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Activităţi educative nonformale, 

cultural-artistice şi sportive 

 

 
PROIECT ANIVERSAR 

 
 

 

 

 

 

 

FESTIVALUL CULTURII ŞI ARTEI STUDENŢEŞTI  

 

Aniversarea Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti - 65 de ani 

 

Aniversarea Casei de Cultură a Studenţilor din Ploieşti - 45 de ani 

 

Perioada de desfăşurare   14 octombrie  - 31 octombrie 2013 

 

ÎmpreunA PENTRU UN ORAS EUROPEAN 
 
 

Anul acesta, se împlinesc 65 de ani de la înfiinţarea Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti 

și 45 de ani de la înființarea Casei de Cultură a Studenților din Ploiești 

Aniversarea celor două instituţii strâns legate de istoria învăţământului de petrol şi a urbei 

lui Caragiale prin menirea lor educativă şi culturală, le oferă profesorilor şi studenţilor ocazia 

de a-şi manifesta bucuria prin organizarea unor evenimente ştiinţifice, educative şi culturale 

în perioada 14-31 octombrie 2013, sub egida                                   . 

Peste 1000 de tineri artişti - studenţi ai UPG, ai  altor centre universitare, precum şi elevi 

ai liceelor ploieştene - vor face din Ploieşti, Oraşul Aurului Negru, un oraş al culorilor, plin 

de veselie şi de entuziasm tineresc.  

Festivalul                     va deveni o sărbătoare frumoasă şi amplă, pe măsura eforturilor, 

abnegaţiei şi entuziasmului organizatorilor, partenerilor, participanţilor, tuturor celor care şi-

au legat destinul de istoria Aurului Negru.      
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1. Încadrare proiect:  

- Program de susţinere a educaţiei formale şi nonformale;  

- Program de susţinere a acţiunilor de tineret; 

- Program de susţinere şi promovare a identităţii culturale a 

  Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti și a Casei de Cultură a 

  Studenţilor din Ploieşti; 

- Program de promovare a sănătăţii fizice şi mentale prin activităţi motrice 

şi cultural-artistice. 

 

2. Organizatori: -    Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti 

- Casa de Cultură a Studenţilor Ploieşti 

 

3. Scop proiect:   

- Promovarea imaginii Universităţii Petrol - Gaze din Ploieşti și a  Casei de  

Cultură a Studenţilor Ploieşti; 

- 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 şi sportive; 

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

- Formarea personalităţii generaţilor viitoare de studenţi în orientarea lor 

profesională; 

- 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 şi sportive 

destinate tinerilor la nivel local, naţional şi internaţional; 

-  Creşterea consumului cultural prin stimularea interesului tinerilor pentru 

   activităţi cultural-artistice şi sportive;  

- 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. 
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4. Obiective proiect:  

- Promovarea activităţilor culturale, artistice, sportive, sociale în vederea 

dezvoltării interesului tinerilor pentru activităţile educative formale şi 

nonformale;  

- Reconsiderarea activităţilor educative formale şi nonformale şi 

diminuarea factorilor de risc ce pot acţiona asupra tinerilor; 

- Introducerea                                        - Festivalul Culturii şi Artei Studenţeşti 

în agenda culturală a municipiului Ploieşti şi a judeţului Prahova 

începând cu ediţia de anul acesta; 

- Păstrarea tradiţiei                               prin  organizarea anuală a Festivalului 

Culturii şi Artei Studenţeşti în municipiul Ploieşti; 

- 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 

U.P.G. și C.C.S. pe plan internaţional; 

- Promovarea imaginii şi creşterea vizibilităţii U.P.G. și C.C.S. la nivel 

local, naţional şi internaţional; 

- Creşterea gradului de acces şi participare a cetăţenilor municipiului 

Ploieşti la viaţa culturală a tinerilor; 

- Facilitarea schimburilor interculturale şi sportive între studenţii din 

diverse centre universitare ale ţării; 

- Reabilitarea interesului tinerilor pentru evenimente cultural-artistice, 

sportive şi educative nonformale, pe fondul diminuării interesului 

acestora în ultimele două decenii pentru acest gen de evenimente. 

 

5. Parteneri:  - Organizaţia Studenţilor din U.P.G. – O.S.P.G. 

- Liga Studenţilor din U.P.G. 

- Clubul Sportiv Universitar Ploieşti 

- Uniunea Elenă din România 

- Casa de Cultură a Municipiului Ploieşti  “I.L. Caragiale“ 

- Teatrul “Toma Caragiu“ Ploiesti 

- Palatul Copiilor din Ploieşti 

- Liceul de Artă “Carmen Sylva“ din Ploieşti 

- Colegiul Economic “Virgil Madgearu” 
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- Colegiul Naţional „Alexandru Ioan Cuza” 

- Liceul Tehnologic Administrativ şi de Servicii “Victor Slăvescu“ 

- Universitatea “Lucian Blaga“ – Sibiu 

- Casa de Cultură a Studenţilor din Sibiu 

- Universitatea de Arte din Târgu Mureş 

- Universitatea “Transilvania“ din Braşov 

- Universitatea “George Bariţiu“ din Braşov 

- Casa de Cultură a Studenţilor din Braşov 

- Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 

- Casa de Cultură a oraşului Plopeni 

- Casa de Cultură a Sindicatelor din Ploieşti 

- Serviciul de Gospodărire Urbană Ploieşti 

- Serviciul de Ambulanţă Prahova 

- Poliţia Locală Ploieşti 

- Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Şerban Cantacuzino” 

- Regia de Transport Public Ploieşti 

 

6. Parteneri Media:  Mass-media locală şi naţională. 

 

7. Participanţi:  aproximativ 1000 de tineri artişti (studenţi, elevi, artişti profesionişti, 

regizori, scenografi,  coregrafi, personal tehnic, colaboratori). 

 

8. Public ţintă:  aproximativ 200.000 de locuitori şi vizitatori ai oraşului Ploieşti, 

studenţi U.P.G., elevi ai şcolilor şi liceelor prahovene, cadre didactice etc.  

 

 


