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1. Cursuri @ Hub Educațional Cartier Hub LearnEX – Ianuarie – 

Decembrie 2021 

a. Obiective 
Obiectivele cursurilor susținute în cadrul Hubului Educațional Cartier Hub Learnex sunt: 

 De a identifica și înțelege emoțiile și nevoile copilului pentru a consolida 

încrederea și stima de sine, ajutându-l să se descopere și să-și formeze propriile 

abilități 

 De a susține și să stimula excelența în educația formală și nonformală, pentru 

descoperirea și dezvoltarea potențialului maxim al copiilor și tinerilor 

 De a determina o bună adaptare și integrare a acestora într-o societate dinamică 

 Cursurile desfășurate în cadrul Hubului Educațional Cartier Hub Learnex sunt: 

o Robotică și Programare We-Do 

o Robotică și programare Mindstorm EV3 

o Clubul de Matematică – MATHS4ALL - 

https://www.facebook.com/learnexro/photos/a.1810102175718435/446690269

6705023/ 

o Printare 3D pentru începători 

o Modelare și printare 3D 

o Robotică CODERz – Robotică Virtuală cu Simulator - 

https://www.facebook.com/learnexro/videos/390969266150304 

o Arta cunoașterii propriului PC - 

https://www.facebook.com/learnexro/videos/1606518433019402 

o Atelier Dreptaru – cursuri de desen, grafică și pictură 

b. Beneficiari 
 Beneficiari direcți  

 Robotică și Programare We-Do – 6-9 ani 

 Robotică și programare Mindstorm EV3 – 10-18 ani 

 Clubul de Matematică – MATHS4ALL – 12-18 ani 

 Printare 3D pentru începători – 12-18 ani 

 Modelare și printare 3D – 12-18 ani 

 Robotică CODERz – Robotică Virtuală cu Simulator – 9-12 ani 

 Arta cunoașterii propriului PC – 12-18 ani 

 Atelier Dreptaru – 8-14 ani 



   
 

   
 

c. Indicatori 

 

Figură 1 Indicatori – Cursuri Learnex 

d. Impact 
Impactul cursurilor este definit prin faptul că participanții au descoperit noi hobby-uri, direcții 

de studiu, cât și prin faptul că au realizat performanțe la concursurile la care au participat. 

e. Promovare 
Promovarea cursurilor – pe rețeaua de socializare Facebook – pe canalele oficiale ale Asociației 

Suport ”Regiunea Centru”, a Hubului Educațional Cartier Hub Learnex și a partenerului Cartier 

Hub Coresi. 

Link-uri în care concursul a fost menționat: 

 https://docs.google.com/.../11FSRg9TbFpAQT096CAoL7AV.../edit 

 https://coresibrasov.ro/copiii-invata-ceea-ce-traiesc-cartier-hub-brasov-un-proiect-

educational-dedicat-comunitatii-

coresi/?fbclid=IwAR3AWKuVtg14KpalvSHQYl0oJXF9l1xs7cKTmj9uLUrs8B-

1tSb7GLOwDVo 

 https://www.facebook.com/learnexro/videos/1696625363869776 

În figurile următoare sunt prezentate momente reprezentative din perioada cursurilor: 

 

Figură 2 Imagine reprezentativă – Cursuri Learnex_1 
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Figură 3 Imagine reprezentativă – Cursuri Learnex_2 

 

Figură 4 Imagine reprezentativă – Cursuri Learnex_3 

 

Figură 5 Imagine reprezentativă – Cursuri Learnex_4 



   
 

   
 

 

Figură 6 Imagine reprezentativă – Cursuri Learnex_5 

 

Figură 7 Imagine reprezentativă – Cursuri Learnex_6 

 

Figură 8 Imagine reprezentativă – Cursuri Learnex_7 



   
 

   
 

 

Figură 9 Imagine reprezentativă – Cursuri Learnex_8 

 

Figură 10 Imagine reprezentativă – Cursuri Learnex_9 

 

Figură 11 Imagine reprezentativă – Cursuri Learnex_10 



   
 

   
 

 

Figură 12 Imagine reprezentativă – Cursuri Learnex_11 

 

f. Testimoniale 

 "Este foarte frumos la cursul de robotică și ne place foarte mult să ne jucăm cu Lego” 

– Vlad D., 12 ani 
 ”Proiectarea 3D este foarte, foarte grea și frumoasă” – Dragoș P., 13 ani 

 ”Este foarte frumos la WeDo” – Albert B., 6 ani 

 



   
 

   
 

2. Digital Nerds Contest – 06.04.2021-18.04.2021 

a. Obiective 
Obiectivele concursului “Digital Nerds Contest” sunt: 

 Aplicarea cunoștințelor cumulate din domeniul IT de către copii, elevi și studenți: 

 Juniori în Programare – pentru copii din ciclul primar; 

 Realizarea unei aplicații/joc în orice platformă, utilizând programarea 

cu blocuri – tema: ”Orașul meu inteligent” 

 Copii în STEM – pentru tinerii din ciclul gimnazial; 

 Realizarea unei aplicații/joc într-o platformă ce permite să scrie cod – 

tema: ”Orașul meu inteligent”. 

 Tineri în IT – 2 categorii: elevi de liceu și studenți; 

 Realizarea unei aplicații, joc sau sistem embedded – tema: ”Ce ne-a 

învățat 2020?” 

În perioada concursului au fost organizate o serie de conferințe pe diverse teme din domeniul 

IT, susținute de 23 de specialiști în domeniu (India, China, Belgia, România): 

 Inteligență artificială; 

 Robotică; 

 Mecatronică; 

 Soluții de robotizare și automatizare; 

 Managementul datelor; 

 Securitate cibernetică; 

 Tehnologia în Agricultură – agricultura de precizie; 

 Meseriile viitorului si IT – ul; 

 Hardware la purtator; 

 Alfabetizare prin internet; 

 Cyber-bullying; 

 E-sanatate. 

b. Beneficiari 
Participanții în concursul “Digital Nerds” sunt: 

 Beneficiari direcți  

 

Figură 13 Număr participanți concurs - Concurs ”Digital Nerds” 
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 Beneficiari indirecți: 

Peste 1000 de persoane/ zi conferință care au urmărit activitatea conferinței și a concursului 

pe platforma dedicată, cât și pe Facebook Live. 

c. Indicatori 

 

Figură 14 Indicatori – Concurs ”Digital Nerds” 

d. Impact 
Impactul concursului este definit prin faptul că s-a reușit întrunirea unor specialiști în domeniul 

IT cu aspiranți care și-au dovedit cunoștințele conform cu baremele de concurs propuse. 

e. Promovare 
Promovarea proiectului – pe rețeaua de socializare Facebook – pe canalele oficiale ale 

Asociației Suport ”Regiunea Centru” și a partenerului Cartier Hub Coresi. 

Link-uri în care concursul a fost menționat: 

 https://www.facebook.com/photo?fbid=162063069117923&set=a.162075322450031 

 https://www.ttonline.ro/revista/t-t-plus/incep-inscrierile-la-prima-editie-a-concursului-

online-de-programare-digitalnerds-din-8-

februarie?fbclid=IwAR2PHgGt0kauoiYoO52nfFxRAvVDOuUkIT3RQur59aQGwsM

mL_JKQwEtlQo 

 https://www.facebook.com/DigitalNerdsContest 

În figurile următoare sunt prezentate momente reprezentative din perioada proiectului: 
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Figură 15 Imagine reprezentativă – Concursul ”Digital Nerds”_1 

 

Figură 16 Imagine reprezentativă – Concursul ”Digital Nerds”_2 

 



   
 

   
 

 

Figură 17 Imagine reprezentativă - Concurs ”Digital Nerds”_3 



   
 

   
 

 

Figură 18 Imagine reprezentativă - Concurs ”Digital Nerds”_4 

 

Figură 19 Imagine reprezentativă - Concurs ”Digital Nerds”_5 

 

Figură 20 Imagine reprezentativă - Concurs ”Digital Nerds”_6 

 

 

 



   
 

   
 

 

 

Figură 21 Imagine reprezentativă - Concurs ”Digital Nerds”_7 

 

Figură 22 Imagine reprezentativă - Concurs ”Digital Nerds”_8 

 

Figură 23 Imagine reprezentativă - Concurs ”Digital Nerds”_9 



   
 

   
 

 

Figură 24 Imagine reprezentativă - Concurs ”Digital Nerds”_10 

 

f. Testimoniale 

 "Referitor la trafic, soluția propusa prin proiect a fost de a utiliza mașini electrice 

autonome.Avantajul acestora este in primul rand de eliminarea erorilor umane, cu 

consecințe asupra diminuării numărului de accidente rutiere si victime ale acestora." - 

Telea Mihai, locul I, Copii in STEM 

 "Conceptul nostru vine în continuarea lanțului de procese ce duc la scăderea emisiilor 

de carbon și într-un final la salvarea ,,casei noastre" de un cataclism iminent. " - - 

Pricope Marius si Popa Petru, Locul I, Tineri in IT, Universitate 

 "Toată ideea jocului se axează pe Dr. Tim, un om de știință care vine din viitor să învețe 

oamenii din perioada pandemiei importanța purtării măștii." - - Mihalache Luca si 

Mihăescu Tudor, Locul II, Tineri in IT, Liceu 



   
 

   
 

3. TEDx Brașov 2021 Time to Upgrade– 05.06.2021 

a. Obiective 
Obiectivele evenimentului sunt: 

 De a propune soluții la problemele generate de dezvoltarea IA. 

 De a descoperi idei noi referitoare la Management, Leadership, Marketing, 

Dezvoltare Personală și Educație de la speakerii invitați. 

Participanți din partea Asociației Suport ”Regiunea Centru”: 

 Silvia Daniela Pohrib – ”Educația alternativă” - https://youtu.be/ic2bhhPa3Zw 

 Patricia Preda – ”Acum este cel mai bun moment să înveți!” - 

https://www.youtube.com/watch?v=BLKT-Aai2B0 

b. Beneficiari 
 Beneficiari – persoanele care au participat la eveniment fizic, cât și persoanele care 

urmăresc online înregistrările. 

c. Impact 
Impactul evenimentului este definit prin faptul că a reunit persoane care au ca scop comun tema 

propusă de organizator. 

d. Promovare 
Promovarea proiectului – pe rețeaua de socializare Facebook – pe canalele oficiale ale 

Asociației Suport ”Regiunea Centru” și a partenerului Cartier Hub Coresi, site-ul oficial al 

organizatorului. 

Link-uri în care evenimentul a fost menționat: 

 https://coresibrasov.ro/evenimente/tedxbrasov-time-to-

upgrade/?fbclid=IwAR1GtD5u9PWs7H9N_AI_ySyoaWx67W6vIKYIdwOGT1aGG

NYuKrLkAlUcYmU 

 https://www.facebook.com/events/336603277797233/ 

 https://tedxbrasov.com/time-to-upgrade-2/ 

 https://www.facebook.com/tedxbrasov/?ref=page_internal 

În figurile următoare sunt prezentate momente reprezentative din perioada proiectului: 

 

Figură 25 Imagine reprezentativă – TEDx Brașov 2021_1 



   
 

   
 

 

Figură 26 Imagine reprezentativă – TEDx Brașov 2021_2 

 

Figură 27 Imagine reprezentativă – TEDx Brașov 2021_3 

 



   
 

   
 

4. Jocurile Cartierului – 07.06.2021-30.09.2021 

a. Obiective 
Obiectivele proiectului “Jocurile Cartierului” sunt: 

 Promovarea conceputului de viață activă în comunitatea brașoveană: 

 prevenirea răspândirii sedentarismului și obezității; 

 Inițierea și promovarea de evenimente sportive. 

 Furnizarea de consultanță individuală pentru cei ce doresc să organizeze evenimente 

similare. 

 Crearea unui mediu favorabil pentru practicarea sportului în masă. 

 Asigurarea și elaborarea amplasamentelor necesare pentru desfășurarea activităților. 

 Coordonarea activităților alături de reprezentanții colaboratori. 

 Asigurarea participării active în siguranță a participanților de către voluntari. 

b. Beneficiari 
Beneficiarii proiectului “Jocurile Cartierului” sunt: 

 Beneficiari direcți  

 

Figură 28 Număr beneficiari direcți - Proiect ”Jocurile Cartierului” 

 Beneficiari indirecți 

 

Figură 29 Număr beneficiari indirecți - Proiect ”Jocurile Cartierului” 
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c. Indicatori 

 

Figură 30 Indicatori - Proiect ”Jocurile Cartierului” 

d. Impact 
Impactul proiectului este- adaptabilitatea pentru orice situație neprevăzută – condiții meteo 

nefavorabile sau condiții ce implică siguranța sanitară. 

e. Promovare 
Promovarea proiectului – pe rețeaua de socializare Facebook – pe canalele oficiale ale 

Asociației Suport ”Regiunea Centru” și a partenerului Cartier Hub Coresi. 

Link-uri în care proiectul a fost menționat: 

 https://www.facebook.com/media/set/?vanity=asociatiasuport&set=a.4475829635768

996 

 https://www.facebook.com/media/set/?vanity=asociatiasuport&set=a.4464611530224

140 

 https://www.facebook.com/media/set/?vanity=asociatiasuport&set=a.4475829635768

996 

 https://www.facebook.com/fundatiacomunitarabrasov/videos/674573400202689 

 

În figurile următoare sunt prezentate momente reprezentative din perioada proiectului: 
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Figură 31 Imagine reprezentativă - Proiect ”Jocurile Cartierului”_1 

 

Figură 32 Imagine reprezentativă - Proiect ”Jocurile Cartierului”_2 

 

Figură 33 Imagine reprezentativă - Proiect ”Jocurile Cartierului”_3 



   
 

   
 

 

Figură 34 Imagine reprezentativă - Proiect ”Jocurile Cartierului”_4 

 

Figură 35 Imagine reprezentativă - Proiect ”Jocurile Cartierului”_5 

 

Figură 36 Imagine reprezentativă - Proiect ”Jocurile Cartierului”_6 



   
 

   
 

 

Figură 37 Imagine reprezentativă - Proiect ”Jocurile Cartierului”_7 

f. Testimoniale 

 “Participarea la acest eveniment a dus la readucerea zâmbetului copilului pe față, s-au 

simțit valorificați, se bucură din nou de socializare și de punerea în valoare a fiecărui 

copil. 

Activitățile sportive le sunt benefice în buna dezvoltare a copilului atât fizică, cât și 

psihică.” Viorel Faur- Viodance 

 “Lumea copiilor în luna copiilor. O mică lume de oameni mari și mici s-a adunat în 

Coresi pe 25 iunie 2021 să se joace. Dansul, muzica, întrecerile sportive și voia buna 

au fost ingredientele principale ale unui eveniment reușit din toate punctele de vedere.”- 

Pohrib Daniel- Asociația Bike`s cool 



   
 

   
 

5. Bucurie în Cartier – 31.07.2021 

a. Obiective 
Obiectivele proiectului “Bucurie în Cartier” sunt: 

 Promovarea conceputului de viață activă în comunitatea brașoveană, alături de 

partenerii proiectului (Inspectoratul de Jandarmi Județean ”Nicolae Titulescu” 

Brașov, Clubul de volei – Bravol și Profit și Fundația Comunitară Brașov, Coresi 

Shopping Resort): 

 prevenirea răspândirii sedentarismului și obezității; 

 Inițierea și promovarea de evenimente sportive; 

 Informații cu privire la securitate pentru perioada drumețiilor; 

 Informații cu privire la o nutriție sănătoasă. 

 Crearea unui mediu favorabil pentru practicarea sportului în masă. 

 Asigurarea și elaborarea amplasamentelor necesare pentru desfășurarea activităților. 

 Coordonarea activităților alături de reprezentanții colaboratori. 

b. Beneficiari 
Beneficiarii proiectului “Bucurie în Cartier” sunt locuitorii orașului Brașov. 

c. Impact 
Impactul proiectului este- conștientizarea participanților cu privire la modalitățile prin care se 

poate duce o viață sănătoasă: nutriție adecvată și sport. 

d. Promovare 
Promovarea proiectului – pe rețeaua de socializare Facebook – pe canalele oficiale ale 

Asociației Suport ”Regiunea Centru” și a partenerilor menționați. 

Link-uri în care proiectul a fost menționat: 

 https://www.facebook.com/events/335389584981429?ref=newsfeed 

 https://stayhappening.com/e/bucurie-%C3%AEn-cartier-E2ISTSH92F3 

În figurile următoare sunt prezentate momente reprezentative din perioada proiectului: 

 

Figură 38 Imagine reprezentativă - Proiect ”Bucurie în Cartier”_1 



   
 

   
 

 

Figură 39 Imagine reprezentativă - Proiect ”Bucurie în Cartier”_2 

 

Figură 40 Imagine reprezentativă - Proiect ”Bucurie în Cartier”_3 

 

Figură 41 Imagine reprezentativă - Proiect ”Bucurie în Cartier”_4 

 

Figură 42 Imagine reprezentativă - Proiect ”Bucurie în Cartier”_5 



   
 

   
 

6. Strategie în educație – 11.08.2021 

a. Obiective 
Obiectivele “Strategie în educație” sunt dezvoltarea unui parteneriat strategic pentru educație 

– 2030, cât și unirea în același scop comun a unor instituții publice, cât și a unor companii 

private (Asociația Suport ”Regiunea Centru”, Hubul Educațional Learnex, Asociația Ascendis, 

Miele, Stabilus, Asociația Știi, Universitatea Transilvania din Brașov, Inspectoratul Școlar 

Brașov, Camera de Comerț și Industrie Brașov, RoAgora, CONAF). 

b. Beneficiari 
Beneficiarii parteneriatului sunt profesori și tineri de toate vârstele, din școlile și universitățile 

din România 

c. Impact 
Impactul parteneriatului este dezvoltarea și propunerea implementării conceptului de educație 

5.0. 

d. Promovare 
Promovarea proiectului – pe rețeaua de socializare Facebook – pe canalele oficiale ale 

partenerilor menționați și pe paginile web ale partenerilor. 

Link-uri în care proiectul a fost menționat: 

 https://www.facebook.com/learnexro/posts/4307019679359993 

 https://www.roxanaminzatu.ro/blog/parteneriat-strategic-pentru-educatie-2030-o-

noua-sesiune-de-lucru.html 

În figurile următoare sunt prezentate momente reprezentative din perioada proiectului: 

 

Figură 43 Imagine reprezentativă – Strategie în educație_1 



   
 

   
 

 

Figură 44 Imagine reprezentativă – Strategie în educație_2 

 

Figură 45 Imagine reprezentativă – Strategie în educație_3 



   
 

   
 

7. Implicare în economia socială – interviu cu reprezentanții 

Asociației Clusterului Comunitar de Economie Socială – 

17.08.2021 

a. Obiective 
Interviu cu reprezentanții ACCES - Asociația Clusterul Comunitar de Economie Socială. 

Invitați: Silvia Daniela Pohrib ~ președinte Asociația Suport pentru Regiunea Centru, Mariana 

Busuioc ~ directorul Asociaţiei de Servicii Sociale SCUT, Maricel Maroti ~ președinte 

Organizatia Nationala Cercetasii Romaniei (O.N.C.R.) Filiala Brasov „Virgil Onitiu”, Antonia 

Domokos - reprezentant Asociația Rază de Speranță/Întreprinderea socială Academia de Bine, 

Gál András Zsolt ~ președinte ACCES -Asociația Clusterul Comunitar de Economie 

Socială/Presedintele Asociatiei “Aici pentru Tine” și membru fondator. 

b. Promovare 
Promovarea interviului – pe rețeaua de socializare Facebook – pe canalele oficiale ale 

invitaților, cât și pe site-ul web al organizatorului. 

Link-uri în care interviul a fost menționat: 

 https://www.novapress.ro/video/aici-pentru-tine/emisiune-16-august-

202108169565.html?fbclid=IwAR0KrmPM3dfli5BYLUj2pgZRI_oCwqFVXblYQgD

Syz5XB4zpw5D3A6sw4vI 

 https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.novapress.ro%2Fvideo%2Fa

ici-pentru-tine%2Femisiune-16-august-

202108169565.html%3Ffbclid%3DIwAR1APyjycAT9_nbUe_pk3wkegZZvCt8DL-

b3dooOTsjDrR8GDT8PlL1vMxQ&h=AT3leCyEUfQa3QnI3FpE_N16x2dVcXy9-

4jD5a4fCqQai1s_Z0MjOn9JttHLhdLy9BIOv4cWU3744N617Dpevsud7JTphcn3Lrsu

512kP98r5fCHuWqcRZFNgRycdPSfjjim 

În figurile următoare sunt prezentate momente reprezentative din perioada interviului: 

 

Figură 46 Imagine reprezentativă – Interviu_1 



   
 

   
 

 

Figură 47 Imagine reprezentativă – Interviu_2 



   
 

   
 

8. Pedalează în Coresi – 11.09.2021 

a. Obiective 
Obiectivele proiectului “Pedalează în Coresi” sunt: 

 Realizarea unui concurs de biciclete pentru copii cu vârste cuprinse între 7-14 

ani, sub îndrumarea organizatorilor (Asociația Suport ”Regiunea Centru” în 

parteneriat cu Asociația Bike`s Cool). 

b. Beneficiari 
Beneficiarii proiectului “Pedalează în Coresi” sunt: 

 Beneficiari direcți – peste 50 de participanții înscriși, conform cu regulamentul 

concursului – copii cu vârste cuprinse între 7-14 ani. 

c. Impact 
Impactul proiectului este conștientizarea nevoilor de promovare a comportamentelor ecologice. 

d. Promovare 
Promovarea proiectului – pe rețeaua de socializare Facebook – pe canalele oficiale ale 

Asociației Suport ”Regiunea Centru” , ale Asociației Bike`s Cool, cât și în rapoartele 

evenimentului Forumul Orașelor Verzi. 

Link-uri în care proiectul a fost menționat: 

 https://www.facebook.com/events/4476786209030884/?ref=newsfeed 

 https://fovbv.ro/file-zone/rapoarte/Raport%20final%20FOV_2021.pdf 

În figurile următoare sunt prezentate momente reprezentative din perioada proiectului: 

 

Figură 48 Imagine reprezentativă - Proiect ”Pedalează în Coresi”_1 



   
 

   
 

 

Figură 49 Imagine reprezentativă - Proiect ”Pedalează în Coresi”_2 

 

Figură 50 Imagine reprezentativă - Proiect ”Pedalează în Coresi”_3 

 

Figură 51 Imagine reprezentativă - Proiect ”Pedalează în Coresi”_4 



   
 

   
 

9. WRO2021 – Olimpiada de Robotică – 25.09.2021 

a. Obiective 
Obiectivele Concursului WRO2021 – Worlds Robot Olympiad: 

 Promovarea științei, tehnologiei și educației. 

 Încurajarea participanților să învețe și să dobândească noi competențe. 

 Oferă oportunitatea de a promova gândirea creativă, de a îmbunătăți abilitățile de 

comunicare, de a consolida capacitatea de a dobândi noi cunoștințe, cele mai relevante 

pentru educație. 

 De a extinde viziunea tinerilor în domeniul științei și tehnicii. 

b. Beneficiari 
Beneficiarii sunt participanții din cadrul Hubului Educațional Learnex: 

 Locul I – etapa națională – ”Learnex Junior” – Sebastian Pufu și Andrei Palca, trainer 

Ionuț Filea cu proiectul ” Electric generator system with solar panel” - 

https://www.facebook.com/learnexro/posts/4466713306723962 

 Locul 4 – etapa națională – ”Learnex Senior” – Dragoș Pohrib și Tudor Panait, trainer 

Ionuț Filea, cu proiectul ” Smart Energy generating Sewer System” - 

https://www.facebook.com/learnexro/posts/4466694046725888 

 Locul 2 – etapa națională – ”Learnex Senior”  - Patricia Preda și Tudor Mihăescu, 

trainer Horia Cofari, cu proiectul ”ECO CITY” - 

https://www.facebook.com/learnexro/posts/4466662756729017 

c. Impact 
Impactul participării în cadrul competiției WRO2021 este faptul că a încurajat participanții să 

realizeze performanță, iar colegii lor care participă la activitățile desfășurate în cadrul hubului 

să le urmeze exemplul. 

d. Promovare 
Promovarea competiției – pe rețeaua de socializare Facebook și pe canalele oficiale ale 

organizatorului competiției. 

Link-uri în care proiectul a fost menționat: 

 https://www.facebook.com/WRO-Romania-444406228945767/ 

 http://www.wroromania.ro/wro-2021/ 

 https://www.facebook.com/learnexro 

În figurile următoare sunt prezentate momente reprezentative din perioada competiției: 



   
 

   
 

 

Figură 52 Imagine reprezentativă - WRO_1 

 

Figură 53 Imagine reprezentativă – WRO_2 

 

Figură 54 Imagine reprezentativă – WRO_3 



   
 

   
 

 

Figură 55 Imagine reprezentativă – WRO_5 

 

Figură 56 Imagine reprezentativă – WRO_6 

 

Figură 57 Imagine reprezentativă – WRO_7 



   
 

   
 

10. Proiect ”SMARTSUPPORT4ALL” – 23.09.2021- 26.09.2021 

și 30.09.2021- 03.10.2021 

a. Obiective 
Obiectivele proiectului “SMARTSUPPORT4ALL” sunt: 

 Formarea grupului țintă în domeniul roboticii într-o perioadă de 2 luni. 

 Formarea grupului țintă în domeniul antreprenoriatului într-o perioadă de 2 luni. 

 Formarea grupului țintă în vederea însușirii unor noțiuni de prim ajutor 

 Asigurarea resurselor umane și materiale necesare desfășurării proiectului. 

 Asigurarea și susținerea sesiunilor de educație nonformală și peer education online și 

offline (în taberele organizate la Zărnești – Hostel Piatra Craiului) 

b. Beneficiari 
Beneficiarii proiectului “SMARTSUPPORT4ALL” sunt 30 de tineri cu vârsta între 14 și 25 de 

ani, din județul Brașov. 

c. Impact 
Impactul proiectului este conștientizarea în rândul tinerilor asupra domeniilor de antreprenoriat 

și robotică. 

d. Promovare 
Promovarea proiectului – pe rețeaua de socializare Facebook – pe canalele oficiale ale 

Asociației Suport ”Regiunea Centru” și a partenerilor (ACCES- Asociația Clusterul Comunitar 

de Economie Socială, European Academy of the Regions, CARTIER HUB CORESI, 

RoboHub.ai., Jurnalul de Mâine, Lexdata, Ingenius Hub Brașov, Asociația pentru Știința, 

Tehnologie și Întreprinzători Inovativi, Fundația Autonom, MIELE BRAȘOV). 

Link-uri în care proiectul a fost menționat: 

 https://www.facebook.com/asociatiasuport/posts/4766979056654051 

 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.4751045671580723&type=3 

În figurile următoare sunt prezentate momente reprezentative din perioada proiectului: 

 

Figură 58 Imagine reprezentativă - Proiect ”SMARTSUPPORT4ALL”_1 



   
 

   
 

 

Figură 59 Imagine reprezentativă - Proiect ”SMARTSUPPORT4ALL”_2 

 

Figură 60 Imagine reprezentativă - Proiect ”SMARTSUPPORT4ALL”_3 

 

Figură 61 Imagine reprezentativă - Proiect ”SMARTSUPPORT4ALL”_4 



   
 

   
 

 

Figură 62 Imagine reprezentativă - Proiect ”SMARTSUPPORT4ALL”_5 

 

Figură 63 Imagine reprezentativă - Proiect ”SMARTSUPPORT4ALL”_6 

 

Figură 64 Imagine reprezentativă - Proiect ”SMARTSUPPORT4ALL”_7 

 

Figură 65 Imagine reprezentativă - Proiect ”SMARTSUPPORT4ALL”_8 



   
 

   
 

 

 

Figură 66 Imagine reprezentativă - Proiect ”SMARTSUPPORT4ALL”_9 

 

Figură 67 Imagine reprezentativă - Proiect ”SMARTSUPPORT4ALL”_10 

 

Figură 68 Imagine reprezentativă - Proiect ”SMARTSUPPORT4ALL”_11 



   
 

   
 

11. Proiect ”LEARNEX4ALL” – 08.11.2021- 26.11.2021 

a. Obiective 
Obiectivele proiectului “LEARNEX4ALL” sunt: 

 Formarea grupului țintă în domeniul roboticii. 

 Formarea grupului țintă în domeniul antreprenoriatului. 

 Formarea grupului țintă în domeniul proiectării și printării 3D. 

 Asigurarea resurselor umane și materiale necesare desfășurării proiectului. 

 Asigurarea și susținerea sesiunilor de educație offline și online (taberă online 

12.11.2021- 14.11.2021 și 19.11.2021- 21.11.2021) 

b. Beneficiari 
Beneficiarii proiectului “LEARNEX4ALL” sunt 40 de tineri cu vârsta între 14 și 25 de ani (au 

primit un tricou și un kit educațional – MicroBit și au fost învățați  cum poate fi programat 

explicându-se concepte precum Smart City, IoT, mașini autonome), din 6 județe, 4 voluntari, 

4 formatori. 

c. Impact 
Impactul proiectului este conștientizarea în rândul tinerilor asupra domeniilor de 

antreprenoriat, robotică, proiectare și printare 3D. 

d. Promovare 
Promovarea proiectului – pe rețeaua de socializare Facebook – pe canalele oficiale ale 

Asociației Suport ”Regiunea Centru” și a partenerilor (ACCES- Asociația Clusterul Comunitar 

de Economie Socială, LEARNEX, European Academy of the Regions, CARTIER HUB 

CORESI, RoboHub.ai., Fundația Autonom,  MIELE BRAȘOV, Asociația pentru Stiință, 

Tehnologie și Întreprinzători Inovativi) - Proiect cofinanțat de Ministerul Tineretului și 

Sportului. 

Link-uri în care proiectul a fost menționat: 

 https://www.facebook.com/asociatiasuport/photos/a.1070248702993790/4767152079

970082/ 

 https://www.facebook.com/asociatiasuport/posts/4911440092207946 

 https://www.facebook.com/asociatiasuport 

 https://www.facebook.com/hashtag/learnex4all 

 https://www.facebook.com/learnexro 

 https://www.facebook.com/cartierhubcoresi 

 https://www.facebook.com/ACCES-Asociatia-Clusterul-Comunitar-de-Economie-

Sociala-1617619911662951 

 https://www.facebook.com/FundatiaAutonom 

 

Promovarea proiectului și a finanțatorului s-a realizat și prin tricouri personalizate. 

În figurile următoare sunt prezentate momente reprezentative din perioada proiectului: 

https://www.facebook.com/cartierhubcoresi


   
 

   
 

 

Figură 69 Imagine reprezentativă - Proiect ”LEARNEX4ALL”_1 

 

Figură 70 Imagine reprezentativă - Proiect ”LEARNEX4ALL”_2 

 

Figură 71 Imagine reprezentativă - Proiect ”LEARNEX4ALL”_3 



   
 

   
 

 

Figură 72 Imagine reprezentativă - Proiect ”LEARNEX4ALL”_4 

 

Figură 73 Imagine reprezentativă - Proiect ”LEARNEX4ALL”_5 

 

Figură 74 Imagine reprezentativă - Proiect ”LEARNEX4ALL”_6 



   
 

   
 

 

Figură 75 Imagine reprezentativă - Proiect ”LEARNEX4ALL”_7 

 

Figură 76 Imagine reprezentativă - Proiect ”LEARNEX4ALL”_8 

 

Figură 77 Imagine reprezentativă - Proiect ”LEARNEX4ALL”_9 



   
 

   
 

 

Figură 78 Imagine reprezentativă - Proiect ”LEARNEX4ALL”_10 

 

Figură 79 Imagine reprezentativă - Proiect ”LEARNEX4ALL”_11 

 

Figură 80 Imagine reprezentativă - Proiect ”LEARNEX4ALL”_12 



   
 

   
 

 

Figură 81 Imagine reprezentativă - Proiect ”LEARNEX4ALL”_13 

 

Figură 82 Imagine reprezentativă - Proiect ”LEARNEX4ALL”_14 

 

Figură 83 Imagine reprezentativă - Proiect ”LEARNEX4ALL”_15 



   
 

   
 

 

Figură 84 Imagine reprezentativă - Proiect ”LEARNEX4ALL”_16 



   
 

   
 

12. ”ȘTII – Împreună cu noi” – 18.11.2021 

a. Obiective 
Obiectivele proiectului ”ȘTII – Împreună cu noi”- emisiune-podcast susținută de Jurnalul de 

mâine și Asociația ȘTII, cu invitați tineri care au de prezentat o poveste inspirată din propria 

experiență de viață, din situațiile dificile prin care au trecut și au reușit să le depășească, fie din 

bariere sociale sau emoționale pe care le-au îndepărtat, demonstrând că "se poate", atâta timp 

cât îți dorești. 

b. Beneficiari 
Beneficiarul din partea Asociației Suport ”Regiunea Centru” – Patricia Preda. 

c. Impact 
Impactul proiectului este a oferi urmăritorilor motivația necesară prin exemplul oferit de 

participant - prezentarea parcursului în domeniul roboticii și cum a fost pentru Patricia 

experiența de a pleca în Anglia la facultate. 

d. Promovare 
Promovarea proiectului – pe rețeaua de socializare Facebook și Youtube – pe canalele oficiale 

ale Asociației Suport ”Regiunea Centru” și a Asociației ȘTII. 

Link-uri în care proiectul a fost menționat: 

 https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FQayKvyGvbTU%3Ff

bclid%3DIwAR26o94R15iRNNXFHnpoErwDvOmXrG88S5NKnPiVEhu3gxRwkgb

OoeX2mC4&h=AT0mUYLL4d30ocK31gp9OjFtAy2MZmi6x2GL37AjWh_FEYE_J

Imy32peuOoNDrJK0LQeofHhtTWH7QR5eaI2kZ1D9Ov9N7V_UyurjWoUBSZRqV

N4qfLdjxv5GaDH5oKVyY3n 

 https://www.youtube.com/watch?v=QayKvyGvbTU 

În figurile următoare sunt prezentate momente reprezentative din perioada proiectului: 

 

Figură 85 Imagine reprezentativă - Proiect ”ȘTII – Împreună cu noi”_1 



   
 

   
 

 

Figură 86 Imagine reprezentativă - Proiect ”ȘTII – Împreună cu noi”_2 



   
 

   
 

13. ” CNES 2021 - Conferința Națională de Economie Socială” – 

10.12.2021 

a. Obiective 
Asociația SURYAM, Asociația pentru Știință, Tehnologie și Intreprinzători Inovativi (ȘTII) și 

Asociatia Suport Regiunea Centru își propun să mobilizeze și să coaguleze principalii actori 

din sectorul economiei sociale din România, facilitând dialogul între părți.  

Evenimentul se transmite live pe Youtube, Linkedin și Facebook si este gratuit pentru toti 

participantii. 

b. Beneficiari 
Beneficiarii sunt urmăritorii conferinței. 

c. Impact 
Impactul proiectului este a oferi urmăritorilor informații referitoare la necesitățile și 

oportunitățile de finanțare ale sectorului economiei sociale, pe lângă subiectele dezvoltării 

întreprinderilor sociale, a sustenabilității și provocărilor legislative. 

d. Promovare 
Promovarea proiectului – pe rețeaua de socializare Facebook, pe Linkedin și Youtube – pe 

canalele oficiale ale organizatorilor și a partenerilor. 

Link-uri în care conferința a fost menționată: 

https://www.facebook.com/asociatiasuport/videos/607914687100462/ 

https://www.conferinte.ro/evenimente/cnes2021 

În figurile următoare sunt prezentate momente reprezentative din perioada conferinței: 

 

Figură 87 Imagine reprezentativă – Conferința CNES2021_1 



   
 

   
 

 

 

 

Figură 88 Imagine reprezentativă - Conferința CNES2021_2 


