 

Activitățile importante desfășurate de către asociație in timpul anului (financiar) 2019 au fost: 

• Crearea unei prezente online pe Internet la https://www.unpi.ro/, plus LinkedIn, FB, YT, TikTok 
• Organizarea de prezentări despre tehnologie la https://www.meetup.com/unPi-Golang-Meetup/ 
• Întâlnirea cu echipa de management a zitec.ro și cererea (noastră) de sponsorizare, refuzată. 
• Ciprian a participat in Berlin/Germania la conferința https://micromobility.io/, unde a avut 

norocul sa întâlnească o echipa inimoasa din Basarabia, căreia i-a acordat un interviu despre 
Asociația unPi pentru Scolari si misiunea noastră în România și Moldova (online la mm.unpi.ro)  

• Intermedierea de 4 alte donații private (“private” — donatorul a făcut o donație unPi directa unui 
tânăr sau copil pe care i-a selectat singur, dupa criterii proprii) către 2 copii si 2 tineri cu care 
vom porni cursul (pilot) de programare in Golang. 

• Ciprian a contactat mai multe ONG-uri, deja prezente in Romania, cu propuneri de colaborare în 
identificarea și sprĳinirea copiilor din familiile neprivilegiate. ONG-uri care au răspuns pozitiv 
propunerilor noastre si cu care suntem încă în discuții: https://infoarena.ro/, https://www.sos-
satelecopiilor.ro/, https://www.codekids.ro/, https://www.uipath.com/company/foundation 

• Ciprian a făcut video-uri de prezentare ale micului calculator personal unPi la am.unpi.ro 
• Echipa unPi a fost acceptata la concursul de robotică piwars.org 2020 din Cambridge/UK  
• Ciprian a făcut un mic curs in limbajul de programare pentru copii: Scratch 3 la scratch.unpi.ro 
• Asociația unPi a primit o sponsorizare de 5000 RON de la biotel.ro din Targoviste. Le mulțumim! 

Numai bine! 

Ciprian Manea 
Vice Presedinte 
Asociația unPi pentru Scolari 
https://www.unpi.ro/
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