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Asociația TEAM4Excellence 
TEAM4Excellence (T4E) este un ONG fondat în 2017, în Constanța. Organizația 
colaborează cu peste 15 profesioniști și voluntari, inclusiv manageri, profesori, formatori 
și personal administrativ, în activități de educație și conștientizare a rolului educației în 
cadrul societății. 

 

Misiune 

• Producem și transferăm inovație, experiență și cunoștințe prin cooperarea cu 
parteneri sociali, academici și de afaceri interni și internaționali. 

 

Viziune 

• Îmbunătățim condițiile socio-economice și calitatea vieții prin educație, cercetare 
și consultanță pentru a aborda provocările societale. 

 

Valori 

• Apreciem profesionalismul, servind comunitatea noastră și parteneriatele de 
colaborare.  

• Respectăm principiile Pactului Global al ONU, Declarația OIM privind principiile și 
drepturile fundamentale la locul de muncă. 

• Aderăm la obiectivele ONU de dezvoltare durabilă și obiectivele UE pentru 
educație. 

 

 
 

 

  

”Trăiește ca și cum vei muri mâine, învață ca și cum vei 

trăi pentru totdeauna”, Mahatma Gandhi 
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Activități derulate 

In perioada septembrie 2019 – septembrie 2020, Asociația TEAM4Excellence a 

organizat o serie de activități care au ajutat oamenii să dobândească cunoștințe 

suplimentare, atitudini, competențe și abilități transversale. 

 

• O acțiune de mentorat consolidat pentru dezvoltarea competențelor 

antreprenoriale și de marketing pentru dezvoltatorii de start-up  

• Două sesiuni de coaching și ghidare în carieră pentru a îmbunătăți incluziunea 

socială, dezvoltarea și capacitatea de angajare  

• Două evenimente pentru dotarea formatorilor și a cadrelor didactice cu 

competențe și abilități cheie pentru a încuraja dezvoltarea personală și 

profesională a tinerilor, adulților și profesioniștilor 

• O serie de 4 workshop-uri de antreprenoriat pentru încurajarea colaborării între 

oameni, organizații de sprijin, autorități publice și firme private 

• Un curs online pentru dezvoltarea abilităților analitice elaborat în colaborare cu 

parteneri internaționali, derulat cu participanți internaționali 

• Doua cursuri online pentru dezvoltarea competențelor digitale și de utilizare a 

resurselor social media în activitate 

• O campanie de conștientizare a importanței programelor de mobilitate încheiată 

cu o gală de promovare a proiectelor ERASMUS+ 
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Realizări 

Asociația TEAM4Excellence a obținut o serie de rezultate care contribuie la 

îndeplinirea misiunii asumate. 

 

• 1000+ elevi constănțeni participanți la 100+ ore de workshopuri față în față, 

facilitate de membrii asociației împreună cu voluntari internaționali pentru 

îmbunătățirea abilităților de gândire critică 

• 150+ de lucrători de tineret din 20 instituții de educație constănțene au participat 

la evenimentele facilitate de asociația noastră pentru schimb de bune practici 

• 45 de tineri trimiși în programe de mobilități internaționale sprijiniți pentru 

diseminarea și împărtășirea rezultatelor în cadrul comunității noastre 

• 11 parteneriate cu instituții de educație constănțene 

• 3 numere din revista Training Club Magazine, de care beneficiază în format 

printat 25 de școli constănțene. Revista cuprinde instrumente de educație non-

formală și este dezvoltată în colaborare cu parteneri interni și internaționali 

• 2 Cursuri de formare Competențe antreprenoriale și Competențe digitale, 

acreditate de ANC  

• 1 platformă de educație online pentru promovarea recunoașterii competențelor 

și cunoștințelor dobândite pe tot parcursul vieții și a educației non-formale 

• 1 ghid de integrare a designului instructional pentru dezvoltatorii și formatorii de 

cursuri online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

5 

 

Evenimente organizate 

Workshopurile, întalnirile de lucru dar si conferințele ocupă un loc important în cadrul 

acțiunilor noastre fiind conștienți și interesați de împărtășirea experiențelor și bunelor 

practici. Astfel, în mod continuu ne indeplinim misiunuea de a produce și transfera 

inovație, experiență și cunoștințe prin cooperarea cu parteneri sociali, academici și de 

afaceri interni și internaționali. 

• 23-29 Noiembrie 2019 – Seria de 5 workshopuri “Antreprenoriat prin Business 

Model Canvas” a contribuit la dezvoltarea competențelor antreprenoriale prin 

mentorat și consiliere pentru 20 de persoane interesate a să înființeze un start-

up. 

• 28 Noiembrie 2019 – Workshop-ul “Gândirea Critică face Diferența” a reunit 35 

de educatori care au identificat metode pentru dezvoltarea abilităților de 

leadership și gândire critică. 

• 21 Decembrie 2019 – Workshop-ul “Despre Mindfulness” a oferit un cadru 

excelent pentru 13 participanți pentru a învăța și practica tehnici de comunicare 

și programare neuro-lingvistică, a identifica stereotipuri, tipare, concepte sau 

prejudicii ce ne influențează în crearea opiniilor. 

• 18 Februarie 2020 - Conferința “Privește lumea ERASMUS+” a reprezentat o gală 

a proiectelor europene în care peste 100 de persoane din 10 organizații 

constănțene au împărtășit din experianța lor din cadrul programului ERASMUS+. 

• 22 Iulie 2020 - Conferința “Educația digitală” a adus împreună 25 de participanți 

implicați în mod frecvent și direct în activități de educație care au contribuit la 

identificarea și evaluarea soluțiilor pentru o educație digitală de calitate. 
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Proiecte finalizate 

Am contribuit la îmbunătățirea competențelor cheia a peste 1000 de tineri și adulți 

constănțeni. 

 

Proiectul M4Y – Media 4 You, 2019-2-RO01-KA105-064322 a fost implementat de 

Asociația TEAM4Excellence în parteneriat 10 organizații Europene din Grecia, Turcia, 

Slovacia, Bulgaria, Italia, Serbia, Republica Macedonia de Nord, Lituania, Germania și 

Croația. Rezultate: 

• Dezvoltarea competențelor cheie pentru 55 de tineri: participare la viața 

democratică, incurajarea incluziunii sociale și consumul responsabil de media 

• 11 lideri de grup și 55 de tineri participanți într-un dialog media constructiv 

• Creșterea capacității a 11 instituții de a încuraja tinerii să distingă informațiile de 

calitate în lumea digitală 

 

Proiectul BeYou – Be your own leader, 2019-2-RO01-ESC11-064315 a fost implementat 

de Asociația TEAM4Excellence împreună cu 8 organizații constănțene și 7 voluntari 

europeni. Rezultate: 

• Timp de 5 luni, 700+ elevi constănțeni și-au îmbunătățit abilitățile de gândire 

critică și de lucru în echipă prin participarea la 100 de ore de workshopuri 

• Propuneri concrete de implicare a tinerilor constănțeni în acțiuni comune cu 

voluntarii internaționali 

 

Proiectul #digiMedia, 2019-3-RO01-ESC11-077758 a fost implementat de Asociația 

TEAM4Excellence împreună cu 4 organizații constănțene și 7 voluntari europeni. 

Rezultate:  

• Timp de 4 luni, 350+ elevi constănțeni și-au îmbunătățit abilitățile de utilizarea a 

instrumentelor digitale pentru educație 

• 15 educatori s-au implicat în promovarea utilizării instrumentelor TIC in educație. 
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Proiecte în curs de implementare pentru tineri 

Prin proiectele finanțate în domeniul educației tinerilor contribuim la îmbunătățirea 

condițiilor socio-economice și a calității vieții prin educație, cercetare și consiliere. 

 

Proiectul e-CT – Empowering youth to critically analyse fake news, 2019-2-RO01-

KA205-064070 este implementat de Asociația TEAM4Excellence în parteneriat cu 

asociațiile SSF din Spania, Petit Pas din Italia, INBIE din Polonia și CEMEA din Franța. 

Proiectul vizează reducerea impactului negativ al știrilor false, prin: 

• Extinderea competențelor cheie ale 25 de lucrători de tineret și educatori pentru 

a contribui în mod adecvat la dezvoltarea abilităților de gândire critică 

• Dezvoltarea competențelor a 250 de tineri din țările partenere pentru a identifica, 

analiza și evalua știrile false și campaniile de dezinformare pe rețelele sociale 

• Crearea unui mediu favorabil pentru 25 de organizații de tineret, care să sprijine 

tinerii pentru a face față multitudinii de informații și potențiale știri false 

 

Proiectul DIGCIT – Strategic partnership to develop OER for teaching digital 

citizenship, 2019-3-RO01-KA205-078053 este implementat de Asociația 

TEAM4Excellence în parteneriat cu asociațiile SEAL din Cipru, Athens LLI din Grecia și 

AKO din Germania. 

Proiectul vizează crearea unui context european, prin: 

• Îmbunătățirea abilităților pedagogice a 80 de lucrători de tineret pentru utilizarea 

metodologiilor inovatoare MOOC 

• Dezvoltarea competențelor civice, protejând în același timp siguranța online a 

400 de tineri din țările partenere 

• Creșterea gradului de conștientizare a tinerilor și lucrătorilor de tineret cu privire 

la dezvoltarea abilităților de cetățenie digitală. 
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Proiecte în curs de implementare pentru tineri 

Prin proiectele finanțate în domeniul educației tinerilor contribuim la îmbunătățirea 

condițiilor socio-economice și a calității vieții prin educație, cercetare și consiliere. 

 

Proiectul EnMind – Enetrpreneurial mindset for future work, 2020-1-RO01-KA205-

078727 este implementat de Asociația TEAM4Excellence în parteneriat cu asociațiile 

Istanbul Valiligi din Turcia, Co-Labory din Italia și INBIE din Polonia. 

Proiectul vizează crearea unui context de încurajare a antreprenoriatului, prin: 

• Dezvoltarea abilităților de antreprenoriat (cu accent pe antreprenoriatul social) 

ale tinerilor, utilizând abordări inovatoare 

• Creșterea spiritului de inițiativă al tinerilor 

• Îmbunătățirea cooperării între organizațiile de tineret 

 

Proiectul ROBO YOUTH – Partnership for innovative new technology education, 2019-

2-PL01-KA205-066193 este implementat de Fundația With a Robot by the Hand din 

Polonia în parteneriat cu asociațiile TEAM4Excellence din România și ERS Student din 

Turcia. 

Proiectul sprijină educația non-formală pentru tineri în domeniul tehnologiilor moderne: 

robotică, automatizare, electronică și mecanică de programare, prin: 

• Dezvoltarea unui program educațional inovator în domeniul tehnologiilor 

moderne 

• Înființarea de laboratoare de robotică pentru crearea condițiilor optime de 

cooperare și educație non-formală inovatoare  

• Implementarea unui program educațional ce combină tehnologia nouă și 

antreprenoriatul într-un mod inovator pentru a dota tinerii cu competențe ce le 

vor spori oportunitățile de angajare pe piața modernă a muncii. 
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Proiecte în curs de implementare pentru adulti 

Prin proiectele finanțate în domeniul educației adulților contribuim la îmbunătățirea 

condițiilor socio-economice și a calității vieții prin educație, cercetare și consiliere. 

 

Proiectul SENIOR - Supporting Elderly Needs Is Our Responsibility, 2020-1-RO01-

KA204-080320, este implementat de Asociația TEAM4Excellence în parteneriat cu 

asociațiile DESES 3 din Spania, Petit Pas din Italia, INBIE din Polonia și Voluntariat Pentru 

Viață din România. 

 

Proiectul vizează sporirea capacității educatorilor și a organizațiilor de adulți pentru a 

sprijini seniorii să rămână activi pe tot parcursul vieții, prin: 

• Extinderea competențelor digitale ale educatorilor și ale personalului care sprijină 

cursanții seniori 

• Dezvoltarea unui mecanism de monitorizare a eficienței politicilor de învățare 

pentru seniori 

• Crearea unui mediu favorabil pentru organizațiile de adulți, care să sprijine 

persoanele în vârstă să rămână active și în timp ce îmbătrânesc 

• Combate stereotipurile negative despre persoanele în vârstă de peste 65 de ani 

 

Proiectul - Improving Adult Education Capabilities, 2020-1-RO01-KA104-079695, 

vizează îmbunătățirea competențelor cheie ale profesioniștilor din educația adulților și 

creșterea calității educației adulților la nivel european. 

• 18 persoane din diferite domenii de educație iși vor dezvolta competențele în 

domeniul educației adulților 

• Vor participa la instruire și schimb de experiență în Spania, Italia, Polonia și 

Slovenia.  
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Parteneri naționali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parteneri internaționali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru ca rezultatele să fie vizibile și să producă efecte pozitive, Asociația 

TEAM4Excellence are încheiate parteneriate cu organizații naționale și Europene. 
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Prezența în presă 

 

• 7 Octombrie 2019, Tineri din 10 țări, interesați de media, se reunesc la Constanța, 

Ziarul Telegraf, 1378 accesări 

• 9 Octombrie 2019, Tineri din 10 țări europene, la Constanța, Ziarul Cuget Liber, 

143 vizualizări 

• 10 Octombrie 2019, Constanța locul de întâlnire pentru 20 de reprezentanți a 

zece organizaţii nonguvernamentale europene, Ziare.com 

• 10 Octombrie 2019, Constanța se pregătește pentru cea mai amplă reuniune 

finanțată prin Erasmus+, Constanța press, 299 vizualizări 

• 22 Octombrie 2019, Ziua învățării nonformale -„Împreună putem sparge bariera 

de 1000 de evenimente!” , Ziarul Cuget Liber, 260 vizualizari 

• 5 Noimebrie 2019, Intervi TV cu titlul Reuniune Erasmus la malul marii, difuzat la 

Dotto TV, pe canalul TV al UMC, facebook si pe canalul de youtube, 1.86K 

subscribers 

• 19 Februarie 2020, Priveste lumea Erasmus – Eveniment la Universitatea 

Maritimă din Constanța, Ziarul Cuget Liber, 390 vizualizari 

• 19 Mai 2020, Platformă de învățare online inițiată de o asociație constănțeană și 

finanțată cu aproape 200.000 Euro, Ziarul Ziua de Constanța, 1862 vizualizari 

• 26 Octombrie 2020, Inaugurare Laborator de robotică la Liceul de 

Telecomunicaţii, Ziarul Cuget Liber, 345 vizualizări 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


