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Ploieşti 
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Studenţilor Ploieşti 
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b. Probleme întâlnite în desfăşurarea Programului „Tabere Studenţeşti” 

c. Propuneri de modificare a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a Programului 

„Tabere Studenţeşti” 

3. Proiecte proprii şi/sau în parteneriat desfăşurate de Casa de Cultură a Studenţilor 

Ploieşti 
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b. Proiectele realizate în colaborare cu organizaţiile studenţeşti 
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8. Proiecte propuse pentru anul 2017   
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1. Tipuri de proiecte iniţiate şi organizate la nivelul Casei de Cultură a Studenţilor Ploieşti 

 

Casa de Cultură a Studenţilor Ploieşti are ca obiect principal de activitate organizarea şi 

desfăşurarea acţiunilor cultural – artistice, distractive, educative, sportive, de agrement, 

precum şi alte servicii pentru studenţi, elevi şi tineri. 

În cadrul Casei de Cultură a Studenţilor Ploieşti, pe parcursul anului 2016 au activat 14 

formaţii artistice şi 6 cercuri studenţeşti, în care erau înscrişi 250 de studenţi, elevi şi 

tineri. 

a. Numărul şi tipul cercurilor ştiinţifice, de cercetare şi creaţie: 6                  

ECOTEMA ( Economic, Tehnic, Management) – Cerc de creație științifică; 

CIPS – Cerc practic de training vocațional și de pregătire în vederea integrării socio-

profesionale; 

NICHITA STĂNESCU – Cenaclu de literatură, poezie și proză; 

EUROPE DIRECT PLOIEŞTI – Cerc de documentare - Centrul de Informare Europeană - Punct de 

lucru; 

FEMINA S –  Cerc de estetică;  

IRIS - Cerc de creație artistică-foto, film și arte plastice. 

b. Numărul tinerilor care activează în cadrul Casei de Cultură a Studenţilor Ploieşti: 250 

c. Numărul formaţiilor artistice studenţeşti care activează în cadrul Casei de Cultură a 

Studenţilor Ploieşti: 14 

d. Tipuri de formaţii artistice studenţeşti care activează în cadrul Casei de Cultură a Studenţilor 

Ploieşti 

                 În domeniul dansului:  

HAPPY DANCE – dans modern, street dance; 

AIRLINES – balet modern, dans contemporan; 

ACADEMIC MAJESTIC – dans modern, dans contemporan; 

URBAN ARMY – street dance; 

UNITY SQUAD – street dance; 

UNIVERCITY FLASHMOB – dans;  

MAJORETE ACADEMIC – dans. 

 

                 În domeniul teatrului şi teatrului de revistă: 

MOFT – teatru, teatru de revistă;  

BelleART – teatru; 

Ansamblul artistic ACADEMIC STAR. 

                  În domeniul muzicii: 

MOFT – soliștii vocali; 

OUTBREAK – formație rock. 

În domeniul modelingului: 

ESTETIQUE – formaţie de modeling. 
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                  În domeniul folclorului: 

PLAIURI PRAHOVENE – ansamblu folcloric. 

 

2. Evaluare privind Programul „Tabere Studenţeşti 2016” 

 

a. Număr de studenţi alocat, buget corespunzător/diferenţa 

În cadrul Programului „Tabere Studenţeşti 2016” au fost alocate un număr total de 166 

locuri, dintre care 67 de locuri Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, 74 de locuri 

Universității „Valahia” din Târgoviște şi 25 de locuri pentru Casa de Cultură a Studenţilor 

Ploieşti. 

Au fost atribuite membrilor formațiilor artistice ale C.C.S. Ploiești 25 de locuri la mare, 

seria a III-a, perioada 23.07. - 28.07.2016 (SC IUNONA TRAVEL SRL - HOSTEL IUNONA - 

COSTINEȘTI), 74 de locuri la mare studenților Universității „Valahia” din Târgoviște, seria a 

IV-a, perioada 28.07. - 02.08.2016 (SC IUNONA TRAVEL SRL - HOSTEL IUNONA - COSTINEȘTI) și 

67 de locuri la mare studenților U.P.G. Ploiești, seria a VI-a, perioada 07.08. – 12.08.2016 (SC 

IUNONA TRAVEL SRL – HOSTEL IUNONA - COSTINEȘTI). 

În seria a VI-a, din totalul de 67 de locuri atribuite, 6 studenți ai U.P.G. Ploiești nu s-au 

prezentat. 

BUGET ALOCAT BUGET CHELTUIT DIFERENTA 

83 000 lei 77 600 lei 5 400 lei 

Conducerea taberelor a fost asigurată de Directorii de Tabără, delegați de Casa de Cultură 

a Studenţilor Ploieşti, care au coordonat întreaga activitate, împreună cu reprezentanţii 

organizaţiilor studenţeşti.  

b. Probleme întâlnite în desfăşurarea Programului „Tabere Studenţeşti 2016”  

Studenţii cazaţi în locaţia de la mare au fost mulţumiţi de serviciile de cazare şi masă 

prestate de SC IUNONA TRAVEL SRL - HOSTEL IUNONA – COSTINEȘTI. 

c. Propuneri referitoare la Metodologia de organizare şi desfăşurare a Programului 

„Tabere Studenţeşti” 

- dorim menţinerea numărului beneficiarilor de tabere tematice studenţeşti în rândul 

studenţilor şi tinerilor care activează în cadrul Casei de Cultură a Studenţilor Ploieşti, cel 

puţin la nivelul anilor 2013 şi 2014. În cadrul Casei de Cultură a Studenţilor  Ploieşti activează 

numeroşi studenţi, elevi şi tineri, iar numărul de locuri de tabără alocat în anii 2013 şi 2014 a 

permis punerea în evidenţă a activităţii artistice susţinute de aceştia, prin  intermediul 

spectacolelor de teatru, muzică şi dans prezentate la Costineşti, pe perioada sejururilor din 

anii 2013 şi 2014. 

În susținerea acestei propuneri menționăm că tinerii artiști ai C.C.S. Ploiești sunt implicați 

în toate proiectele derulate de instituția noastră, iar atribuirea unui loc gratuit într-o tabără 

studențească ar reprezenta o binemeritată recompensă pentru implicarea lor cu talent și 

pasiune în realizarea obiectului de activitate al instituției; 



         

 

 4 

- propunem modificarea alocației zilnice de masă a participanților la Programul 

Național „Tabere Studențești” de la cuantumul de 40lei/persoană la 50 lei/persoană, întrucât 

suma actuală este insuficientă și neadaptată la prețurile pieței. 

 

3. Proiecte studenţeşti proprii şi/sau în parteneriat 

desfăşurate de Casa de Cultură a Studenţilor Ploieşti în 2016 

 

a. Proiecte proprii 

– Buget – Număr participanţi – Cost/participant 

Număr 

proiecte 
Buget Număr participanţi 

Cost/Participant 

(lei) 

20 86631,58 1447 59,87 

 

b. Participări locale și naţionale 

– Buget – Număr de participanţi - Cost/participant 

Număr 

participări 

Buget 

 
Număr participanţi 

Cost/Participant 

(lei) 

10 7341,80 135 54,38 

 
Total buget utilizat (proiecte proprii + participări locale și naționale): 93973,38 lei. 

 

4. Evaluare specifică a proiectelor 

 

Proiecte proprii și/sau în parteneriat 2016 

 
Spectacolul „DREPTUL LA VIAȚĂ, DREPTUL LA FERICIRE” 

Prioritate: Cultură și educație nonformală, Participare și voluntariat 

 

Perioada: 15 martie 2016 

Loc de desfăşurare: Sala de spectacole a C.C.S. Ploiești 

Participanţi: aproximativ 50 de persoane 

Beneficiari direcţi: aproximativ 150 de persoane 

Beneficiari indirecți: 600 de persoane 

Descriere proiect: 

În data de 15 martie 2016, în sala de spectacole a C.C.S. Ploiești a avut loc spectacolul 

„Dreptul al viață, dreptul la fericire” organizat de Liga Studenților din Universitatea Petrol – Gaze 

din Ploiești în parteneriat cu C.C.S. Ploiești. 

Au participat formațiile artistice ale Casei de Cultură a Studenților Ploiești: actorii și 

soliștii trupei de teatru „Moft”, formațiile de dans „Happy Dance” și „Urban Army” și ansamblul 

folcloric „Plaiuri Prahovene”. 
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Concordanţa între obiectivele propuse şi rezultatele obţinute: 

Proiectul a avut ca obiective principale: 

- dezvoltarea vieţii cultural-artistice a tinerilor, prin desfăşurarea periodică a unor acţiuni ce 

promovează teatrul, muzica şi dansul ca fiind printre principalele modalităţi de exprimare 

artistică şi spirituală a tinerilor; 

- sprijinirea și stimularea creativității culturale; 

- facilitarea actului de cultură şi creşterea consumului cultural în rândul tinerilor; 

- promovarea, stimularea şi diversificarea activităţilor cultural-artistice, de voluntariat, destinate 

tinerilor, în scopul de a oferi alternative educative pentru ocuparea timpului liber; 

- crearea unui cadru stimulativ de exprimare şi afirmare socială a studenţilor şi tinerilor prin 

activităţi cultural-artistice și de voluntariat; 

- atragerea unui număr cât mai mare de spectatori. 

 

Rezultatele obţinute sunt în concordanţă şi reflectă obiectivele propuse: 

- creșterea nivelului calitativ al prestației artistice; 

- creșterea consumului cultural în rândul tinerilor;  

- creșterea numărului de beneficiari direcți/ indirecți; 

- atragerea de noi membri în formațiile CCS Ploiești; 

- eficientizarea petrecerii timpului liber al tinerilor. 

Prezenţa în număr mare a participanţilor, interesul deosebit al spectatorilor, fotografiile 

care au surprins desfăşurarea manifestării, susţin reuşita acestui proiect.  

Contribuţie proprie (acte justif.): 0 lei 

Contribuţie atrasă:  0 lei, subvenţie M.T.S. 

Promovarea proiectului studenţesc: 

Evenimentul a fost promovat prin: 

- afişe şi flyere proprii în campusul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti; 

- pagina web a C.C.S. Ploieşti; 

- site-uri de socializare. 

Probleme/Obstacole în desfăşurarea proiectului studenţesc, sugestii: 

Nu au fost întâlnite obstacole în desfăşurarea proiectului. 

Concluzii, mențiuni, după caz: 

Evenimentul s-a desfăşurat în bune condiţii. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



         

 

 6 

ŞCOALA DE EXCELENŢĂ  
ÎN TURISM ŞI ANTREPRENORIAT (SETA) 

 
Prioritate: Muncă şi antreprenoriat 

 
 

Perioada: 14 - 16 aprilie  2016 

Loc de desfăşurare: Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești, Sala de spectacole a C.C.S. 

Ploiești, hoteluri din municipiul Ploieşti (Sky Center Păulești și Hotel „Central”), Muzeul de 

Ştiinţele Naturii Prahova, Agenţia de turism „Bibi Touring”. 

Participanţi: aproximativ 135 de persoane 

Beneficiari direcți: aproximativ 250 de persoane 

Beneficiari indirecți: 1000 de persoane 

Organizator: Universitatea Petrol-Gaze Ploieşti – Facultatea de Științe Economice 

Coorganizator: Casa de Cultură a Studenţilor Ploieşti 

Parteneri: Fundaţia „Amfiteatru”, Centrul de Cercetări Economice în Management și 

Marketing (C.C.E.M.M.), Centrul de Cercetări și Studii în Contabilitate și Finanțe (C.C.S.C.F.), 

Universitatea „Valahia” din Târgoviște, Centrul de Studii și Cercetări Economice, Oficiul 

Teritorial pentru I.M.M.-uri și Cooperație Ploiești, Camera de Comerţ şi Industrie Prahova, 

Muzeul de Științele Naturii Prahova – „Muzeul Omului", Asociația de Promovarea și Dezvoltarea 

Turismului Prahova, Centrul pentru Proiecte, Programe și Evenimente Cultural-Artistice din 

cadrul U.P.G. Ploiești, Label Print, S.C. K&D London Entertainment S.R.L, Păuleștii Noi, 

Prahova. 

Descriere proiect: 

În perioada 14 - 16 aprilie 2016, Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității   

Petrol - Gaze din Ploiești, în parteneriat cu Casa de Cultură a Studenților Ploiești, au derulat 

proiectul Şcoala de Excelenţă în Turism și Antreprenoriat, în colaborare cu experţi naţionali 

din domeniul turismului, IMM-urilor și mediului de afaceri, proiect dedicat studenţilor de la 

specializarea Economia Comerţului, Turismului și Serviciilor și finanţat de  Ministerul Educației 

Naționale şi Cercetării Științifice şi implementat în parteneriat cu Facultatea de Științe 

Economice din cadrul Universității „Valahia" din Târgoviște. 

Grupul țintă a fost format din 50 de studenți ai centrelor universitare membre ale Consorțiului 

„ACADEMICA +” și de la alte universități:  

- Universitatea „Transilvania” din Braşov; 

- Universitatea „Valahia” din Târgoviște; 

- Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu;  

- Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia;  

- Universitatea „Ştefan cel Mare" din Suceava;  

- Universitatea din Pitești; 

- Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați;  

- Universitatea Petrol - Gaze din Ploiești, cât şi alte categorii de tineri (elevi, absolvenți, 

cadre didactice). 
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În data de 14 aprilie 2016, studenții au participat la o vizită de lucru în hoteluri din 

municipiul Ploieşti (Sky Center Păulești și Hotel „Central”), Muzeul de Ştiinţele Naturii 

Prahova, Agenţia de turism „Bibi Touring”. 

Tot în data de 14 aprilie 2016 au fost susținute 47 de comunicări științifice de către un 

număr de 35 de cadre didactice și studenți ai specializării E.C.T.S. (U.P.G. Ploiești). 

Au participat, alături de cele 19 cadre didactice și 3 studenți din cadrul Facultății de 

Științe Economice de la Universitatea Petrol - Gaze din Ploiești, 5 cadre didactice și un 

doctorand de la Universitatea „Valahia” din Târgoviște (Facultatea de Științe Economice), doi 

experți ai firmei Exelo Training & Development și 5 cadre didactice ale Departamentului de 

Activităţi Motrice şi Sport Universitar (Facultatea de Ingineria Petrolului și Gazelor - U.P.G. 

Ploiești).  

În data de 15 aprilie 2016, studenţii selectaţi au beneficiat de un program de coaching, 

workshop-uri cu specialişti ai OTIMMC Ploiești sau partenerilor din proiect, au dezbătut cele 

mai noi strategii în domeniul turismului, cât şi programe destinate tinerilor întreprinzători, 

împreună cu reprezentanți ai  Autorităţii Naționale pentru Turism, Camerei de Comerț şi 

Industrie Prahova, Universităţii „Valahia” din Târgovişte, Oficiului Teritorial pentru I.M.M.-uri 

şi Cooperație, ai principalilor tour-operatori prezenți pe piaţa prahoveană de turism, Aurel 

Borsan - preşedintele fundaţiei „Amfiteatru” şi preşedintele Cluster Turism de Sănătate, Vali 

Constantin - Asociaţia Profesioniştilor din Industria de Evenimente din  România - consultant 

M.I.C.E., reprezentanţi ai Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Prahova, ai 

unităţilor de învăţământ preuniversitar partenere, Alexandru Rizea - proprietarul fabricii 

Lemet și al brandului de magazine de mobilă LEM’S, Răzvan Lungu – tânăr beneficiar al 

programelor cu finanţare nerambursabilă naţionale şi internaţionale, Păun Emanuel - fost 

student al U.P.G. Ploieşti şi actualmente tânăr antreprenor, cât şi reprezentanţi ai altor 

parteneri ai proiectului.              

La Concursul Național Studențesc Interdisciplinar au câștigat următoarele proiecte: 

- Premiul I - Universitatea „Valahia” din Târgoviște (obiecte hand-made); 

- Premiul II - Universitatea „Ştefan cel Mare" din Suceava (încondeiat ouă); 

- Premiul III - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (organizare evenimente). 

 În data de 15 aprilie 2016, ora 18.00, în sala de spectacole a Casei de Cultură a Studenților 

Ploiești, membrii ansamblului artistic „Academic Star” al C.C.S. Ploiești au prezentat 

spectacolul de divertisment „UniverCity Show”. 

Resursele puse la dispoziţie de Casa de Cultură a Studenţilor Ploieşti, coorganizator al 

evenimentului, au fost folosite eficient şi cu rezultate foarte bune. Au fost asigurate 

sonorizarea expunerilor, servicii de machetare și foto-video, precum şi programul artistic al 

serii festive. 

 

Concordanţa între obiectivele propuse şi rezultatele obţinute: 

Proiectul a avut ca obiectiv principal reducerea diferențelor existente între conceptele 

teoretice predate în cadrul cursurilor și realitățile proiectelor practice. 
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Proiectul a urmărit:  

- crearea unor oportunităţi de colaborare avantajoase, în scopul asimilării cunoștințelor 

necesare şi competențelor vizate de statutul de viitori angajaţi sau antreprenori în turism; 

- armonizarea relațiilor între factorii locali interesați de dezvoltarea turismului românesc; 

- abilități dobândite de studenți în vederea realizării lor profesionale. 

Rezultatele obţinute sunt în concordanţă şi reflectă obiectivele propuse, acest lucru fiind 

demonstrat de calitatea şi problematica expunerilor, interesul trezit de subiectele supuse 

dezbaterii, vizitele de lucru, aplicaţiile, seminarele tematice şi workshop-urile propuse şi de 

feed-back-ul pozitiv.  

Contribuţie proprie (acte justif.): 0 lei 

Contribuţie atrasă:  0 lei, subvenţie M.T.S. 

Promovarea proiectului studenţesc: 

Evenimentul a fost promovat de organizator şi de coorganizator, C.C.S. Ploieşti, prin comunicatul 

de presă şi programul evenimentului în mass media, pe paginile web ale celor două instituţii şi pe site-

urile de socializare, prin afişe şi flyere proprii în campusul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti. 

Probleme/Obstacole în desfăşurarea proiectului studenţesc, sugestii: 

Nu au fost întâlnite obstacole în desfăşurarea proiectului. 

Concluzii, mențiuni, după caz: 

Evenimentul s-a desfăşurat în bune condiţii, cu feed-back pozitiv. 

 

„ZILELE UNIVERSITARE EUROPENE – ÎMPREUNĂ PENTRU EUROPA” 

Festivalul Culturii şi Artei Studenţeşti, ed. a XIX-a 

Prioritate: Cultură și educație nonformală, Sănătate, sport și recreere, 

Participare și voluntariat, Muncă și antreprenoriat 

 

Perioada: 12 mai 2016 

Loc de desfăşurare: Campusul U.P.G. Ploiești, Sala de spectacole a C.C.S. Ploiești 

Participanţi: aproximativ 470 de persoane: 

- peste 200 de persoane: studenţi şi tineri care activează în formaţiile Casei de Cultură a Studenţilor 

Ploieşti, studenţi ai U.P.G. Ploiești, elevi ai liceelor ploieştene la Spectacolul Eveniment „YOUNG 

EUROPEAN DANCERS” care s-a desfășurat în intervalul orar 14.00 – 15.00, pe terenul de sport al 

Universității Petrol – Gaze din Ploiești; 

- 70 de persoane la Spectacolul „UNIVERCITY EUROSHOW” care s-a desfăşurat în intervalul orar 18.15 – 

20.00, în sala de spectacole a C.C.S. Ploiești; 

- 100 de profesori și studenţi la evenimentul „EUROPA CETĂȚENILOR SĂI”, în cadrul căruia s-a 

desfășurat Simpozionul Științific Internațional și Interdisciplinar „EDUCAȚIE ȘI DEZVOLTARE 

SUSTENABILĂ ÎN U.E. 28”, ediția a III-a, eveniment care a avut loc în Amfiteatrul AP9 al Universității 

Petrol – Gaze din Ploiești; 

- 100 de studenţi la Campania „Health for Youth it’s Life - H4YL” care s-a desfășurat în intervalul orar 

15.00 – 16.00 pe terenul de sport al U.P.G. Ploiești. 
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Beneficiari direcţi: aproximativ 700 de persoane 

Beneficiari indirecți: 2800 de persoane 

Descriere proiect: 

„Zilele Universitare Europene – Împreună pentru Europa”, organizate sub egida Ministerului 

Tineretului şi Sportului, în parteneriat cu Universitatea Petrol - Gaze din Ploieşti, a reunit într-un 

program divers şi atractiv, studenţi şi cadre didactice ale U.P.G. Ploiești, elevi ai colegiilor ploieştene 

şi profesorii lor. 

Casa de Cultură a Studenţilor Ploieşti şi Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti au organizat un 

eveniment special, în care studenţii şi tinerii care activează în cadrul C.C.S. Ploieşti, studenţii din 

Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești, împreună cu profesorii lor şi elevi ai liceelor ploieştene, au 

celebrat valorile comune ale Uniunii Europene printr-un moment festiv de amploare. Într-o atmosferă 

plină de veselie şi entuziasm tineresc, s-a sărbătorit cu muzică şi dans, dar şi prin activităţi ştiinţifice 

și sportive, apartenenţa noastră, a românilor, la marea familie a Europei Unite. 

Programul proiectului a inclus: 

1. Spectacolul - Eveniment „YOUNG EUROPEAN DANCERS”, care a avut loc în data de 12 mai 

2016, intervalul orar 14.00 – 15.00, pe terenul de sport al U.P.G. Ploiești și în cadrul căruia s-au 

desfășurat flashmob-ul „UniverCity” și programul artistic prezentat de formațiile Casei de Cultură a 

Studenților Ploiești și Ansamblul „Hara” al Uniunii Elene din Prahova. 

 Spectatori ai evenimentului au fost profesorii și studenţii din U.P.G. Ploieşti, delegația de 

profesori de la Universitatea Națională de Educație la Distanță (UNED) din Madrid, directorul Camerei 

de Comerț și Industrie Prahova, doamna Luana Teodorescu, cât şi locuitori din această zonă a oraşului. 

2. Spectacolul „UNIVERCITY EUROSHOW”, desfăşurat pe data de 12 mai 2016, intervalul orar 

18.15 – 20.00, în sala de spectacole a Casei de Cultură a Studenților Ploiești.  

 În cadrul spectacolului au evoluat formațiile artistice ale Casei de Cultură a Studenților Ploiești și 

invitații lor: actorii și soliștii trupei „Moft”, formațiile de dans „Urban Army”, „Happy Dance”, 

„Airlines”, „Jumpers”, ansamblul folcloric „Plaiuri Prahovene”. 

3. Evenimentul „EUROPA CETĂȚENILOR SĂI”, desfăşurat în data de 12 mai 2015, în cadrul căruia 

s-a derulat Simpozionul Științific Internațional și Interdisciplinar „EDUCAȚIE ȘI DEZVOLTARE 

SUSTENABILĂ ÎN U.E.28” – ediția a III-a, eveniment care a avut loc în Amfiteatrul AP9 al Universității 

Petrol – Gaze din Ploiești. 

Comitetul Științific al simpozionului a fost format din: 

Președinte - Conf. univ. dr. Daniela Angela Buzoianu – Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești; 

Membri: 

Prof. univ. dr. ing. Mihai Pascu Coloja – Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești; 

Prof. univ. dr. ing. Nicolae Paraschiv – Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești; 

Prof. univ. dr. Anca Mihaela Dobrinescu – Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești; 

Prof. univ. dr. ing. Bolocan Ion – Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești; 

Prof. univ. dr. ing. Minescu Mihail – Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești; 

Prof. univ. dr. ing. Nistor Iulian – Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești; 

Prof. univ. dr. ing. Roșca Paul – Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești; 
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Conf. univ. dr. ing. Ioan Popa – Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești; 

Prof. univ. dr. Arleen Nerissa Ionescu – Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești; 

Conf. univ. dr. Aurelia Pătrașcu – Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești; 

Prof. univ. dr. ing. Dumitrașcu Liviu – Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești; 

PhD. Antonio Medina-Rivilla - Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, Spain;  

PhD. María Luz Cacheiro-González - Universidad Nacional de Educación a Distancia Madrid, Spain; 

Prof. PhD. Subic Jonel - Institute of Agricultural Economics Belgrade, Serbia; 

Assoc. Prof. PhD. Jovan Zubovic - Institute of Economic Sciences Belgrade, Serbia; 

Assoc. Prof. PhD. Anna Ivolga - Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Professional 

Education „Stavropol State Agrarian University”, Russia;  

Conf. univ. dr. Călin Oros – Universitatea „Valahia” din Târgoviște;;                    

Prof. univ. dr. Stegăroiu Ion – Universitatea „Valahia” din Târgoviște; 

Conf. univ. dr. Valerica Toplicianu – Universitatea „Valahia” din Târgoviște; 

Conf. univ. dr. Valentin Radu – Universitatea „Valahia” din Târgoviște; 

Prof. univ. dr. Constanta Popescu – Universitatea „Valahia” din Târgoviște; 

Conf. univ. dr. Cristina Ștefan – Universitatea „Valahia” din Târgoviște; 

 

Comitetul de organizare al simpozionului a fost format din:  

Președinți: 

Conf. univ. dr. Daniela Angela Buzoianu – Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești; 

Lector univ. dr. Alina Gabriela Brezoi – Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești;  

Membri: 

- Prof. univ. dr. ing. Mihai Pascu Coloja – Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești; 

- Conf. univ. dr. Aurelia Pătrașcu – Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești; 

- Conf. univ. dr. Gabriel Vâlcu – Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești; 

- Conf. univ. dr. Ana Tănăsescu – Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești; 

- Conf. univ. dr. Irina Gabriela Rădulescu – Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești; 

- Conf. univ. dr. Cristian Dragoș Teodorescu – Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești; 

- Conf. univ. dr. Mirela Dulgheru – Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești; 

- Lector univ. dr. Bogdan Tudorică – Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești; 

- Asistent univ. drd. Loredana Păunescu Ph.D. – Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești; 

- Luana Teodorescu – Director Camera de Comerț și Industrie Prahova;  

- Manuela Dana Rusu – Casa de Cultură a Studenților Ploiești; 

- Profesor Antoneta Trifu – Casa de Cultură a Studenților Ploiești; 

- Andrei Nicolae Ion – Casa de Cultură a Studenților Ploiești;  

- Cristi - Marian Ilie – Casa de Cultură a Studenților Ploiești. 

 

 În cadrul simpozionului au fost prezentate următoarele teme: 
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- ”Education for Integral Development: The Competences of Identity and Innovation for Improving 

Employment" - PhD. Antonio Medina-Rivilla - Universidad Nacional de Educación A Distancia, Madrid, 

Spain;  

- ”Ict in Educational Institutions” - PhD. María Luz Cacheiro-González - Universidad Nacional de 

Educación a Distancia Madrid, Spain; 

- "Tutoring in University, An Integral Support for Student Development" - PhD. Ernesto López-Gómez  

- Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, Spain; 

- ”Sustainable Regional Development Policy in Romania – Coordinates” - Prof. PhD. Constanta 

Popescu, Prof. PhD. Ana-Lucia Ristea, Prof. PhD. Constantin Popescu – "Valahia" University of 

Târgoviște; 

- ”The Positive Potential of Culture” - Assoc. prof. PhD. Eng. Daniela Angela Buzoianu, 

Lecturer PhD. Valia Maria Mihai, Assoc. prof. dr. Irina Gabriela Rădulescu, Assoc. prof.  

dr. Mihail Vincenţiu Ivan - Petroleum - Gas University of Ploiești; 

- ”Disparities in The European Union Regarding The Education at Regional Level” - PhD. Assoc. Prof. 

Cristian Dragoș Teodorescu - Faculty of Economic Sciences - Petroleum - Gas University of Ploiești; 

- ”Education in the Context of Sustainable Development of the Countryside”  - PhD. Assoc. Prof. 

Cristian Dragoș Teodorescu - Faculty of Economic Sciences - Petroleum - Gas University of Ploiești; 

- ”European Programmes to Support the Social Inclusion of Youth. Study Case on the Inclusion of 

Students from Vulnerable Categories” - Assoc. prof. PhD. Valentin Radu,  Assoc. prof. PhD. Laura 

Marcu, Loredana Tănase - Valahia University of Târgovişte, 

-  Faculty of Economics Sciences; 

-  Europe – “United in Diversity” - Prof. PhD. Gheorghe Calcan - Petroleum – Gas University of 

Ploiești; 

- „Think Global, Act for Future” - Phd. Daniela Nistor, Diana Oprescu - Technological High School ,,1 

Mai”, Ploieşti ; 

- ”The Relationship Between the University Environment and the Pre-University in Prahova County” 

– Prof. Petrica Dragomir - „Virgil Madgearu” Economical College  Ploiești; 

- ”Romanian Sme's and the Integration of International Requirements in the Financial Audit” - Brezoi 

Constantin George - Ph.D student at Universitatea “Valahia” University of Târgovişte - Doctoral School 

of Economics and Humanities, Coordinator: Prof. Victor Munteanu, Ph.D.“Dimitrie Cantemir” Christian 

University Bucharest; 

- ”Build Self - Esteem by Expressing Their Opinions - A Form of Sustainable Education of Young 

Students” - Lecturer Ph.D. Elena Lupu, Petroleum-Gas University; 

- ”Reducing Environment Pollution - Sustainable Development Component and Major Environmental 

Policy Objective of The EU” - Lecturer PhD. Amalia Elena Ioniță, Alina-Sorina Stroescu, Faculty of 

Economic Studies - Petroleum-Gas University of  Ploiești;  

-  ”Employment Policy of the Workforce at European Level, Pillar of Sustainable Human 

Development” - Lecturer PhD. Amalia Elena Ioniță, Alina-Sorina Stroescu, Faculty of Economic Studies, 

Petroleum-Gas University of Ploiești; 
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- ”Knowing the Competition Policy Regulations – The Requirement of an Educated European 

Citizen” - Lecturer PhD. Amalia Elena Ioniță, Alina-Sorina Stroescu, Faculty of Economic Studies - 

Petroleum-Gas University of Ploiești; 

- ”The Role of Higher Education in the Field of Economics Within the Framework of Sustainable 

Development Imposed on Romania Since Its Accession to The European Union” - Students: Bănicioiu 

Andreea, Ene Florentina Alexandra, Năstase Gabriela, Petroșanu Mihaela, Roșu Lavinia, Toma Dorina, 

Coordinated by: Lecturer PhD. Cristu Andreea – Alice; Faculty of Economic Studies - Petroleum Gas 

University of Ploiești; 

- ”The Role of Non-Formal Educational Activities in the Context of Higher Education Requirements 

and Standards in The European Union” - Ph.dr. Stergios Leventis - Serres-Grecia, Ph.dr. Konstantinou 

Nikoleta - Serres-Grecia ; 

- ”The Accounting Policies and Procedures Manual in Public Institutions – The Entities Accounting 

Professionals or the Specialized Firms Design” - Associate Professor PhD. Manea Marinela – Daniela, 

Department of Accounting-Finance, Faculty of Economics,Valahia University of Târgoviște; 

- ”Practical Aspects for the Management of Diversity in Non-Formal Education” - Assoc. prof. PhD. 

Eng. Daniela Angela Buzoianu, Petroleum - Gas University of Ploiești; 

- ”Practical Issues Related to Taking Decision in Public Education Institutions” - Assoc. prof. PhD. 

Eng. Daniela Angela Buzoianu, Faculty of Economic Sciences - Petroleum - Gas University of Ploiești; 

- ”Practical Aspects Related to Communication in Public Institutions of Education” - Assoc. prof. 

PhD. Eng. Daniela Angela Buzoianu, Faculty of Economic Sciences - Petroleum - Gas University of 

Ploiești; 

- ”University-School Skill Catalyst” - Prof. PhD. Marius Gabriel Petrescu, Petroleum-Gas University of 

Ploiești; 

- ”Social Patterns And Their Impact On Career Orientation” - Prof. PhD. Marius Gabriel Petrescu, 

Petroleum-Gas University of Ploiești; 

- ”The Role of Universities in the Context of Sustainable Development” - Assoc. prof. PhD. Mirela 

Panait, Faculty of Economic Sciences - Petroleum - Gas University of Ploiești; 

- ”Considerations On The Relationship Between Education And Internet Access In Romania” - Assoc. 

prof. PhD. Daniela Enachescu, Faculty of Economic Sciences - Petroleum - Gas University of Ploiești; 

- ”Integrated Software Solutions Dedicated to Romanian Education” - Assoc. prof. PhD. Daniela 

Enăchescu, Faculty of Economic Sciences - Petroleum - Gas University of Ploiești; 

- ”Aspects Regarding Computer Skills In Romania After 2007” - Daniela Enachescu, Faculty of 

Economic Sciences - Petroleum - Gas University of Ploiești; 

- ”European Policy Issues in the Field of Lifelong Learning” - Daniela Enachescu, Faculty of 

Economic Sciences - Petroleum - Gas University of Ploiești; 

- ”Convergence in the Accounting Regulations –Today.Tangible Assets Recognition And Valuation” - 

Assoc. prof. PhD. Daniela Rodica IOV, Faculty of Economic Sciences - Petroleum - Gas University of 

Ploiești; 

- ”Indicators That Measure the Sustainable Development Degree of the Society” - Ph.D Assistant 

Professor Podasca Raluca, Faculty of Economic Sciences - Petroleum - Gas University of Ploiești; 
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- ”The Role of Education in Sustainable Development” - Ph.D Assistant Professor Podașcă Raluca, 

Faculty of Economic Sciences - Petroleum - Gas University of Ploiești; 

- ”Auditing E.U. Grants in Romania and Abroad”, ”Increasing Performance of E.U. Grants Through 

Audit”, ” Human Resources And Management Teams Auditing In E.U. Grants”,  

- ”The Relationship Between the Implementation of Projects with Grant Funding and Ethics” - 

Lecturer PhD. Brezoi Alina, Faculty of Economic Sciences - Petroleum - Gas University of Ploiești and  

PhD candidate of the University Valahia from Târgoviște; 

- ”Western Influences Upon a Muslim Adolescent’s Education in Honour By Elif Shafak”, 

Asist.PhD. Maria Paraschiv, Department of Philology, Faculty of Letters and Sciences - Petroleum-Gas 

University of Ploiești; 

- ”Trends and Modern Guidance in Sports Marketing Strategy” - Lecturer PhD.Oprea Viorel - 

Petroleum-Gas University of Ploiești; 

- ”The Role of Education in the Context of Sustainable Development”, „ Aspects Regarding 

Information Provided by Environmental Accounting” - Lecturer PhD.Zefinescu Carmen,Faculty of 

Economic Studies - Petroleum-Gas University of Ploiești; 

- ”How Do We Close the Gap Between Education Providers and Employers?” - Assist. Phd. Voica 

Marian Cătălin, Faculty of Economic Studies - Petroleum-Gas University of Ploiești; 

- ”Considerations Regarding the Opportunity Affiliation of Romania to the Sustainable Development 

Strategy of The European Union” - Assoc. Professor Phd. Mădălina Albu, Faculty of Economic Studies - 

Petroleum-Gas University of Ploiești; 

- ”Using Opinion Mining for Stock Market Prediction” - Lecturer PhD. Cristian Bucur, Faculty of 

Economic Studies - Petroleum-Gas University of Ploiești; 

- ”Linking Education and Training System with Dynamic Labor Market in Romania” - Assist. Phd. 

Loredana Maria Păunescu, Faculty of Economic Studies - Petroleum-Gas University of Ploiești; 

- ”Considerations about Learning Through Simulation of Economic Processes”, ” Public - Private 

Partnership, A Means of Improving the Quality of Education”, ”Issues Regarding Communication 

Between Employers and Trainers” - Lecturer PhD. Oprea Gabriela, Petroleum-Gas University of 

Ploiești, Faculty of Economic Studies; 

- ”Management Methods for Evaluating the Effectiveness of Educational Services”, „Information 

Society Based on Knowledge in the Educational System” - Lecturer PhD. Alexandru Gheorghe, 

Petroleum-Gas University of Ploiești, Faculty of Economic Studies; 

- ”The Role of Vocational Selection of Students for Majors That Require” - Assoc. prof. PhD. Mirela 

Dulgheru, Petroleum-Gas University of Ploiești; 

- ”The Personality of the Referee” - Lecturer PhD. Finichiu Marin - Petroleum-Gas University of 

Ploiești; 

- ”Economic, Political and Social Aspects of Romania's Accession to EU”, "The Environmental Costs 

Of Romania's EU Membership” - Lecturer PhD. Valia Maria Mihai, Petroleum-Gas University of Ploiești, 

Faculty of Economic Studies. 
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4. Campania „Health for Youth it’s Life - H4YL”, desfăşurată în data de 12 mai 2016, intervalul 

orar 15.00 – 16.00, pe terenul de sport al U.P.G. Ploiești - campanie de dans şi mişcare pe muzică, în 

aer liber, susţinută cu şi pentru studenţii U.P.G. Ploieşti. 

Concordanţa între obiectivele propuse şi rezultatele obţinute: 

Proiectul a avut ca obiective principale: 

-  aniversarea Zilei Europei; 

- creșterea vizibilității M.T.S., C.C.S., U.P.G.  în sistemul instituțiilor publice europene;  

- marcarea în viaţa universitară şi în comunitatea locală a celor mai importante evenimente 

europene; 

- afirmarea europeană a tinerilor implicați în activități de natură culturală, educațională, sportivă și 

socială; 

- dezvoltarea spiritului civic și participarea la activitățile comunității a studenţilor şi tinerilor. 

Rezultatele obţinute sunt în concordanţă şi reflectă obiectivele propuse, acest lucru fiind 

demonstrat de prezenţa în număr mare a studenţilor, interesul şi ecoul în media locală şi fotografiile 

care au surprins desfăşurarea manifestării.  

Contribuţie proprie (acte justif.): 0 lei 

Contribuţie atrasă:  0 lei, subvenţie M.T.S. 

Promovarea proiectului studenţesc: 

Evenimentul a fost promovat prin: 

- afişe şi flyere proprii în campusul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti; 

- prezenţa mass mediei locale; 

- pagina web a C.C.S. Ploieşti; 

- site-uri de socializare. 

Probleme/Obstacole în desfăşurarea proiectului studenţesc, sugestii: 

Aprobarea cu întârziere a Calendarului de proiecte proprii și/sau în parteneriat ale C.C.S. Ploiești 

pentru anul 2016, precum și faptul că instituția nu a avut un reprezentant legal care să semneze 

documentele necesare derulării proiectului (referate de necesitate, contracte etc.) au fost 

problemele întâmpinate în desfășurarea proiectului studențesc. 

Concluzii, mențiuni, după caz: Prin încheierea unui acord de parteneriat între C.C.S. Ploiești și 

U.P.G. Ploiești pentru derularea „Zilelor Universitare Europene – Împreună pentru Europa” și datorită 

sprijinului acordat de Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești, a fost posibilă desfășurarea în bune 

condiții a proiectului.  

 

„TÂRGUL NAȚIONAL AL FIRMELOR DE EXERCIȚIU ”, ediția a VII-a 

Festivalul Culturii şi Artei Studenţeşti, ed. a XIX-a 

Prioritate: Muncă și antreprenoriat 

 

Perioada: 26 - 27 mai 2016 

Loc de desfăşurare: Sala de spectacole a C.C.S. Ploiești 

Participanţi: aproximativ 250 de persoane: 
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- 200 de studenţi, elevi, profesori coordonatori și evaluatori; aproximativ 50 de studenți și 

elevi care activează în formaţiile Casei de Cultură a Studenţilor Ploieşti și ai formației de dans 

„Jumpers” a Palatului Copiilor Ploiești 

Beneficiari direcţi: aproximativ 500 de persoane, vizitatori ai târgului și spectatori ai 

programului artistic prezentat de formațiile C.C.S. Ploiești 

Beneficiari indirecți: 2000 de persoane 

Descriere proiect: 

Proiectul „Târgul Național al Firmelor de Exercițiu” a avut ca scop promovarea calității în 

învățarea și formarea profesională inițială și în învățarea și formarea profesională pe tot 

parcursul vieții, promovarea dialogului și a comunicării între elevi și studenți, promovarea 

ofertelor firmelor de exercițiu în vederea unor relații de colaborare între acestea, pregătirea 

elevilor/studenților în sensul asigurării egalității șanselor în educație, al dezvoltării personale 

și al inserției în comunitate, al ameliorării modalităților de informare adresate 

elevilor/studenților, în sensul revigorării spiritului civic și a mentalităților comunitare, 

atragerea efectivă a elevilor/studenților în organizarea unor activități educaţionale 

nonformale, în vederea pregătirii pentru integrarea pe piața muncii la nivel global, 

constituirea unui grup partenerial care să inițieze și să implementeze derularea unor proiecte 

la nivel național și internațional pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale 

grupurilor țintă. 

Programul evenimentului: 

Joi, 26 mai 2016: 

-  intervalul orar 09.00 – 14.00, Camera de Comerț și Industrie Prahova – Desfășurarea 

competiției „Romanian Business Challenge”; 

- intervalul orar 15.00 – 19.30, Casa de Cultură a Studenților Ploiești – amenajarea 

standurilor și înregistrarea firmelor participante; 

Vineri, 27 mai 2016: 

- intervalul orar 09.30 – 15.00 – Derularea competițiilor; 

- intervalul orar 10.30 – 11.30 – Deschiderea oficială a târgului și vizitarea standurilor de 

către oficialități;  

- intervalul orar 13.00 – 15.00 – Deschiderea târgului pentru vizitatori; 

- intervalul orar 15.00 – 15.30 – Dezafectarea standurilor; 

- intervalul orar 15.30 – 17.00 – Spectacolul de divertisment prezentat de formațiile artistice 

ale Casei de Cultură a Studenților Ploiești: trupele de dans „Happy Dance”, „Urban Army”, 

„Jumpers”, actorii și soliștii trupei „Moft” și ansamblul folcloric „Plaiuri Prahovene”; 

- intervalul orar 17.00 – 17.30 – Festivitatea de premiere. 

 

Târgul s-a desfășurat pe 7 module competiționale: cel mai bun stand, cel mai bun catalog,  

cel mai bun vânzător, cea mai bună prezentare PowerPoint, cea mai bună pagină web, cele 

mai bune materiale promoționale și cel mai bun spot. 
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 S-au acordat numeroase premii pentru fiecare modul competițional și Trofeul „Târgului 

Național al Firmelor de Exercițiu”. 

 În cadrul evenimentului, membrii formațiilor care activează în C.C.S. Ploiești au prezentat 

spectacolul de divertisment „UniverCity Show”. Prezente pe scenă au fost formațiile de dans 

„Happy Dance”, „Urban Army”, trupa „Jumpers” a Palatului Copiilor Ploiești, actorii și soliștii 

trupei „Moft” și ansamblul folcloric „Plaiuri Prahovene”. 

Concordanţa între obiectivele propuse şi rezultatele obţinute: 

Proiectul a avut ca obiective principale: 

•  creșterea gradului de implicare în activități educaţionale formale și nonformale a celor 

două instituții; 

• dezvoltarea capacității și abilității tinerilor de a conlucra în alte instituții și spații 

culturale, decât în mediul școlar și universitar; 

• favorizarea schimburilor  între tinerii din diferite centre de cultură; 

• conștientizarea de către elevi/studenți a importanței cunoașterii, conservării și promovării 

ofertei turistice locale, cu impact în dezvoltarea turismului și agroturismului în zonă; 

• dezvoltarea activităților desfăşurate la nivelul firmelor de exercițiu; 

• orientarea elevilor/studenţilor în vederea dezvoltării carierei profesionale. 

 

Rezultatele obţinute sunt în concordanţă şi reflectă obiectivele propuse, acest lucru fiind 

demonstrat de prezenţa în număr mare a studenţilor și elevilor, interesul şi ecoul în media 

locală şi fotografiile care au surprins desfăşurarea manifestării.  

Contribuţie proprie (acte justif.): 0 lei 

Contribuţie atrasă:  0 lei, subvenţie M.T.S. 

Promovarea proiectului studenţesc: 

Evenimentul a fost promovat prin: 

- afişe în campusul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti; 

- prezenţa mass mediei locale; 

- pagina web a C.C.S. Ploieşti; 

- site-uri de socializare. 

Probleme/Obstacole în desfăşurarea  proiectului studenţesc, sugestii: 

Una dintre problemele întâmpinate în desfășurarea proiectului studențesc a fost faptul că 

instituția nu a avut reprezentant legal care să semneze documentele necesare derulării 

proiectului (referate de necesitate, contracte etc.). 

Concluzii, mențiuni, după caz: 

Prin încheierea unor acorduri de parteneriat între C.C.S. Ploiești, U.P.G. Ploiești și 

Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Ploiești și datorită sprijinului acordat de Universitatea 

Petrol – Gaze din Ploiești, a fost posibilă desfășurarea în bune condiții a proiectului. 
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Spectacolul „UNIVERCITY SHOW” 

Prioritate: Cultură și educație nonformală 

 

Perioada: 30 iunie 2016 

Loc de desfăşurare: Sala de spectacole a C.C.S. Ploiești 

Participanţi: aproximativ 50 de persoane 

Beneficiari direcţi: aproximativ 150 de persoane 

Beneficiari indirecți: 600 de persoane 

Descriere proiect: 

În data de 30 iunie 2016, în cadrul celei de-a 8-a ediții a Conferinței ECAI 2016 

(International Conference on Electronics, Computers and Artificial Intelligence), organizată de 

Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică a Universității Petrol-Gaze din Ploiești, 

Ansamblul artistic „Academic Star” al Casei de Cultură a Studenților Ploiești a prezentat 

spectacolul de divertisment „UniverCity Show”. 

Spectacolul a fost susținut de formațiile de dans „Urban Army” și „Happy Dance”, actorii și 

soliștii formației de teatru „Moft” și Ansamblul folcloric „Plaiuri Prahovene”.  

Concordanţa între obiectivele propuse şi rezultatele obţinute: 

Proiectul a avut ca obiective principale: 

- dezvoltarea vieţii cultural-artistice a tinerilor, prin desfăşurarea periodică a unor acţiuni ce 

promovează teatrul, muzica şi dansul ca fiind printre principalele modalităţi de exprimare 

artistică şi spirituală a tinerilor; 

- sprijinirea și stimularea creativității culturale; 

- facilitarea actului de cultură şi creşterea consumului cultural în rândul tinerilor; 

- promovarea, stimularea şi diversificarea activităţilor cultural-artistice destinate tinerilor, în 

scopul de a oferi alternative educative pentru ocuparea timpului liber; 

- crearea unui cadru stimulativ de exprimare şi afirmare socială a studenţilor şi tinerilor prin 

activităţi cultural-artistice; 

- atragerea unui număr cât mai mare de spectatori. 

Rezultatele obţinute sunt  în concordanţă şi reflectă obiectivele propuse: 

- creșterea nivelului calitativ al prestației artistice; 

- creșterea consumului cultural în rândul tinerilor;  

- creșterea numărului de beneficiari direcți/ indirecți; 

- atragerea de noi membri în formațiile CCS Ploiești; 

- eficientizarea petrecerii timpului liber al tinerilor. 

Prezenţa în număr mare a participanţilor, interesul deosebit al spectatorilor, fotografiile 

care au surprins desfăşurarea manifestării, susţin reuşita acestui proiect.  

Contribuţie proprie (acte justif.): 0 lei 

Contribuţie atrasă:  0 lei, subvenţie M.T.S. 

Promovarea proiectului studenţesc:  

Evenimentul a fost promovat prin : 
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- pagina web a C.C.S. Ploieşti; 

- site-uri de socializare. 

Probleme/Obstacole în desfăşurarea  proiectului studenţesc, sugestii: 

Nu au fost întâlnite obstacole în desfăşurarea proiectului. 

Concluzii, mențiuni, după caz: 

Evenimentul s-a desfăşurat în bune condiţii. 

 

 

„GALELE TOAMNEI STUDENȚEȘTI”, ediţia a VII-a 

Festivalul Culturii şi Artei Studenţeşti, ed. a XIX - a 

Prioritate: Cultură și educație nonformală,  

Muncă și antreprenoriat, Sănătate, sport și recreere 

 

Perioada: 03 – 31 octombrie 2016 

Loc de desfăşurare: Sala de spectacole a Casei de Cultură  a Studenţilor Ploieşti, sala 24 a 

C.C.S. Ploiești, Campusul Universității Petrol – Gaze din Ploiești 

Participanţi:  124 persoane 

Beneficiari direcţi: 550 persoane 

Beneficiari indirecţi: 2200 persoane 

Descriere proiect:  

„Galele Toamnei Studențești“, ediția a VII-a, eveniment cu frumoasă tradiție, organizat de 

Casa de Cultură a Studenților Ploiești cu prilejul deschiderii anului universitar 2016 - 2017, s-a 

derulat în perioada 03 – 31 octombrie 2016. 

Scopul proiectului este stimularea şi diversificarea activităţilor educative nonformale 

destinate tinerilor, în scopul de a oferi alternative educative pentru ocuparea timpului liber. 

Partenerii proiectului au fost: Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești – Facultatea de 

Științe Economice, Centrul pentru Proiecte, Programe și Evenimente Cultural –Artistice al 

U.P.G. Ploiești,  Organizația Studenților din Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești, Liga 

Studenților Basarabeni din Ploiești, Liga Studenților din Universitatea Petrol – Gaze din 

Ploiești. 

În cadrul proiectului „Galele Toamnei Studențești” au avut loc următoarele manifestări 

educative nonformale: 

I. În sala de spectacole a C.C.S. Ploiești: 

- 11 octombrie 2016, ora 18.00 – spectacolul de divertisment „UniverCity Show”, prezentat 

de actorii și soliștii trupei „Moft”, trupele de dans „Urban Army”, „Happy Dance” și „Airlines” 

și Ansamblul folcloric „Plaiuri Prahovene” al C.C.S. Ploiești; 

- 19 octombrie 2016, ora 18.00 – „Duelul Vedetelor” – Concurs pentru Tineret, ediția a II-a,  

eveniment ce a avut ca obiectiv promovarea tinerilor artiști, sprijinirea și stimularea 

creativității culturale. 
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Concursul pentru tinerele talente s-a desfășurat pe secțiunile teatru, dans, muzică și 

folclor. 

Componența juriului a fost următoarea:  

- Robert Zahariuc – Profesor-coregraf -  Președintele juriului; 

- Alina Zahariuc – Profesor-coregraf la Palatul Copiilor din Ploiești; 

- Ovidiu Pascal – Scenograf la Teatrul „Toma Caragiu” din Ploiești; 

- Diana Uță – Actriță la Teatrul „Toma Caragiu” din Ploiești; 

- Lăcrămioara Bradoschi - Actriță la Teatrul „Toma Caragiu” din Ploiești; 

- Răzvan Encuna – Solist vocal al trupei „Băieții” și coordonator al Ansamblului „Academic 

Star” al C.C.S. Ploiești. 

Au fost acordate următoarele premii: 

- Secțiunea muzică: 

Premiul I: Monica Apostol și Laurențiu Radu; 

Premiul II: Diana Mărgărit și Sabin Iordache; 

Premiul III: Bianca Grigore 

- Secțiunea teatru: 

Premiul I: Andreea Gîrbea; 

Premiul II: Florin Poșircă; 

Premiul III: Mihaela Dănilă 

- Secțiunea folclor: 

Premiul I: Cristian Drăghici și Cristiana Petre; 

Premiul II: Ana-Maria Lambă și Liviu Muscalu; 

Premiul III: Maria Badea și Fabian Puiu 

- Secțiunea dans 

Categoria solo:  

Premiul I: Cristian Budacu; 

Premiul II: George Zaharia; 

Premiul III: Sebastian Cepoiu 

Categoria duet: 

Premiul I: Constatin Voinea și Flavius Iancu; 

                 Ruxandra Gabor și Ana Cozma; 

Premiul II: Robert Ghinea și Viorel Albeanu: 

                   Anda Lascu și Crina Bultean; 

Premiul III: George Ivan și Dario Dobre 

Premiul „Mica Vedetă”: Eduard Florentin Stoica 

Trofeul Concursului „Duelul Vedetelor”: Gabriel Matei. 

Pe durata jurizării a fost prezentat spectacolul de divertisment realizat de Ansamblul 

artistic „Academic Star” al Casei de Cultură a Studenților Ploiești. Au participat actorii și 

soliștii trupei „Moft”, formațiile de dans „Urban Army”, „Happy Dance” și „Airlines”. 
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II. În sala 24 a C.C.S. Ploiești: 

- 27 octombrie 2016, ora 15.00 - „Dezbateri despre problema consumului de droguri în  

 societatea actuală”, în cadrul cărora au avut loc discuții asupra temei, având ca scop 

conştientizarea tinerilor asupra riscurilor şi pericolului consumului de droguri şi ca obiectiv 

descurajarea acestui flagel, devenit tot mai tentant în zilele noastre; 

- 31 octombrie 2016, ora 14.00 - Workshopul „Managementul proiectelor sociale”, având ca 

scop conştientizarea studenților asupra necesităţii proiectelor sociale şi implicarea acestora în 

implementarea şi derularea acestui tip de proiecte. 

 

III. În U.P.G. Ploiești: 

- 03 octombrie 2016 – deschiderea oficială a anului universitar 2016 – 2017. 

 

Managementul proiectului a fost asigurat de directorul Casei de Cultură a Studenţilor 

Ploieşti, d-na Manuela Dana Rusu. Echipa care a asigurat implementarea proiectului a avut în 

componenţă salariaţi ai Casei de Cultură a Studenţilor Ploieşti: 

                    - Antoneta Trifu, consilier/referent I A, 

                    - Cristina Madălina Popescu, referent de specialitate,  

                    - Andrei Ion, referent de specialitate, 

                    - Maria Valia Mihai, contabil şef,  

                    - Cristi Marian Ilie, economist,  

                    - Eduard Zamfir, tehnician   

                    - Radu Gheorghe, administrator  

      - Regia artistică și coregrafia: asigurate de Asociația Culturală „Paul Constantinescu 

2009”; 

      - Scenografia: asigurată de Pascal T. Ovidiu I.I.; 

      - Suportul tehnic: asigurat de Cîmpeanu V. Marian Cătălin P.F.A.; 

      - Machetarea şi procesarea materialelor promoţionale: asigurate de Asofie Mihai PFA; 

      - Prezentatori: asigurați de Tifigiu Valentin Ionuț I.I. 

 

Concordanţa între obiectivele propuse şi rezultatele obţinute: 

Proiectul a avut ca obiective principale : 

- creșterea consumului cultural în rândul tinerilor, educarea prin artă; 

- sprijinirea și stimularea creativității culturale; 

- descoperirea, susținerea, lansarea și promovarea tinerelor talente pentru afirmarea lor pe 

plan artistic; 

- facilitarea actului de cultură şi creşterea consumului cultural în rândul tinerilor; 

- promovarea, stimularea şi diversificarea activităţilor educative nonformale destinate 

tinerilor;  

- reconsiderarea activităţilor educative formale și nonformale şi diminuarea factorilor de 

risc ce pot acţiona asupra tinerilor; 
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- eficientizarea modului de petrecere a timpului liber; 

- crearea unui cadru stimulativ de exprimare şi afirmare socială a studenţilor şi tinerilor 

prin activităţi educative nonformale; 

-  dezvoltarea vieţii cultural-artistice a tinerilor, prin  desfăşurarea  periodică  a  unor  

acţiuni  ce  promovează teatrul, muzica şi dansul ca fiind printre principalele modalităţi de 

exprimare artistică şi spirituală a tinerilor; 

-  dezvoltarea gradului de implicare a tinerilor în activități cultural-artistice; 

-  educația culturală a tinerilor, menținerea interesului acestora pentru artă, ca formă de 

exprimare și comunicare; 

Rezultatele obţinute sunt  în concordanţă şi reflectă obiectivele propuse : 

- creșterea nivelului calitativ al prestației artistice; 

- creșterea consumului cultural în rândul tinerilor;  

- creșterea numărului de beneficiari direcți/ indirecți; 

- atragerea de noi membri în formațiile C.C.S. Ploiești; 

- eficientizarea petrecerii timpului liber al tinerilor. 

Prezenţa în număr mare a participanţilor, interesul deosebit al spectatorilor, filmările şi  

fotografiile care au surprins desfăşurarea manifestărilor susţin reuşita acestui proiect.  

Contribuţie proprie (acte justif.): 0 lei 

Contribuţie atrasă: 15673,56 lei, subvenţie M.T.S. 

Promovarea proiectului studenţesc: 

Evenimentul a fost promovat prin comunicate de presă preluate de presa locală scrisă și 

on-line (www.observatorulph.ro, prahova-news.ro, infoploiesticity.blogspot.ro), afişe şi flyere 

proprii în campusul Universităţii Petrol-Gaze Ploieşti, pe pagina web a C.C.S. Ploieşti, pe site-

uri de socializare. 

Probleme / Obstacole în desfăşurarea  proiectului studenţesc, sugestii: 

Nu au fost întâlnite obstacole în desfăşurarea proiectului. 

Concluzii, mențiuni, după caz: 

      Evenimentul s-a desfăşurat în bune condiţii. 

 

 

GALELE TEATRULUI STUDENȚESC „SERI ÎN LUMEA THALIEI”, 

ediţia a XII-a 

Prioritate: Cultură și educație nonformală 

 

Perioada: 25 – 27 octombrie 2016 

Loc de desfăşurare: Sala de spectacole a Casei de Cultură a Studenţilor Ploieşti 

Participanţi: 63 persoane 

Beneficiari direcţi: 500 persoane 

Beneficiari indirecţi: 2000 persoane 
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Descriere proiect:  

 Galele Teatrului Studenţesc „Seri în lumea Thaliei” sunt concepute ca o manifestare 

cultural – artistică ce se adresează formaţiilor de teatru studenţesc. 

 Scopul proiectului este dezvoltarea gradului de implicare a tinerilor în activităţi cultural-

artistice, sprijinirea tinerilor talentaţi pentru afirmarea lor pe plan artistic, educaţia culturală 

a tinerilor şi menţinerea interesului acestora pentru arta teatrului ca formă de exprimare şi 

comunicare. 

Partenerii proiectului au fost:  Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești – Facultatea de 

Științe Economice, Centrul pentru Proiecte, Programe și Evenimente Cultural –Artistice al 

U.P.G. Ploiești, Organizația Studenților din Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești, Liga 

Studenților Basarabeni din Ploiești, Liga Studenților din Universitatea Petrol – Gaze din 

Ploiești. 

Au participat formații studențești de teatru din centrele universitare Alba Iulia, Cluj 

Napoca, Craiova, Iași și Ploiești: trupa de teatru „Skepsis” a Casei de Cultură a Studenților 

Alba Iulia, trupa „Teatralia” a Casei de Cultură a Studenților Cluj Napoca, formația 

„Theatron” a Casei de Cultură a Studenților Craiova, Teatrul Studențesc „Ludic” al Casei de 

Cultură a Studenților Iași și trupa de teatru „Moft” a Casei de Cultură a Studenților Ploiești. 

În cadrul GALELOR  TEATRULUI STUDENŢESC „SERI ÎN LUMEA THALIEI” au avut loc  

următoarele manifestări cultural-artistice:  

• Marți, 25 octombrie 2016, ora 18.00: 

- Spectacolul „ANGAJARE DE CLOVN” de Matei Vișniec, susținut de studenții formației de 

teatru „Theatron” a Casei de Cultură a Studenților Craiova. 

Regia artistică: Ștefan Florescu. 

Spectacolul cu piesa ,,Angajare de clovn” a fost prezentat pentru prima oară la un festival 

cu statut  concurential în cadrul Galelor Teatrului Studențesc „Seri în lumea Thaliei”.  

O societate, prin componentele sale, este într-o continuă transformare, într-o perpetuă 

schimbare. 

Noi toți suntem prinși în acest malaxor al schimbării, care ne modifică atitudinile, 

obiceiurile, caracterele.  Este ca un perpetuu start. Nimeni nu te așteaptă. 

Piesa ,,Angajare de clovn” este o parabolă despre schimbare, într-un sistem concurențial 

abia ghicit. Personajele din această piesă trăiesc într-un timp al schimbării. Cine ține pasul? 

Niccolo, Fillipo sau  Peppino? Cine are puterea de a înțelege noul, de a-l asimila prin 

transformarea propriului eu, întru așteptarea unei noi schimbări, mai provocatoare decât cea 

dinainte? Niccolo și Fillipo sunt adepții unei tradiții vetuste, din care refuză să iasă. Ei nu 

pricep nimic din ceea ce se întâmplă în jurul lor. Peppino este personajul care înțelege 

dinamica schimbării, el inovează spre stupoarea și neînțelegerea celor doi, neînțelegere care, 

va duce și la sfârșitul lui tragic. Uneori, promotorii schimbării pot sfârși tragic, voluntar sau 

involuntar, ca o jertfă pe altarul progresului, ca și Peppino.  
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– Spectacolul „DESPRE SEXUL FEMEII – CÎMP DE LUPTĂ ÎN RĂZBOIUL DIN BOSNIA”, adaptare 

după Matei Vișniec, prezentat de Teatrul Studențesc „Ludic” al Casei de Cultură a Studenţilor 

Iași. 

Regia artistică: Aurel Luca. 

Spectacolul „Despre sexul femeii - câmp de luptă în războiul din Bosnia”, este în 

repertoriul Teatrului Studențesc „LUDIC”, spectacolul fiind jucat cu mare succes și în 

prezența autorului. 

A fost prezentat în mai multe țări unde a reprezentat teatrul din România: Italia, Franța, 

Bulgaria, Ungaria, Canada, Liban , etc. 

 

– Spectacolul „JOCUL DE-A VACANȚA” de Mihail Sebastian, prezentat de Trupa de teatru 

„Moft” a Casei de Cultură a Studenţilor Ploiești. 

Regia artistică: Antoneta Trifu. 

„Jocul de-a vacanţa” înseamnă jocul de-a uitarea al omului care fiinţează, măcar din când 

în când, doar la nivelul unei pure naturalităţi, fără identitate precisă, fără biografie, fără 

amintiri şi aspiraţii, personajele evadează din lumea uniformizată a convenţiilor sociale şi, 

eliberaţi, migrează spre o altă lume, unde îi aşteaptă depărtarea, misterul şi uitarea visată, 

adică un ideal vag şi difuz. 

Personajele reprezintă caractere ale vieţii cotidiene de oriunde şi oricând: femeia tânără 

(Corina), femeia bovarică, (madame Vintilă), adolescentul (Jeff), micul funcţionar (Bogoiu), 

militarul (Maiorul). 

Jeff, Bogoiu şi Ştefan sunt prinşi simultan în jocul de-a iubirea. Cei trei acced spre inima 

Corinei, tânăra care le aprinde imaginaţia, care le structurează opţiunile, care îi ajută să-şi 

uite şi să-şi înfrângă umilinţele. Vacanţa este pe sfârşite, la fel şi Jocul … întoarcerea în 

realitatea prozaică este inevitabilă, fiecare dintre „jucători” ştie asta, aşa cum, în 

subconştient au ştiut-o mereu, în mod paradoxal însă, Ştefan Valeriu refuză, rămâne ancorat 

în utopia pe care a creat-o, fuge de evidenţe şi prin această atitudine negativistă, distruge 

puntea sentimentală creată între el şi Corina. 

 

•   Miercuri, 26 octombrie 2016, ora 18.00: 

 – Spectacolul „O SĂRBĂTOARE PRINCIARĂ” de Theodor Mazilu, prezentat de Trupa de teatru 

„Teatralia” a Casei de Cultură a Studenților Cluj Napoca. 

Regia artistică: Virgil Mureșan. 

„Avem obiceiul de a trăi cu imaginea pe care ne-am făcut-o noi înşine, sau cu imaginea pe 

care şi-au făcut-o ceilalţi despre noi. Şi ne simţim obligaţi să respectăm aceste imagini, le 

devenim sclavi. Nici prin cap nu ne trece să devenim noi înşine. A fi un om viu înseamnă a nu 

trăi din clişee prestabilite, a nu dormi în picioare, a nu te sprijini pe idei luate cu împrumut 

de la alţii, a nu trăi prin intermediari. Un om  viu   nu  are  probleme în ceea ce priveşte 

adaptarea la viaţă.” (Theodor Mazilu). 
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– Spectacolul „ÎN LARGUL MĂRII” de Slavomir Mrozek, prezentat de Trupa de teatru „Skepsis” 

a Casei de Cultură a Studenților Alba Iulia. 

Regia artistică: Viorel Cioflică. 

Un spectacol de teatru absurd, cu caracter satiric şi accente comice. O situaţie limită 

determină personajele să ia decizii care treptat conduc la dezvăluirea adevăratului lor 

caracter. Sub presiune conflictele se înteţesc, argumentele tind să devină pe cât de ilogice pe 

atât de convingătoare şi în final chiar şi ideile nobile - sacrificiu, altruism, datorie - sunt 

distorsionate şi pervertite de către oamenii pentru care scopul scuză întotdeauna mijloacele. 

Să nu uităm că spectacolul stă sub semnul absurdului, însă asta înseamnă că absurdul formei 

subliniază claritatea şi consistenţa ideii! Va reuşi raţiunea să îmblânzească instinctul? ...  

Aparenta lipsă de coerenţă a replicilor şi ridicolul argumentelor provoacă un umor negru şi nu 

fac decât să dezvăluie superficialitatea fiinţei umane şi fragilitatea ei. 

 

– Spectacolul „RITMURI STUDENȚEȘTI”, prezentat de Ansamblul artistic „Academic Star” al 

Casei de Cultură a Studenților Ploiești. 

– FESTIVITATEA DE PREMIERE a Galelor Teatrului Studențesc „Seri în lumea Thaliei”. 

În cadrul celei de-a XII-a ediții a Galelor Teatrului Studențesc „Seri în lumea Thaliei” au 

fost acordate următoarele premii: 

- Premiul pentru debut în cadrul Galelor Teatrului Studențesc „Seri în lumea Thaliei” – 

Formația „Theatron” – C.C.S. Craiova; 

- Premiul special al juriului – Spectacolul „Despre sexul femeii – câmp de luptă în războiul din 

Bosnia” – Teatrul Studențesc „Ludic” – C.C.S. Iași; 

- Premiul pentru popularitate – Diana – Alexandra Nica – Trupa „Moft” – C.C.S. Ploiești; 

- Premiul pentru originalitate – Spectacolul „O sărbătoare princiară” – Trupa „Teatralia” – 

C.C.S. Cluj Napoca; 

- Premiul pentru cea mai bună scenografie – Spectacolul „În largul mării” – Trupa „Skepsis” – 

C.C.S. Alba Iulia;  

- Premiul pentru coregrafie – Vera Nacu – Teatrul Studențesc „Ludic” – C.C.S. Iași; 

- Premiul pentru recital actoricesc – Mirel Ovidiu Rusu – Trupa „Teatralia” – C.C.S. Cluj 

Napoca; 

- Premiul pentru actriță în rol secundar – Locul 1 – Diana – Alexandra Nica – Trupa „Moft” – 

C.C.S. Ploiești; 

- Premiul pentru actriță în rol secundar – Locul 2 – Andreea Gîrbea – Trupa „Moft” – C.C.S. 

Ploiești; 

- Premiul pentru actriță în rol secundar – Locul 3 – Monica Apostol – Trupa „Moft” – C.C.S. 

Ploiești; 

- Premiul pentru actor în rol secundar – Locul 1 – Laurențiu Radu – Trupa „Moft” – C.C.S. 

Ploiești; 

- Premiul pentru actor în rol secundar – Locul 2 – David Drugaru – Formația „Theatron” – C.C.S. 

Craiova; 
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- Premiul pentru actor în rol secundar – Locul 3 – Cristi – Marian Ilie – Trupa „Moft” – C.C.S. 

Ploiești; 

- Premiul pentru actriță în rol principal – Locul 1 – Vera Nacu – Teatrul Studențesc „Ludic” – 

C.C.S. Iași; 

- Premiul pentru actriță în rol principal – Locul 2 – Diana Ion – Trupa „Moft” – C.C.S. Ploiești; 

- Premiul pentru actriță în rol principal – Locul 3 – Gabriela Elena David – Trupa „Teatralia” – 

C.C.S. Cluj Napoca; 

- Premiul pentru actor în rol principal – Locul 1 – Viorel Cioflică – Trupa „Skepsis” – C.C.S. Alba 

Iulia; 

- Premiul pentru actor în rol principal – Locul 2 – Răzvan Encuna – Trupa „Moft” – C.C.S. 

Ploiești; 

- Premiul pentru actor în rol principal – Locul 3 – Vasile Dângă – Trupa „Skepsis” – C.C.S. Alba 

Iulia; 

- Premiul pentru cel mai bun spectacol – „Jocul de-a vacanța” - Trupa „Moft” – C.C.S. Ploiești; 

- Premiul pentru regie  – Antoneta Trifu – C.C.S. Ploiești; 

- Trofeul Galelor Teatrului Studențesc „Seri în lumea Thaliei” – Spectacolul „În largul mării” – 

Trupa „Skepsis” – C.C.S. Alba Iulia. 

 

Juriul concursului a fost format din personalități din domeniul teatrului, artei 

spectacolului și educației: 

- Profesor universitar doctor inginer Mihai Pascu Coloja – Rectorul Universității Petrol – Gaze 

din Ploiești – Președinte de onoare al juriului; 

- Mihaela Rus – Directorul Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești – Președintele juriului; 

- Profesor universitar doctor inginer Daniela Buzoianu – Prorector al Universității Petrol – Gaze 

din Ploiești; 

- Vlad Mateescu – Directorul Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești; 

- Mihai Androne – Scenograf și Șef de secție la Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești; 

- Ovidiu Pascal – Scenograf la Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești; 

- Robert Zahariuc – profesor – coregraf la Palatul Copiilor din Ploiești; 

- Diana Uță – actriță la Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești; 

- Lăcrămioara Bradoschi – actriță la Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești. 

Criteriile de jurizare au fost: valoarea repertoriului abordat, valoarea interpretativă, 

dicția, impresia artistică, originalitatea, regia și scenografia. 

 

Managementul proiectului a fost asigurat de directorul Casei de Cultură a Studenţilor 

Ploieşti, d-na Manuela Dana Rusu. Echipa care a asigurat implementarea proiectului a avut în 

componenţă salariaţi ai Casei de Cultură a Studenţilor Ploieşti: 

                    - Antoneta Trifu, consilier/referent I A, 

                    - Cristina Mădălina Popescu, referent de specialitate, 

                    - Andrei Ion, referent de specialitate,  
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                    - Maria Valia Mihai, contabil şef,  

                    - Cristi Marian Ilie, economist,  

                    - Eduard Zamfir, tehnician   

                    - Radu Gheorghe, administrator  

- Regia artistică – asigurată de Asociația Culturală „Paul Constantinescu 2009”; 

- Scenografia – asigurată de Pascal T. Ovidiu I.I.; 

- Suportul tehnic – asigurat de Cîmpeanu V. Marian Cătălin PFA; 

- Prezentatori – asigurați de Tifigiu Valentin Ionuț I.I.; 

- Echipa de jurizare – asigurată de Pascal T. Ovidiu I.I.;  

- Machetarea şi procesarea materialelor promoţionale – asigurate de Asofie Mihai PFA. 

 

Concordanţa între obiectivele propuse şi rezultatele obţinute: 

Proiectul a avut ca obiective principale : 

- promovarea imaginii Ministerului Tineretului și Sportului și a Casei de Cultură a Studenților 

din Ploiești; 

- pregătirea performanței; 

- facilitarea actului de cultură şi creşterea consumului cultural în rândul tinerilor; 

- educaţia estetică a tinerilor; 

- reconsiderarea activităţilor educative nonformale şi diminuarea factorilor de risc ce pot 

acţiona asupra tinerilor; 

- crearea unui cadru stimulativ de exprimare şi afirmare socială a studenţilor şi tinerilor prin 

activităţi cultural-artistice; 

- educarea generaţiilor tinere în spiritul respectului faţă de valorile culturale; 

- promovarea, stimularea şi diversificarea activităţilor cultural-artistice destinate tinerilor; 

- reabilitarea interesului tinerilor pentru evenimente cultural-artistice, pe fondul diminuării 

acestuia în ultimele două decenii pentru acest gen de evenimente; 

- favorizarea exprimării interpretative a tinerilor artişti; 

- valorificarea şi diversificarea creativităţii şi talentului studenţilor şi tinerilor; 

- dezvoltarea abilităților de comunicare; 

- descoperirea şi recompensarea tinerilor talentaţi; 

- implicarea publicului, alături de interpreţii de pe scenă, în aprofundarea artei spectacolului 

în întreaga lui complexitate; 

- atragerea unui număr cât mai mare de spectatori. 

Rezultatele obţinute sunt în concordanţă şi reflectă obiectivele propuse : 

- creșterea nivelului calitativ al prestației artistice; 

- creșterea consumului cultural în rândul tinerilor;  

- creșterea numărului de beneficiari direcți/ indirecți; 

- atragerea de noi membri în formațiile CCS Ploiești; 

- eficientizarea petrecerii timpului liber al tinerilor. 
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Prezenţa în număr mare a participanţilor, interesul deosebit al spectatorilor, filmările şi 

fotografiile care au surprins desfăşurarea manifestării, susţin reuşita acestui proiect.  

Contribuţie proprie (acte justif.): 0 lei 

Contribuţie atrasă: 19652,31 lei, subvenţie M.T.S. 

Promovarea proiectului studenţesc: 

Evenimentul a fost promovat prin comunicate de presă preluate de presa locală scrisă și 

on-line (www.ziarulprahova.ro, stirileproprahova.ro, www.presaonline.com, 

infoploiesticity.blogspot.ro, www.umblat.ro), afişe şi flyere proprii în campusul Universităţii 

Petrol-Gaze Ploieşti, pe pagina web a C.C.S. Ploieşti,  pe site-uri de socializare. 

Probleme / Obstacole în desfăşurarea proiectului studenţesc, sugestii: 

Nu au fost întâlnite obstacole în desfăşurarea proiectului.  

Concluzii, mențiuni, după caz: 

Evenimentul s-a desfăşurat în bune condiţii. 

 

 

„FESTIVALUL CULTURII ȘI ARTEI STUDENȚEȘTI”, ediţia a XIX-a 

- ALTE ACȚIUNI 

Prioritate: Cultură și educație nonformală, Participare și voluntariat 

  

Perioada: 03 – 31 octombrie 2016 

Loc de desfăşurare: Sala 24 a Casei de Cultură  a Studenţilor Ploieşti, Campusul 

Universității Petrol – Gaze din Ploiești 

Participanţi: 47 persoane 

Beneficiari direcţi: 1000 persoane 

Beneficiari indirecţi: 4000 persoane 

Descriere proiect:  

În cadrul proiectului „Festivalul Culturii și Artei Studențești“, ediția a XIX-a, în perioada 

03 – 31 octombrie 2016 s-au desfășurat următoarele evenimente: „Zilele Voluntarului” (27-28 

octombrie 2016), dezbateri pe tema agresiunii și violenței în familie și în colectivitate (27 

octombrie 2016) și Expoziția fotografică „Viața studențească în imagini” (03-31 octombrie 

2016). 

Scopul proiectului este promovarea, stimularea şi diversificarea activităţilor de voluntariat 

în rândul tinerilor și conștientizarea factorilor de risc ce pot acționa asupra acestora. 

Partenerii proiectului au fost:  Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești – Facultatea de 

Științe Economice, Centrul pentru Proiecte, Programe și Evenimente Cultural –Artistice al 

U.P.G. Ploiești,  Organizația Studenților din Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești, Liga 

Studenților Basarabeni din Ploiești, Liga Studenților din Universitatea Petrol – Gaze din 

Ploiești. 

I. Sala 24 a C.C.S. Ploiești, campusul U.P.G. Ploiești 

Proiectul „Zilele Voluntarului” – 27 – 28 octombrie 2016  
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În cadrul proiectului „Zilele Voluntarului” au avut loc o serie de acțiuni care au avut ca 

scop promovarea și stimularea implicării tinerilor în acțiuni de protejare și ecologizare a 

mediului prin activități de voluntariat. 

Programul proiectului a inclus: 

1) Igienizare și ecologizare în campusul U.P.G. Ploiești și reparații minore la sediul C.C.S. 

Ploiești (28.10.2016).  

Au fost distribuiți saci menajeri și mănuși de protecție pentru ecologizarea unei zone de 

aproximativ 1000 m.p. din campusul U.P.G. Ploiești.  

Au fost reparate și văruite bordurile din jurul spațiilor cu flori. 

2) Workshop-ul „Ecologie și protecția mediului” (27.10.2016), în cadrul căruia au avut loc o 

serie de dezbateri privind importanța ecologiei ca știință care se ocupă cu studiul mediului 

înconjurător, pentru a putea înțelege cum funcționează mediul, modul în care acesta este 

afectat de diferiți factori (în special cel uman) și cum poate fi mediul prezervat, reparat și 

îmbunătățit, precum și necesitatea protejării mediului. 

 

II. Sala 24 a C.C.S. Ploiești: 

În data de 27 octombrie 2016 au avut loc dezbateri pe tema agresiunii și violenței în 

familie și în colectivitate. 

În cadrul acestor dezbateri, la care au participat membrii formațiilor C.C.S. Ploiești, au 

avut loc discuții asupra temei, ce au avut ca scop conștientizarea tinerilor asupra riscului și 

pericolelor agresiunii și violenței în familie și în colectivitate și ca obiectiv prevenirea și 

combaterea acestora.  

S-a pornit de la analizarea unor cazuri concrete petrecute în campusul universitar (situații 

conflictuală iscate între studenți, în urma consumului de alcool, conflicte în familie între 

părinți, cu grave consecințe asupra tinerilor membri ai familiei) și s-au identificat alternative 

de soluționare a unor situații nedorite, conflictuale.   

 

III. U.P.G. Ploiești 

În perioada 03.10 – 31.10.2016, în holurile Universității Petrol – Gaze din Ploiești, s-a 

desfășurat Expoziția fotografică „Viața studențească în imagini”. 

Expoziția a fost alcătuită din fotografii cu formațiile și cercurile Casei de Cultură a 

Studenților Ploiești, imaginile fiind surprinse în timpul evenimentelor derulate de C.C.S. 

Ploiești și a avut ca scop promovarea proiectelor derulate de Casa de Cultură a Studenților 

Ploiești și atragerea de noi membri în formațiile și cercurile instituției. 

Managementul proiectului a fost asigurat de directorul Casei de Cultură a Studenţilor 

Ploieşti, d-na Manuela Dana Rusu. Echipa care a asigurat implementarea proiectului a avut în 

componenţă salariaţi ai Casei de Cultură a Studenţilor Ploieşti: 

                    - Antoneta Trifu, consilier/referent I A, 

                    - Cristina Madălina Popescu, referent de specialitate,  

                    - Andrei Ion, referent de specialitate, 
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                    - Maria Valia Mihai, contabil şef,  

                    - Cristi Marian Ilie, economist,  

                    -   Radu Gheorghe, administrator  

 

Concordanţa între obiectivele propuse şi rezultatele obţinute: 

Proiectul a avut ca obiective principale: 

- promovarea, stimularea şi diversificarea activităţilor de voluntariat în rândul tinerilor;  

- reconsiderarea activităţilor educative nonformale şi diminuarea factorilor de risc ce pot 

acţiona asupra tinerilor; 

- eficientizarea modului de petrecere a timpului liber; 

- crearea unui cadru stimulativ de exprimare şi afirmare socială a studenţilor şi tinerilor prin 

activităţi educative nonformale; 

-dezvoltarea gradului de implicare a tinerilor în activități educative nonformale; 

Rezultatele obţinute sunt  în concordanţă şi reflectă obiectivele propuse: 

- creșterea numărului de beneficiari direcți/ indirecți; 

- atragerea de noi membri în formațiile C.C.S. Ploiești; 

- eficientizarea petrecerii timpului liber al tinerilor. 

Prezenţa în număr mare a participanţilor, interesul deosebit al acestora, fotografiile care 

au surprins desfăşurarea manifestărilor susţin reuşita acestui proiect.  

Contribuţie proprie (acte justif.): 0 lei 

Contribuţie atrasă: 1661,52 lei, subvenţie M.T.S. 

Promovarea proiectului studenţesc: 

Evenimentul a fost promovat în campusul Universităţii Petrol-Gaze Ploieşti. 

Probleme / Obstacole în desfăşurarea  proiectului studenţesc, sugestii: 

Nu au fost întâlnite obstacole în desfăşurarea proiectului. 

Concluzii, mențiuni, după caz: 

Evenimentul s-a desfăşurat în bune condiţii. 

 

„FESTIVALUL CULTURII ȘI ARTEI STUDENȚEȘTI”, ediţia a XIX-a 

- ALTE ACȚIUNI 

Prioritate: Cultură și educație nonformală, Participare și voluntariat, 

 Muncă și antreprenoriat 

 

Perioada: 02 – 23 noiembrie 2016 

Loc de desfăşurare: Sala de spectacole a Casei de Cultură a Studenților Ploiești,  

          Sala 24 a C.C.S. Ploieşti 

Participanţi: 130 persoane 

Beneficiari direcţi: 800 persoane 

Beneficiari indirecţi: 3200 persoane 
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Descriere proiect:  

În cadrul proiectului „Festivalul Culturii și Artei Studențești“, ediția a XIX-a, în perioada 

02 – 23 noiembrie 2016 s-au desfășurat următoarele evenimente: „Întâlnire cu Teatrul” (02 - 

03 noiembrie 2016), workshop-ul „Rolul comunicării în planificarea strategică a activităților 

din domeniul educației formale și nonformale” (10 noiembrie 2016) și spectacolul caritabil „Și 

tu poți să fii un înger” (23 noiembrie 2016). 

Scopul proiectului este stimularea și diversificarea activităților cultural – artistice 

destinate tinerilor, în scopul de a oferi alternative educative pentru ocuparea timpului liber. 

Partenerii proiectului au fost:  Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești – Facultatea de 

Științe Economice, Centrul pentru Proiecte, Programe și Evenimente Cultural –Artistice al 

U.P.G. Ploiești,  Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești, Organizația Studenților din Universitatea 

Petrol – Gaze din Ploiești, Liga Studenților Basarabeni din Ploiești, Liga Studenților din 

Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești. 

 

I. Sala de spectacole a C.C.S. Ploiești 

Proiectul „Întâlnire cu Teatrul” – 02 – 03 noiembrie 2016  

 În cadrul proiectului „Întâlnire cu Teatrul” au avut loc spectacolele „Jacques și stăpânul 

său!”, prezentat în data de 02 noiembrie 2016 de Teatrul „Maria Filotti” din Brăila și „Liniște! 

Sărut. Acțiune!”, prezentat în data de 03 noiembrie 2016 de Teatrul „Odeon” din București. 

Proiectul a fost realizat prin parteneriatele încheiate între Teatrul „Toma Caragiu” din 

Ploiești și Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești. 

 

II. Sala 24 a C.C.S. Ploiești 

Workshop-ul „Rolul comunicării în planificarea strategică a activităților din domeniul 

educației formale și nonformale” 

În cadrul workshop-ului au avut loc o serie de dezbateri privind rolul comunicării în 

planificarea strategică a activităților din domeniul educației formale și nonformale, 

necesitatea încheierii de parteneriate în vederea colaborării cu instituții publice, instituții de 

cultură, organizații studențești, licee și colegii din județul Prahova, în scopul derulării de 

proiecte comune de larg interes pentru tineri. 

De asemenea, a fost evidențiată necesitatea unei planificări strategice a proiectelor 

derulate de Casele de Cultură a Studenților din țară, astfel încât să se evite suprapunerea 

evenimentelor organizate la nivel național de acestea. 

 

III.  Sala de spectacole a C.C.S. Ploiești 

În data de 23 noiembrie 2016, ora 18.00, în sala de spectacole a C.C.S. Ploiești s-a 

desfășurat spectacolul caritabil „Și tu poți să fii un înger”, eveniment ce a avut drept scop 

colectarea de fonduri pentru un caz umanitar. 
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 Fondurile strânse în urma spectacolului caritabil - 1250 lei, au fost donate doamnei Elena 

Ghioca, angajată a C.C.S. Ploiești pe postul de garderobier/îngrijitor, bolnavă de cancer, și 

vor contribui la continuarea tratamentului acesteia. 

 Spectacolul a fost realizat de Ansamblul artistic al C.C.S. Ploiești: actorii și soliștii trupei 

„Moft”, ansamblul coregrafic „Airlines”, formațiile de dans „Urban Army”, „Happy Dance” și 

ansamblul folcloric „Plaiuri Prahovene”. 

 Invitat în cadrul evenimentului a fost ansamblul coregrafic „Dia - Fun”, coordonat de 

Diana Uță, actriță a Teatrului „Toma Caragiu” din Ploiești.  

 

Managementul proiectului a fost asigurat de directorul Casei de Cultură a Studenţilor 

Ploieşti, d-na Manuela Dana Rusu. Echipa care a asigurat implementarea proiectului a avut în 

componenţă salariaţi ai Casei de Cultură a Studenţilor Ploieşti: 

                    - Antoneta Trifu, consilier/referent I A, 

                    - Cristina Madălina Popescu, referent de specialitate,  

                    - Andrei Ion, referent de specialitate, 

                    - Maria Valia Mihai, contabil şef,  

                    - Cristi Marian Ilie, economist,  

                    - Radu Gheorghe, administrator  

 - Regia artistică – asigurată de Zahariuc Robert – Mihael PFA; 

 - Coregrafia – asigurată de Zahariuc Robert – Mihael PFA; 

 - Scenografia – asigurată de Pascal T. Ovidiu I.I.; 

 - Regia tehnică – asigurată de Cîmpeanu V. Marian Cătălin PFA; 

 - Machetarea şi procesarea materialelor promoţionale – asigurată de Asofie Mihai PFA; 

 - Prezentatori – asigurați de Tifigiu Valentin Ionuț I.I. 

 

Concordanţa între obiectivele propuse şi rezultatele obţinute: 

 Proiectul a avut ca obiective principale : 

-  dezvoltarea vieţii cultural-artistice a tinerilor, prin  desfăşurarea  periodică  a  unor  

acţiuni  ce promovează teatrul, muzica şi dansul ca fiind printre principalele modalităţi de 

exprimare artistică şi spirituală a tinerilor; 

-  dezvoltarea gradului de implicare a tinerilor în activități educative nonformale; 

-  sprijinirea și stimularea creativității culturale; 

-  facilitarea actului de cultură şi creşterea consumului cultural în rândul tinerilor; 

-  reconsiderarea activităţilor educative nonformale şi diminuarea factorilor de risc ce pot 

acţiona asupra tinerilor; 

-  crearea unui cadru stimulativ de exprimare şi afirmare socială a studenţilor şi tinerilor 

prin activităţi educative nonformale; 

-  educarea generaţiilor tinere în spiritul respectului faţă de valorile culturale; 

-  reabilitarea interesului tinerilor pentru evenimente cultural-artistice, de voluntariat, 

educative nonformale, pe fondul diminuării acestuia în ultimele două decenii; 
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-  sensibilizarea societăţii şi creşterea interesului studenţilor pentru sprijinirea actelor 

caritabile; 

- educaţia estetică a tinerilor; 

-  atragerea unui număr cât mai mare de spectatori. 

Rezultatele obţinute sunt  în concordanţă şi reflectă obiectivele propuse: 

- creșterea numărului de beneficiari direcți/indirecți; 

- creșterea consumului cultural în rândul tinerilor; 

- creșterea nivelului calitativ al prestației artistice; 

- atragerea de noi membri în formațiile C.C.S. Ploiești; 

- eficientizarea modului de petrecere a timpului liber al tinerilor. 

Prezenţa în număr mare a participanţilor, interesul deosebit al acestora, filmările și 

fotografiile care au surprins desfăşurarea manifestărilor, susţin reuşita acestui proiect.  

Contribuţie proprie (acte justif.): 0 lei 

Contribuţie atrasă: 10144,88 lei, subvenţie M.T.S. 

Promovarea proiectului studenţesc: 

Evenimentul a fost promovat prin afişe şi flyere proprii în campusul Universităţii Petrol-

Gaze Ploieşti, pe pagina web a C.C.S. Ploieşti și  pe site-uri de socializare. 

Probleme / Obstacole în desfăşurarea proiectului studenţesc, sugestii: 

Nu au fost întâlnite obstacole în desfăşurarea proiectului. 

Concluzii, mențiuni, după caz: 

     Proiectul s-a desfăşurat în bune condiţii. 

 

CONCURSUL NAȚIONAL DE DANS „EVERYBODY DANCE WITH US”, 

ediţia a XI-a 

Prioritate: Cultură și educație nonformală 

 

Perioada: 15 – 17 noiembrie 2016 

Loc de desfăşurare: Sala de spectacole a Casei de Cultură a Studenţilor Ploieşti 

Participanţi: 100 persoane 

Beneficiari direcţi: 500 persoane 

Beneficiari indirecţi: 2000 persoane 

Descriere proiect:  

 Concursul Naţional de Dans „Everybody Dance with Us”, ediţia a XI-a, inclus în Calendarul 

de proiecte studenţeşti proprii şi/sau în parteneriat ale C.C.S. Ploieşti pe anul 2016, s-a 

desfăşurat sub egida Ministerului Tineretului şi Sportului, în parteneriat cu Universitatea Petrol - 

Gaze din Ploieşti  – Facultatea de Științe Economice, Centrul pentru Proiecte, Programe și 

Evenimente Cultural –Artistice al U.P.G. Ploiești şi organizaţiile studenţilor din U.P.G. 

(Organizația Studenților din Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești, Liga Studenţilor din 

Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești, Liga Studenţilor Basarabeni din Ploiești).  
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Concursul este o manifestare de anvergură naţională, la care studenţii au posibilitatea de 

a-şi evidenţia talentul, calităţile artistice, activitatea creatoare. 

Evenimentul  are ca scop: 

- menținerea interesului tinerilor pentru arta dansului ca formă de exprimare și comunicare, 

dezvoltarea gradului de implicare a acestora în activități cultural-artistice, sprijinirea 

tinerilor talentați pentru afirmarea lor pe plan artistic, educația culturală, descoperirea, 

susținerea, lansarea și promovarea tinerelor talente,  îmbunătăţirea în ansamblu a calităţii 

vieţii artistice studenţeşti. 

Concursul din acest an s-a desfăşurat pe 10 genuri (clasic, modern, contemporan, 

caracter/etno stilizat, show dance, jazz-dance/music-hall, dans sportiv, street dance, dans 

comic, open).  

La concurs au participat 7 formaţii de dans (80 de dansatori) din centrele universitare Cluj 

Napoca, Sibiu, Ploiești și Spektar (Kraljevo): C.C.S. Cluj Napoca – „X-TAZY” şi „JUMP IN ”, C.C.S. 

Sibiu – „M&M”, C.C.S. Ploieşti – „AIRLINES”, „HAPPY DANCE”, „URBAN ARMY” şi „DANCING CLUB 

SPEKTAR” - Kraljevo (Serbia). 

 

Evenimentul s-a desfăşurat pe parcursul a două zile, astfel:  

-      15.11.2016, ora 18.00:  

 Concursul Naţional de Dans „EVERYBODY DANCE WITH US”, cu  evoluţia pe scenă a formaţiilor de 

dans înscrise în concurs („X- TAZY” - C.C.S. Cluj-Napoca, „JUMP IN” - C.C.S. Cluj-Napoca, „M&M” 

- C.C.S. Sibiu, „SPEKTAR” - Kraljevo (Serbia), „AIRLINES” - C.C.S. Ploiești, „HAPPY DANCE” - 

C.C.S. Ploiești, „URBAN ARMY” - C.C.S. Ploiești). 

 -     16.11.2016, ora 18.00:  

- Concursul pentru desemnarea celei mai bune dansatoare şi a celui mai bun dansator; 

- Spectacolul de divertisment „UNIVERCITY SHOW”, la care au participat formaţiile artistice ale 

Casei de Cultură a Studenților Ploiești: trupele de dans „Airlines”, „Happy Dance”, „Urban Army”, 

actorii și soliștii trupei „Moft”. 

- Gala Laureaţilor – premierea formaţiilor de dans participante la concurs. 

Juriul concursului a fost format din personalități din domeniul dansului, artei spectacolului 

și educației: 

- Robert Zahariuc - Profesor - coregraf, specializare Arta spectacolului teatral – coregrafic -  

Preşedintele juriului; 

- Prof. univ. dr. ing. Daniela Buzoianu – Prorector al Universității Petrol – Gaze din Ploiești – 

Președinte de Onoare al juriului;    

- Antonia Bruckner – Profesor – coregraf;  

- Marcela Ţimiraş – Regizor artistic şi coregraf la Teatrul „Toma Caragiu” Ploieşti; 

- Ovidiu Pascal – Scenograf la Teatrul „Toma Caragiu” Ploieşti; 

- Conf. univ. dr. Marius Vaida – Departamentul de Activități Motrice și Sport Universitar al 

U.P.G. Ploiești; 
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Criteriile de jurizare au fost originalitatea dansului și a costumelor, valoarea interpretativă, 

impresia artistică, compoziția coregrafică, tehnica dansatorilor, raportul just între coregrafie și 

muzică. 

Concursul de dans s-a desfăşurat ca un adevărat spectacol de virtuozitate.  

 

Premiile acordate de juriul Concursului Naţional de Dans au fost următoarele: 

- Premiul special al juriului: „Spektar” (Kraljevo, Serbia); 

- Premiul pentru originalitate: „Jump In” (C.C.S. Cluj Napoca); 

- Premiul pentru cel mai bun solo-dance: Andreea Grigore („Airlines” – C.C.S. Ploiești); 

- Premiul pentru cel mai bun duet: Andreea Grigore și Maria Ciobanu („Airlines” – C.C.S. Ploiești); 

- Premiul pentru expresivitate: „Happy Dance” (C.C.S. Ploiești); 

- Premiul pentru popularitate: „Happy Dance” (C.C.S. Ploiești); 

- Premiul pentru cea mai bună coregrafie: Alina Zahariuc („Airlines” – C.C.S. Ploiești);  

- Premiul pentru cea mai bună dansatoare: Luminița Miricioiu („Happy Dance” – C.C.S. Ploiești); 

- Premiul pentru cel mai bun dansator: Bogdan Czompa („Jump In” – C.C.S. Cluj Napoca); 

- Premiul pentru cea mai expresivă pereche: „M & M” (C.C.S. Sibiu); 

- Premiul mass-media: Isabela Haiduc („M & M” – C.C.S. Sibiu); 

- Genul dans clasic: 

Locul 1: „Airlines” (C.C.S. Ploiești); 

Locul 2: „X-Tazy” (C.C.S. Cluj Napoca); 

- Genul dans modern: 

Locul 1: „Jump In” (C.C.S. Cluj Napoca); 

Locul 2: „Happy Dance” (C.C.S. Ploiești); 

Locul 3: „Urban Army” (C.C.S. Ploiești); 

- Genul dans contemporan: 

Locul 1: „Airlines” (C.C.S. Ploiești); 

Locul 2: „X-Tazy” (C.C.S. Cluj Napoca); 

Locul 3: „M & M” (C.C.S. Sibiu); 

- Genul dans de caracter: 

Locul 1: „Spektar” (Kraljevo, Serbia); 

Locul 2: „X-Tazy” (C.C.S. Cluj Napoca); 

Locul 3: „M & M” (C.C.S. Sibiu); 

- Genul etno stilizat: 

Locul 1: „Happy Dance” (C.C.S. Ploiești); 

- Genul show-dance/fantezie coregrafică: 

Locul 1: „Airlines” (C.C.S. Ploiești); 

Locul 2: „Happy Dance” (C.C.S. Ploiești); 

Locul 3: „Jump In” (C.C.S. Cluj Napoca); 

- Genul jazz dance/music-hall: 

Locul 1: „X-Tazy” (C.C.S. Cluj Napoca); 
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- Genul dans sportiv: 

Locul 1 (ex aeque): „Happy Dance” (C.C.S. Ploiești) și „M & M” (C.C.S. Sibiu); 

- Genul street dance: 

Locul 1: „Jump In” (C.C.S. Cluj Napoca); 

Locul 2: „Urban Army” (C.C.S. Ploiești); 

Locul 3: „Urban Army” (C.C.S. Ploiești); 

- Genul dans comic: 

Locul 1: „Urban Army” (C.C.S. Ploiești); 

- Genul open: 

Locul 1: „Airlines” (C.C.S. Ploiești); 

Locul 2: „Jump In” (C.C.S. Cluj Napoca); 

Locul 3: „Urban Army” (C.C.S. Ploiești). 

TROFEUL Concursului Național de Dans „Everybody Dance with Us”, ediția a XI-a a fost 

acordat Casei de Cultură a Studenților Ploiești pentru evoluția de excepție a celor trei formații 

prezente în concurs: „Airlines”, „Happy Dance” și „Urban Army”. 

 

Managementul proiectului a fost asigurat de Directorul Casei de Cultură a Studenţilor 

Ploieşti, d-na Manuela Dana Rusu. Echipa care a asigurat implementarea proiectului a avut în 

componenţă salariaţi ai Casei de Cultură a Studenţilor Ploieşti: 

- Responsabil domeniul cultural – artistic: 

                         - Antoneta Trifu, Consilier/ referent Casa de Cultură a Studenţilor Ploieşti;  

                         - Cristina Popescu, referent Casa de Cultură a Studenţilor Ploieşti;  

     - Andrei Ion, referent Casa de Cultură a Studenţilor  Ploieşti 

- Responsabil financiar/ Responsabil resurse umane /Responsabil achiziţii publice: 

                         - Maria Valia Mihai, Contabil şef Casa de Cultură a Studenţilor Ploieşti; 

                         - Cristi Marian Ilie, economist Casa de Cultură a Studenţilor Ploieşti 

- Responsabil Tehnic: 

                         - Eduard Zamfir, tehnician Casa de Cultură a Studenţilor Ploieşti 

- Responsabil compartiment administrativ: 

                         - Radu Gheorghe, administrator Casa de Cultură a  Studenţilor Ploieşti 

 

      - Regia artistică – asigurată de Zahariuc Robert – Mihael PFA; 

      - Coregrafia – asigurată de Zahariuc Robert – Mihael PFA; 

      - Scenografia – asigurată de Pascal T. Ovidiu I.I.; 

      - Regia tehnică – asigurată de Cîmpeanu V. Marian Cătălin PFA; 

      - Machetarea şi procesarea materialelor promoţionale – asigurată de Asofie Mihai PFA; 

      - Prezentatori – asigurați de Tifigiu Valentin Ionuț I.I.; 

      - Echipa de jurizare – asigurată de Pascal T. Ovidiu I.I. 
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Concordanţa între obiectivele propuse şi rezultatele obţinute: 

Proiectul a avut ca obiective principale: 

- creșterea consumului cultural în rândul tinerilor, educarea prin artă, descoperirea și 

recompensarea tinerilor talentați;  

- dezvoltarea vieţii cultural-artistice a tinerilor, prin desfăşurarea periodică a unor acţiuni ce 

promovează  dansul ca fiind printre principalele modalităţi de exprimare artistică a tinerilor; 

- dezvoltarea gradului de implicare a tinerilor în activități cultural-artistice;  

- sprijinirea tinerilor talentați pentru afirmarea lor pe plan artistic;    

- educația culturală a tinerilor, menținerea interesului acestora pentru arta dansului, ca formă de 

exprimare și comunicare;  

- favorizarea exprimării interpretative a tinerilor artişti; 

- valorificarea şi diversificarea creativităţii şi talentului studenţilor şi tinerilor; 

- atragerea unui număr cât mai mare de spectatori și de membri în formațiile artististice ale 

C.C.S Ploiești. 

Rezultatele obţinute sunt  în concordanţă şi reflectă obiectivele propuse : 

- creșterea nivelului calitativ al prestației artistice; 

- creșterea consumului cultural în rândul tinerilor;  

- creșterea numărului de beneficiari direcți/ indirecți; 

- atragerea de noi membri în formațiile CCS Ploiești; 

- eficientizarea petrecerii timpului liber al tinerilor. 

Prezenţa în număr mare a participanţilor, interesul deosebit al spectatorilor, filmările şi 

fotografiile care au surprins desfăşurarea manifestării, susţin reuşita acestui proiect.  

 

Contribuţie proprie (acte justif.): 0 lei 

Contribuţie atrasă: 27.926,10 lei, subvenţie M.T.S. 

Promovarea proiectului studenţesc: 

Evenimentul a fost promovat prin comunicate de presă preluate de presa locală scrisă și 

on-line (www.ziarulprahova.ro, www.realitatea.net, www.presaonline.com, www.ziarelive.ro, 

infoploiesticity.blogspot.ro), interviuri la „Radio România Actualități”, afişe şi flyere proprii în 

campusul Universităţii Petrol-Gaze Ploieşti, pe pagina web a C.C.S. Ploieşti, pe site-uri de 

socializare. 

Probleme / Obstacole în desfăşurarea proiectului studenţesc, sugestii: 

Nu au fost întâlnite obstacole în desfăşurarea proiectului.  

Concluzii, mențiuni, după caz: 

Evenimentul s-a desfăşurat în bune condiţii. 
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Concursul „MISS & MISTER UNIVERSITAS 2016” 

– Spectacolul – Concurs „UN VIS MINUNAT ÎN REGATUL ÎNGHEȚAT” 

Prioritate: Cultură și educație nonformală 

 

Perioada: 07 decembrie 2016 

Loc de desfăşurare: Sala de spectacole a Casei de Cultură  a Studenţilor Ploiești 

Participanţi: 78 persoane 

Beneficiari direcţi: 300 persoane 

Beneficiari indirecţi: 1200 persoane 

Descriere proiect:  

 Pe data de 07 decembrie 2016, ora 18:00, în sala de spectacole a Casei de Cultură a 

Studenților Ploiești  s-a desfășurat cea de-a XXVI-a ediție a Concursului „Miss & Mister 

Universitas”. 

 Spectacol-concurs cu tema „Un vis minunat în Regatul Înghețat” a fost organizat în 

parteneriat cu Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești, Centrul pentru Proiecte, Programe şi 

Evenimente Cultural – Artistice al Universităţii Petrol – Gaze din Ploieşti, Facultatea de Științe 

Economice, Organizaţia Studenţilor din Universitatea Petrol – Gaze Ploieşti, Liga Studenților 

Basarabeni din Ploiești, Liga Studenților din Universitatea Petrol – Gaze Ploiești, Teatrul 

„Toma Caragiu” Ploiești și Palatul Copiilor din Ploiești. 

Candidatele şi candidaţii – 24 de elevi și studenți ploieşteni, au evoluat într-un concurs 

complex „Miss & Mister Universitas”, cu probe intercalate printre tablourile succesive ale unei 

poveşti inspirate din „Frozen – Regatul înghețat”. 

Spectacolul a fost susţinut de Ansamblul Artistic „Academic Star” al Casei de Cultură a 

Studenţilor Ploieşti - actorii şi soliştii trupei de teatru „Moft”, formaţiile de dans „Airlines”, 

„Urban Army” şi „Happy Dance”. 

Invitaţi în spectacol au fost membrii cercului de dans modern „Trompi” de la Palatul 

Copiilor Ploieşti. 

Probele spectacolului – concurs au fost: 

- ţinută din „Frozen”; 

- ţinută de zi; 

- ţinută elegantă pentru o seară magică. 

Au fost invitaţi să facă parte din juriu şi au onorat cu prezenţa personalităţi locale din 

domeniile educaţiei, modellingului şi artei spectacolului : 

- Profesor univ. dr. ing. Daniela Buzoianu – Prorector al Universității Petrol – Gaze din 

Ploiești – Președintele juriului; 

- Ovidiu Pascal – scenograf la Teatrul „Toma Caragiu” din Ploiești;  

- Marcela Țimiraș – regizor artistic și coregraf la Teatrul „Toma Caragiu” din Ploiești; 

- Diana Uță – actriță la Teatrul „Toma Caragiu” din Ploiești; 

- Robert Zahariuc – trainer de modelling şi profesor – coregraf;  

- Alina Zahariuc - profesor – coregraf;  
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- Iulia  Ene – manager „Iulia Events” și Miss Universitas1994; 

- Laurențiu Radu – Mister Universitas 2015; 

- Florin Poșircă – Președintele Organizației Studenților din Universitatea Petrol – Gaze 

Ploiești. 

      

Au fost acordate următoarele premii: 

- MISS UNIVERSITAS 2016 – Andreea Gîrbea 

- MISTER UNIVERSITAS 2016 – Cristian Șerban 

- locul II – Ana-Maria Cozma și Sebastian Cepoiu 

- locul III – Mihaela Dănilă și Viorel Albeanu 

- Miss Winter – Ramona Tudor 

- Mister Winter – Gabriel Matei 

- Premiul pentru fotogenie – Monica Apostol și George Ivan 

- Premiul de popularitate  – Diana Pavel și George Zaharia 

- Premiul pentru originalitate – Florentina Mateoiu și Antonio Constantinescu 

- Premiul pentru eleganța ţinutei -  Diana-Alexandra Nica și Sabin Iordache 

- Miss Elegance – Andreia Matei 

- Mister Elegance – Andreas Moisescu 

- Miss Romantica – Diana Mărgărit 

- Miss Silver Star – Bianca Grigore 

- Miss Charm – Cristiana Petre 

- Miss Fantasy – Teodora Sandu 

- Miss Passion – Denisa Panait 

- Miss Exotic – Ruxandra Gabor 

- Miss Baby Dolce – Eliza Stoian 

- Mister Baby Dolce – Eduard Stoica 

Sponsorii evenimentului au acordat următoarele premii:  

- Avon Cosmetics Ploieşti a oferit produse cosmetice tuturor participanţilor și premii 

laureaţilor; 

- Saloanele „HairLook” și „Alynice” au asigurat tuturor participanţilor la concurs partea de 

make-up și hairstyling; 

-      Nomasvello a oferit vouchere - cadou în valoare de 30 Euro concurenților clasați pe 

primele 3 locuri. 

 Scopul proiectului „Miss & Mister Universitas 2016” este educaţia estetică a tinerilor, 

dezvoltarea gradului de implicare a tinerilor în activităţi cultural-artistice, sprijinirea tinerilor 

talentaţi pentru afirmarea lor pe plan artistic, promovarea activităţilor cultural- artistice în 

vederea dezvoltării interesului tinerilor pentru activităţile educative nonformale. 

      Managementul proiectului a fost asigurat de directorul Casei de Cultură a Studenţilor 

Ploieşti, d-na Manuela Dana Rusu. Echipa care a asigurat implementarea proiectului a avut în 

componenţă salariaţi ai Casei de Cultură a Studenţilor Ploieşti: 
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                    - Antoneta Trifu, consilier/referent I A, 

                    - Andrei Ion, referent de specialitate,  

                    - Cristina Mădălina Popescu, referent de specialitate, 

                    - Maria Valia Mihai, contabil şef,  

                    - Cristi Marian Ilie, economist,  

                    - Eduard Zamfir, tehnician   

                    - Radu Gheorghe, administrator  

      - Regia artistică: asigurată de Zahariuc Robert-Mihael PFA; 

      - Coregrafia și mișcarea scenică: asigurată de Zahariuc Robert-Mihael PFA;  

      - Scenografia: asigurată de Pascal T. Ovidiu I.I.; 

      - Suport tehnic: asigurată de Cîmpeanu V. Marian Cătălin PFA; 

      - Prezentatori: asigurați de Tifigiu Valentin Ionuț I.I.;   

      - Machetare şi procesare materiale promoţionale: asigurate de Asofie Mihai PFA; 

      - Echipa de jurizare: asigurată de Pascal T. Ovidiu I.I. 

Concordanţa între obiectivele propuse şi rezultatele obţinute: 

 Proiectul a avut ca obiective principale: 

-  crearea unui cadru stimulativ de exprimare şi afirmare socială a studenţilor şi tinerilor 

prin activităţi cultural-artistice; 

-  promovarea, stimularea şi diversificarea activităţilor cultural-artistice destinate tinerilor; 

- reabilitarea interesului tinerilor pentru evenimente cultural-artistice şi educative 

nonformale, pe fondul diminuării acestuia în ultimele două decenii pentru acest gen de 

evenimente; 

-  dezvoltarea vieţii cultural-artistice a tinerilor; 

-  dezvoltarea abilităților de comunicare; 

-  descoperirea unor talente noi în ceea ce priveşte eleganţa feminină şi a imaginii în arta 

frumuseţii; 

-  promovarea, susţinerea şi recompensarea tinerelor talente; 

-  atragerea unui număr cât mai mare de spectatori. 

Rezultatele obţinute sunt  în concordanţă şi reflectă obiectivele propuse: 

- creșterea nivelului calitativ al prestației artistice; 

- creșterea consumului cultural în rândul tinerilor;  

- creșterea numărului de beneficiari direcți/ indirecți; 

- atragerea de noi membri în formațiile CCS Ploiești; 

- eficientizarea petrecerii timpului liber al tinerilor. 

Prezenţa în număr mare a participanţilor, interesul deosebit al spectatorilor, filmările şi 

fotografiile care au surprins desfăşurarea manifestării, susţin reuşita acestui proiect.  

      Contribuţie proprie (acte justif.): 0 lei 

Contribuţie atrasă: 11574,21 lei, subvenţie M.T.S. 
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Promovarea proiectului studenţesc: 

Evenimentul a fost promovat prin comunicate de presă preluate de presa locală on-line, 

afişe, invitații şi flyere proprii în campusul Universităţii Petrol-Gaze Ploieşti, pe site-uri de 

socializare. 

Probleme / Obstacole în desfăşurarea proiectului studenţesc, sugestii: 

Nu au fost întâlnite obstacole în desfăşurarea proiectului. 

Concluzii, mențiuni, după caz: 

Evenimentul s-a desfăşurat în bune condiţii. 

 
 

Spectacolul „UNIVERCITY SHOW” – „ZILELE CULTURII ORAȘULUI PLOPENI” 

Prioritate: Cultură și educație nonformală 

 

Perioada: 20 august 2016 

Loc de desfăşurare: Sala de spectacole a Casei de Cultură Plopeni 

Participanţi: aproximativ 30 de persoane 

Beneficiari direcţi: aproximativ 250 de persoane 

Beneficiari indirecți: 1000 de persoane 

Descriere proiect: 

Ansamblul artistic „Academic Star” al Casei de Cultură a Studenților Ploiești a participat în 

data de 20 august 2016 la „Zilele Culturii orașului Plopeni”, eveniment organizat de Casa de 

Cultură Plopeni, Consiliul Local și Primăria Plopeni, împreună cu Consiliul Județean și Centrul 

Județean de Cultură Prahova. 

În cadrul Galei Laureaților Festivalului Internațional – Concurs de Epigrame „Întoarse ca la 

Ploiești”, Ansamblul artistic „Academic Star” a prezentat spectacolul de divertisment UniverCity 

Show”, susținut de soliștii și actorii trupei „Moft” și de formațiile de dans „Urban Army” și 

„Happy Dance”. 

Concordanţa între obiectivele propuse şi rezultatele obţinute: 

Proiectul a avut ca obiective principale : 

- dezvoltarea vieţii cultural-artistice a tinerilor, prin  desfăşurarea  periodică  a  unor  acţiuni  ce 

promovează teatrul, muzica şi dansul ca fiind printre principalele modalităţi de exprimare 

artistică şi spirituală a tinerilor; 

- sprijinirea și stimularea creativității culturale; 

- facilitarea actului de cultură şi creşterea consumului cultural în rândul tinerilor; 

- promovarea, stimularea şi diversificarea activităţilor cultural-artistice destinate tinerilor, în 

scopul de a oferi alternative educative pentru ocuparea timpului liber; 

- crearea unui cadru stimulativ de exprimare şi afirmare socială a studenţilor şi tinerilor prin 

activităţi cultural-artistice; 

- atragerea unui număr cât mai mare de spectatori. 

Rezultatele obţinute sunt  în concordanţă şi reflectă obiectivele propuse: 
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- creșterea nivelului calitativ al prestației artistice; 

- creșterea consumului cultural în rândul tinerilor;  

- creșterea numărului de beneficiari direcți/ indirecți; 

- atragerea de noi membri în formațiile CCS Ploiești; 

- eficientizarea petrecerii timpului liber al tinerilor. 

Prezenţa în număr mare a participanţilor, interesul deosebit al spectatorilor, fotografiile 

care au surprins desfăşurarea manifestării, susţin reuşita acestui proiect.  

Contribuţie proprie (acte justif.): 0 lei 

Contribuţie atrasă:  0 lei, subvenţie M.T.S. 

Promovarea proiectului studenţesc:  

Evenimentul a fost promovat prin : 

- pagina web a C.C.S. Ploieşti; 

- site-uri de socializare. 

Probleme/Obstacole în desfăşurarea proiectului studenţesc, sugestii: 

Nu au fost întâlnite obstacole în desfăşurarea proiectului. 

Concluzii, mențiuni, după caz: 

Evenimentul s-a desfăşurat în bune condiţii. 

 

Participările formaţiilor artistice ale Casei de Cultură a Studenţilor Ploieşti 

la festivaluri/concursuri/evenimente naţionale 

 organizate de Casele de Cultură ale Studenţilor din ţară. Alte participări. 

Prioritate: Cultură și educație nonformală 

 

      Participanți: 135 

      Contribuţie proprie (acte justif.): 0 lei 

      Contribuţie atrasă: 7341,80 lei, subvenţie M.T.S. 

 

Pe parcursul anului 2016 membrii formaţiilor artistice ale C.C.S. Ploieşti au participat la 

următoarele proiecte: 

1. FESTIVALUL NAŢIONAL STUDENȚESC DE DANS „SIBIU DANS FESTIVAL 2016”, proiect 

organizat de Casa de Cultură a Studentilor Sibiu în perioada 12 - 14 august 2016. 

Au  participat membrii Ansamblului „Academic Star” al C.C.S. Ploiești. 

Premiile obținute de Casa de Cultură a Studenților Ploiești au fost următoarele: 

            - locul I – secțiunea individual, genul street dance – Sebastian Cepoiu; 

            - locul I – secțiunea formație, genul show revue; 

            - locul II – secțiunea duet, genul street dance – Robert Ghinea și Viorel Albeanu; 

            - locul II – secțiunea grup, genul street dance; 

            - locul II – secțiunea formație, genul street dance; 

            - locul III – secțiunea formație, genul caracter. 
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2. „GALELE STUDENȚEȘTI DE FOLCLOR” 

Ansamblul folcloric „Plaiuri Prahovene” al Casei de Cultură a Studenților Ploiești a 

participat în perioada 07-12 august 2016, la Costinești, la „GALELE STUDENȚEȘTI DE 

FOLCLOR”, proiect organizat de Casele de Cultură ale Studenților din Iași și Brașov. 

În cadrul proiectului au fost incluse următoarele evenimente: Parada portului popular, 

workshop și spectacole folclorice care s-au desfășurat pe scena Teatrului de Vară din 

Costinești. 

       Au participat ansamblurile folclorice „Alba Carolina” (C.C.S. Alba Iulia), „Junii 

Brașovului” (C.C.S. Brașov), „Doina Carpaților” (C.C.S. Iași), „Parângul” (C.C.S. Petroșani), 

„Muguraș StarFix” (C.C.S. Pitești), „Plaiuri Prahovene” (C.C.S. Ploiești), „Ardealul” (C.C.S. 

Sibiu) și „Doina Timișului” (C.C.S. Timișoara). 

 

3. „FESTIVALUL  NAŢIONAL STUDENŢESC DE  SATIRĂ ŞI UMOR TÂRGU MUREȘ 2016”, ediția 

a XVIII-a, proiect organizat de Casa de Cultură a Studenţilor Târgu – Mureş în perioada 18 – 20 

noiembrie 2016 și la care a participat formația de teatru „Moft” a Casei de Cultură a 

Studenților Ploiești.   

      Premiile obținute de Casa de Cultură a Studenților din Ploiești au fost următoarele:  

            - locul I – secțiunea interpretare, genul pantomimă, categoria grup;  

            - locul I – secțiunea interpretare, genul moment satiric și umoristic, categoria individual; 

            - locul II – secțiunea interpretare, genul cântec satiric, categoria grup. 

 

     4. FESTIVALUL NAȚIONAL DE DANS „CLUJ DANCE FESTIVAL”, ediția I, proiect organizat de 

Casa de Cultură a Studenților Cluj Napoca în perioada 18 – 20 noiembrie 2016 și la care au 

participat formațiile de dans „Urban Army” și „Happy Dance” ale Casei de Cultură a Studenților 

Ploiești.   

     Premiile obținute de trupele de dans ale C.C.S. Ploiești au fost următoarele: 

     - locul I – secțiunea duet, genul show dance – trupa „Urban Army”; 

     - locul II – secțiunea formație, genul show dance – trupa „Urban Army”; 

     - locul II – secțiunea grup, genul movie theme – trupa „Happy Dance”; 

     - locul II – secțiunea grup, genul show dance – trupa „Happy Dance”. 

 

     5. FESTIVALUL DE MUZICĂ PENTRU TINERI „GAUDEAMUS”, ediția a XXV-a, proiect organizat 

de Casa de Cultură a Studenților Brașov în perioada 17 – 19 noiembrie 2016 și la care au participat 

soliștii vocali ai trupei „Moft”. 

     Au fost obținute următoarele premii de către soliștii vocali ai C.C.S. Ploiești: 

     - Premiul Tinereții – Diana Mărgărit (secțiunea interpretare); 

     - Premiul de originalitate – Monica Apostol (secțiunea interpretare); 

     - Mențiune – Gabriel Matei (secțiunea creație). 
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    6. SEMINAR DE COREGRAFIE, proiect organizat de Casa de Cultură a Studenților Timișoara în 

perioada 24 – 27 noiembrie 2016, la care au participat coregraful și o pereche de dansatori ai 

Ansamblului folcloric „Plaiuri Prahovene” al C.C.S. Ploiești. 

 

     7. FESTIVALUL NAȚIONAL STUDENȚESC DE DANS – DUETE „PAȘI ÎN DOI”, ediția a X-a, proiect 

organizat de Casa de Cultură a Studenţilor Târgu – Mureş în perioada 09 – 11 decembrie 2016 și 

la care au participat formațiile de dans „Urban Army” și „Unity Squad” ale Casei de Cultură a 

Studenților Ploiești.   

     Premiile obținute de trupele de dans ale C.C.S. Ploiești au fost următoarele: 

     - locul II – secțiunea street dance – sincron – trupa „Unity Squad”; 

     - locul III – secțiunea dans inedit – trupa „Urban Army”; 

     - locul III – secțiunea street dance – sincron – trupa „Urban Army”. 

 

     8. GALELE COLINDULUI ROMÂNESC „COLINDĂM, DOAMNE, COLINDĂ!”, proiect organizat în 

perioada 13 – 14 decembrie 2016 de Casa de Cultură a Studenților Brașov și la care a participat 

Ansamblul folcloric „Plaiuri Prahovene” al C.C.S. Ploiești. 

 

9. FESTIVALUL - CONCURS DE MUZICĂ PENTRU TINERI „STELELE TINEREȚII”, ediția a X-a, 

proiect organizat în data de 17 decembrie 2016 de Casa de Cultură a Studenților Petroșani și la 

care au participat soliștii vocali ai trupei „Moft”. 

În cadrul festivalului – concurs, premiul de originalitate a fost obținut de Gabriel Matei, solist 

vocal al trupei „Moft” a C.C.S. Ploiești. 

 

10. ZILELE CULTURII ORAȘULUI PLOPENI 

 Ansamblul artistic „Academic Star” al Casei de Cultură a Studenților Ploiești a participat în 

data  de 20 august 2016 la „Zilele Culturii orașului Plopeni”, eveniment organizat de Casa de 

Cultură Plopeni, Consiliul Local și Primăria Plopeni, împreună cu Consiliul Județean și Centrul 

Județean de Cultură Prahova. În cadrul Galei Laureaților Festivalului Internațional – Concurs de 

Epigrame „Întoarse ca la Ploiești”, Ansamblul artistic „Academic Star” a prezentat spectacolul de 

divertisment UniverCity Show”, susținut de soliștii și actorii trupei „Moft” și de formațiile de dans 

„Urban Army” și „Happy Dance”. 

 

CONSULTANŢĂ DE SPECIALITATE 

ACORDATĂ DE C.C.S. PLOIEȘTI 

pentru desfăşurarea următoarelor acţiuni în cadrul Casei de Cultură a Studenţilor Ploieşti: 

 

-  29 ianuarie 2016 – Spectacolul de divertisment al Școlii de dans „Vogue” realizat de S.C. 

Bisport Activ S.R.L.; 

-  16 iunie 2016 – Spectacolul claselor de balet și dans modern ale Școlii de dans „Vogue” realizat 

de S.C. Bisport Activ S.R.L.; 
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-  21 iunie 2016 – Spectacolul claselor de balet și dans modern ale Centrului Județean de Cultură 

Prahova; 

-  22 decembrie 2016 – Spectacolul de Crăciun al Școlii de dans „Fabis Dancers” realizat de S.C. 

Fabis Dancers S.R.L. 

 

 

PROIECTE DE TIP SEMINAR SAU WORKSHOP.  

ALTE PROIECTE EDUCAȚIONALE 

 

 În data de 07 martie 2016, în Amfiteatrul AP9 al Universității Petrol – Gaze din Ploiești s-a 

desfășurat un Seminar Științific organizat de Facultatea de Științe Economice, în parteneriat 

cu C.C.S. Ploiești, în cadrul căruia au fost dezbătute următoarele teme: 

          - Dezvoltarea societăților petroliere în perioada 1900 – 1948 – invitat dr. Dan Ovidiu 

Pintilie; 

          - Petrolul un brand mondial, național și local – invitat Prof. univ. dr. Gheorghe Calcan. 

 În data de 21 martie 2016, în Amfiteatrul AP9 al Universității Petrol – Gaze din Ploiești s-a 

desfășurat un Seminar Științific organizat de Facultatea de Științe Economice, în parteneriat 

cu C.C.S. Ploiești. 

Temele dezbătute în cadrul seminarului au fost următoarele: 

- Rolul Conpet S.A. în arhitectura globală a industriei petroliere românești – invitat ing. 

Liviu Ilași, Director General al Conpet S.A. și dr. ing. Gheorghe Ionescu, Director Direcția 

Operațiuni Conpet S.A.; 

- Gazele de șist – invitat Prof. dr. ing. Cornel Dinu, Universitatea din București. 

 În data de 04 aprilie 2016, în Amfiteatrul AP9 al Universității Petrol – Gaze din Ploiești s-a 

desfășurat un Seminar Științific organizat de Facultatea de Științe Economice, în parteneriat 

cu C.C.S. Ploiești, în cadrul căruia a fost dezbătută tema „Petrolul din România în logistica 

celui de-al doilea război mondial” – invitat Conf. dr. Gavriil Preda.  

 Școala de Excelență în Turism și Antreprenoriat (SETA) – proiect educațional desfășurat în 

perioada 14 – 16 aprilie 2016. 

 În cadrul proiectului „Zilele Universitare Europene – Împreună pentru Europa” s-a derulat 

evenimentul „Europa cetățenilor săi”, în care a fost inclus Simpozionul Științific 

Interdisciplinar „Educație și Dezvoltare Sustenabilă în U.E. 28” – ediția a III-a, eveniment ce  

s-a desfășurat în data de 12 mai 2016. 

 În perioada 11 – 13 mai 2016, Facultatea de Științe Economice, în parteneriat cu C.C.S. 

Ploiești a derulat proiectul Sesiunea Națională de Comunicări Științifice Studențești 

„Provocări în profesia de economist”. 

Grupul țintă a fost format din 90 de studenți ai centrelor universitare membre ale 

Consorțiului „ACADEMICA +” și de la alte universități: Universitatea „Transilvania” din 

Brașov, Universitatea „Valahia” din Târgoviște, Universitatea din Pitești, Universitatea 
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„Dunărea de Jos” din Galați, Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești (elevi, absolvenți, 

cadre didactice). 

Manifestarea s-a desfășurat pe 3 secțiuni: (1) administrarea afacerilor în industria 

extractivă, (2) finanțe și management bancar, (3) contabilitate și informatică economică. 

 În data de 16 septembrie 2016 s-a desfășurat Simpozionul Științific Interdisciplinar 

„Contabilitate, Audit și Guvernanță Corporativă”, ediția a II-a, eveniment organizat de 

Facultatea de Științe Economice a Universității Petrol-Gaze din Ploiești, în parteneriat cu 

Casa de Cultură a Studenților Ploiești, Universitatea „Valahia” din Târgoviște, Camera de 

Comerț și Industrie Prahova, Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați – filiala 

Prahova, Centrul se Studii și Cercetări Economice, Banca Comercială Română S.A. și Centrul 

pentru Proiecte, Programe și Evenimente Cultural-Artistice al U.P.G. Ploiești. 

 În cadrul proiectului „Galele Toamnei Studențești” s-au desfășurat următoarele activități: 

- dezbateri despre problema consumului de droguri în societatea actuală (27 octombrie 

2016), în cadrul cărora au avut loc discuții asupra temei, având ca scop conştientizarea 

tinerilor asupra riscurilor şi pericolului consumului de droguri şi ca obiectiv descurajarea 

acestui flagel, devenit tot mai tentant în zilele noastre; 

- workshopul „Managementul proiectelor sociale" (31 octombrie 2016), având ca scop 

conştientizarea studenților asupra necesităţii proiectelor sociale şi implicarea acestora în 

implementarea şi derularea acestui tip de proiecte. 

 În cadrul proiectului „Zilele Voluntarului” s-a desfășurat workshop-ul „Ecologie și protecția 

mediului” (27 octombrie 2016), în cadrul căruia au avut loc o serie de dezbateri privind 

importanța ecologiei ca știință care se ocupă cu studiul mediului înconjurător, pentru a 

putea înțelege cum funcționează mediul, modul în care acesta este afectat de diferiți 

factori (în special cel uman) și cum poate fi mediul prezervat, reparat și îmbunătățit, 

precum și necesitatea protejării mediului. 

 În data de 27 octombrie 2016 au avut loc dezbateri pe tema agresiunii și violenței în familie 

și în colectivitate. În cadrul acestor dezbateri, la care au participat membrii formațiilor 

C.C.S. Ploiești, au avut loc discuții asupra temei, ce au avut ca scop conștientizarea 

tinerilor asupra riscului și pericolelor agresiunii și violenței în familie și în colectivitate și ca 

obiectiv prevenirea și combaterea acestora.  

 În perioada 01 – 08 noiembrie 2016, Organizația Studenților din Universitatea Petrol – Gaze 

din Ploiești, în parteneriat cu C.C.S. Ploiești a organizat proiectul „Studențiada”, în cadrul 

căruia au fost incluse următoarele evenimente: „O.S.P.G. … și prietenii” (5 noiembrie 

2016), „Breakfast Meetup” (6 noiembrie 2016) și workshop-ul „Importanța donării” (8 

noiembrie 2016).  

 În data de 10 noiembrie 2016 a avut loc workshop-ul „Rolul comunicării în planificarea 

strategică a activităților din domeniul educației formale și nonformale”. 

În cadrul workshop-ului au avut loc o serie de dezbateri privind rolul comunicării în 

planificarea strategică a activităților din domeniul educației formale și nonformale, 

necesitatea încheierii de parteneriate în vederea colaborării cu instituții publice, instituții 
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de cultură, organizații studențești, licee și colegii din județul Prahova, în scopul derulării 

de proiecte comune de larg interes pentru tineri. 

 Pe data de 05 decembrie 2016, Departamentul de Activități Motrice și Sport Universitar al 

Universității Petrol – Gaze din Ploiești, în parteneriat cu Casa de Cultură a Studenților 

Ploiești, au organizat Deschiderea Anului Sportiv Universitar, eveniment la care au fost 

invitate foste glorii ale Clubului Sportiv F.C. Petrolul Ploiești, precum și alte personalități 

de seamă din domeniul sportiv prahovean și oficialități locale. 

 

5. Economic 

a. Buget pe anul 2016 - investiții, subvenţii şi venituri proprii 

Casa de Cultură a Studenţilor Ploieşti nu a avut buget alocat pentru investiţii în anul 2016. 

Subvenția de la M.T.S. pentru anul 2016: 551 658,33 lei. 

Veniturile proprii realizate în anul 2016: 3 102 lei. 

Sponsorizări (sub formă de produse): 2 600 lei. 

b. Buget suplimentat 

În cursul anului 2016 nu a fost alocată de către ordonatorul principal de credite, Ministerul 

Tineretului și Sportului, nicio suplimentare de buget. 

 

CONTRIBUŢIE  UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEŞTI ÎN ANUL 2016 

 

Casa de Cultură a Studenţilor Ploieşti şi-a desfăşurat activitatea cu sprijinul permanent al 

Universităţii de Petrol-Gaze din Ploieşti, cu care are încheiate protocoale de colaborare 

pentru paza pe timpul nopţii, sâmbăta, duminica şi sărbătorile legale, protecţie pe durata 

evenimentelor, colectarea selectivă a deşeurilor şi asistenţă tehnică în domeniul electric și 

P.S.I. (necesară în sala de spectacole a C.C.S. Ploiești).  

Pentru asigurarea pazei de noapte şi protecţiei în zilele de week-end şi sărbători legale  

      s-a realizat o economie în valoare totală de 58 336 lei. 

      (254 nopți x 8 ore x 9,21 lei/oră = 18 715 lei; 

       112 zile nelucrătoare (sâmbăta, duminica, sărbători legale) x 24 ore x 14,74 lei/oră = 39 621 

lei) 

      Prin asigurarea asistenţei tehnice în domeniul electric, s-a realizat o economie de 

16800 lei.           (1400 lei (salariu electrician) x 12 luni = 16 800 lei) 

Întrucât bugetul alocat de M.T.S. în anul 2016 la capitolul Bunuri și servicii a fost mult 

subdimensionat față de necesarul solicitat de instituție, s-a obținut scutirea de la plata 

chiriei pentru anul 2016 față de Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești, proprietarul 

spațiilor în care C.C.S. Ploiești își desfășoară activitatea: 

      - scutire plată chirie: 6146,04 lei/lună x 12 luni = 73 752  lei (ianuarie - decembrie 2016). 

 

                 TOTAL CONTRIBUȚIE U.P.G. PLOIEȘTI ÎN ANUL 2016: 148 888 lei 
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6. Colaborarea cu organizaţiile studenţeşti 

 

a.  Numărul Organizaţiilor Studenţeşti partenere și apartenența acestora la federații 

Casa de Cultură a Studenţilor Ploieşti a colaborat pe parcursul anului 2016 şi a încheiat 

parteneriate cu 4 organizaţii studenţeşti: 

Organizaţia Studenţilor din Universitatea Petrol - Gaze din Ploieşti (O.S.P.G.) – aparţine 

Uniunii Naţionale a Studenţilor din România (U.N.S.R.); 

Liga Studenţilor din Universitatea Petrol - Gaze din Ploieşti – aparţine Uniunii Naţionale a 

Studenţilor din România (U.N.S.R.); 

Liga Studenţilor Basarabeni din Ploieşti – aparţine Uniunii Naţionale a Studenţilor din 

România (U.N.S.R.); 

Asociaţia Studenţilor Europeni Ploieşti (A.E.G.E.E.). 

 

b. Proiectele realizate în colaborare cu organizaţiile studenţeşti 

În anul 2016, organizațiile studențești legal constituite în centrul universitar Ploiești s-au 

implicat activ în derularea proiectelor incluse în Calendarul de proiecte proprii și/sau în 

parteneriat ale Casei de Cultură a Studenţilor Ploieşti. 

Implicarea acestora a constat în: 

- promovarea proiectelor studențești în campusul universitar, cămine, săli de curs, pe rețele 

de socializare; 

- ghizi pentru invitații din țară la evenimentele organizate la nivel național de C.C.S. Ploiești; 

- asigurarea ordinii pe durata desfășurării evenimentelor; 

- distribuirea de materiale promoționale (flyere, invitații etc.) în campusul U.P.G. Ploiești. 

 

7. Parteneriate 2016 

 

a. Instituţiile publice cu care C.C.S. Ploieşti a încheiat parteneriate de colaborare: 

 

 Universitatea Petrol - Gaze din Ploieşti 

 Teatrul „Toma Caragiu” Ploieşti 

 Palatul Copiilor din Ploieşti 

 Centrul Cultural Județean Palatul Culturii 

 

b. Alţi parteneri:  

 

 Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Ploieşti  

 Colegiul Național „Ion Luca Caragiale” Ploiești 

 Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza” Ploiești 
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 Colegiul Național „Nichita Stănescu” Ploiești 

 Grupul Școlar Administrativ și de Servicii „Victor Slăvescu” Ploiești 

 Asociația folclorică „Doina Prahovei” 

 Organizația Studenților din U.P.G. Ploiești 

 Liga Studenților din U.P.G. Ploiești 

 Liga Studenților Basarabeni din Ploiești 

 A.E.G.E.E. 

 

Sponsorizări atrase de C.C.S. Ploieşti: 

 S.C . Crimagic S.R.L. (produse Avon)  

 

8. Proiecte propuse spre realizare în anul 2017 

 

            Pentru anul 2017 se propune includerea în Calendarul proiectelor studenţeşti proprii 

şi/sau în parteneriat ale Casei de Cultură a Studenţilor Ploieşti a următoarelor proiecte: 

I. FESTIVALUL CULTURII ȘI ARTEI STUDENȚEȘTI, ed. a XX-a, care va include următoarele 

acțiuni: 

                    1.  ZILELE UNIVERSITARE EUROPENE – „ÎMPREUNĂ PENTRU EUROPA” 

                                    Prioritate: Cultură și educație nonformală, Sănătate, sport și recreere, 

                                                      Participare și voluntariat 

                         - Spectacolul – eveniment „YOUNG EUROPEAN DANCERS”; 

                         - Evenimentul „EUROPA CETĂȚENILOR SĂI”: 

                                    - Proiecție de filme scurt-metraj „EUROPA ÎN IMAGINI”; 

                                    - Workshop; 

                                    - Simpozion Științific Studențesc Național și Interdisciplinar „EDUCAȚIE ȘI 

                                      DEZVOLTARE SUSTENABILĂ ÎN U.E. 28”, ed. a IV-a; 

                                   - Campania „HEALTH FOR YOUTH IT'S LIFE” (H4YL); 

                                   - Spectacol de divertisment „UNIVERCITY EUROSHOW”. 

                    2.  GALELE TOAMNEI STUDENȚEȘTI, ed. a VIII-a 

                                    Prioritate: Cultură și educație nonformală, Sănătate, sport și recreere, 

                                                      Muncă și antreprenoriat 

                         - Workshop „MANAGEMENTUL PROIECTELOR SOCIALE”; 

                         - Dezbateri despre problema consumului de droguri în societatea actuală; 

                         - „DUELUL VEDETELOR” – Concurs pentru tineret, ed. a III-a;                  

                     3.  CONCURSUL „MISS & MISTER UNIVERSITAS”, ed. a XXVII-a 

                                           Prioritate: Cultură și educație nonformală 

                     4.  ALTE ACȚIUNI 

                              Prioritate: Cultură și educație nonformală, Sănătate, sport și recreere, 

                                                Participare și voluntariat, Muncă și antreprenoriat 
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- „ÎNTÂLNIRE CU TEATRUL”;  

     - Spectacol caritabil „DREPTUL LA VIAȚĂ, DREPTUL LA FERICIRE”; 

     - Workshop „PROIECTE CULTURALE EUROPENE”;  

     -Workshop „ROLUL COMUNICĂRII ÎN PLANIFICAREA STRATEGICĂ 

       A ACTIVITĂȚILOR DIN DOMENIUL EDUCAȚIEI NONFORMALE”; 

     - ZIUA INTERNAȚIONALĂ A STUDENTULUI – 17 noiembrie 2017; 

    - ZILELE VOLUNTARULUI, în care sunt incluse următoarele acțiuni: 

                                                 - igienizare/ecologizare/reparații minore la sediul C.C.S.Ploiești; 

                                                 - workshop „ECOLOGIE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI”; 

    - ZILELE PORȚILOR DESCHISE; 

                                       - Campania pentru pregătire fizică și mentală „HEALTH FOR YOUTH IT'S 

                                           LIFE” (H4YL); 

                                       - ZILELE CARIEREI; 

                                       - Târgul Național al Firmelor de Exercițiu „ROMANIAN BUSINESS 

                                         CHALLENGE”; 

    - Sesiuni de informare cu privire la Programul „Erasmus+”; 

                                       - Dezbateri pe tema agresiunii și violenței în familie și în colectivitate; 

                                       - Dezbateri pe tema rolului educației nonformale în dezvoltarea 

personală a tinerilor; 

     - Dezbateri pe tema implicării tinerilor în acțiunile de voluntariat; 

     - ȘCOALA DE EXCELENȚĂ ÎN TURISM ȘI ANTREPRENORIAT (SETA);  

     - Lansare Monografie C.C.S. Ploiești 

    II. GALELE TEATRULUI STUDENȚESC „SERI ÎN LUMEA THALIEI”, ed. a XIII-a 

                                      Prioritate: Cultură și educație nonformală 

    III. CONCURSUL NAȚIONAL DE DANS „EVERYBODY DANCE WITH US”, ed. a XII-a 

                                      Prioritate: Cultură și educație nonformală 

    IV. FESTIVALUL NAȚIONAL STUDENȚESC DE MUZICĂ „PLOIEȘTI MUSIC 

          FESTIVAL”, ed. I 

                                       Prioritate: Cultură și educație nonformală 

     V. PARTICIPĂRI LA ACȚIUNILE NAȚIONALE ORGANIZATE DE CĂTRE C.C.S.-uri 

                                      Prioritate: Cultură și educație nonformală 

           - Festivalul Naţional Studenţesc de Dans „Sibiu Dans Festival” (C.C.S. Sibiu);   

           - Festivalul Naţional Studențesc de Satiră şi Umor Târgu-Mureş (C.C.S. Târgu-Mureş);   

           - Festivalul de Muzică pentru Tineri „Gaudeamus” (C.C.S. Braşov);  

           - Festivalul – Concurs de Muzică Ușoară pentru Tineri „Stelele Tinereții” (C.C.S. Petroșani);                                                                                                             

           - Seminar de coregrafie (C.C.S. Timișoara); 

           - Festivalul Național Studențesc de Dans – Duete „Pași in doi” (C.C.S. Târgu-Mureş);   

           - Festivalul Național de Dans „Cluj Dance Festival” (C.C.S. Cluj Napoca); 

           - Festivalul de folclor Brașov; 

           - Festivalul Național „Voices” Alba Iulia; 
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           - Festivalul Național Studențesc de Teatru „ActFest” (C.C.S. Galați); 

           - Festivalul de Teatru Studențesc „Zilele Imago” (C.C.S. Cluj Napoca); 

           - Galele Studențești ale C.C.S.-urilor; 

           - Alte participări (festivaluri, concursuri, proiecte organizate la nivel national de către  

             C.C.S.-uri etc.) 

     VI. PROGRAMUL NAȚIONAL „TABERE STUDENȚEȘTI 2017” 

                                      Prioritate: Sănătate, sport și recreere    

      VII. ALTE PROIECTE 

              - Consultări; 

              - Sprijin pentru finanțări (întâlniri și consultanță pentru ONGS-uri); 

              - Târg de practică; 

              - Cursuri de dezvoltare personală, workshop-uri la târguri de joburi; 

              - Consultări tineREȚEA; 

              - Cursuri dezvoltare organizațională ONGS-uri; 

              - STUDENȚIADA/UNIFEST. 
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