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RAPORT ACTIVITATE 2018 

CUPRINS: 

 

1. Tipuri de proiecte iniţiate şi organizate la nivelul Casei de Cultură a Studenţilor Ploieşti 

a. Numărul cercurilor artistice, cenacluri, cursuri, ateliere de creaţie  

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

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

Studenţilor Ploieşti 

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

Ploieşti 

2. Evaluare privind Programul Tabere Studenţeşti  

a. Număr de studenţi, buget alocat corespunzător / diferenţa 

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 

a. Proiecte proprii – Buget – Număr de participanţi – Cost / participant 

b. Participări – Buget – Număr de participanţi – Cost / participant 

4. Evaluare specifică a proiectelor 

      Raport de evaluare propriu fiecărui proiect 

5. Economic 

a. Buget pe anul 2018: investiții, subvenţii şi venituri proprii  

b. Buget suplimentat de M.T.S.  

6. Colaborarea cu Organizaţiile Studenţeşti 

a. Numărul Organizaţiilor Studenţeşti partenere şi apartenenţa acestora la federaţii 

b. Proiectele realizate în colaborare cu organizaţiile studenţeşti 

7. Parteneriate 

a. Specificarea instituţiilor publice cu care s-au încheiat parteneriate de colaborare 

b. Specificarea altor parteneri şi a sponsorizărilor atrase  
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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 2018 au activat 12 

formaţii artistice şi 3 cercuri studenţeşti, în care erau înscrişi 250 de studenţi, elevi şi tineri. 

a. Numărul şi tipul cercurilor ştiinţifice, de cercetare şi creaţie: 3                  

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

„ION STRATAN” – Cenaclu de literatură, poezie și proză; 

„NECUVINTE” – Cenaclu de literatură, poezie și proză; 

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: 12; 

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

Ploieşti. 

                 În domeniul dansului:  

„ATLANTIS” – dans modern; 

„UNIQUE” – dans modern; 

„URBAN ARMY” – street dance; 

„HAPPY DANCE” – dans modern, street dance; 

„ABADA CAPOEIRA” – dans de caracter; 

„DANCING JOY” – dans modern; 

„MAJORETE ACADEMIC” – dans. 

                 În domeniul teatrului şi teatrului de revistă: 

Teatrul Studențesc „MOFT” – teatru, teatru de revistă;  

Ansamblul artistic „ACADEMIC STAR”. 

                  În domeniul muzicii: 

„MOFT” – soliștii vocali; 

„OUTBREAK” – formație rock. 

                  În domeniul folclorului: 

„PLAIURI PRAHOVENE” – ansamblu folcloric. 
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2. Evaluare privind Programul „Tabere Studenţeşti 2018” 

 

a. Număr de studenţi alocat, buget corespunzător/diferenţa 

În cadrul Programului „Tabere Studenţeşti 2018” au fost alocate un număr total de 257 locuri, 

dintre care 124 de locuri Universităţii Petrol - Gaze din Ploieşti, 98 de locuri Universității 

„Valahia” din Târgoviște şi 35 de locuri pentru Casa de Cultură a Studenţilor Ploieşti. 

Toate cele 3 serii de tabere s-au desfășurat la S.C. IUNONA TRAVEL S.R.L. - HOSTEL 

„IUNONA” din Costinești. 

În seria a II-a, perioada 21.07 – 26.07.2018, s-au prezentat 49 de studenți ai Universității 

„Valahia”  din Târgoviște. 

În seria a III-a, perioada 26.07 – 31.07.2018, s-au prezentat 91 de studenți, astfel: 33 de studenți, 

membri ai formațiilor artistice ale C.C.S. Ploiești, 9 studenți ai Universității „Valahia” din 

Târgoviște și 49 de studenți ai Universității Petrol – Gaze din  Ploiești. 

În seria a VIII-a, perioada 20.08 – 25.08.2018, s-au prezentat 91 de studenți, astfel: 49 studenți ai 

Universității „Valahia” din Târgoviște și 42 de studenți ai Universității Petrol – Gaze din  

Ploiești. 

Din totalul de 257 de locuri alocate în cadrul Programului „Tabere Studenţeşti 2018”, 26 de 

studenți nu s-au prezentat. 

 

BUGET ALOCAT BUGET CHELTUIT DIFERENTA 

128 500 lei 115 500 lei 13 000 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 2018”  

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

SC IUNONA TRAVEL SRL – „HOSTEL IUNONA” din 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 
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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; 

- propunem modificarea alocației zilnice de masă a participanților la Programul Național 

„Tabere Studențești” de la cuantumul de 40lei/persoană la 60 lei/persoană, întrucât suma actuală 

este insuficientă și neadaptată la prețurile pieței; 

- propunem modificarea tarifului zilnic de cazare a participanților la Programul Național 

„Tabere Studențești” de la cuantumul de 60lei/persoană la 80 lei/persoană, întrucât suma actuală 

este insuficientă și neadaptată la prețurile pieței. 
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3. Proiecte studenţeşti proprii şi/sau în parteneriat 

          desfăşurate de Casa de Cultură a Studenţilor Ploieşti în 2018 

 

 

a. Proiecte proprii 

         – Buget – Număr participanţi – Cost/participant 

 

Număr 

proiecte 

     Buget 

 

     Număr participanţi Cost/Participant    

        (lei) 

    15   95281,79            2342       40,68 

 

 

b. Participări locale și naţionale 

      – Buget – Număr de participanţi - Cost/participant 

 

  Număr 

    participări 

     Buget  

 

     Număr participanţi Cost/Participant 

           (lei) 

     7    6257,86            55          113,78 

 

 

     Total buget utilizat (proiecte proprii + participări locale și naționale): 101539,65 lei. 
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4. Evaluare specifică a proiectelor 

 

Proiecte proprii și/sau în parteneriat 2018 

 

„ŞCOALA DE EXCELENŢĂ 

ÎN TURISM ŞI ANTREPRENORIAT (SETA)”, ediția a IV-a 

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

Prioritate: Muncă și Antreprenoriat 

 

Perioada: 18 - 20 aprilie 2018 

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

Participanţi: aproximativ 200 de persoane 

Beneficiari direcți: aproximativ 350 de persoane 

Beneficiari indirecți: 1400 de persoane 

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

Coorganizator: Casa de Cultură a Studenţilor Ploieşti 

Parteneri: Facultatea de Științe Economice și Societatea Antreprenorială Studențească din cadrul 

Universității „Valahia" din Târgoviște, Oficiul Teritorial pentru I.M.M.-uri și Cooperație Ploiești, 

Camera de Comerţ şi Industrie Prahova, Asociația de Promovare și Dezvoltare a Turismului Prahova, 

Centrul pentru Proiecte, Programe și Evenimente Cultural-Artistice din cadrul U.P.G. Ploiești,  

Descriere proiect: 

În perioada 18 - 20 aprilie 2018, 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 și Societatea 

Antreprenorială Studențească din cadrul Universității „Valahia" din Târgoviște. 

Grupul țintă: 

A fost format din 50 de studenți ai centrelor universitare membre ale Consorțiului 

„ACADEMICA +” și ale Asociației Facultăţilor de Economie din România (AFER): Ploiești, 

Târgoviște, Galați, Alba - Iulia, Oradea, Pitești, Sibiu, Suceava, București, Brașov, Arad, Târgu-Jiu și 

alte universități  care au în cadrul programului de studii universitare de licență, 
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specializarea Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor, cât și alte categorii de tineri (elevi, 

absolvenți, cadre didactice). 

Programul evenimentului: 

Miercuri 18 aprilie 2018 

- 10:00 – 11:00 primire invitați; 

- 10:00 – 11:30 cazare în campusul U.P.G. Ploiești; 

- 12:00 – 13:30 deschiderea oficială a S.E.T.A. în Aula U.P.G. Ploiești și dezbateri cu 

specialiștii din domeniul turismului, antreprenoriatului și membrii echipei de proiect a F.S.E., 

S.A.S., din U.P.G. Ploiești și a Universității „Valahia” din Târgoviște, F.S.E., S.A.S.; 

- 13:30 – 14:30 masă – prânz la Cantina U.P.G. Ploiești; 

- 14:30 – 17:30 vizită de lucru în hoteluri și obiective turistice din Mun. Ploiești; 

- 18:00 – 21:00 spectacol de teatru „FIRFIRICĂ” de Stroe și Vasilache, prezentat de Teatrul 

Studențesc „MOFT” al C.C.S. Ploiești, urmat de cină la Cantina U.P.G. Ploiești. 

Joi 19 aprilie 2018 

- 09:00 -09:45 mic dejun la Cantina U.P.G. Ploiești; 

- 09:45 – 10:30 vizită târg de joburi organizat de U.P.G. Ploiești, Camera de Comerț și 

Industrie Prahova la C.C.S. Ploiești; 

- 10:30 – 12:30 workshop-uri coordonate de:  

• 10:30 -11:30 Reprezentanți ai Agenției pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, atragere 

de investiții și promovare a exportului Ploiești – Totul despre programul „Start-up 

Nation”; 

• 11:30 -11:45 Pauză de cafea; 

• 11:45 – 12:05 Vali Constantin – Asociația Profesioniștilor din industria de 

evenimente din România – consultant M.I.C.E.; 

• 12:05 – 12:20 reprezentanți ai C.C.I.PH.; 

• 12:20 -12:30 reprezentanți ai Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului 

Prahova. 

- 12:30 -13:30 masă prânz la Cantina U.P.G. Ploiești; 

- 14:00 -16:30 workshop-uri coordonate de:  

• 14:00 -14:30 Silviu Poșteucă – Antreprenor din Județul Dâmbovița; 

• 14:30 -15:00 Cătălin Vasile – Guest speaker; 

• 15:00 -15:30 Ștefan Axinte – Tânăr antreprenor; 
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• 15:30 -16:00 Răzvan Lungu – Tânăr beneficiar al programelor de finanțare 

nerambusabilă națională și internațională; 

• 16:00 -16:30 Pregătirea concursului studențesc cu tema „Idei de dezvoltare a 

competențelor antreprenoriale – Identificarea noilor oportunități de afaceri”. 

- 16:30 – 18:00 Concursul Național Studențesc Interdisciplinar; 

- 18:00 – 21:00 Spectacolul „UniverCity Show”, oferit de C.C.S. Ploiești, urmat de cina festivă 

la Cantina U.P.G. Ploiești; 

- 22:00  seară de socializare în Club „Da Mask” Ploiești. 

Vineri 20 aprilie 2018 

- 09:00 – 09:45 mic dejun la Cantina U.P.G. Ploiești; 

- 10:30 – 11:30 deschiderea oficială a Târgului Național al Firmelor de Exercițiu, vizitarea 

standurilor și parada firmelor de exercițiu; 

- 11:30 – 12:30 vizită Bursa Generală a Locurilor de Muncă 2018, organizată de A.J.O.F.M. 

Prahova, Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragerea de Investiții și Promovare a 

Exportului Ploiești, S.A.S. din U.P.G. Ploiești, Sala de Cristal; 

- 12:30 – 13:00 discuții finale privind utilitatea școlii și înmânarea diplomelor de participare. 

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. 

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, 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 studențesc:  

Evenimentul a fost promovat prin: 

- afișe în campusul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti; 
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- prezenţa mass mediei locale; 

- site-uri de socializare. 

Probleme/Obstacole în desfăşurarea proiectului studenţesc, sugestii: 

Nu au fost întâlnite obstacole în desfășurarea proiectului. 

Concluzii, mențiuni, după caz:  

Evenimentul s-a desfășurat în bune condiții, cu feed-back pozitiv. 
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„TÂRGUL NAȚIONAL AL FIRMELOR DE EXERCIȚIU”, ediția a IX-a 

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

Prioritate: Voluntariat și educație civică 

 

Perioada: 19 – 20 aprilie 2018 

Loc de desfăşurare: Palatul Culturii Ploiești 

Participanţi: aproximativ 250 de persoane: 

- 200 de studenţi, elevi, profesori coordonatori și evaluatori; aproximativ 50 de studenți și elevi care 

activează în formaţiile Casei de Cultură a Studenţilor Ploieşti. 

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, 19 aprilie 2018: 

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

competiției „Romanian Business Challenge”; 

- intervalul orar 15.00 – 19.30, Palatul Culturii Ploiești – amenajarea standurilor și înregistrarea 

firmelor participante; 

Vineri, 20 aprilie 2018: 

- intervalul orar 09.30 – 15.00 – Derularea competițiilor; 

- intervalul orar 10.30 – 11.30 – Deschiderea oficială a târgului și vizitarea standurilor de către 
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oficialități, Parada Firmelor de Exerciu;  

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

- intervalul orar 15.00 – 15.30 – Dezafectarea standurilor; 

- intervalul orar 15.30 – 16.30 – Spectacolul de divertisment prezentat de formațiile artistice 

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

„Unique”, soliști ai Teatrului Studențesc „Moft”; 

- intervalul orar 16.30 – 17.30 – Festivitatea de premiere. 

Târgul s-a desfășurat pe 8 module competiționale: Cel mai bun catalog, Cea mai buna pagina 

WEB, Cel mai bun spot, Cel mai bun vânzător, Cel mai bun stand, Cele mai bune materiale 

promoționale, Cea mai bună mascotă, Cea mai bună afacere.  

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”, „Unique”, și soliști ai Teatrului Studențesc „Moft”. 

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. 
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Promovarea proiectului studenţesc: 

Evenimentul a fost promovat prin: 

- prezenţa mass mediei locale; 

- site-uri de socializare. 

Probleme/Obstacole în desfăşurarea proiectului studenţesc, sugestii: 

Nu au fost întâlnite obstacole în desfășurarea proiectului. 

Concluzii, mențiuni, după caz:  

Evenimentul s-a desfășurat în bune condiții, cu feed-back pozitiv. 
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„ZIUA TINERETULUI”  

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

Prioritate: Sănătate, sport și recreere  

 

Perioada: 02 mai 2018 

Loc de desfăşurare: Terenul de sport al Universității Petrol-Gaze din Ploiești 

Participanţi: aproximativ 15 de persoane 

Beneficiari direcţi: aproximativ 35 de persoane 

Beneficiari indirecți: 140 de persoane 

Descriere proiect: 

În data de 02 mai 2017, intervalul orar 13.00 – 14.00, în cadrul evenimentului „Ziua Tineretului”, 

pe terenul de sport al Universității Petrol-Gaze din Ploiești s-au desfășurat meciuri incluse în 

campionatul universitar de minifotbal, la care au participat studenți ai U.P.G. Ploiești. Proiectul a fost 

organizat de Universitatea Petrol - Gaze din Ploiești, în parteneriat cu Casa de Cultură a Studenților 

Ploiești și a reunit studenți și cadre didactice de la Departamentul de Activități Motrice și Sport 

Universitar al U.P.G. Ploiești.  

Concordanţa între obiectivele propuse şi rezultatele obţinute: 

      Proiectul a avut ca obiective principale: 

-  aniversarea Zilei Tineretului; 

-  afirmareaa tinerilor implicați în activități de natură sportivă. 

Rezultatele obţinute sunt în concordanţă şi reflectă obiectivele propuse: 

- creșterea nivelului competițional în rândul tinerilor; 

- dezvoltarea spiritului de echipă;  

- eficientizarea modului de petrecere a timpului liber al tinerilor; 

- dezvoltarea fizică armonioasă a tinerilor. 

Contribuţie proprie (acte justif.): 0 lei 

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

Promovarea proiectului studenţesc:  

Evenimentul a fost promovat în campusul Universității Petrol-Gaze din Ploiești. 

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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„STUDENȚI LA CEAS ANIVERSAR – C.C.S. LA 50 DE ANI -  

„ZILELE UNIVERSITARE EUROPENE”, ed. a V-a – 

Simpozionul Științific Studențesc Național și Interdisciplinar 

„EDUCAȚIE ȘI DEZVOLTARE SUSTENABILĂ ÎN UE 28”  

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

 Prioritate: Voluntariat și educație civică 

 

Perioada: 09 - 11 mai 2018 

- Simpozionul Științific Studențesc Național și Interdisciplinar „EDUCAȚIE ȘI DEZVOLTARE 

SUSTENABILĂ ÎN U.E.28” – 09 – 11 mai 2018; 

- Spectacolul – Eveniment „YOUNG EUROPEAN ARTISTS” – 09 mai 2018; 

- Spectacolul de divertisment „ÎMPREUNĂ PENTRU EUROPA” – 09 mai 2018; 

- Expoziția „U.P.G. LA 70 DE ANI, C.C.S. LA 50 DE ANI – UNIȚI PENTRU EUROPA” – 10 mai 

2018; 

- Workshop-ul „PROIECTE CULTURALE EUROPENE” – 10 mai 2018; 

- Workshop-ul „EUROPA CETĂȚENILOR SĂI” – 10 mai 2018. 

Loc de desfăşurare: 

- Simpozionul Științific Studențesc Național și Interdisciplinar „EDUCAȚIE ȘI DEZVOLTARE 

SUSTENABILĂ ÎN U.E.28” – Universitatea Petrol - Gaze din Ploiești; 

- Spectacolul – Eveniment „YOUNG EUROPEAN ARTISTS” – sala de sport a U.P.G. Ploiești; 

- Spectacolul de divertisment „ÎMPREUNĂ PENTRU EUROPA” – sala de spectacole a C.C.S. 

Ploiești; 

- Expoziția „U.P.G. LA 70 DE ANI, C.C.S. LA 50 DE ANI – UNIȚI PENTRU EUROPA” – 

Universitatea Petrol - Gaze din Ploiești; 

- Workshop-ul „PROIECTE CULTURALE EUROPENE” – Universitatea Petrol- Gaze din Ploiești; 

- Workshop-ul „EUROPA CETĂȚENILOR SĂI” – Universitatea Petrol- Gaze din Ploiești. 

Participanţi: aproximativ 500 de persoane: 

- Simpozionul Științific Studențesc Național și Interdisciplinar „EDUCAȚIE ȘI DEZVOLTARE 

SUSTENABILĂ ÎN U.E.28” – 100 de persoane (studenți și cadre didactice de la universitățile din 

țară, reprezentanți ai Asociației Generale a Economiștilor din România, Patronatului Întreprinderilor 

Mici și Mijlocii Prahova, Băncii Comerciale Române, Corpului Experților Contabili și Contabililor 

Autorizați din România – filiala Prahova); 
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- Spectacolul – Eveniment „YOUNG EUROPEAN ARTISTS” – 50 de persoane (studenţi, elevi şi 

tineri care activează în formaţiile Casei de Cultură a Studenţilor Ploieşti, formația „Jumpers” a 

Palatului Copiilor din Ploiești, studenţi ai U.P.G. Ploiești); 

- Spectacolul de divertisment „ÎMPREUNĂ PENTRU EUROPA” – 50 de persoane (studenţi, elevi 

şi tineri care activează în formaţiile Casei de Cultură a Studenţilor Ploieşti); 

- Expoziția „U.P.G. LA 70 DE ANI, C.C.S. LA 50 DE ANI – UNIȚI PENTRU EUROPA” – 100 de 

persoane; 

- Workshop-ul „PROIECTE CULTURALE EUROPENE” – Universitatea Petrol- Gaze din Ploiești – 

100 de persoane (studenți și reprezentanți ai instituțiilor de educație și cultură din județul Prahova și 

ai Camerei de Comerț și Industrie Prahova); 

- Workshop-ul „EUROPA CETĂȚENILOR SĂI” – 100 de persoane (studenți și reprezentanți ai 

instituțiilor de educație și cultură din județul Prahova și ai Camerei de Comerț și Industrie Prahova). 

Beneficiari direcţi: aproximativ 700 de persoane 

- Simpozionul Științific Studențesc Național și Interdisciplinar „EDUCAȚIE ȘI DEZVOLTARE 

SUSTENABILĂ ÎN U.E.28” – 100 de persoane; 

- Spectacolul – Eveniment „YOUNG EUROPEAN ARTISTS” – 150 de persoane; 

- Spectacolul de divertisment „ÎMPREUNĂ PENTRU EUROPA” – 150 de persoane; 

- Expoziția „U.P.G. LA 70 DE ANI, C.C.S. LA 50 DE ANI – UNIȚI PENTRU EUROPA” – 100 de 

persoane; 

- Workshop-ul „PROIECTE CULTURALE EUROPENE” – Universitatea Petrol- Gaze din Ploiești – 

100 de persoane; 

- Workshop-ul „EUROPA CETĂȚENILOR SĂI” – 100 de persoane. 

Beneficiari indirecți: 2800 de persoane 

- Simpozionul Științific Studențesc Național și Interdisciplinar „EDUCAȚIE ȘI DEZVOLTARE 

SUSTENABILĂ ÎN U.E.28” – 400 de persoane; 

- Spectacolul – Eveniment „YOUNG EUROPEAN ARTISTS” – 600 de persoane; 

- Spectacolul de divertisment „ÎMPREUNĂ PENTRU EUROPA” – 600 de persoane; 

- Expoziția „U.P.G. LA 70 DE ANI, C.C.S. LA 50 DE ANI – UNIȚI PENTRU EUROPA” – 400 de 

persoane; 

- Workshop-ul „PROIECTE CULTURALE EUROPENE” – Universitatea Petrol- Gaze din Ploiești – 

400 de persoane; 

- Workshop-ul „EUROPA CETĂȚENILOR SĂI” – 400 de persoane. 
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Descriere proiect: 

       Cea de-a V-a ediție a „ZILELOR UNIVERSITARE EUROPENE”, în cadrul căreia s-a 

desfășurat Simpozionul Științific Studențesc Național și Interdisciplinar „EDUCAȚIE ȘI 

DEZVOLTARE SUSTENABILĂ ÎN UE 28” face parte din seria de manifestări „STUDENȚI LA 

CEAS ANIVERSAR – C.C.S. LA 50 DE ANI”, prilejuite de aniversarea a 50 de ani de activitate a 

Casei de Cultură a Studenților Ploiești și a 70 de ani de la înființarea Universității Petrol – Gaze din 

Ploiești. 

Proiectul, organizat sub egida Ministerului Tineretului şi Sportului, în parteneriat cu 

Universitatea Petrol - Gaze din Ploieşti, a reunit într-un program divers şi atractiv studenţi, elevi şi 

tineri care activează în formaţiile Casei de Cultură a Studenţilor Ploieşti, formația „Jumpers” a 

Palatului Copiilor din Ploiești, studenţi şi cadre didactice ale U.P.G. Ploiești și ale universităților din 

țară, elevi ai colegiilor ploieştene şi profesorii lor, reprezentanți ai celor mai importante instituții de 

educație și cultură din județul Prahova și ai Centrului „Europe Direct Ploiești” al Camerei de Comerț 

și Industrie Prahova, studenți și cadre didactice ale Facultății de Științe Economice și 

Departamentului Activități Motrice și Sport Universitar al U.P.G. Ploiești. 

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

 o serie de manifestări cultural – artistice, științifice și sportive, 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 colegiilor ploieştene, au celebrat valorile comune ale Uniunii Europene prin 

evenimente 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 „ZILELOR UNIVERSITARE EUROPENE – ÎMPREUNĂ PENTRU EUROPA”: 

1) Simpozionul Științific Studențesc Național și Interdisciplinar „EDUCAȚIE ȘI 

DEZVOLTARE SUSTENABILĂ ÎN U.E.28” 

În perioada 09 – 11 mai 2018 s-a desfășurat cea de-a V-a ediție a Simpozionului Științific Studențesc 

Național și Interdisciplinar „Educație și Dezvoltare sustenabilă în UE 28”. 

Deschiderea oficială a simpozionului și susținerea lucrărilor în plen au avut loc în data de 09 mai 

2018, intervalul orar 10.00 – 12.00, în Amfiteatrul AP9 al Universității Petrol – Gaze din Ploiești. 

În urma desemnării de către comisiile de evaluare a celor mai bune lucrări, acestea au fost premiate 

în cadrul unei festivități de premiere a studenților și cadrelor didactice participante la eveniment. 

La simpozion au participat studenți și cadre didactice din următoarele centre universitare: 
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Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești, Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, Universitatea „1 

Decembrie 1918” Alba Iulia, Universitatea din Petroșani și Universitatea „Valahia” din Târgoviște. 

2) Spectacolul – Eveniment „YOUNG EUROPEAN ARTISTS” 

În cadrul evenimentului, care a avut loc în data de 09 mai 2018, în sala de sport a Universității Petrol 

– Gaze din Ploiești, s-a desfășurat programul artistic prezentat de formațiile Casei de Cultură a 

Studenților Ploiești și de formația „Jumpers” a Palatului Copiilor din Ploiești. 

Spectatori ai evenimentului au fost profesorii și studenţii din U.P.G. Ploieşti, studenții și cadrele 

didactice participante la Simpozionul Științific Studențesc Național și Interdisciplinar „Educație și 

dezvoltare sustenabilă în U.E.28”. 

3) Spectacolul de divertisment „ÎMPREUNĂ PENTRU EUROPA” 

În cadrul spectacolului „Împreună pentru Europa”, eveniment care s-a desfășurat pe data de 09 mai 

2018, în sala de spectacole a C.C.S. Ploiești au evoluat formațiile artistice ale Casei de Cultură a 

Studenților Ploiești (formațiile de dans „Unique” și „Happy Dance”, soliștii și actorii Teatrului 

Studențesc „Moft” și Ansamblul folcloric „Plaiuri Prahovene”). 

În încheierea spectacolului a avut loc festivitatea de premiere a studenților participanți la cea de-a V-

a ediție a Simpozionului Științific Studențesc Național și Interdisciplinar „Educație și dezvoltare 

sustenabilă în U.E.28”. 

4) Expoziția „U.P.G. LA 70 DE ANI, C.C.S. LA 50 DE ANI – UNIȚI PENTRU EUROPA” 

Dedicată aniversării celor 50 de ani de activitate a Casei de Cultură a Studenților Ploiești și 70 de ani 

de la înființarea Universității Petrol – Gaze din Ploiești, pe holul U.P.G. Ploiești a fost  

amplasată în data de 10 mai 2018 expoziția fotografică „U.P.G. LA 70 DE ANI, C.C.S. LA 50 DE 

ANI – UNIȚI PENTRU EUROPA”.  

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 instituției și atragerea de noi membri în formațiile și cercurile C.C.S. 

Ploiești. 

5) Workshop-urile „PROIECTE CULTURALE EUROPENE” și „EUROPA CETĂȚENILOR 

SĂI” 

Evenimentele prilejuite de aniversarea Zilei Europei au avut loc în data de 10 mai 2018, intervalul 

orar 11.00 – 13.00, în Amfiteatrul AP9 al Universității Petrol – Gaze din Ploiești și au reunit laolaltă 

studenți ai Universității Petrol – Gaze din Ploiești și reprezentanți ai celor mai importante instituții de 

educație și cultură din județul Prahova și ai Centrului „Europe Direct Ploiești” al Camerei de Comerț 
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și Industrie Prahova. 

Printre invitații la eveniment s-au aflat: Mihaela Rus – directorul general al Teatrului „Toma 

Caragiu” din Ploiești, Vlad Mateescu – directorul Filarmonicii „Paul Constantinescu” din Ploiești, 

Alexandra Petre – director Promovare, Comunicare & PR la Camera de Comerț și Industrie Prahova, 

Daniela Buzoianu – Prorector al Universității Petrol – Gaze din Ploiești, Emilia Iancu – directorul 

Muzeului Județean de Științele Naturii Prahova, Anișoara Ștefănucă – directorul Centrului Județean 

de Cultură Prahova, Nicolae Ioniță – directorul Casei de Cultură a Studenților Ploiești și Simona 

Lupu – directorul Colegiului Economic „Virgil Madgearu” din Ploiești. 

Evenimentul s-a constituit într-o platformă de cunoaștere, socializare, schimb de experiență și bune 

practici, oferind posibilitatea încheierii de noi parteneriate între instituțiile participante. 

Concordanţa între obiectivele propuse şi rezultatele obţinute: 

Proiectul a avut ca obiective principale: 

- aniversarea Zilei Europei; 

- creșterea vizibilității Casei de Cultură a Studenților Ploiești și a Universității Petrol – Gaze 

din Ploiești 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, 

științifică, sportivă și socială; 

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

- stimularea interesului tinerilor pentru manifestări civice, științifice, culturale și sportive; 

- orientare, consiliere și îndrumare pentru studenți în vederea sprijinirii acestora la o tranziție 

facilă și cu efecte benefice pe termen lung de la școală la viața activă; 

- facilitarea înțelegerii și conștientizarea impactului educației pentru dezvoltarea durabilă a 

societății; 

- dezvoltarea abilităților de comunicare şi cultivarea spiritului competitiv; 

- promovarea, stimularea şi diversificarea activităţilor cultural-artistice, ştiinţifice și sportive 

destinate tinerilor; 

- sprijinirea și stimularea creativității culturale, promovarea tinerilor artiști. 

Rezultatele obţinute sunt în concordanţă şi reflectă obiectivele propuse: 

- consolidarea cunoștințelor studenților și dobândirea de abilități în vederea realizării profesionale a 

tinerilor, însuşirea valorilor solidarităţii, egalităţii, incluziunii şi cooperării; 
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- conștientizarea apartenenței la marea familie a Europei Unite; 

- 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 studenţilor, elevilor și tinerilor, interesul deosebit şi ecoul în mass-media 

locală, filmările şi fotografiile care au surprins desfăşurarea manifestării, susțin reușita acestui 

proiect.  

Contribuţie proprie (acte justif.): 0 lei 

Contribuţie atrasă:  500 lei, subvenţie M.T.S. 

Promovarea proiectului studenţesc: 

Evenimentul a fost promovat prin: 

-   afişele proprii din campusul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti; 

-   comunicatele de presă transmise și preluate de mass-media locală; 

-   pagina web a U.P.G. Ploieşti; 

-   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. 
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„UNIVERCITY FESTIVAL”, ed. a II-a 

„STUDENȚI LA CEAS ANIVERSAR – C.C.S. LA 50 DE ANI” 

(Festivalul Culturii şi Artei Studenţeşti, ed. a XXI - a) 

1) Spectacolul aniversar „FOREVER YOUNG”; 

2) Parada „UNIVERCITY” și „UNIVERCITY FLASHMOB”; 

3) Spectacolul „UNIVERCITY SHOW” 

Prioritate: Voluntariat și educație civică 

 

Perioada: 18 - 20 mai 2018 

- 18 mai 2018 - „STUDENȚI LA CEAS ANIVERSAR – C.C.S. LA 50 DE ANI” – Spectacolul de 

teatru „FIRFIRICĂ”; 

- 19 mai 2018 - „STUDENȚI LA CEAS ANIVERSAR – C.C.S. LA 50 DE ANI” – Spectacolul 

aniversar „FOREVER YOUNG”; 

- 20 mai 2018 - „STUDENȚI LA CEAS ANIVERSAR – C.C.S. LA 50 DE ANI” – Parada 

„UNIVERCITY” și „UNIVERCITY FLASHMOB”; 

- 20 mai 2018 - „STUDENȚI LA CEAS ANIVERSAR – C.C.S. LA 50 DE ANI” – Spectacolul 

„UNIVERCITY SHOW”; 

Loc de desfăşurare: 

- „STUDENȚI LA CEAS ANIVERSAR – C.C.S. LA 50 DE ANI” – Spectacolul de teatru 

„FIRFIRICĂ” – Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești; 

- „STUDENȚI LA CEAS ANIVERSAR – C.C.S. LA 50 DE ANI” – Spectacolul aniversar 

„FOREVER YOUNG” – sala de spectacole a C.C.S. Ploiești; 

- „STUDENȚI LA CEAS ANIVERSAR – C.C.S. LA 50 DE ANI” – Parada „UNIVERCITY” – 

Gara de Sud - Bulevardul Castanilor - Palatul Culturii; 

- „STUDENȚI LA CEAS ANIVERSAR – C.C.S. LA 50 DE ANI” – „UNIVERCITY FLASHMOB” 

– esplanada din fața Palatului Culturii; 

- „STUDENȚI LA CEAS ANIVERSAR – C.C.S. LA 50 DE ANI” – Spectacolul „UNIVERCITY 

SHOW” – scena amplasată în zona Palatului Culturii; 

Participanţi: aproximativ 745 de persoane: 

- „STUDENȚI LA CEAS ANIVERSAR – C.C.S. LA 50 DE ANI” – Spectacolul de teatru 

„FIRFIRICĂ” – 15 persoane (artiștii Teatrului Studențesc „Moft” al C.C.S. Ploiești); 
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- „STUDENȚI LA CEAS ANIVERSAR – C.C.S. LA 50 DE ANI” – Spectacolul aniversar 

„FOREVER YOUNG” – 100 de persoane (membrii Ansamblului Artistic „Academic Star” al C.C.S. 

Ploiești); 

- „STUDENȚI LA CEAS ANIVERSAR – C.C.S. LA 50 DE ANI” – Parada „UNIVERCITY” și 

„UNIVERCITY FLASHMOB” – 500 de persoane (studenţi și cadre didactice ale Universității Petrol 

– Gaze din Ploiești, elevi, studenți şi tineri care activează în formaţiile Casei de Cultură a Studenţilor 

Ploieşti, membrii trupei „Jumpers” a Palatului Copiilor din Ploiești, membrii Ansamblului „Kymata” 

al Comunității Elene din Prahova, elevi ai Colegiului Economic „Virgil Madgearu” din Ploiești și 

Fanfara Centrului Județean de Cultură Prahova); 

- „STUDENȚI LA CEAS ANIVERSAR – C.C.S. LA 50 DE ANI” – Spectacolul „UNIVERCITY 

SHOW” – 130 de persoane (membrii Ansamblului Artistic „Academic Star” al C.C.S. Ploiești, 

membrii trupei „Jumpers” a Palatului Copiilor din Ploiești, membrii Ansamblului „Kymata” al 

Comunității Elene din Prahova, Gabriel Ciobotă și Nicoleta Matei - Nico); 

Beneficiari direcţi: aproximativ 4150 de persoane 

- „STUDENȚI LA CEAS ANIVERSAR – C.C.S. LA 50 DE ANI” – Spectacolul de teatru 

„FIRFIRICĂ” – 250 persoane; 

- „STUDENȚI LA CEAS ANIVERSAR – C.C.S. LA 50 DE ANI” – Spectacolul aniversar 

„FOREVER YOUNG” – 400 persoane; 

- „STUDENȚI LA CEAS ANIVERSAR – C.C.S. LA 50 DE ANI” – Parada „UNIVERCITY” și 

„UNIVERCITY FLASHMOB” – 1000 persoane; 

- „STUDENȚI LA CEAS ANIVERSAR – C.C.S. LA 50 DE ANI” – Spectacolul „UNIVERCITY 

SHOW” – 2500 de persoane; 

Beneficiari indirecți: 16600 de persoane 

- „STUDENȚI LA CEAS ANIVERSAR – C.C.S. LA 50 DE ANI” – Spectacolul de teatru 

„FIRFIRICĂ” – 1000 persoane; 

- „STUDENȚI LA CEAS ANIVERSAR – C.C.S. LA 50 DE ANI” – Spectacolul aniversar 

„FOREVER YOUNG” – 1600 persoane; 

- „STUDENȚI LA CEAS ANIVERSAR – C.C.S. LA 50 DE ANI” – Parada „UNIVERCITY” și 

„UNIVERCITY FLASHMOB” – 4000 persoane; 

- „STUDENȚI LA CEAS ANIVERSAR – C.C.S. LA 50 DE ANI” – Spectacolul „UNIVERCITY 

SHOW” – 10000 de persoane; 

Descriere proiect: 
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Casa de Cultură a Studenţilor Ploieşti, în parteneriat cu Consiliul Județean Prahova, Primăria 

Municipiului Ploiești, Centrul Județean de Cultură Prahova și Universitatea Petrol – Gaze din 

Ploieşti, au organizat cea de-a II-a ediție a proiectului „UNIVERCITY FESTIVAL” – „STUDENȚI 

LA CEAS ANIVERSAR – U.P.G. LA 70 DE ANI, C.C.S. LA 50 DE ANI”, eveniment care a avut 

loc în perioada 18 - 20 mai 2018, cu ocazia aniversării celor 70 de ani de la înființarea Universității 

Petrol - Gaze din Ploiești și a celor 50 de ani de activitate a Casei de Cultură a Studenților Ploiești. 

Scopul proiectului este promovarea, stimularea şi diversificarea activităţilor cultural-artistice 

destinate tinerilor, creşterea consumului cultural prin stimularea interesului tinerilor pentru 

activităţile educative nonformale, dezvoltarea şi consolidarea relaţiilor dintre părțile implicate în 

organizarea şi desfăşurarea evenimentului. 

Proiectul „UNIVERCITY FESTIVAL” a inclus evenimente cultural - artistice de amploare, care s-au 

desfășurat după următorul program: 

• 18 mai 2018, Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești, ora 18.00: 

Premiera spectacolului „FIRFIRICĂ” de Stroe și Vasilache, prezentat de Teatrul Studențesc 

„MOFT” al Casei de Cultură a Studenților Ploiești; 

• 19 mai 2018, sala de spectacole a C.C.S. Ploiești, ora 18.00: 

Spectacolul aniversar „FOREVER YOUNG”, prezentat de formațiile artistice ale Casei de Cultură a 

Studenților Ploiești și decernarea plachetelor și diplomelor aniversare; 

• 20 mai 2018: 

- intervalul orar 16:00 - 18:00, Gara de Sud – Bulevardul Castanilor – Palatul Culturii – Parada 

„UNIVERCITY”, la care au participat membri ai formațiilor artistice ale C.C.S. Ploiești, studenți și 

cadre didactice din facultățile U.P.G. Ploiești, trupa „Jumpers” a Palatului Copiilor din Ploiești, 

Ansamblul „Kymata” al Comunității Elene din Prahova, elevi ai Colegiului Economic „Virgil 

Madgearu” din Ploiești și Fanfara Centrului Județean de Cultură Prahova; 

- intervalul orar 18:00 - 18:10, esplanada din fața Palatului Culturii – „UNIVERCITY 

FLASHMOB”, la care au participat membrii formațiilor artistice ale C.C.S. Ploiești, studenți din  

facultățile U.P.G. Ploiești, elevi ai Colegiului Economic „Virgil Madgearu” din Ploiești și trupa 

„Jumpers” a Palatului Copiilor din Ploiești; 

- intervalul orar 18:30 - 22:00, pe scena în aer liber amplasată în zona Palatului Culturii – 

„UNIVERCITY SHOW”, la care au participat membrii Ansamblului Artistic „Academic Star” al 

C.C.S. Ploiești, trupa „Jumpers” a Palatului Copiilor din Ploiești, Ansamblul „Kymata” al 

Comunității Elene din Prahova, Gabriel Ciobotă (fost membru al trupei „Maxim”) și Nicoleta Matei 
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– Nico. 

Concordanţa între obiectivele propuse şi rezultatele obţinute: 

Proiectul a avut ca obiective principale: 

- marcarea în viaţa universitară şi în comunitatea locală a aniversării celor 50 de ani de 

activitate a Casei de Cultură a Studenților Ploiești și a celor 70 de ani de la înființarea 

Universității Petrol – Gaze din Ploiești; 

- promovarea imaginii Casei de Cultură a Studenţilor Ploieşti, a Universităţii Petrol - Gaze din 

Ploieşti şi a partenerilor implicați în proiect; 

- dezvoltarea şi consolidarea relaţiilor dintre părțile implicate în organizarea şi desfăşurarea 

„UNIVERCITY FESTIVAL” – „STUDENȚI LA CEAS ANIVERSAR – C.C.S. LA 50 DE 

ANI”; 

- afirmarea şi implicarea tinerilor în activităţi de natură educaţională, culturală şi socială cu 

care aceştia să se identifice pentru a-şi dezvolta spiritul civic şi a participa la activităţile 

comunităţii; 

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

cultural-artistice; 

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

- dezvoltarea interesului pentru practicarea unui comportament activ, comunicativ în relaţia 

dintre studenţi, precum şi în relaţia acestora cu societatea; 

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

- stimularea exersării deprinderilor de lucru în echipă a studenţilor, a capacităţii de exprimare 

liberă a opiniilor proprii şi a coeziunii echipei în vederea integrării sociale la un nivel 

superior; 

- introducerea municipiului Ploieşti în categoria centrelor universitare cu tradiţie în organizarea 

evenimentelor cultural-artistice studenţeşti; 

- implicarea activă a tinerilor în viaţa comunităţii; 

- menţinerea standardului de excelenţă în ţară şi creşterea prestigiului C.C.S. și U.P.G. Ploiești; 

- promovarea activităţilor culturale, artistice, sociale în vederea dezvoltării interesului tinerilor 

pentru activităţile educative nonformale; 

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

pot acţiona asupra tinerilor; 

- reabilitarea interesului tinerilor pentru evenimente cultural-artistice şi educative nonformale, 
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pe fondul diminuării interesului acestora în ultimele două decenii pentru acest gen de 

evenimente. 

Rezultatele obţinute sunt în concordanţă şi reflectă obiectivele propuse: 

- sprijinirea și stimularea creativității culturale, promovarea tinerilor artiști; 

- creșterea vizibilității Casei de Cultură a Studenților Ploiești, a Universității Petrol – Gaze din 

Ploiești și a partenerilor implicați în proiect; 

- creşterea gradului de acces şi participare a cetăţenilor municipiului Ploieşti la viaţa culturală a 

tinerilor; 

- creșterea nivelului calitativ al prestației artistice; 

- creşterea consumului cultural prin stimularea interesului tinerilor pentru activităţi cultural-artistice;  

- 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 studenţilor, elevilor și tinerilor, interesul deosebit şi ecoul în mass-media, 

filmările şi fotografiile care au surprins desfăşurarea manifestării, susțin reușita acestui proiect.  

Contribuţie proprie (acte justif.): 0 lei 

Contribuţie atrasă:   30147,56 lei, subvenţie M.T.S., respectiv: 

1) „STUDENȚI LA CEAS ANIVERSAR – C.C.S. LA 50 DE ANI” – Spectacolul aniversar 

„FOREVER YOUNG” – 23176,91 lei, subvenție M.T.S.; 

2) „STUDENȚI LA CEAS ANIVERSAR – C.C.S. LA 50 DE ANI” – Parada „UNIVERCITY” și 

„UNIVERCITY FLASHMOB” – 4979,87 lei, subvenție M.T.S.; 

3) „STUDENȚI LA CEAS ANIVERSAR – C.C.S. LA 50 DE ANI” – Spectacolul „UNIVERCITY 

SHOW” – 1990,78 lei, subvenție M.T.S. 

Promovarea proiectului studenţesc: 

Evenimentul a fost promovat prin: 

- afişe proprii, bannere și mash-uri amplasate în centrul municipiului Ploiești și în campusul 

Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti; 

- comunicatele de presă transmise și preluate de mass-media locală (observatorulph.ro; Info Ploiești 

City, ȘtiriPloiești.ro; Ploieștiul, Patria noastră); 

- televiziunea „București TV” – emisiunea „Dincolo de cuvinte” - difuzare în data de 23 mai 2018 și 

on-line: www.bucurestitv.net; 

- televiziunea „Valea Prahovei TV” – emisiunea „Dincolo de cuvinte” - difuzare în data de 24 mai 
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2018 și on-line: www.vptv.ro; 

-   pagina web a U.P.G. Ploieşti; 

-   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. 
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„STUDENȚI LA CEAS ANIVERSAR – C.C.S. LA 50 DE ANI” -  

GALELE TEATRULUI STUDENȚESC „SERI ÎN LUMEA THALIEI”, 

 ediţia a XIV-a 

Prioritate: Cultură și activități vocaționale 

 

Perioada: 26 – 28 octombrie 2018 

Loc de desfăşurare: Sala de spectacole a Centrului Cultural „Aurel Stroe” din Buşteni 

Participanţi/Beneficiari –  

participanţi: 82 de persoane 

beneficiari direcţi: 500 persoane 

beneficiari indirecţi: 2000 persoane 

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, Centrul pentru Proiecte, 

Programe și Evenimente Cultural – Artistice al U.P.G. Ploiești, Societatea Antreprenorială 

Studențească din cadrul Universității Petrol – Gaze din Ploiești, Primăria orașului Bușteni, Centrul 

Cultural „Aurel Stroe” din Bușteni, Organizația Studenților din Universitatea Petrol – Gaze Ploiești 

și Liga Studenților din Centrul Universitar Ploiești. 

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

Sibiu și Ploiești: trupa de teatru „Skepsis” a Casei de Cultură a Studenților Alba Iulia, trupa 

„Gaudeamus” a Universității Tehnice din Cluj - Napoca, Teatrul Liber „Imago” al Casei de Cultură a 

Studenților Cluj - Napoca, Teatrul Studențesc „Ludic” al Casei de Cultură a Studenților Iași, 

Compania de Teatru – Dans „Microbis” a Casei de Cultură a Studenților Sibiu și Teatrul Studențesc 

„Moft” al Casei de Cultură a Studenților Ploiești. 

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

următoarele manifestări cultural-artistice:  

• Vineri, 26 octombrie 2018, ora 17.30: 
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 - Spectacolul „LECȚIA” de Eugene Ionesco, susținut de actorii Teatrului Liber „Imago” al Casei de 

Cultură a Studenților Cluj Napoca. 

 Regia artistică: Diana – Elena Dumitrache. 

       „Lecția” este o piesă care redă specificul Ionescian într-un cadru restrâns și dinamic, unde se 

poate întâmpla orice. 

      Elevul și profesorul se vor angaja în toate domeniile academice, vor avea „invitați” surpriză și vor 

porni într-o călătorie a gândirii de neuitat … pentru publicul spectator.  

- Spectacolul „JOCUL” de Edna Mazia, prezentat de Teatrul Studențesc „Ludic” al Casei de Cultură a 

Studenţilor Iași. 

Regia artistică: Vera Nacu. 

   Spectacolul „Jocul” este o adaptare după Edna Mazia, fiind inspirat din fapte reale. 

   În anii 90, Israelul a fost zguduit de scandalul unui viol în grup, victimă fiind o adolescentă. Toți 

acuzații, minori la rândul lor, au fost achitați din lipsa probelor. 

   Având ca punct de plecare un subiect atât de delicat, piesa nu poate fi decât una puternic 

emoțională. Scenele pline de naivitate și de prospețime din curtea blocului sunt dublate de 

încrâncenarea pledoariilor și duritatea interogatoriilor din sala de tribunal. Pe lângă povestea propriu-

zisă a seducției și a violului, se aduc în discuție teme de mare gravitate, mereu actuale: statutul femeii 

într-o lume a bărbaților, limitele unui sistem judiciar părtinitor, rolurile pe care adolescenții și le asumă 

în jocurile abia descoperite ale seducției. 

- Spectacolul „TOTUL ÎN PARC” de Eugene Ionesco, prezentat de trupa de teatru „Skepsis” a Casei 

de Cultură a Studenţilor Alba Iulia. 

Regia artistică: Viorel Cioflică. 

       Spectacolul „Totul în parc” este construit pe baza unor texte de Eugene Ionesco. În parc ne 

întâlnim cu toţii, tineri şi bătrâni, aducând cu noi vise, dorinţe, frustrări sau griji. 

       În parc întâlnim oameni care se află la începutul finalului vieţii, ale căror amintiri se pierd, se 

distorsionează, se schimbă, pentru care trecutul şi prezentul sunt noţiuni confuze, arătând fragilitatea 

timpului. Un spectacol în absurd, în care nimic din ce este nu e adevărat şi tot ceea ce este e adevărat, 

în acelaşi timp. 

- Spectacolul „FIRFIRICĂ” de Stroe și Vasilache, prezentat de Teatrul Studențesc „Moft” al Casei de 

Cultură a Studenţilor Ploiești. 

Regia artistică: Antoneta Trifu. 

       Zâmbete ... fericire ... certuri ... discuții ... contradicții ... fidelitate ... trădare ... Toate sub masca 
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profundului sentiment numit IUBIRE. De la Shakespeare și până în zilele noastre, femei inocente sau 

frivole, delicate sau crude, se implică în destinul unui bărbat pe care îl modelează după bunul plac. 

         De cele mai multe ori se cred victorioase, fără să-și dea seama că sunt învinse și viața lor se scurge 

monoton, alături de un bărbat obișnuit, egoist, incapabil de a le răsplăti afecțiunea. În căutarea lui 

Romeo, întorc spatele unui partener de a cărui bogăție sufletească nu sunt conștiente și nu realizează 

că alegerea făcută le aduce nefericirea. 

         Este cazul lui Firfirică, un prieten care le sare tuturor în ajutor, fără a cere nimic în schimb și care 

încearcă să descurce ițele pe care le țes personajele din jurul lui. Toți se folosesc de el și în egoismul 

lor îi ignoră sentimentele, dorințele, marginalizându-l atunci când nu mai au nevoie de el. 

         Comedia ne îndeamnă să reflectăm mai mult asupra sentimentul iubirii, altruismului și a sufletului 

pereche și în final ne stârnește un zâmbet amar. 

•   Sâmbătă, 27 octombrie 2018, ora 16.30: 

 – Spectacolul „COLECȚIONARUL”, prezentat de Compania de Teatru – Dans „Microbis” a Casei 

de Cultură a Studenților Sibiu. 

Regia artistică și coregrafia: Hugo Wolff. 

    „Colecționarul” este povestea unui bărbat ce îmbătrânește fizic și intelectual, dar este foarte 

puternic psihic, iar de aici pleacă forța lui de a manipula lumea, în special femeile. Plăcerea lui 

supremă este să ,,colecționeze” femei de diferite rase, forme, vârste, tipologii și personalități, de care 

se folosește în felul lui machiavelic. 

– Spectacolul „IMPROVertiții”, prezentat extra - concurs de Trupa de teatru „Gaudeamus” a 

Universității Tehnice din Cluj Napoca, show de improvizație interactiv, în care publicul a devenit 

personaj central. Cei patru improvertiți au primit teme din public, s-au pus în dificultate unul pe 

celălalt, construind un spectacol fără regie, fără replici învățate de acasă, dar condimentat cu umor și 

bună dispoziție.      

- PROGRAM ARTISTIC DE DIVERTISMENT prezentat de actorii Teatrului Studențesc „Moft” 

și de soliștii vocali ai Casei de Cultură a Studenților Ploiești: Ruxandra Grigore, Maria Papuc și 

Bianca Grigore. 

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

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

acordate următoarele premii: 

- Premiul pentru popularitate – Spectacolul „IMPROVertiții” – Trupa „Gaudeamus” – Universitatea 

Tehnică Cluj Napoca; 
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- Premiul pentru debut în cadrul Galelor Teatrului Studențesc „Seri în lumea Thaliei” – Ștefania 

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

- Premiul pentru originalitate – Spectacolul „Jocul” – Teatrul Studențesc „Ludic” – C.C.S. Iași; 

- Premiile Universității Petrol – Gaze din Ploiești – Andrei Ion – Teatrul Studențesc „Moft” – 

C.C.S. Ploiești, Mădălina Rațiu și Almond Chismorie – Trupa „Skepsis” – C.C.S. Alba-Iulia; 

- Premiul Centrului Cultural „Aurel Stroe” – Spectacolul „Colecționarul” – Compania de Teatru – 

Dans „Microbis” – C.C.S.  Sibiu; 

- Premiul special al juriului – Spectacolul „Totul în parc” – Trupa „Skepsis” – C.C.S. Alba-Iulia; 

- Premiul pentru actriță în rol secundar – Locul 3 – Maria Alexandra Rădulescu – Teatrul Liber 

„Imago” – C.C.S. Cluj Napoca; 

- Premiul pentru actriță în rol secundar – Locul 2 – Mihaela Dănilă – Teatrul Studențesc „Moft” – 

C.C.S. Ploiești; 

- Premiul pentru actriță în rol secundar – Locul 1 – Monica Apostol – Teatrul Studențesc „Moft” – 

C.C.S. Ploiești; 

- Premiul pentru actor în rol secundar – Locul 3 – Florin Poșircă – Teatrul Studențesc „Moft” – 

C.C.S. Ploiești; 

- Premiul pentru actor în rol secundar – Locul 2 – Lawrence Chismorie – Trupa „Skepsis” – C.C.S. 

Alba-Iulia; 

- Premiul pentru actor în rol secundar – Locul 1 – Vlad Mihăiescu – Teatrul Studențesc „Ludic” – 

C.C.S. Iași; 

- Premiul pentru actriță în rol principal – Locul 3 – Andreea Gîrbea – Teatrul Studențesc „Moft” – 

C.C.S. Ploiești; 

- Premiul pentru actriță în rol principal – Locul 2 – Ludmila Cioflică – Trupa „Skepsis” – C.C.S. 

Alba-Iulia; 

- Premiul pentru actriță în rol principal – Locul 1 – Mădălina Rațiu – Trupa „Skepsis” – C.C.S. 

Alba-Iulia; 

- Premiul pentru actor în rol principal – Locul 3 – Irinel Pană – Teatrul Studențesc „Moft” – C.C.S. 

Ploiești; 

- Premiul pentru actor în rol principal – Locul 2 – Mădălin Balint – Teatrul Liber „Imago” – C.C.S. 

Cluj Napoca; 

- Premiul pentru actor în rol principal – Locul 1 – Vinicius Moldovan – Trupa „Skepsis” – C.C.S. 

Alba-Iulia; 
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- Premiul pentru scenografie – Spectacolul „Colecționarul” – Compania de Teatru – Dans 

„Microbis” – C.C.S.  Sibiu; 

- Premiul pentru coregrafie – Spectacolul „Colecționarul” – Compania de Teatru – Dans „Microbis” 

– C.C.S.  Sibiu; 

- Premiul pentru regie  – Antoneta Trifu – Teatrul Studențesc „Moft” – C.C.S. Ploiești; 

- Premiul de excelență pentru spectacol de teatru – dans – Spectacolul „Colecționarul” – Compania 

de Teatru – Dans „Microbis” – C.C.S.  Sibiu; 

- Trofeul Galelor Teatrului Studențesc „Seri în lumea Thaliei” – Teatrul Studențesc „Moft” – 

C.C.S.Ploiești.                                                   

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

educației: 

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

Ploiești – Președintele de Onoare al juriului; 

- Florin Caracala Dumitrescu – Doctor în Antropologie Teatrală, asistent universitar la Universitatea 

Națională de Arte „George Enescu” din Iași, regizor și actor – Președintele juriului; 

- Constantin Spurcaciu –  Directorul Centrului Cultural „Aurel Stroe” din Bușteni; 

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

- Dragoș Panait – actor; 

- Gabriela Șoltuz – actriță. 

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

impresia artistică, originalitatea, regia și scenografia. 

Echipa care a asigurat implementarea proiectului a avut în componenţă salariaţi ai Casei de 

Cultură a Studenţilor Ploieşti: 

                          -   Nicolae Ioniță, director; 

                    -   Antoneta Trifu, referent; 

                    -   Manuela – Dana Rusu, inspector de specialitate; 

                    -   Cristi Marian Ilie, contabil șef; 

                    -   Maria Valia Mihai, economist; 

                          -   Cristina Mădălina Popescu, economist; 

                          -   Andrei Ion, referent;  

                                -   Irinel Pană, referent;  

                          -   Radu Gheorghe, administrator  
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- Suportul tehnic – asigurat de Cîmpeanu V. Marian Cătălin PFA; 

- 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: 

- 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 C.C.S. Ploiești; 

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

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

Contribuție proprie (acte justif.): 0 lei 

Contribuţie atrasă: 26.886,71 lei, subvenţie M.T.S. 
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Promovarea proiectului studenţesc: 

Evenimentul a fost promovat prin comunicate de presă preluate de presa on-line (Jurnalul Prahovean 

și InfoPloiestiCity), afişe, invitații şi flyere proprii în campusul Universităţii Petrol-Gaze Ploieşti și 

în orașul Bușteni, 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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 „FESTIVALUL CULTURII ȘI ARTEI STUDENȚEȘTI”, ediţia a XXI-a 

- ALTE ACȚIUNI – „ZILELE VOLUNTARULUI” –  

- „ZILELE CARIEREI” 

Prioritate: Voluntariat și educație civică 

 

Perioada:  01 – 02 noiembrie 2018 

Loc de desfăşurare: Amfiteatrul AP9 al Universității Petrol – Gaze din Ploiești 

Participanţi/Beneficiari –  

participanţi:  100 persoane 

beneficiari direcţi: 100 persoane 

beneficiari indirecţi: 400 persoane 

Descriere proiect:  

 În cadrul celei de-a XXI-a ediții a „Festivalului Culturii și Artei Studențești“, în perioada 01 – 02 

noiembrie 2018 s-au desfășurat „Zilele Carierei”, eveniment inclus în proiectul „Zilele 

Voluntarului”. 

       Scopul proiectului este pregătirea tinerilor în vederea integrării sociale și pe piața muncii, 

promovarea de oportunități profesionale și vocaționale, 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 și Liga Studenților din Centrul Universitar Ploiești. 

       În cadrul proiectului „Zilele Carierei” au avut loc o serie de dezbateri care au avut ca scop 

promovarea de oportunități profesionale și vocaționale, orientarea, consilierea și îndrumarea 

studenților în vederea sprijinirii acestora la o tranziție facilă și cu efecte benefice pe termen lung de 

la școală la viața activă. 

       Au fost prezenți și au împărtățit din experiența lor profesională reprezentanți ai Centrului 

Educațional Succes Personal și EVOGPS, KFC, Saipem, Banca Comercială Română, Fastenal, 

LinkHUB, Coca-Cola HBC și ai Agenției pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragerea de 

Investiții și Promovare a Exportului Ploiești. 

        Au fost prezentate oportunități și tendințe pe piața muncii, precum și strategii de căutare a unui 

loc de muncă în domeniul de specializare aferent participanților. 

Concordanţa între obiectivele propuse şi rezultatele obţinute 

 Proiectul a avut ca obiective principale: 
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- orientarea, consilierea și îndrumarea studenților în vederea sprijinirii acestora la o tranziție facilă și 

cu efecte benefice pe termen lung de la școală la viața activă; 

- facilitarea inserției pe piața muncii; 

- promovarea de oportunități profesionale și vocaționale; 

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

- stimularea exersării deprinderilor de lucru în echipă a studenților și a tinerilor, a capacității de 

exprimare liberă a opiniilor proprii și a coeziunii echipei, în vederea integrării sociale și pe piața 

muncii; 

- orientarea studenţilor în vederea dezvoltării carierei profesionale; 

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

competențelor vizate de statutul de viitori angajaţi sau antreprenori; 

- 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; 

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

  Rezultatele obţinute sunt în concordanţă şi reflectă obiectivele propuse: 

- dobândirea de abilități în vederea realizării profesionale a tinerilor; 

- dezvoltarea abilităților de luarea a deciziilor informate privind dobândirea unui loc de muncă. 

Prezenţa în număr mare a participanţilor, calitatea şi problematica expunerilor, interesul trezit de 

subiectele supuse dezbaterii şi feed-back-ul pozitiv, susţin reuşita acestui proiect. 

Contribuție proprie (acte justif.): 0 lei 

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

Promovarea proiectului studenţesc: 

Evenimentul a fost promovat în campusul Universităţii Petrol-Gaze Ploieşti și pe paginile de 

socializare ale organizatorilor proiectului. 

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

- ALTE ACȚIUNI – „ZILELE VOLUNTARULUI” –  

„PRIMII PAȘI ÎN CARIERĂ” 

Prioritate: Voluntariat și educație civică 

 

Perioada:  03 noiembrie 2018 

Loc de desfăşurare: Amfiteatrul AP9 al Universității Petrol – Gaze din Ploiești 

Participanţi/Beneficiari –  

participanţi:  30 persoane 

beneficiari direcţi: 30 persoane 

beneficiari indirecţi: 120 persoane 

Descriere proiect:  

 În cadrul celei de-a XXI-a ediții a „Festivalului Culturii și Artei Studențești“, în data de 03 

noiembrie 2018 s-a desfășurat training-ul nonformal de dezvoltare personală „Primii Pași în Carieră”, 

eveniment inclus în proiectul „Zilele Voluntarului”. 

       Scopul proiectului este pregătirea tinerilor în vederea integrării sociale și pe piața muncii, 

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 și Liga Studenților din 

Centrul Universitar Ploiești. 

  În cadrul proiectului „Primii pași în carieră” au avut loc o serie de dezbateri care au avut ca scop 

 orientarea, consilierea și îndrumarea studenților în vederea sprijinirii acestora la o tranziție facilă și 

cu  efecte benefice pe termen lung de la școală la viața activă. 

        Au fost prezentate oportunități și tendințe pe piața muncii, strategii de căutare a unui loc de 

muncă în domeniul de specializare aferent participanților; au avut loc discuții despre modalități de 

marketing personal (C.V., scrisoare de intenție, prezentare la interviu etc.).   

        De asemenea, participanții au discutat despre spațiile comunicării, tipurile de comunicare, despre 

valori, despre tipurile de personalitate, despre modelul DISC și despre multipotențialitate.  

        Pe tot parcursul trainingului, participanții au avut ocazia să se cunoască între ei, să se 

autocunoască și să lucreze în echipă sau individual, să își dezvolte stima de sine și responsabilitatea 

personală. 
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Concordanţa între obiectivele propuse şi rezultatele obţinute: 

 Proiectul a avut ca obiective principale: 

- orientarea, consilierea și îndrumarea studenților în vederea sprijinirii acestora la o tranziție facilă și 

cu  efecte benefice pe termen lung de la școală la viața activă; 

- facilitarea inserției pe piața muncii; 

- motivarea tinerilor în vederea continuării studiilor. 

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

- stimularea exersării deprinderilor de lucru în echipă a studenților și a tinerilor, a capacității de 

exprimare liberă a opiniilor proprii și a coeziunii echipei, în vederea integrării sociale și pe piața 

muncii; 

- orientarea studenţilor în vederea dezvoltării carierei profesionale; 

- 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; 

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

  Rezultatele obţinute sunt în concordanţă şi reflectă obiectivele propuse: 

- dobândirea de abilități în vederea realizării profesionale a tinerilor; 

- dezvoltarea abilităților de luarea a deciziilor informate privind continuarea studiilor sau dobândirea 

unui loc de muncă. 

Prezenţa participanţilor, interesul deosebit al acestora, fotografiile care au surprins desfăşurarea 

evenimentului susţin reuşita acestui proiect.  

Contribuție proprie (acte justif.): 0 lei 

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

Promovarea proiectului studenţesc: 

Evenimentul a fost promovat în campusul Universităţii Petrol-Gaze Ploieşti și pe paginile de 

socializare ale organizatorilor proiectului. 

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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„STUDENȚI LA CEAS ANIVERSAR – C.C.S. LA 50 DE ANI” - 

CONCURSUL NAȚIONAL DE DANS „EVERYBODY DANCE WITH US”, 

 ediţia a XIII-a 

Prioritate: Incluziunea socială a studenților 

 

Perioada: 15 – 17 noiembrie 2018 

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

Participanţi/Beneficiari –  

participanţi: 140 persoane 

beneficiari direcţi: 600 persoane 

beneficiari indirecţi: 2400 persoane 

Descriere proiect:  

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

proiecte studenţeşti proprii şi/sau în parteneriat ale C.C.S. Ploieşti pe anul 2018, s-a desfăşurat sub 

egida Ministerului Tineretului şi Sportului, în parteneriat cu Universitatea Petrol - Gaze din Ploieşti  

–Centrul pentru Proiecte, Programe și Evenimente Cultural – Artistice și Societatea Antreprenorială 

Studențească din cadrul U.P.G. Ploiești şi organizaţiile studenţilor din U.P.G. (Organizația 

Studenților din Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești, Liga Studenţilor din Centrul Universitar 

Ploiești, Liga Studenţilor Basarabeni din Ploiești și Asociația Studenților Europeni A.E.G.E.E. 

Ploiești).  

 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 facilitarea accesului la cultură a tinerilor din mediul rural și urban prin 

participarea acestora la activități cultural – artistice, dezvoltarea gradului de implicare în activități 

educative nonformale, sprijinirea tinerilor talentați pentru afirmarea lor pe plan artistic, educația 

culturală a tinerilor, menținerea interesului tinerilor pentru arta dansului ca formă de exprimare și 

comunicare, 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: modern, contemporan, caracter, show dance,  

fantezie coregrafică, music-hall, dans sportiv, street dance, dans comic și open.  

La concurs au participat 9 formaţii de dans (100 de dansatori) din centrele universitare Cluj - 

Napoca, Craiova, Iași, Sibiu și Ploiești: C.C.S. Cluj Napoca – „X-TAZY” şi „JUMP IN ”, C.C.S. 
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Craiova – „FREAKS CREW”, C.C.S. Iași – „THE SKY”, C.C.S. Sibiu – „M&M”, C.C.S. Ploieşti – 

„ATLANTIS”, „HAPPY DANCE”, „UNIQUE” și „URBAN ARMY”. 

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

- 15.11.2018, 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, „FREAKS CREW” - C.C.S. Craiova, „THE SKY” - C.C.S. Iași, „M&M” - C.C.S. Sibiu, 

„ATLANTIS” - C.C.S. Ploiești, „HAPPY DANCE” - C.C.S. Ploiești, „UNIQUE” - C.C.S. Ploiești și 

„URBAN ARMY” - C.C.S. Ploiești); 

 -     16.11.2018, ora 18.00:  

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

- Spectacolul de divertisment „FOREVER YOUNG”, la care au participat formaţiile artistice ale 

Casei de Cultură a Studenților Ploiești: trupele de dans „Atlantis”, „Happy Dance”, „Unique”, 

„Urban Army”, actorii și soliștii Teatrului Studențesc „Moft”; 

- Festivitatea de premiere a Concursului Național de Dans „Everybody Dance with Us” – 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;  

Răzvan Hanganu – Balerin – solist al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești; 

Ovidiu Pascal – Scenograf la Teatrul „Toma Caragiu” Ploieşti. 

 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 pentru cel mai bun dansator: Alexandru Simion – „Atlantis” (C.C.S. Ploiești); 

- Premiul pentru cea mai bună dansatoare: Patricia Boruzescu – „Freaks Crew” (C.C.S. Craiova); 
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- Premiul pentru cea mai bună coregrafie: Alina Ciceo – „Jump In” (C.C.S. Cluj - Napoca); 

- Premiul pentru cel mai bun solo – dance: Radu Domșa – „Jump In” (C.C.S. Cluj - Napoca); 

- Premiul pentru cel mai bun duet: Alexandra Ivan și Adrian Rășinariu - „M & M” (C.C.S. Sibiu); 

- Premiul pentru originalitate: „Unique” (C.C.S. Ploiești); 

- Premiul pentru popularitate: „Freaks Crew” (C.C.S. Craiova); 

- Premiul special al juriului: „Unique” (C.C.S. Ploiești); 

- Premiile Universității Petrol - Gaze din Ploiești: Cristian Budacu - „Urban Army” (C.C.S. 

Ploiești) și „The Sky” (C.C.S. Iași); 

- Premiul mass-media: „Happy Dance” (C.C.S. Ploiești).      

Genul dans modern: 

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

- Locul II: „Unique” (C.C.S. Ploiești); 

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

Genul dans contemporan: 

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

- Locul II: „M & M” (C.C.S. Sibiu); 

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

Genul dans de caracter: 

- Locul I: „Atlantis” (C.C.S. Ploiești); 

- Locul II: „M & M” (C.C.S. Sibiu); 

- Locul III: „Unique” (C.C.S. Ploiești); 

Genul show- dance: 

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

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

- Locul III: „M & M” (C.C.S. Sibiu); 

Genul fantezie coregrafică: 

- Locul I: „Freaks Crew” (C.C.S.Craiova); 

- Locul II: „The Sky” (C.C.S. Iași); 

Genul music - hall: 

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

Genul dans sportiv: 

- Locul I: „M & M” (C.C.S. Sibiu); 
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- Locul II: „Happy Dance” (C.C.S. Ploiești); 

- Locul III: „The Sky” (C.C.S. Iași); 

Genul street- dance: 

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

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

- Locul III: „Freaks Crew” (C.C.S. Craiova); 

Genul dans comic: 

- Locul I: „Atlantis” (C.C.S. Ploiești); 

Genul open: 

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

- Locul II: „Atlantis” (C.C.S. Ploiești); 

- Locul III: „Unique” (C.C.S. Ploiești); 

TROFEUL celei de-a XIII-a ediții a Concursului Național de Dans „Everybody Dance with Us” a 

fost acordat Casei de Cultură a Studenților Cluj – Napoca pentru evoluția de excepție a trupei de dans 

„Jump In”. 

 Echipa care a asigurat implementarea proiectului a avut în componenţă salariaţi ai Casei de 

Cultură a Studenţilor Ploieşti: 

-   Directorul Casei de Cultură a Studenţilor Ploieşti, Nicolae Ioniță; 

- Directorul Festivalului: Manuela – Dana Rusu, inspector de specialitate - Casa de Cultură a 

Studenţilor Ploieşti; 

-  Responsabil domeniul cultural – artistic: 

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

               -   Andrei Ion, referent - Casa de Cultură a Studenţilor Ploieşti;  

                         -   Irinel Pană, referent - Casa de Cultură a Studenţilor Ploieşti; 

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

                         -  Cristi Marian Ilie, contabil şef - Casa de Cultură a Studenţilor Ploieşti; 

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

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

-  Responsabil Tehnic : 

                        - Andrei Ion, tehnician - Casa de Cultură a Studenţilor Ploieşti 

-  Responsabil compartiment administrativ: 

                         - Radu Gheorghe, administrator - Casa de Cultură a  Studenţilor Ploieşti. 
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-  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; 

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

Concordanţa între obiectivele propuse şi rezultatele obţinute: 

Proiectul a avut ca obiective principale: 

- valorificarea deschiderii studenților/tinerilor din mediul urban și rural de a participa la activități 

cultural – artistice; 

- îmbunătățirea relevanței culturii în raport cu sistemul de valori al tinerilor; 

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

- descoperirea, susținerea, lansarea, recompensarea și promovarea tinerelor talente; 

- pregătirea performanței; 

- facilitarea actului de cultură și creșterea consumului cultural în rândul tinerilor; 

- educarea estetică a tinerilor; 

- reconsiderarea activităților educative nonformale și diminuarea factorilor de risc ce pot acționa 

asupra tinerilor; 

- crearea unui cadru stimulativ de exprimare și afirmare socială a studenților și tinerilor prin activități 

cultural-artistice; 

- educarea generațiilor tinere în spiritul respectului față de valorile culturale; 

- promovarea, stimularea și diversificarea activităților 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; 

- facilitarea schimburilor interculturale între studenții din diverse centre universitare ale țării; 

- dezvoltarea abilităților de comunicare; 

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

întreaga lui complexitate; 

- atragerea unui număr cât mai mare de spectatori; 

- 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;  
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- sprijinirea tinerilor talentați pentru afirmarea lor pe plan artistic;    

- educația culturală a tinerilor; 

- atragerea unui număr cât mai mare de membri în formațiile artististice ale C.C.S Ploiești. 

  Rezultatele obţinute sunt în concordanţă şi reflectă obiectivele propuse: 

- creșterea incluziunii sociale a studenților din mediul urban și rural; 

- creșterea interesului tinerilor pentru activitățile educative nonformale; 

- 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.  

Contribuție proprie (acte justif.): 0 lei 

Contribuţie atrasă: 24 702,33 lei, subvenţie M.T.S. 

Promovarea proiectului studenţesc: 

Evenimentul a fost promovat de Televiziunea Regională „Valea Prahovei TV” și prin 

comunicate de presă preluate de mass-media locală (Ziarul „Telegrama”, „Jurnalul Prahovean”, Info 

Ploiești City), afişe, invitații şi flyere proprii în campusul Universităţii Petrol-Gaze Ploieşti și la 

colegiile ploieștene, promovare 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: 

Evenimentul s-a desfăşurat în bune condiţii. 

 

 

 

 

 

 

 

http://ziarul/
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„STUDENȚI LA CEAS ANIVERSAR – C.C.S. LA 50 DE ANI” 

– „GALELE TOAMNEI STUDENȚEȘTI”, ed. a IX-a  

– Spectacolul caritabil „DREPTUL LA VIAȚĂ, DREPTUL LA FERICIRE” 

 – „UNIȚI PENTRU STELU FELIX”  

(Festivalul Culturii şi Artei Studenţeşti, ed. a XXI - a) 

Prioritate: Voluntariat și educație civică 

 

Perioada: 28 noiembrie 2018 

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

Participanţi/Beneficiari –  

participanţi: 120 persoane 

beneficiari direcţi: 200 persoane 

beneficiari indirecţi: 800 persoane 

Descriere proiect:  

 În cadrul proiectului Spectacolul caritabil „Dreptul la viață, dreptul la fericire” – „Uniți pentru 

Stelu Felix”, eveniment inclus în cea de-a XXI-a ediție a Festivalului Culturii și Artei Studențești – 

„Galele Toamnei Studențești”, ed. a IX-a – în data de 28 noiembrie 2018 a avut loc spectacolul de 

divertisment „UniverCity Show”, prezentat de Ansamblul Artistic „Academic Star” al Casei de 

Cultură a Studenților Ploiești. 

 Scopul evenimentului a fost colectarea de fonduri pentru Stelu Felix Stoica, antrenor de 

kickboxing de la C.S. Dacia Martial Art, diagnosticat cu o boală gravă (slăbirea vederii, diplopie şi 

exoftalmie), operația și tratamentul costând în jur de 15 000 Euro. 

      Partenerii proiectului au fost: Info Ploiesti City, DJ Kabal și A.C.S. Dinamo Victoria Ploiești. 

      Regia artistică a spectacolului a fost realizată de profesor Antoneta Trifu. 

La sfârșitul spectacolului, în urna în care au fost donați banii pentru cazul umanitar, s-a strâns 

suma de 1417 lei, bani care au fost înmânați domnului Stelu Felix Stoica. 

Echipa care a asigurat implementarea proiectului a avut în componenţă salariaţi ai Casei de 

Cultură a Studenţilor Ploieşti: 

-   Nicolae Ioniță, director; 

-   Antoneta Trifu, referent; 

-   Manuela – Dana Rusu, inspector de specialitate; 

-   Andrei Ion, referent/tehnician;  
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      -   Irinel Pană, referent;  

-   Cristi Ilie, contabil șef; 

-   Maria Valia Mihai, economist; 

-   Cristina Mădălina Popescu, economist; 

-   Radu Gheorghe, administrator.  

Concordanţa între obiectivele propuse şi rezultatele obţinute: 

 Proiectul a avut ca obiective principale: 

- sensibilizarea şi implicarea tinerilor din comunitate în ajutoarea persoanelor aflate în dificultate; 

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

- sprijinirea și stimularea creativității culturale; 

- facilitarea actului de cultură; 

- atragerea unui număr cât mai mare de spectatori. 

  Rezultatele obţinute sunt în concordanţă şi reflectă obiectivele propuse: 

- acordarea de sprijin moral și material unei persoane aflate în dificultate; 

- colectarea de fonduri pentru un caz umanitar; 

- 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; 

       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:  0 lei, subvenţie M.T.S. 

Promovarea proiectului studenţesc: 

Evenimentul a fost promovat prin: 

- comunicat de presă transmis și preluat de mass-media on-line; 

- afiş și eveniment creat 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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„FESTIVALUL CULTURII ȘI ARTEI STUDENȚEȘTI”, ediţia a XXI-a 

ALTE ACȚIUNI – Spectacolul „100 DE ANI UNIȚI SUB TRICOLOR”  

Prioritate: Activități ce marchează Centenarul Marii Uniri 

 

Perioada: 05 decembrie 2018 

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

Participanţi/Beneficiari –  

participanţi: 45 persoane 

beneficiari direcţi: 200 persoane 

beneficiari indirecţi: 800 persoane 

Descriere proiect:  

În cadrul proiectului Spectacolul „100 DE ANI UNIȚI SUB TRICOLOR”, eveniment inclus în cea 

de-a XXI-a ediție a Festivalului Culturii și Artei Studențești – Alte Acțiuni – în data de 05 decembrie 

2018 a avut loc spectacolul folcloric prezentat de Ansamblurile folclorice „Plaiuri Prahovene”, 

,,Doina Prahovei” și „Muguri de brazi”. 

Partenerii proiectului au fost: Universitatea Petrol - Gaze din Ploieşti – Centrul pentru Proiecte, 

Programe și Evenimente Cultural – Artistice și Societatea Antreprenorială Studențească din cadrul 

U.P.G. Ploiești, Asociația Folclorică „Doina Prahovei”, Liga Studenţilor din Centrul Universitar 

Ploiești și Organizația Studenților din Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești. 

Echipa care a asigurat implementarea proiectului a avut în componenţă salariaţi ai Casei de 

Cultură a Studenţilor Ploieşti: 

-   Nicolae Ioniță, director; 

-   Antoneta Trifu, referent; 

-   Manuela – Dana Rusu, inspector de specialitate; 

-   Andrei Ion, referent/tehnician;  

      -   Irinel Pană, referent;  

-   Cristi Ilie, contabil șef; 

-   Maria Valia Mihai, economist; 

-   Cristina Mădălina Popescu, economist; 

-   Radu Gheorghe, administrator.  

Concordanţa între obiectivele propuse şi rezultatele obţinute: 

 Proiectul a avut ca obiective principale: 
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- aniversarea Centenarului Marii Uniri; 

- stimularea și diversificarea activităților cultural-artistice destinate tinerilor în scopul de a oferi 

alternative educative de ocupare a timpului liber; 

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

- sprijinirea și stimularea creativității culturale; 

- facilitarea actului de cultură; 

- 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; 

- promovarea tinerilor artiști; 

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

       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:  0 lei, subvenţie M.T.S. 

Promovarea proiectului studenţesc: 

Evenimentul a fost promovat prin afișe și eveniment creat 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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„STUDENȚI LA CEAS ANIVERSAR – C.C.S. LA 50 DE ANI” –  

Concursul „MISS & MISTER UNIVERSITAS”  

 – Spectacolul – Concurs „MISS ȘI MISTER CA-N POVEȘTI 

 DE PE PLAIURI ROMÂNEȘTI”, ed. a XXVIII – a 

(Festivalul Culturii şi Artei Studenţeşti, ed. a XXI - a) 

Prioritate: Cultură și activități vocaționale 

 

Perioada: 12 decembrie 2018 

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

Participanţi/Beneficiari –  

participanţi: 85 persoane 

beneficiari direcţi: 300 persoane 

beneficiari indirecţi: 1200 persoane 

Descriere proiect:  

 Pe data de 12 decembrie 2018, ora 18:00, în sala de spectacole a Casei de Cultură a Studenților 

Ploiești  s-a desfășurat cea de-a XXVIII-a ediție a Concursului „Miss & Mister Universitas”. 

 Spectacol - concurs cu tema „MISS ȘI MISTER CA-N POVEȘTI DE PE PLAIURI 

ROMÂNEȘTI” 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 și Societatea Antreprenorială Studențească din cadrul U.P.G. Ploiești, Organizaţia 

Studenţilor din Universitatea Petrol – Gaze Ploieşti, Liga Studenților din Centrul Universitar Ploiești. 

        Candidatele şi candidaţii – 32 de elevi și studenți ploieşteni, au evoluat într-un concurs complex 

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

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

Studenţilor Ploieşti - actorii şi soliştii Teatrului Studențesc „Moft”, formaţiile de dans „Atlantis”, 

„Happy Dance”, „Unique”, „Urban Army” și Ansamblul folcloric „Plaiuri Prahovene”.  

        Probele spectacolului – concurs au fost: 

- costum traditional românesc; 

- ţinută de zi; 

- ţinută elegantă de seară. 

Au fost invitaţi să facă parte din juriu şi au onorat cu prezenţa personalităţi locale din domeniile 
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educaţiei, modellingului şi artei spectacolului, al mediului de afaceri și reprezentanți ai organizațiilor 

studențești: 

     Profesor univ. dr. ing. Mihai Pascu Coloja – Rectorul Universității Petrol – Gaze din Ploiești – 

                                                                             Președinte de Onoare al juriului; 

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

                                                                          Președintele juriului; 

     Lector univ. dr. Alina Brezoi – Prodecan al Facultății de Științe Economice; 

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

     Robert Zahariuc – Trainer de modelling şi doctorand la Universitatea Națională de Arte București 

– specializarea Arte Vizuale; 

     Radu – Iulian Voștinaru – Director Grup Retail Ploiești 2 - B.R.D.; 

     Iulia Ene – Manager „Iulia Events” și Miss Universitas 1994; 

     Simona Horgoș – Manager „Alessia Boutique”; 

     Mihaela Stanciu – Manager „Mika Travel”; 

     Izabela Mihai – Miss Universitas 2017; 

     Eduard Bălănescu – Mister Universitas 2017; 

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

                                și Manager Clientelă și Operațiuni – B.R.D.; 

     Vasile Ailene – Președintele Ligii Studenților din Centrul Universitar Ploiești.     

Au fost acordate următoarele premii: 

- MISS UNIVERSITAS 2018 – Claudia Vasilescu; 

-     MISTER UNIVERSITAS 2018 – Răzvan Encuna; 

- locul II – Iulia Jalbă și Evangelos Aidonis; 

- locul III – Ana Nistor și Alexandru Iordache; 

- Miss Româncuța – Georgiana Fircă; 

-     Mister Românașul – Bogdan Ichim; 

- Miss Elegance – Denisa Coman; 

-     Mister Elegance – Cătălin Căpătoiu; 

-     Premiul pentru fotogenie – Adina Ciobanu și Mădălin Chivu; 

- Premiul pentru originalitate – Ruxandra Grigore și Flavius Iancu; 

- Premiul de popularitate – Antonia Pătrașcu și Eduard Mustățea. 

       Sponsorii evenimentului au acordat următoarele premii:  
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-   „Mika Travel” a oferit vouchere – cadou concurenților clasați pe primele 3 locuri, astfel:    un 

City Break la Istanbul pentru câștigătorii locului I, un City Break la Sibiu pentru câștigătorii 

      locului II, un City Break la Aluniș pentru câștigătorii locului III; 

-     „Alessia Boutique” a asigurat ținuta de seară a participantelor la concurs și a oferit vouchere – 

       cadou concurentelor clasate pe primele 3 locuri, astfel: un voucher în valoare de 500 de lei     

acordat câștigătoarei locului I, un voucher în valoare de 250 de lei acordat câștigătoarei locului 

II și un voucher în valoare de 150 de lei, acordat câștigătoarei locului 3; 

- „Avon” a oferit produse cosmetice tuturor participanţilor, precum și premii laureaţilor și 

spectatorilor participanți la tombolă; 

-     B.R.D. a oferit 2 vouchere – cadou constând într-un City Break la Predeal concurenților 

       desemnați Miss Româncuța și Mister Românașul; 

       „Estetika Profesional” a asigurat tuturor participanţilor la concurs partea de make-up și 

Hairstyling, iar „Iulia Events” a asigurat aranjamentele florale, decorațiunile scenei și sălii pe 

durata evenimentului. 

 Scopul proiectului „Miss & Mister Universitas 2018” 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. 

      Echipa care a asigurat implementarea proiectului a avut în componenţă salariaţi ai Casei de 

Cultură a Studenţilor Ploieşti: 

                                -   Nicolae Ioniță, directorul C.C.S. Ploiești; 

                                -   Manuela – Dana Rusu, inspector de specialitate – coordonatorul proiectului; 

                    -   Antoneta Trifu, referent; 

                          -   Andrei Ion, referent/tehnician; 

                          -   Irinel Pană, referent; 

                          -   Cristi Ilie, contabil șef; 

                                -   Maria Valia Mihai, economist;  

                          -   Cristina Mădălina Popescu, economist; 

                                -   Radu Gheorghe, administrator;  

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

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

      - Suport tehnic: asigurată de Cîmpeanu V. Marian Cătălin PFA; 
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- Machetare şi procesare materiale promoţionale: asigurate de Asofie Mihai PFA. 

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 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 manifestării, susţin reuşita acestui proiect.  

Contribuţie proprie (acte justif.): 0 lei 

Contribuţie atrasă:  8076,94 lei, subvenţie M.T.S. 

Sponsorizări: 3708 lei 

Promovarea proiectului studenţesc: 

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

Info Ploiești City, Max Media, Televiziunea Regională „Valea Prahovei TV”), afişe, invitații şi 

flyere proprii, distribuite la colegiile ploieștene și în campusul Universităţii Petrol - Gaze din 

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

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

 – ALTE ACȚIUNI – Spectacolul „COLINDE, DATINI ȘI OBICEIURI LA ROMÂNI” 

Prioritate: Cultură și activități vocaționale 

 

Perioada: 23 decembrie 2018 

Loc de desfăşurare: Căminul Cultural din Brazi 

Participanţi/Beneficiari –  

participanţi: 45 persoane 

beneficiari direcţi: 250 persoane 

beneficiari indirecţi: 1000 persoane 

Descriere proiect:  

 În cadrul proiectului Spectacolul „COLINDE, DATINI ȘI OBICEIURI LA ROMÂNI”, 

eveniment inclus în cea de-a XXI-a ediție a Festivalului Culturii și Artei Studențești – Alte Acțiuni – 

în data de 23 decembrie 2018 a avut loc spectacolul prezentat de Ansamblurile folclorice „Plaiuri 

Prahovene”, „Doina Prahovei” și „Muguri de brad”. 

Partenerii proiectului au fost: Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești – Centrul pentru Proiecte, 

Programe și Evenimente Cultural – Artistice al U.P.G. Ploiești și Societatea Antreprenorială 

Studențească din cadrul U.P.G. Ploiești, Asociația Folclorică „Doina Prahovei” și Organizația 

Studenților din U.P.G. Ploiești.  

Echipa care a asigurat implementarea proiectului a avut în componenţă salariaţi ai Casei de 

Cultură 

a Studenţilor Ploieşti: 

-   Nicolae Ioniță, director; 

-   Antoneta Trifu, referent; 

-   Manuela – Dana Rusu, inspector de specialitate; 

-   Andrei Ion, referent/tehnician;  

      -   Irinel Pană, referent;  

-   Cristi Ilie, contabil șef; 

-   Maria Valia Mihai, economist; 

-   Cristina Mădălina Popescu, economist; 

-   Radu Gheorghe, administrator  
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Concordanţa între obiectivele propuse şi rezultatele obţinute: 

 Proiectul a avut ca obiective principale: 

- stimularea și diversificarea activităților cultural – artistice destinate tinerilor în scopul de a oferi 

alternative educative de ocupare a timpului liber; 

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

- sprijinirea și stimularea creativității culturale; 

- facilitarea actului de cultură; 

- 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; 

- promovarea tinerilor artiști; 

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

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

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

Contribuție proprie (acte justif.): 0 lei  

Contribuţie atrasă: 4968,25 lei, subvenţie M.T.S. 

Promovarea proiectului studenţesc: 

Evenimentul a fost promovat 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. 

 

 

 

 

 

 

 



         
 

CASA DE CULTURĂ A STUDENŢILOR PLOIEŞTI – 

 RAPORT DE ACTIVITATE 2018  

 

53 

PARTICIPĂRI LA ACȚIUNILE NAȚIONALE ORGANIZATE  

 DE CĂTRE C.C.S.-uri 

- Festivalul Național Studențesc de Teatru Contemporan „ACTFEST”(Galați) 

Prioritate: Cultură și activități vocaționale  

 

Perioada: 27 – 29 aprilie 2018 

Loc de desfăşurare: Casa de Cultură a Studenţilor Galați 

Participanţi/Beneficiari –  

participanţi: 11 persoane 

beneficiari direcţi: 350 persoane 

beneficiari indirecţi: 1400 persoane 

Descriere proiect:  

 1) În perioada 27 – 29 aprilie 2018, Teatrul Studențesc „Moft” al C.C.S. Ploiești a participat la 

cea de-a VI-a ediție a Festivalului Național Studențesc de Teatru Contemporan „ACTFEST”, proiect 

organizat de Casa de Cultură a Studenților Galați. 

Piesa prezentată în concurs de tinerii actori ai Teatrului Studențesc „Moft” a fost „Firfirică” de Stroe 

și Vasilache, în regia artistică a doamnei Antoneta Trifu. 

Premiile obținute de Teatrul Studențesc „Moft” au fost următoarele: 

- Marele Premiu al Festivalului Național Studențesc de Teatru Contemporan „ACTFEST”; 

- Premiul pentru regie – Antoneta Trifu; 

- Premiul pentru cel mai bun actor în rol principal – Irinel Pană; 

- Premiul pentru cea mai bună actriță în rol secundar – Diana Nica; 

- Premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar – Andrei Ion. 

De asemenea, s-au primit nominalizări pentru: 

- Scenografie – Antoneta Trifu; 

- Cea mai bună actriță în rol principal – Andreea Gîrbea; 

- Cea mai bună actriță în rol secundar – Mihaela Dănilă și Monica Apostol; 

- Cel mai bun actor în rol secundar – Sabin Iordache. 

      Scopul proiectului „Participări la acțiunile naționale organizate de către C.C.S. -uri” este 

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

talentaţi pentru afirmarea lor pe plan artistic. 

      Echipa care a asigurat implementarea proiectului a avut în componenţă salariaţi ai Casei de 
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Cultură a Studenţilor Ploieşti: 

                                -   Nicolae Ioniță, directorul C.C.S. Ploiești; 

                    -   Antoneta Trifu, referent; 

                    -   Manuela – Dana Rusu, inspector de specialitate; 

                          -   Andrei Ion, referent/tehnician; 

                          -   Irinel Pană, referent; 

                                -   Maria Valia Mihai, contabil şef;  

                          -   Cristina Mădălina Popescu, economist; 

                                -   Radu Gheorghe, administrator;  

Concordanţa între obiectivele propuse şi rezultatele obţinute: 

   Proiectul a avut ca obiective principale: 

- pregătirea performanței; 

- stimularea spiritului competitiv al tinerilor; 

- facilitarea schimburilor interculturale înte tinerii/studenții din diverse centre universitare ale țării; 

- sprijinirea și stimularea creativității culturale; 

- facilitarea actului de cultură și creșterea consumului cultural în rândul tinerilor; 

- promovarea, stimularea şi diversificarea activităţilor cultural-artistice destinate tinerilor la nivel 

local și național; 

- reconsiderarea activităților educative nonformale și diminuarea factorilor de risc ce pot acționa 

asupra tinerilor; 

- crearea unui cadru stimulativ de exprimare și afirmare socială a studenților și tinerilor prin activități 

cultural-artistice; 

- educarea generațiilor tinere în spiritul respectului față de valorile culturale; 

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

în ultimele decenii; 

- dezvoltarea abilităților de comunicare; 

- dezvoltarea vieţii cultural-artistice a tinerilor; 

- promovarea, susţinerea şi recompensarea tinerelor talente. 

  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; 
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- 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 manifestării, susţin reuşita acestui proiect.  

Contribuție proprie (acte justif.): 0 lei  

Contribuţie atrasă: 1245 lei, subvenţie M.T.S. 

Promovarea proiectului studenţesc: 

Evenimentul a fost promovat 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. 
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PARTICIPĂRI LA ACȚIUNILE NAȚIONALE ORGANIZATE  

 DE CĂTRE C.C.S.-uri 

- Festivalul Studențesc de Dans „SIBIU DANS FESTIVAL” (Sibiu) 

Prioritate: Cultură și activități vocaționale  

 

Perioada: 29 iunie – 01 iulie 2018  

Loc de desfăşurare: Piața Mică din Sibiu - Casa de Cultură a Studenţilor Sibiu 

Participanţi/Beneficiari –  

participanţi: 21 de persoane 

beneficiari direcţi: 1000 de persoane 

beneficiari indirecţi: 4000 de persoane 

Descriere proiect:  

 În perioada 29 iunie – 01 iulie 2018, membrii formațiilor de dans „Atlantis” și „Happy Dance” 

ale C.C.S. Ploiești au participat la cea de-a XV-a ediție a Festivalului Studențesc de Dans „SIBIU 

DANS FESTIVAL”, proiect organizat de Casa de Cultură a Studenților Sibiu. 

 Premiile obținute de formațiile de dans ale C.C.S. Ploiești au fost: 

- locul 1 – secțiunea duet, genul street dance („Happy Dance”); 

- locul 1 – secțiunea grup, genul modern („Happy Dance”); 

- locul 1 – secțiunea grup, genul caracter („Atlantis”); 

- locul 2 – secțiunea duet, genul modern („Atlantis”); 

- locul 2 – secțiunea formație, genul caracter („Atlantis”); 

- locul 2 – secțiunea grup, genul show revue („Happy Dance”). 

      Scopul proiectului „Participări la acțiunile naționale organizate de către C.C.S.-uri” este 

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

talentaţi pentru afirmarea lor pe plan artistic. 

      Echipa care a asigurat implementarea proiectului a avut în componenţă salariaţi ai Casei de 

Cultură a Studenţilor Ploieşti: 

                                -   Nicolae Ioniță, director C.C.S. Ploiești; 

                    -   Antoneta Trifu, referent; 

                    -   Manuela – Dana Rusu, inspector de specialitate; 

                          -   Andrei Ion, referent/tehnician; 

                          -   Irinel Pană, referent; 
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                                -   Maria Valia Mihai, contabil şef;  

                          -   Cristina Mădălina Popescu, economist; 

                                -   Radu Gheorghe, administrator. 

Concordanţa între obiectivele propuse şi rezultatele obţinute: 

    Proiectul a avut ca obiective principale: 

- pregătirea performanței; 

- stimularea spiritului competitiv al tinerilor; 

- facilitarea schimburilor interculturale înte tinerii/studenții din diverse centre universitare ale țării; 

- sprijinirea și stimularea creativității culturale; 

- facilitarea actului de cultură și creșterea consumului cultural în rândul tinerilor; 

- promovarea, stimularea şi diversificarea activităţilor cultural-artistice destinate tinerilor la nivel 

local și național; 

- reconsiderarea activităților educative nonformale și diminuarea factorilor de risc ce pot acționa 

asupra tinerilor; 

- crearea unui cadru stimulativ de exprimare și afirmare socială a studenților și tinerilor prin activități 

cultural-artistice; 

- educarea generațiilor tinere în spiritul respectului față de valorile culturale; 

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

în ultimele decenii; 

- dezvoltarea abilităților de comunicare; 

- dezvoltarea vieţii cultural-artistice a tinerilor; 

- promovarea, susţinerea şi recompensarea tinerelor talente. 

  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 manifestării, susţin reuşita acestui proiect.  

Contribuție proprie (acte justif.): 0 lei  

Contribuţie atrasă: 1650 lei, subvenţie M.T.S. 
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Promovarea proiectului studenţesc: 

Evenimentul a fost promovat 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         
 

CASA DE CULTURĂ A STUDENŢILOR PLOIEŞTI – 

 RAPORT DE ACTIVITATE 2018  

 

59 

PARTICIPĂRI LA ACȚIUNILE NAȚIONALE ORGANIZATE  

 DE CĂTRE C.C.S.-uri 

- Festivalul Internațional Concurs de Muzică Ușoară pentru Tineri și Studenți „VOICES” 

(Alba Iulia) 

Prioritate: Cultură și activități vocaționale  

 

Perioada: 13 – 14 octombrie 2018 

Loc de desfăşurare: Casa de Cultură a Studenţilor Alba Iulia 

Participanţi/Beneficiari –  

participanţi: 2 persoane 

beneficiari direcţi: 500 persoane 

beneficiari indirecţi: 2000 persoane 

Descriere proiect:  

 1) În perioada 13 – 14 octombrie 2018, solistele vocale ale Teatrului Studențesc „Moft” – 

Ruxandra Grigore și Maria Papuc au participat la Ediția de Centenar a Festivalului Internațional 

Concurs de Muzică Ușoară pentru Tineri și Studenți „VOICES”, proiect organizat de Casa de 

Cultură a Studenților Alba Iulia. 

Rezultatele obținute de cele 2 soliste ale Teatrului Studențesc „Moft” au fost următoarele: 

- Locul 2 – Ruxandra Grigore; 

- Diplomă de excelență – Maria Papuc. 

      Scopul proiectului „Participări la acțiunile naționale organizate de către C.C.S. -uri” este 

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

talentaţi pentru afirmarea lor pe plan artistic. 

      Echipa care a asigurat implementarea proiectului a avut în componenţă salariaţi ai Casei de 

Cultură a Studenţilor Ploieşti: 

                                 -   Nicolae Ioniță, directorul C.C.S. Ploiești; 

                    -   Antoneta Trifu, referent; 

                    -   Manuela – Dana Rusu, inspector de specialitate; 

                          -   Andrei Ion, referent/tehnician; 

                          -   Irinel Pană, referent; 

                          -   Cristi – Marian Ilie, contabil șef; 

                                 -   Maria Valia Mihai, economist;  
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                          -   Cristina Mădălina Popescu, economist; 

                                -   Radu Gheorghe, administrator. 

Concordanţa între obiectivele propuse şi rezultatele obţinute: 

   Proiectul a avut ca obiective principale: 

- pregătirea performanței; 

- stimularea spiritului competitiv al tinerilor; 

- facilitarea schimburilor interculturale înte tinerii/studenții din diverse centre universitare ale țării; 

- sprijinirea și stimularea creativității culturale; 

- facilitarea actului de cultură și creșterea consumului cultural în rândul tinerilor; 

- promovarea, stimularea şi diversificarea activităţilor cultural-artistice destinate tinerilor la nivel 

local și național; 

- reconsiderarea activităților educative nonformale și diminuarea factorilor de risc ce pot acționa 

asupra tinerilor; 

- crearea unui cadru stimulativ de exprimare și afirmare socială a studenților și tinerilor prin activități 

cultural-artistice; 

- educarea generațiilor tinere în spiritul respectului față de valorile culturale; 

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

în ultimele decenii; 

- dezvoltarea abilităților de comunicare; 

- dezvoltarea vieţii cultural-artistice a tinerilor; 

- promovarea, susţinerea şi recompensarea tinerelor talente. 

  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 manifestării, susţin reuşita acestui proiect.  

Contribuție proprie (acte justif.): 0 lei  

Contribuţie atrasă: 290,38 lei, subvenţie M.T.S. 
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Promovarea proiectului studenţesc: 

Evenimentul a fost promovat 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. 
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PARTICIPĂRI LA ACȚIUNILE NAȚIONALE ORGANIZATE  

 DE CĂTRE C.C.S.-uri 

- Festivalul Național Studențesc de Muzică Ușoară „ARMONII MUZICALE” (Târgu Mureș) 

Prioritate: Cultură și activități vocaționale  

 

Perioada: 26 – 28 octombrie 2018 

Loc de desfăşurare: Casa de Cultură a Studenţilor Târgu Mureș – Sala de spectacole „Mihai 

Eminescu” 

Participanţi/Beneficiari –  

participanţi: 2 persoane 

beneficiari direcţi: 100 persoane 

beneficiari indirecţi: 400 persoane 

Descriere proiect:  

 1) În perioada 26 – 28 octombrie 2018, soliștii vocali ale Teatrului Studențesc „Moft” – Răzvan 

Encuna și Gabriel Matei au participat la Festivalul Național Studențesc de Muzică Ușoară 

„ARMONII MUZICALE”, proiect organizat de Casa de Cultură a Studenților Târgu Mureș. 

Prin participarea la proiect, solistul vocal al Casei de Cultură a Studenților Ploiești - Răzvan Encuna 

a obținut premiul 1. 

      Scopul proiectului „Participări la acțiunile naționale organizate de către C.C.S. -uri” este 

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

talentaţi pentru afirmarea lor pe plan artistic. 

      Echipa care a asigurat implementarea proiectului a avut în componenţă salariaţi ai Casei de 

Cultură a Studenţilor Ploieşti: 

                                 -   Nicolae Ioniță, directorul C.C.S. Ploiești; 

                    -   Antoneta Trifu, referent; 

                    -   Manuela – Dana Rusu, inspector de specialitate; 

                          -   Andrei Ion, referent/tehnician; 

                          -   Irinel Pană, referent; 

                          -   Cristi – Marian Ilie, contabil șef; 

                                 -   Maria Valia Mihai, economist;  

                          -   Cristina Mădălina Popescu, economist; 

                                -   Radu Gheorghe, administrator. 
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Concordanţa între obiectivele propuse şi rezultatele obţinute: 

   Proiectul a avut ca obiective principale: 

- pregătirea performanței; 

- stimularea spiritului competitiv al tinerilor; 

- facilitarea schimburilor interculturale înte tinerii/studenții din diverse centre universitare ale țării; 

- sprijinirea și stimularea creativității culturale; 

- facilitarea actului de cultură și creșterea consumului cultural în rândul tinerilor; 

- promovarea, stimularea şi diversificarea activităţilor cultural-artistice destinate tinerilor la nivel 

local și național; 

- reconsiderarea activităților educative nonformale și diminuarea factorilor de risc ce pot acționa 

asupra tinerilor; 

- crearea unui cadru stimulativ de exprimare și afirmare socială a studenților și tinerilor prin activități 

cultural-artistice; 

- educarea generațiilor tinere în spiritul respectului față de valorile culturale; 

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

în ultimele decenii; 

- dezvoltarea abilităților de comunicare; 

- dezvoltarea vieţii cultural-artistice a tinerilor; 

- promovarea, susţinerea şi recompensarea tinerelor talente. 

  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. 

Interesul deosebit al spectatorilor, filmările şi fotografiile care au surprins desfăşurarea manifestării, 

susţin reuşita acestui proiect.  

Contribuție proprie (acte justif.): 0 lei  

Contribuţie atrasă: 236,03 lei, subvenţie M.T.S. 

Promovarea proiectului studenţesc: 

Evenimentul a fost promovat pe site-uri de socializare. 
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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. 
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PARTICIPĂRI LA ACȚIUNILE NAȚIONALE ORGANIZATE  

 DE CĂTRE C.C.S.-uri 

- Seminar de coregrafie (Timișoara) 

Prioritate: Cultură și activități vocaționale  

 

Perioada: 08 – 11 noiembrie 2018 

Loc de desfăşurare: Casa de Cultură a Studenţilor Timișoara  

Participanţi/Beneficiari –  

participanţi: 5 persoane 

beneficiari direcţi: 30 persoane 

beneficiari indirecţi: 120 persoane 

Descriere proiect:  

 1) În perioada 08 – 11 noiembrie 2018, coregraful și tinerii dansatori ai Ansamblului Folcloric 

„Plaiuri Prahovene” al C.C.S. Ploiești au participat la Seminarul de coregrafie organizat de Casa de 

Cultură a Studenților Timișoara. 

      Scopul proiectului „Participări la acțiunile naționale organizate de către C.C.S.-uri” este 

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

talentaţi pentru afirmarea lor pe plan artistic. 

      Echipa care a asigurat implementarea proiectului a avut în componenţă salariaţi ai Casei de 

Cultură a Studenţilor Ploieşti: 

                                 -   Nicolae Ioniță, directorul C.C.S. Ploiești; 

                    -   Antoneta Trifu, referent; 

                    -   Manuela – Dana Rusu, inspector de specialitate; 

                          -   Andrei Ion, referent/tehnician; 

                          -   Irinel Pană, referent; 

                          -   Cristi – Marian Ilie, contabil șef; 

                                 -   Maria Valia Mihai, economist; 

                          -   Cristina Mădălina Popescu, economist; 

                                -   Radu Gheorghe, administrator. 

Concordanţa între obiectivele propuse şi rezultatele obţinute: 

   Proiectul a avut ca obiective principale: 

- pregătirea performanței; 



         
 

CASA DE CULTURĂ A STUDENŢILOR PLOIEŞTI – 

 RAPORT DE ACTIVITATE 2018  

 

66 

- stimularea spiritului competitiv al tinerilor; 

- facilitarea schimburilor interculturale înte tinerii/studenții din diverse centre universitare ale țării; 

- sprijinirea și stimularea creativității culturale; 

- facilitarea actului de cultură și creșterea consumului cultural în rândul tinerilor; 

- promovarea, stimularea şi diversificarea activităţilor cultural-artistice destinate tinerilor la nivel 

local și național; 

- reconsiderarea activităților educative nonformale și diminuarea factorilor de risc ce pot acționa 

asupra tinerilor; 

- crearea unui cadru stimulativ de exprimare și afirmare socială a studenților și tinerilor prin activități 

cultural-artistice; 

- educarea generațiilor tinere în spiritul respectului față de valorile culturale; 

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

în ultimele decenii; 

- dezvoltarea abilităților de comunicare; 

- dezvoltarea vieţii cultural-artistice a tinerilor; 

- promovarea, susţinerea şi recompensarea tinerelor talente. 

  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. 

Interesul deosebit al participanților, filmările şi fotografiile care au surprins desfăşurarea 

manifestării, susţin reuşita acestui proiect.  

Contribuție proprie (acte justif.): 0 lei  

Contribuţie atrasă: 460,17 lei, subvenţie M.T.S. 

Promovarea proiectului studenţesc: 

Evenimentul a fost promovat 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. 
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PARTICIPĂRI LA ACȚIUNILE NAȚIONALE ORGANIZATE  

 DE CĂTRE C.C.S.-uri 

- Festivalul Internațional de Teatru „AUREL LUCA” (Iași) 

Prioritate: Cultură și activități vocaționale  

 

Perioada: 07 – 10 decembrie 2018 

Loc de desfăşurare: Casa de Cultură a Studenţilor Iași 

Participanţi/Beneficiari –  

participanţi: 11 persoane 

beneficiari direcţi: 350 persoane 

beneficiari indirecţi: 1400 persoane 

Descriere proiect:  

 1) În perioada 07 – 10 decembrie 2018, Teatrul Studențesc „Moft” al C.C.S. Ploiești a participat 

la cea de-a XII-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru „AUREL LUCA”, proiect organizat de 

Casa de Cultură a Studenților Iași. 

Piesa prezentată în concurs de tinerii actori ai Teatrului Studențesc „Moft” a fost „Firfirică” de Stroe 

și Vasilache, în regia artistică a doamnei Antoneta Trifu. 

      Scopul proiectului „Participări la acțiunile naționale organizate de către C.C.S. -uri” este 

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

talentaţi pentru afirmarea lor pe plan artistic. 

      Echipa care a asigurat implementarea proiectului a avut în componenţă salariaţi ai Casei de 

Cultură a Studenţilor Ploieşti: 

                                -   Nicolae Ioniță, directorul C.C.S. Ploiești; 

                    -   Antoneta Trifu, referent; 

                    -   Manuela – Dana Rusu, inspector de specialitate; 

                          -   Andrei Ion, referent/tehnician; 

                          -   Irinel Pană, referent; 

                          -   Cristi Ilie, contabil șef; 

                                -   Maria Valia Mihai, economist;  

                          -   Cristina Mădălina Popescu, economist; 

                                -   Radu Gheorghe, administrator.  
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Concordanţa între obiectivele propuse şi rezultatele obţinute: 

   Proiectul a avut ca obiective principale: 

- pregătirea performanței; 

- stimularea spiritului competitiv al tinerilor; 

- facilitarea schimburilor interculturale înte tinerii/studenții din diverse centre universitare ale țării; 

- sprijinirea și stimularea creativității culturale; 

- facilitarea actului de cultură și creșterea consumului cultural în rândul tinerilor; 

- promovarea, stimularea şi diversificarea activităţilor cultural-artistice destinate tinerilor la nivel 

local și național; 

- reconsiderarea activităților educative nonformale și diminuarea factorilor de risc ce pot acționa 

asupra tinerilor; 

- crearea unui cadru stimulativ de exprimare și afirmare socială a studenților și tinerilor prin activități 

cultural-artistice; 

- educarea generațiilor tinere în spiritul respectului față de valorile culturale; 

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

în ultimele decenii; 

- dezvoltarea abilităților de comunicare; 

- dezvoltarea vieţii cultural-artistice a tinerilor; 

- promovarea, susţinerea şi recompensarea tinerelor talente. 

  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 manifestării, susţin reuşita acestui proiect.  

Contribuţie proprie (acte justif.): 0 lei 

Contribuţie atrasă: 2295 lei, subvenţie M.T.S. 

Promovarea proiectului studenţesc: 

Evenimentul a fost promovat pe site-uri de socializare. 
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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. 
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PARTICIPĂRI LA ACȚIUNILE NAȚIONALE ORGANIZATE  

 DE CĂTRE C.C.S.-uri 

- Festivalul de Muzică pentru Tineri „GAUDEAMUS CENTENAR” (Brașov) 

Prioritate: Cultură și activități  vocaționale 

 

Perioada: 15 – 16 decembrie 2018 

Loc de desfăşurare: Casa de Cultură a Studenţilor Brașov  

Participanţi/Beneficiari –  

participanţi: 3 persoane 

beneficiari direcţi: 200 persoane 

beneficiari indirecţi: 800 persoane 

Descriere proiect:  

 1) În perioada 15 – 16 decembrie 2018, soliștii vocali ai Teatrului Studențesc „Moft” – Răzvan 

Encuna, Monica Apostol și Ruxandra Grigore au participat la Festivalul de Muzică pentru Tineri 

„GAUDEAMUS CENTENAR”, proiect organizat de Casa de Cultură a Studenților Brașov. 

Prin participarea la proiect, soliștii vocali ai Casei de Cultură a Studenților Ploiești au obținut 

următoarele premii: Trofeul Festivalului „Gaudeamus Centenar” – Ruxandra Grigore și locul 3 – 

Răzvan Encuna. 

      Scopul proiectului „Participări la acțiunile naționale organizate de către C.C .S.-uri” este 

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

talentaţi pentru afirmarea lor pe plan artistic. 

      Echipa care a asigurat implementarea proiectului a avut în componenţă salariaţi ai Casei de 

Cultură a Studenţilor Ploieşti: 

                                 -   Nicolae Ioniță, directorul C.C.S. Ploiești; 

                    -   Antoneta Trifu, referent; 

                    -   Manuela – Dana Rusu, inspector de specialitate; 

                          -   Andrei Ion, referent/tehnician; 

                          -   Irinel Pană, referent; 

                          -   Cristi – Marian Ilie, contabil șef; 

                                 -   Maria Valia Mihai, economist;  

                          -   Cristina Mădălina Popescu, economist; 

                                 -   Radu Gheorghe, administrator. 
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Concordanţa între obiectivele propuse şi rezultatele obţinute: 

   Proiectul a avut ca obiective principale: 

- pregătirea performanței; 

- stimularea spiritului competitiv al tinerilor; 

- facilitarea schimburilor interculturale înte tinerii/studenții din diverse centre universitare ale țării; 

- sprijinirea și stimularea creativității culturale; 

- facilitarea actului de cultură și creșterea consumului cultural în rândul tinerilor; 

- promovarea, stimularea şi diversificarea activităţilor cultural-artistice destinate tinerilor la nivel 

local și național; 

- reconsiderarea activităților educative nonformale și diminuarea factorilor de risc ce pot acționa 

asupra tinerilor; 

- crearea unui cadru stimulativ de exprimare și afirmare socială a studenților și tinerilor prin activități 

cultural-artistice; 

- educarea generațiilor tinere în spiritul respectului față de valorile culturale; 

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

în ultimele decenii; 

- dezvoltarea abilităților de comunicare; 

- dezvoltarea vieţii cultural-artistice a tinerilor; 

- promovarea, susţinerea şi recompensarea tinerelor talente. 

  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. 

Interesul deosebit al spectatorilor, filmările şi fotografiile care au surprins desfăşurarea manifestării, 

susţin reuşita acestui proiect.  

Contribuţie proprie (acte justif.): 0 lei 

Contribuţie atrasă: 81,51 lei, subvenţie M.T.S. 

Promovarea proiectului studenţesc: 

Evenimentul a fost promovat pe site-uri de socializare. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         
 

CASA DE CULTURĂ A STUDENŢILOR PLOIEŞTI – 

 RAPORT DE ACTIVITATE 2018  

 

73 

ALTE PROIECTE EDUCATIVE NONFORMALE 

 

     1) Spectacolul umanitar „O VIAȚĂ PENTRU VLAD ” - 05 martie 2018 

În data de 05.03.2018, începând cu ora 18:00, în Sala de Concerte „Ion Baciu” a Filarmonicii „Paul 

Constantinescu” Ploiești, a avut loc Spectacolul umanitar „O VIAȚĂ PENTRU VLAD”, susținut de 

artiștii C.C.S. Ploiești: Bianca Grigore, Edi Stoica, Mădălina Cernat, Irinel Pană, Sabin Iordache, 

Gabi Matei, Maria Papuc, Ana Toma, Diana Nica și trupele de dans „Atlantis”, „Unique”, „Happy 

Dance” și „Urban Army”. Evenimentul a fost organizat de Casa de Cultură a Studenților Ploiești în 

parteneriat cu „Zonta Club of Ploiești” și Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești. 

    2) Avanpremiera spectacolului de teatru „FIRFIRICĂ” - 18 aprilie 2018 

În data de 18 aprilie 2018, în sala de spectacole a C.C.S. Ploiești, a avut loc avanpremiera 

spectacolului de teatru „FIRFIRICĂ” de Stroe și Vasilache, eveniment organizat de Casa de Cultură a 

Studenților Ploiești, în parteneriat cu Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești – Centrul pentru Proiecte, 

Programe și Evenimente Cultural – Artistice al U.P.G. Ploiești, Organizația Studenților din 

Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești și Liga Studenților din Centrul Universitar Ploiești. 

    3)„SOCIETĂȚILE ANTREPRENORIALE STUDENȚEȘTI ÎN ROMÂNIA 

STUDENŢILOR CREATIVI” - 18 – 20 aprilie 2018 

În perioada 18 - 20 aprilie 2018 s-a derulat proiectul „SOCIETĂȚILE ANTREPRENORIALE 

STUDENȚEȘTI ÎN ROMÂNIA STUDENŢILOR CREATIVI”, eveniment organizat de 

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești - Societatea Antreprenorială Studențească din cadrul U.P.G. 

Ploiești și Centrul pentru Proiecte, Programe și Evenimente Cultural – Artistice al U.P.G. Ploiești, în 

parteneriat cu Casa de Cultură a Studenților Ploiești, Organizația Studenților din Universitatea Petrol 

– Gaze din Ploiești, Liga Studenților din Centrul Universitar Ploiești, A.E.G.E.E. și Liga Studenților 

Basarabeni din Ploiești. 

     4) TÂRGUL DE JOBURI - 19 aprilie 2018 

În data de 19 aprilie 2018, în sala de spectacole a C.C.S. Ploiești, a avut loc „TÂRGUL DE 

JOBURI”, proiect organizat de Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, în parteneriat cu Agenția 

Județeană de Ocupare a Forței de Muncă, Camera de Comerț și Industrie Prahova și  Casa de Cultură 

a Studenților Ploiești. 

     5) „ZIUA INTERNAȚIONALĂ A DANSULUI” - 29 aprilie 2018 

În data de 29 aprilie 2018, în Sala de Concerte „Ion Baciu” a Filarmonicii „Paul Constantinescu” 

Ploiești, Ansamblul Artistic „ACADEMIC STAR” al C.C.S. Ploiesti a participat la „ZIUA 
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INTERNAȚIONALĂ A DANSULUI”, proiect organizat de Comunitatea Elenă din Prahova, 

Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești, în parteneriat cu Casa de Cultură a Studenților Ploiești. 

     6) „ZIUA PRIETENIEI” – Spectacolul de divertisment „UNIVERCITY SHOW” - 15 august 

2018 

În data de 15 august 2018, în cadrul evenimentului „ZIUA PRIETENIEI”, proiect organizat de 

Primăria comunei Rîfov, Ansamblul Artistic „Academic Star” al C.C.S. Ploiești a prezentat 

spectacolul de divertisment „UNIVERCITY SHOW”. 

     7) „NOAPTEA LA ZOO” – Spectacolul de divertisment „UNIVERCITY SHOW” - 14 

septembrie 2018 

În data de 14 septembrie 2018, în cadrul evenimentului „NOAPTEA LA ZOO”, proiect organizat de 

Consiliul Local al municipiului Ploiești și Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere” 

Ploiești, în parteneriat cu Casa de Cultură a Studenților Ploiești, Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești și 

Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești, Ansamblul Artistic „Academic Star” al C.C.S. Ploiești a 

prezentat spectacolul de divertisment „UNIVERCITY SHOW”. 

     8) „ALFABETUL CONVIEȚUIRII” – Defilare și parada costumelor tradiționale; 

Spectacolul de divertisment „UNIVERCITY SHOW” - 21 – 22 septembrie 2018  

În perioada 21 – 22 septembrie 2018, Ansamblul Artistic „Academic Star” al C.C.S. Ploiești a 

participat la defilarea și parada costumelor tradiționale și la spectacolele de divertisment incluse în 

Festivalul „ALFABETUL CONVIEȚUIRII”, proiect organizat de Uniunea Elenă din România și 

Primăria municipiului Ploiești, în parteneriat cu Casa de Cultură a Studenților Ploiești. 

     9) „FESTIVALUL ELENISMULUI DIN ROMÂNIA” - 18 – 21 octombrie 2018  

În perioada 18 – 21 octombrie 2018, la TIF – HELEXPO, Pavilionul 10 din Salonic - Grecia, 

Ansamblul folcloric „Plaiuri Prahovene” al C.C.S. Ploiești a participat la cea de-a XVIII-a ediție a 

„FESTIVALULUI ELENISMULUI DIN ROMÂNIA”, proiect inițiat de Uniunea Elenă din România 

și organizat sub egida Ministerului Grec de Externe – Secretariatul General al Grecilor de Peste 

Hotare. 

     10) „SAS – UPG – MOTOR DE DEZVOLTARE A COMPETENȚELOR 

ANTREPRENORIALE ALE TINERILOR SMART” - 22 octombrie 2018  

În data de 22 octombrie 2018, reprezentanții C.C.S. Ploiești au participat la proiectul „SAS – UPG – 

MOTOR DE DEZVOLTARE A COMPETENȚELOR ANTREPRENORIALE ALE TINERILOR 

SMART”, eveniment organizat de Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești - Societatea 

Antreprenorială Studențească din cadrul Universității Petrol-Gaze din Ploiești, împreună cu 
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Facultatea de Științe Economice și finanțat de CNFIS - FDI. 

În cadrul proiectului au avut loc următoarele activități: 

- inaugurarea spațiului dedicat proiectului; 

- workshop-ul „Antreprenoriat și Dezvoltarea Afacerilor pentru IMM-uri”; 

- programul de coaching pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale. 

     11) Festivalul Național Studențesc „STUDENȚIADA” - 29 octombrie 2018 – 04 noiembrie 

2018 

În data de 29 octombrie 2018, directorul C.C.S. Ploiești a participat la deschiderea oficială a 

Festivalului Național Studențesc „STUDENȚIADA”, proiect organizat în perioada 29 octombrie – 

04 noiembrie 2018 de U.N.S.R., Liga Studenților din Centrul Universitar Ploiești și Asociația 

Elevilor și Studenților Basarabeni din Prahova, în parteneriat cu Universitatea Petrol – Gaze din 

Ploiești – Societatea Antreprenorială Studențească din cadrul U.P.G. Ploiești și Casa de Cultură a 

Studenților Ploiești. 

În deschiderea festivalului, au avut loc următoarele prezentări: Societatea Antreprenorială 

Studențească din cadrul U.P.G. Ploiești, Rolul activităților nonformale în dezvoltarea sănătoasă a 

tinerilor, Programul Erasmus+, Experiențele din SUA împreună cu American Experience. 

     12) Spectacolul de divertisment „UNIVERCITY SHOW” - 01 noiembrie 2018 

În data de 01 noiembrie 2018, în sala de spectacole a C.C.S. Ploiești, a avut loc Spectacolul de 

divertisment „UNIVERCITY SHOW”, prezentat de Ansamblul Artistic „Academic Star” al C.C.S. 

Ploiești în cadrul Festivalului Național Studențesc „STUDENȚIADA”. 

     13) Sesiunea Națională de Comunicări Științifice Studențești „ECONOMIA ȘI 

SOCIETATEA DIGITALĂ”, ed. a II-a - 01 – 03 noiembrie 2018 

În perioada 01 - 03 noiembrie 2018, reprezentanții C.C.S. Ploiești au participat la Sesiunea Națională 

de Comunicări Științifice Studențești „ECONOMIA ȘI SOCIETATEA DIGITALĂ”, ed. a II-a, 

proiect organizat de Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești – Facultatea de Științe Economice și 

Societatea Antreprenorială Studențească din cadrul U.P.G. Ploiești, în parteneriat cu Asociația 

Facultăților de Economie din România și Liga Studenților din Centrul Universitar Ploiești. 

La proiect au participat peste 100 de studenți din 7 centre universitare: București, Târgu Jiu, Galați, 

Târgoviște, Alba Iulia, Suceava și Ploiești. 

     14) SEARA DE FILM - 02 noiembrie 2018 

În data de 02 noiembrie, în sala de spectacole a C.C.S. Ploiești, a avut loc proiectul „SEARA DE 

FILM”, organizat de Casa de Cultură a Studenților Ploiești și Liga Studenților din Centrul Universitar 
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Ploiești. 

     15) Sesiunea Națională de Comunicări Științifice Studențești „ SURSELE DE ENERGIE ÎN 

DEZVOLTAREA ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR DURABILE”, ed. a II-a - 21 – 23 

noiembrie 2018 

În perioada 21 - 23 noiembrie 2018, reprezentanții C.C.S. Ploiești au participat la Sesiunea Națională 

de Comunicări Științifice Studențești „SURSELE DE ENERGIE ÎN DEZVOLTAREA ȘI 

ADMINISTRAREA AFACERILOR DURABILE”, ed. a II-a, proiect organizat de Universitatea 

Petrol – Gaze din Ploiești – Facultatea de Științe Economice și Societatea Antreprenorială 

Studențească din cadrul U.P.G. Ploiești, în parteneriat cu Asociația Facultăților de Economie din 

România, Liga Studenților din Centrul Universitar Ploiești, Organizația Studenților din Universitatea 

Petrol – Gaze din Ploiești, Liga Studenților Basarabeni din Ploiești, BCR, UniCredit și Generali. 

     16) „SAS – UPG – MOTOR DE DEZVOLTARE A COMPETENȚELOR 

ANTREPRENORIALE ALE TINERILOR SMART” – Concursul Național Studențesc 

„SIMULATORUL DE BUSINESS – Educație managerială prin educație digitală în mediul 

academic” - 22 – 23 noiembrie 2018 

În perioada 22 - 23 noiembrie 2018, reprezentanții C.C.S. Ploiești au participat la „SAS – UPG – 

MOTOR DE DEZVOLTARE A COMPETENȚELOR ANTREPRENORIALE ALE TINERILOR 

SMART” – Concursul Național Studențesc „SIMULATORUL DE BUSINESS – Educație 

managerială prin educație digitală în mediul academic”, proiect organizat de Universitatea Petrol – 

Gaze din Ploiești – Facultatea de Științe Economice și Societatea Antreprenorială Studențească din 

cadrul U.P.G. Ploiești, în parteneriat cu Liga Studenților din Centrul Universitar Ploiești și Exelo 

Training & Development. 

     17) Spectacolul de divertisment „FOREVER YOUNG” - 22 noiembrie 2018 

În data de 22 noiembrie 2018, în sala de spectacole a C.C.S. Ploiești, a avut loc Spectacolul de 

divertisment „FOREVER YOUNG”, prezentat de Ansamblul Artistic „Academic Star” al C.C.S. 

Ploiești. 

Proiectul a fost organizat de Casa de Cultură a Studenților Ploiești, în parteneriat cu Universitatea 

Petrol – Gaze din Ploiești – Societatea Antreprenorială Studențească din cadrul U.P.G. Ploiești, 

Centrul pentru Proiecte, Programe și Evenimente Cultural – Artistice al U.P.G. Ploiești, Facultatea de 

Științe Economice și Liga Studenților din Centrul Universitar Ploiești. 

     18) „CRITERIUL PRIMEI ZĂPEZI”, ed. a VI-a - 26 noiembrie 2018  

În data de 26 noiembrie 2018, la Pik Elegance, Ansamblul folcloric „Plaiuri Prahovene” al C.C.S. 
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Ploiești a participat la cea de-a VI-a ediție a evenimentului „CRITERIUL PRIMEI ZĂPEZI”, proiect 

organizat de Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Prahova.  

     19) Proiecția de film „UN PRINȚ ȘI JUMĂTATE” - 27 noiembrie 2018  

În data de 27 noiembrie 2018, în sala de spectacole a C.C.S. Ploiești, a avut loc proiecția filmului 

„UN PRINȚ ȘI JUMĂTATE” de Ana Lungu, film înscris în cadrul „Sarajevo Film Festival Official 

Competition”.   

     20) „BALUL BOBOCILOR U.P.G. 2018” – Concursul de Miss & Mister - 27 noiembrie 2018  

În data de 27 noiembrie 2018 a avut loc „BALUL BOBOCILOR U.P.G. 2018” – Concursul de Miss 

& Mister, organizat de Liga Studenților din Centrul Universitar Ploiești, în parteneriat cu Casa de 

Cultură a Studenților Ploiești. În cadrul evenimentului, formațiile C.C.S. Ploiești au prezentat un 

program artistic de divertisment. 
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ALTE ACTIVITĂȚI  

 

1) Prezentarea activității Casei de Cultură a Studenților Ploiești, susținută de directorul instituției în 

cadrul ședinței ordinare a Colegiului Prefectural Prahova din data de 23 mai 2018; 

2) Participarea Contabilului șef al C.C.S. Ploiești la Seminarul „Siguranța decizională în achizițiile 

publice”, eveniment derulat în data de 27 septembrie 2018, în Sala „Europa” a Consiliului Județean 

Prahova; 

3) Participarea reprezentanților C.C.S. Ploiești la deschiderea noului an universitar 2018 - 2019, 

eveniment derulat în data de 01 octombrie 2018, în Aula Universității Petrol – Gaze din Ploiești; 

4) Participarea reprezentanților C.C.S. Ploiești la Conferința Internațională „Zilele Academiei de 

Șiințe Tehnice din România 2018”, ed. a XIII-a – „Energie și mediu – Provocări majore ale secolului 

XXI”, proiect organizat de Academia de Științe Tehnice din România și Universitatea Petrol – Gaze 

din Ploiești în perioada 18 – 19 octombrie 2018; 

5) Participarea reprezentanților C.C.S. Ploiești la Conferința „SMART START U.S.A. – Soluții 

eficiente de finanțare pentru internaționalizarea afacerilor românești”, eveniment organizat în data de 

24 octombrie 2018 de Fundația Laufer, Camera de Comerț și Industrie a României, Academia de 

Studii Economice din București, Universitatea Petrol - Gaze din Ploiești; 

6) Participarea reprezentanților C.C.S. Ploiești la „Cea mai mare lecție de educație financiară din 

lume”, eveniment organizat în data de 31 octombrie 2018 de B.C.R. în Aula Universității Petrol – 

Gaze din Ploiești și înregistrat în Guiness Book; 

7) Participarea directorului C.C.S. Ploiești la proiectul „Guvernamental și neguvernamental în 

activitatea de tineret”, proiect organizat de Ministerul Tineretului și Sportului în perioada 08 – 09 

noiembrie 2018, la Baia Mare; 

8) Participarea directorului C.C.S. Ploiești la proiectul „Gala Tineretului din România”, proiect 

organizat de Ministerul Tineretului și Sportului în perioada 09 – 11 noiembrie 2018, la Baia Mare; 

9) Participarea reprezentanților C.C.S. Ploiești la spectacolul „INTRINCERC”, prezentat de „Cuibul 

Artiștilor” în parteneriat cu Ministerul Tineretului și Sportului, în cadrul Turneului Național 

#cuinimalateatru, eveniment ce a avut loc în data de 21 noiembrie 2018, în sala de spectacole a Casei 

de Cultură a Studenților Ploiești. 
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5. Economic 

 

a. Buget pe anul 2018 - investiții, subvenţii şi venituri proprii 

Casa de Cultură a Studenţilor Ploieşti nu a avut buget alocat pentru investiţii în anul 2018. 

Subvenția de la M.T.S. pentru anul 2018: 715 519,53 lei. 

Veniturile proprii realizate în anul 2018: - lei. 

Fonduri atrase - sponsorizări: 3 708 lei. 

b. Buget suplimentat 

În cursul anului 2018 a fost alocată de către ordonatorul principal de credite, Ministerul 

Tineretului și Sportului, o suplimentare de buget în valoare de 211 643 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 2018 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 Centrul Universitar 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 2018, 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; 

- asigurarea de 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; 

- participarea la consultările inițiate de C.C.S. Ploiești în cadrul Programului Național „Tabere 

Studențești 2018”. 

De asemenea, reprezentanții Casei de Cultură a Studenților Ploiești au fost implicați activ în  

proiectele derulate de organizațiile studențești partenere. 
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7. Parteneriate 2018 

 

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 „Aurel Stroe” Bușteni; 

b. Alţi parteneri:  

• Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Ploieşti;  

• Colegiul Național „Ion Luca Caragiale” Ploiești;  

• Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza” Ploiești;  

• Colegiul Național „Jean Monnet” Ploiești;  

• Colegiul Național „Nichita Stănescu” Ploiești;  

• Grupul Școlar Administrativ și de Servicii „Victor Slăvescu” Ploiești;  

• Colegiul Tehnic „Elie Radu” Ploiești;  

• Colegiul Tehnic „Toma N. Socolescu” Ploiești;  

• Asociația „Tinerii Voluntari”; 

• Asociația folclorică „Doina Prahovei”; 

• Organizația Studenților din U.P.G. Ploiești; 

• Liga Studenților din Centrul Universitar Ploiești; 

• Liga Studenților Basarabeni din Ploiești; 

• A.E.G.E.E. 

Sponsorizări atrase de C.C.S. Ploieşti: 

• S.C. MIKA TRAVEL & TOUR S.R.L.; 

• HORGOȘ SIMONA - MARY P.F.A.; 

• BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.  

                                       Director,                                                             Întocmit/redactat, 

                                Nicolae IONIȚĂ                                                 Inspector de specialitate 

                                                                                                              Manuela – Dana RUSU 
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