Activități educative non-formale
Misiuni
Preocupările Universităţii Petrol-Gaze pentru dezvoltarea şi coordonarea
politicilor în domeniul educaţiei non-formale, s-au accentuat mai ales în ultimii 25
de ani. Promovarea educaţiei dincolo de predarea în maniera tradiţională, s-a
realizat prin implementarea cu succes a conceptului de educaţie non-formală, care
este cea mai nouă abordare a învăţării prin activităţi plăcute şi motivante. Studenţii
Universităţii Petrol-Gaze care participă la acest gen de activităţi, au oportunităţi
care le oferă noi perspective, noi experienţe, se dezvoltă pe plan personal şi
profesional.
Direcţiile de acţiune ale Universităţii Petrol-Gaze pentru implementarea
politicilor în domeniul educaţiei non-formale sunt:
• Creşterea atractivităţii ofertelor de educaţie non-formală;
• Ȋnfiinţarea în anul 2009 şi dezvoltarea activităţilor Centrului Pentru
Proiecte, Programe şi Evenimente Cultural-Artistice;
• Susţinerea studenţilor în procesul de formare,pentru a se realiza din punct
de vedere profesional şi pentru a se integra armonios în societate.
• Susţinerea acestora în vederea asigurării unui nivel ridicat de pregătire
profesională, de cultură şi educaţie;
• Susţinerea dezvoltării bazei materiale a Casei de Cultură a Studenţilor şi
a proiectelor cultural-artistice;
• Susţinerea competiţiilor sportive şi dezvoltarea Clubului Sportiv
Universitar;
• Crearea Comisiei Pentru Activităţi Educative Non-Formale în stuctura
Senatului Universităţii Petrol-Gaze, în anul 2016;
• Ȋnfiinţarea în anul 2017 şi dezvoltarea proiectelor Societăţii
Antreprenoriale Studenţeşti;
• Dezvoltarea de competenţe şi abilităţi antreprenoriale şi manageriale pentru
studenţi şi absolvenţi;
• Susţinerea organizaţiilor sudenţeşti legal costituite din Universitatea PetrolGaze, în implementarea proiectelor educative non-formale;
• Participarea la competiţii de proiecte pentru atragerea fondurilor
nerambursabile, necesare dezvoltării unei infrastructuri adecvate ofertei de
educaţie non-formală specifică studenţilor;
• Mobilizarea comunităţii locale în vederea stabilirii de parteneriate şi a unor
cooperări viabile pentru dezvoltarea sistemului furnizorilor de educaţie
non-formală şi a serviciilor complexe, integrate, axate pe necesităţile
studenţilor;
• Stimularea interesului studenţilor de a participa la activităţile educative
non-formale, oferindu-le acestora posibilitatea de a dobândi abilităţi

precum autocunoaşterea, definirea unui stil de leadership, identificarea
stilului de comunicare, lucrul în echipă şi gândirea de perspectivã, un
dialog deschis între mediul studenţesc şi cel economico-social şi nu în
ultimul rând socializare şi integrare prin activităţi culturale, artistice şi
sportive;
• Promovarea în rândul studenţilor de la cele cinci facultăţi, a oportunitãţilor
de educaţie non-formală oferite de universitate;
• Facilitarea accesului studenţilor la consumul de cultură şi creaţie culturală
de calitate;
• Crearea oportunităţilor de participare a studenţilor la viaţa comunităţii,
promovarea modelelor de succes ale participării;
• Ȋncurajarea şi susţinerea activităţilor de voluntariat, cu prezentarea în
rândul studenţilor a beneficiilor pe care le pot dobândi prin implicarea în
acest gen de activităţi, precum şi competenţelor şi abilităţilor obţinute;
• Motivarea studenţilor pentru a participa la viaţa academică prin cooptarea
acestora în proiectele de succes;
• Crearea de parteneriate între Universitatea Petrol-Gaze, alte universităţi,
diferite instituţii, organizaţii, companii cu rol important în aria educaţiei
non-formale.
Implicarea în mod direct, în perioada 1990-2018, a conducerii universităţii,
prin cei trei prorectori: Prof.univ. dr. ing. Nicolae Napoleon Antonescu, Prof.univ.
dr. ing. Pascu Mihai Coloja şi Prof.univ. dr. Daniela Angela Buzoianu, a condus la
crearea condiţiilor favorabile dezvoltării activităţilor educative non-formale.
Este de remarcat sprijinul efectiv acordat de cadre didactice de prestigiu şi
de specialişti în domeniul educaţiei non-formale.

Activităţi cultural-artistice
„La ceas aniversar, să fim împreună şi să ne unim eforturile astfel
încât viitorul să fie pe mâinile unor profesionişti la a căror formare să
fim mândri că ne-am adus contribuţia!”
Prof.univ.dr.Daniela Angela Buzoianu, Prorector al Universităţii Petrol-Gaze
Directorul Casei de Cultură a Studenţilor în perioada 1996-2016.
Coordonatorul Centrului Pentru Proiecte, Programe şi Evenimente CulturalArtistice din anul 2009 până în prezent.

O jumătate de secol de activităţi cultural-artistice organizate, reprezintă
pentru Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, pe lângă o frumoasă tradiţie şi un
bilanţ de realizări care au contribuit la consolidarea imaginii şi prestigiului
învătământului universitar la Ploieşti.

1. UNIVERCITY FESTIVAL 2018. Studenţi la ceas aniversar. UPG la 70 de
ani, CCS la 50 de ani. Spectacol aniversar ”Forever young”.

2. UNIVERCITY FESTIVAL 2013. Studenţi la ceas aniversar. UPG la 65 de
ani, CCS la 45 de ani. Spectacol aniversar ”Forever young”.

Omul se întoarce mereu, dacă nu în spaţiu, cu siguranţă cu gândul la locurile
unde şi-a trăit cea mai frumoasă vârstă-studenţia, la perioada când şi-a pus primele
temeiuri ale vieţii, la tinereţea sa.
Este emoţionant şi încântător să-i asculţi pe studenţi, povestind cu drag despre
viaţa şi activitatea lor studenţească. Prin exerciţiul lor de memorie, parcă învie o
atmosferă studenţească, neasemuit de frumoasă prin sinceritatea cu care studenţii
fac şi altceva decât respectarea unor rigori ale programelor didactice şi care se simt
uniţi prin actul de cultură pe care îl fac, prin bucuria învăţării unor lucruri care se
desprind de cadrul neapărat obligatoriu.
Motivaţie, colaborare, parteneriat sunt coordonatele pe care se desfăşoară
activitatea în Casa de Cultură a Studenţilor (CCS) şi Centrul Pentru Proiecte,
Programe şi Evenimente Cultural-Artistice(CPPECA), care s-au înfiinţat ca o
necesitate de a aduna energiile studenţeşti în posibilitatea de exprimare şi dialog.
Clubul Studenţesc, înfiinţat în anul 1968, devenit în 1988 Casa de Cultură a
Studenţilor Ploieşti, a promovat de-a lungul timpului, o activitate culturală şi
artistică de o mare complexitate, care s-a constituit într-o dimensiune
complementară în formarea profilului intelectual al studenţilor. Activitatea culturalartistică nu a oferit numai prilejuri de petrecere a timpului liber, ci şi cadrul ideal de
afirmare a unor talente reale în artă, teatru, dans,literatură sau muzică, de educare a
frumosului, de îmbogăţire a vieţii spirituale a studenţilor.
Casa de Cultură a Studenţilor a avut întotdeauna un program al manifestărilor
culturale foarte bogat, iar între aceste manifestări un loc aparte l-au delimitat
conferinţele pe teme de artă, istorie sau problematică socială.
În Universitatea Petrol-Gaze au studiat de-a lungul anilor, numeroşi studenţi
străini, veniţi de pe toate continentele. Ei au adus o diversitate benefică de stiluri
culturale, împărtăşind colegilor şi profesorilor români din tradiţiile, arta şi literatura
ţărilor de unde veneau. Studenţi greci, africani, coreeni, vietnamezi,turkmeni, azeri,
sirieni, iordanieni, irakieni sau cei din America Latină şi-au încântat colegii cu
cântecele, dansurile şi obiceiurile specifice locurilor natale, în spectacole care s-au
bucurat întotdeuna de un mare succes.
În Casa de Cultură a Studenţilor din Ploieşti, întotdeauna studenţii au avut o
paleta largă de activităţi la care, prin participare, au reuşit să depăşească spaţiul
strict scolastic, de înmagazinare de cunoştinţe. Aici le sunt întâmpinate cerinţele
educaţiei extracurriculare.
În perioada 2000-2007, cele două clădiri (Sala de spectacole şi Sediul
administrativ) în care îşi desfaşoară activitatea Casa de Cultură a Studenţilor şi
Centrul Pentru Proiecte, Programe şi Evenimente Cultural-Artistice, au fost
reabilitate şi modernizate, oferindu-le astfel studenţilor condiţii optime pentru
desfăşurarea activităţilor educative non-formale. Cele două structuri de educaţie şi
cultură au crescut de la un an la altul şi s-au maturizat, având un loc bine stabilit ,
atât în cadrul Centrului Universitar din Ploieşti, cât şi în cel al Comunităţii
Academice din România.

Este de apreciat oferta diversificată a celor două entităţi moderne şi europene
prin proiectele în domeniul educaţiei non-formale, derulate în parteneriat. Este
remarcabilă şi preocuparea permanentă de a crea şi dezvolta relaţii de colaborare cu
alte instituţii de educaţie şi cultură din ţară şi străinătate şi cu agenţii economici.
Aceste preocupări au fost intensificate în ultimii 20 de ani şi s-au materializat
prin încheierea unui număr mare de parteneriate şi protocoale de cooperare în
domeniul educaţiei non-formale.
Relaţiile de cooperare pe plan local, naţional şi internaţional pe care Casa de
Cultură a Studenţilor şi Centrul Pentru Proiecte, Programe şi Evenimente
Cultural-Artistice le-au cultivat, producţia artistică, proiectele de viitor,
demonstrează stabilitatea şi rigoarea profesională a modului în care se desfăşoară
de 25 de ani activităţile în domeniul educaţiei non-formale la Universitatea PetrolGaze din Ploieşti.
Analizând schimbările care au intervenit an de an în mediul universitar,
respectiv creşterea consumului cultural, corelată cu opţiunile manifestate de
studenţi în perioada 1996-2018, s-a considerat oportună înfiinţarea unor noi
formaţii artistice, adevărate pepiniere de tinere talente.
Ȋn Casa de Cultură a Studenţilor şi-au descoperit talentul şi dragostea pentru
dans, pe care şi-au exprimat-o cu multă bucurie, membrii formaţiilor:
•
ATLANTIS, coordonată de Ionuţ Măcinic, Ioana şi Alexandru Năstase
absolventi ai U.P.G.;
•
ACADEMIC MAJESTIC, coordonator Marcela Ţimiraş, regizor artistic şi
maestru coregraf la Teatrul „Toma Caragiu” din Ploieşti;
•
STEPS, iniţiată de Andrei Răducanu;
•
HAPPY DANCE, coordonator Alexandra Negulescu;
•
URBAN ARMY, coordonator Sebastian Cepoiu.
•
UNIQUE, coordonată de Iulia Jalbă, absolventa a UPG..

3.Formaţia de dans ATLANTIS . Imagini din spectacole.

4. Formaţia ACADEMIC MAJESTIC, 5. Formaţia de dans HAPPY DANCE
Imagini din spectacole.
Imagini din spectacole.
Valoarea celor cinci formaţii de dans s-a concretizat prin numeroase premii
obţinute la festivalurile naţionale şi internaţionale.

6. Formaţia de dans URBAN ARMY,
7 . Formaţia de dans UNIQUE,
Imagini din spectacole.
Imagini din spectacole.
Din anul 2001, în viaţa culturală a Campusului Universitar există
TEATRUL STUDENŢESC „MOFT” coordonat de Doamna prof. Antoneta Trifu.
Talentul şi valoarea tinerilor actori sunt recunoscute la nivel naţional, aceştia
obţinând numeroase trofee la festivalurile de teatru.

8. Teatrul studenţesc MOFT. Imagini din spectacole
Şi muzica are reprezentanţi de seamă în Centrul Universitar Ploieştean:
Agatha Toma, Răzvan Encuna, Monica Apostol, Gabriel Matei, Sabin Iordache,

Laurenţiu Radu, studenţi şi absolvenţi ai Universităţii „Petrol-Gaze”. Au rămas şi
sunt în memoria spectatorilor solişti cunoscuţi şi iubiţi, al caror talent a primit nu
doar recunoaşterea publicului, ci şi a juriilor naţionale şi internaţionale din cadrul
festivalurilor la care au participat.
Studenţii Universităţii desfăşoară o bogată activitate de păstrare a tradiţiilor
folclorice româneşti prin Ansamblul Folcloric ” PLAIURI PRAHOVENE”,
înfiinţat în anul 2011şi coordonat de Marian Marinică. Prestaţia lor artistică pe
scenele din România, Germania, Austria, Serbia, Grecia, Turcia a fost apreciată de
publicul iubitor de folclor.

9. Ansamblul folcloric
10. Galele folclorului studenţesc
PLAIURI PRAHOVENE în spectacol
la U.P.G, mai2012.
la Cazinoul oraşului Sinaia.
Anul aniversar 2013, când Universitatea a împlinit 65 de ani de activitate
şi Casa de Cultură a Studenţilor 45 de ani de la înfiinţare, le-a oferit studenţilor
oportunitatea de a înfiinţa ANSAMBLUL ARTISTIC „ACADEMIC STAR” care
reuneşte toate formaţiile artistice studenţeşti din centrul universitar ploieştean.
În anul aniversar 2013, Casa de Cultură a Studenţilor împreună cu Centrul
Pentru Proiecte, Programe şi Evenimente Cultural-Artistice
au organizat
UNIVERCITY FESTIVAL „Studenţi la ceas aniversar”, U.P.G. la 65 de ani şi
C.C.S. la 45 de ani (prima ediţie).
Studenţii celor cinci facultăţi împreună cu profesorii lor, au participat la
evenimentele incluse în proiectul aniversar coordonat de Prof.univ.dr.Daniela
Angela Buzoianu, Directorul Casei de Cultură a Studenţilor (în perioada 19962016) şi anume:
•
Univercity Parade, care pentru prima dată in istoria U.P.G. a reunit peste
1.000 de studenţi ce şi-au promovat facultăţile şi Universitatea;
•
Univercity Flashmob, a fost o explozie de bucurie manifestată prin
muzică şi dans;
•
Spectacolul aniversar „Forever Young”, a fost susţinut de cei 80 de tineri
artişti ai Ansamblului Artistic „ACADEMIC STAR.

11. UNIVERCITY FESTIVAL 2013. Studenţi la ceas aniversar. UPG la 65 de ani,
CCS la 45 de ani.
Univercity Parade.
Spectacolul aniversar Forever Young

12. UNIVERCITY FESTIVAL 2013. Studenţi la ceas aniversar. UPG la 65 de ani,
CCS la 45 de ani. Univercity Flashmob.
Anul 2018 reprezintă pentru Centrul Universitar din Ploieşti, ocazia
aniversării celor două instituţii:
•
70 de ani de Tradiţie, Profesionalism şi Performanţă la Universitatea
Petrol-Gaze;
•
50 de ani de excelenţă în domeniul cultural-artistic la Casa de Cultură a
Studenţilor.
Păstrând tradiţia, cu bucurie în suflet şi mândri că aparţin unei Universităţi
de prestigiu, studenţii împreună cu cadrele didactice din U.P.G. au organizat
UNIVERCITY FESTIVAL, ediţia a-II-a, sub atenta coordonare a specialiştilor de
la Casa de Cultură a Studenţilor, Centrul Pentru Proiecte, Programe şi Evenimente
Cultural Artistice, Departamentul pentru Activităţi Motrice şi Sport Universitar.

13. UNIVERCITY FESTIVAL 2018. Studenţi la ceas aniversar. UPG la 70 de ani,
CCS la 50 de ani. Imagini de la Univercity Parade şi Univercity Flashmob.
Vă mulţumim dragii noştrii studenţi pentru mândria cu care aţi promovat
numele acestei Universităţi cu tradiţie şi cu deschidere în lumea întreagă!
PROIECTE CULTURALE DE ANVERGURĂ iniţiate şi dezvoltate de
Casa de Cultură a Studenţilor împreună cu Centrul Pentru Proiecte, Programe şi
Evenimente Cultural-Artistice din U.P.G. în perioada 1996-2018:
•
Festivalul Culturii și Artei Studențești, 21 ediţii;
•
Galele Toamnei Studențesti, 12 editii;
•
Galele Teatrului Studențesc „Seri în lumea Thaliei”, 14 ediţii;
•
Festivalul Naţional Studenţesc de Dans, „Everybody Dance with Us”, 10.
ediţii;
•
Festivalul Naţional Studenţesc „Miss & Mister Universitas”, 27 ediţii;
•
„Univercity Festival” – U.P.G. la 65 de ani, C.C.S. la 45 de ani, octombrie
2013, ediţia I-a;
•
Zilele Universitare Europene – „Împreună pentru Europa”, 5 ediţii;
•
Univercity Festival” – U.P.G. la 70 de ani, C.C.S. la 50 de ani, mai 2018,
ediţia a II-a;
Educaţia şi cultura au un rol esenţial în evoluţia unei societăţi, asigurând
premisele unei dezvoltări durabile. Este remarcabilă implicarea directă a
Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti în peste 100 de proiecte educaţionale şi
culturale menite să consolideze procesul de formare a tinerilor, în perioada 19962018.

14.Festivalul Culturii şi Artei Studenţeşti 15.Zilele Universitare Europene.
Imagini din campusul U.P.G.
Imagini din campusul U.P.G.

16.Festivalul Naţional Studenţesc de Dans 17. Festivalul Naţional Studenţesc
„Everybody Dance With Us”,Premiere
Miss & Mister Universitas,Premiere

18. Galele Toamnei Studenţeşti. Spectacol la 19. Galele Teatrului Studenţesc.
C.C.S.Ploieşti
Teatrul studenţesc„MOFT”
Trofeul Festivalului.

20. Galele Teatrului Studenţesc. Teatrul 21. Festivalul Naţional de Teatru
studenţesc „MOFT” Trofeul Festivalului. Studenţesc. Teatrul „MOFT”,
Trofeul Festivalului.

Din anul 1968 până în prezent, zeci de generaţii de studenţi împreună cu
profesorii lor au fost ambasadorii Universităţii Petrol-Gaze pe plan intern şi
internaţional. Oameni profesionişti, calzi, iubitori de tineri şi de educaţie făcută
inteligent, au pus în operă proiecte educative non-formale cu impact major la nivel
local şi naţional.
„SĂ FACI ce-ţi place, SĂ-ŢI PLACĂ ceea ce faci, SĂ DAI MAI
MULT decat AI PROMIS!” este motto-ul nostru, al familiei UPG..

Activităţi sportive.
Prin organizarea activităților sportive de masă, demonstrații și competiții
sportive, urmărim ca studenții să-și dezvolte anumite trăsături, cum ar fi: spiritul de
echipă, aptitudini de lider, concentrare, atenţie, gândire logică. Activitățile propuse
sunt interactive, dezvoltă spiritul competitiv, creativitatea, testează capacitatea de
concentrare, îndemânarea, încurajează munca în echipă și ideile inovative.
De asemenea încurajăm și le dăm posibilitatea studenților de a se implica
voluntar în organizarea competițiilor sportive, arbitraj, demonstrații sportive cu
scop umanitar, din care cu siguranță vor învăța să devină mai buni, mai energici pe
plan personal, iar la nivel comunitar, dezvoltându - le spiritul civic și
angajabilitatea. Studenții UPG din Ploiești au fost gazdele și organizatorii unui
eveniment sportiv inedit, extrem de valoros pentru fiecare dintre părțile implicate.
Fundația Motivation România împreună cu Departamentul de Activități Motrice și
Sport Universitar din UPG au organizat un meci de baschet în scaun rulant,
sportivii participanți fiind persoane cu dizabilități, urmat de un dialog deschis,
liber, nonformal între studenți și competitori.

22. Fază de joc.

23.Dialog între studenţi si sportivi în
scaun rulant.
În perioada 15 Noiembrie - 4 Decembrie 2017 sub egida Proiectului
,,Campionii României”, DJTS, MTS și Departamentul de Activități Motrice și
Sport Universitar au organizat acțiuni de promovare și cunoaștere a valorilor
sportului și sportivilor din Prahova, invitați de onoare fiind: Catalin Burlacu și
Tamara Costache, care au împărtășit studenților aspecte din viata lor personală, cât
și din experiențele trăite pe terenul de sport.

În fiecare primăvară, studenții iubitori de mișcare în aer liber
participă la Crosul Inimii, un proiect inițiat de Clubul Rotary Ploiești
organizat în cadrul Run 4 Future cu asociația ,,Un strop de fericire’’.
Evenimentul reprezintă o invitație la mișcare, adresată celor care cred întrun stil de viață sănătos și implicat.

24. Vizită Tamara Costache (înot).
25. Vizită Cătălin Burlacu (baschet).
De asemenea vizita titratei echipe de Baschet CSU Ploiești – Asesoft,
proiect denumit generic ,,Campionii se întorc la UPG Ploiești” a stârnit interes din
partea studenților, aceștia având ocazia să cunoască și să poarte discuții cu
campionii noștri care au făcut cinste de-a lungul timpului universității Petrol Gaze
din Ploiești și Clubului Sportiv Universitar.

26. Studenți care vor să trăiască sănătos ! Aleargă pentru inima ta!

27. Bucuria revederii cu campionii.
28. Imortalizarea revederii cu campionii.
Clubul Sportiv Universitar Ploiești
Aproape o jumătate de secol de activitate sportivă organizată semnifică
pentru Universitatea “Petrol - Gaze“ din Ploieşti, pe lângă o frumoasă tradiţie şi un
bilanţ de realizări care au contribuit la consolidarea prestigiului învăţământului
superior de petrol în domeniul educaţiei fizice şi sportului de performanţă.
Odată cu înfiinţarea Clubului Sportiv Universitar în anul 1975, la Ploieşti
se formează nucleul activităţii de performanţă sportivă. Această activitate a fost
impulsionată de darea în folosinţă a sălii de sport a universităţii, care a permis
desfăşurarea în bune condiţii a antrenamentelor şi a competiţiilor oficiale.

30. CSU Ploieşti, Cupa Campionilor
Europeni, Franţa,2004.
Clubul Sportiv Universitar Ploieşti este condus de un Consiliu de
Administraţie format din: Prof.dr.ing. N.N Antonescu – preşedinte, Prof.dr.ing.
M.P.Coloja – membru, Lector univ.dr.ec. Octavian Bădiceanu – director
executiv, Conf.dr. Mirela Dulgheru – membru, Lector univ.dr.ec. Valia Mihai –
membru, Şef lucr dr.ing. Dan Petcu – membru, Şef lucr dr.ing. Cristian Eparu –
membru, Ec.Constantinescu Marius – secretar, Ing.Perianu Cristian – membru
La propunerea Consiliului de Administraţie, Ministerul Educaţiei Naţionale
a aprobat funcţionarea următoarelor secţii: Atletism – nivel naţional, Aikido - nivel
naţional, Baschet – nivel naţional şi internaţional, Fotbal – Tenis - nivel naţional şi
29. Vitrina cu trofee.

internaţional, Modelism - nivel naţional şi internaţional, Rugby- nivel naţional, Şah
- nivel naţional şi internaţional.
Antrenarea studenţilor în activitatea sportivă de performenţa a condus la
obţinerea unor rezultate remarcabile la competiţiile naţionale şi internaţionale.
Palmares: Atletism: 6 titluri de Campioni Naționali, 2 medalii de argint, 2
medalii de bronz; Aikido: 7 titluri de Campioni Naţionali; Baschet: 11 titluri de
Campioni Naţionali, de 6 ori câştigătoare a Cupei României, câştigătoarea unei
ediţii a Supercupei României, câştigătoare FIBA EUROPE CUP (singura cupă
europeană câştigată la baschet de o echipă românească), 12 titluri de Maestru
Emerit al Sportului.

31. Etenul derby CSU Ploieşti –
32. CSU Ploieşti câştigătoarea FIBA
Universitatea Cluj-Napoca
EUROPE CUP în anul 2005.
Fotbal – Tenis: 5 titluri de vicecampioni naţionali, câştigătoarea unei ediţii a
Cupei României, locul 5 în Cupa Campionilor Europeni, 21 de medalii la probele
individuale, 8 titluri de Campioni Mondiali şi Campioni Europeni. 2 titluri de
Maestru Emerit al Sportului; Rugby: a participat în Divizia A; Şah: un loc 3 în
Superliga României, un titlu de Campion Mondial la juniori, 6 titluri de Campion
Naţional la juniori; Modelism: 12 titluri de Campioni Mondiali şi Campioni
Europeni, 72 titluri de Campioni Naţionali, de 14 ori câştigătoare a Cupei
României, un titlu de Maestru Emerit al Sportului.

33. CSU Ploieşti-Campionat Naţional. 34. CSU Ploieşti-Cupă Mondială
Rugby: a participat în Divizia A. Şah: un loc 3 în Superliga României, un titlu de
Campion Mondial la juniori, 6 titluri de Campion Naţional la juniori.
Avem convingerea că acest capitol destinat activităţii sportive de
performanţă din Universitatea Petrol - Gaze din Ploieşti, alături de celelalte

capitole, va constitui un bun prilej de apropiere între generaţii, de cunoaştere şi
recunoaştere a unor merite conturate în linii generale, precum şi o modestă
recompensă spirituală pentru cei care s-au implicat cu toată energia şi dragostea în
activitatea Clubului Sportiv Universitar Ploieşti.

Activităţile Societăţii Antreprenoriale Studenţeşti.
Societatea Antreprenorială Studenţească din cadrul Universităţii Petrol-Gaze
din Ploieşti (SAS-UPG) motor de dezvoltare a competenţelor antreprenoriale ale
tinerilor SMART, a fost înfiinţată în data de 20 iulie 2017 prin Hotărârea Senatului
Universitar.
Misiuni:
SAS-UPG reprezintă un mecanism de sprijinire, dezvoltare şi încurajare a
spiritului antreprenorial, în special în rândul studenţilor si absolvenţilor de
învăţământ superior, în vederea creşterii competitivităţii universităţilor din
România.
SAS-UPG îşi propune să schimbe mentalităţile studenţilor U.P.G., în sensul
transformării lor din căutători de locuri de muncă (job seekers) în creatori de locuri
de muncă (job creators) prin înfiinţarea de societăţi comerciale.
SAS-UPG îşi propune atragerea studenţilor motivaţi şi preocupaţi constant de
dezvoltarea lor personală şi profesională, prin furnizarea instrumentelor necesare
fundamentării noţunilor de interes general din domeniul antreprenorial, actualizate
permanent la schimbările din mediul economic.
SAS-UPG le oferă studenţilor informaţii viabile, pe care aceştia le pot folosi în
formarea propriilor idei referitoare la antreprenoriat şi la cerinţele pieţei
economice.
Activitatea Societăţii Antreprenoriale Studenţeşti:
➢ contribuie la identificarea abilităţilor antreprenoriale în rândul studenţilor şi
absolvenţilor;
➢ asigură familiarizarea studenţilor şi absolvenţilor cu activităţile specifice
mediului economic real;
➢ asigură educarea în domeniul antreprenoriatului prin programe centrate pe
student, orientate spre formarea unor elemente ale competenţelor
antreperenoriale necesare viitorilor absolvenţi;
➢ susţine în comunitatea locală, regională, naţională şi internaţională dezvoltarea
competenţelor antreprenoriale în mediul universitar;
➢ realizeaza legătura între mediul academic, cel preuniversitar şi mediul publicprivat, contribuind la dezvoltarea competenţelor antreprenoriale în rândul
tinerilor;
➢ promovează pe plan naţional şi internaţional imaginea Universităţii PetrolGaze din Ploieşti prin organizarea de conferinţe, simpozioane, workshop-uri,
cursuri de formare;
➢ susţine iniţiativele antreprenoriale ale studenţilor;

➢ organizează activităţi de tutoriat şi mentorat pentru studenţii care vor să
înfiinţeze start-up-uri;
➢ organizează sesiuni de proiecte de tip start-up, idei de afaceri;
➢ susţine evenimente prin care sunt prezentate posibile surse de finanţare sau
creditare accesibile studenţilor;
➢ încurajează colaborări mentor-student în vederea consolidării şi dezvoltării
unor competenţe antreprenoriale;
➢ elaborează materiale destinate informării şi orientării studenţilor în realizarea
planurilor de afaceri;
➢ organizează concursuri de idei de afaceri, sprijinind atât activităţile
întreprinderilor simulate, cât şi includerea eventualelor firme înfiinţate de
studenţi în clustere, organizaţii de clustere, reţele de organizaţii/entităţi
implicate în afaceri, care să poată susţine accesul la finanţări, accesul pe piaţă,
îmbunătăţirea condiţiilor-cadru pentru firme, promovarea antreprenoriatului.
SAS este condusă de un Consiliu Executiv format din şapte cadre didactice,
paisprezece studenţi, patru absolvenţi, cinci reprezentanţi ai mediului de afaceri.
Consiliul Executiv este condus de doamna Prof.univ.dr. Daniela Angela Buzoianu
în calitate de Preşedinte.
PROIECTE INIŢIATE ŞI IMPLEMENTATE de Societatea Antreprenorială
Studenţească în perioada 2017-2018
SAS-UPG a participat la competiţii de proiecte pentru atragerea resurselor
financiare nerambursabile, necesare dezvoltării activităţilor acestei entităţi. Au fost
înscrise în competiţie 10 proiecte din care 9 au obţinut finanţare şi unul este în curs
de evaluare.
1. Workshop științific interdisciplinar „ADMINISTRAREA AFACERILOR ÎN
INDUSTRIA DE PETROL ȘI GAZE”, coordonat de prof.univ.dr Daniela Angela
Buzoianu.
• organizat în data de 11 octombrie 2017, la ROMEXPO București;
• manifestare științifică la care au participat 127 studenți și 12 cadre didactice de
la cele cinci facultăți ale Universității Petrol - Gaze din Ploiești, reprezentanţi
ai organizaţiilor studenţeşti, specialiști de la Camera de Comerț și Industrie
Prahova, Agenția pentru Eficiență Energetică și Energii Regenerabile „AE3R
Ploiești-Prahova ;
• invitatul de onoare al evenimentului ştiinţific a fost prof.univ. dr. Marin Dinu,
Secretar General al AGER-DOCTOR HONORIS CAUSA al Universităţii
Petrol-Gaze din Ploieşti.
2. START-UP NATION SUMMIT AUTUMN EDITION
•
eveniment organizat în data de 16 octombrie 2017, de către Agenția pentru
Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului
Ploiești în colaborare cu Societatea Antreprenorială Studențească din Universitatea
Petrol-Gaze din Ploiești;
•
Participanţi : Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat
şi reprezentanţi ai conducerii ministerului, studenți și cadre didactice ale

Universității Petrol-Gaze din Ploiești, membri ai Consiliului Executiv al Societății
Antreprenoriale Studențești din cadrul UPG, beneficiari și aplicanți din cadrul
programului START UP NATION, reprezentanţi ai Fondului Național de Garantare
a Creditelor pentru IMM-uri, Băncii Comerciale Române, CEC Bank și ai mediului
de afaceri, prin Patronatul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii Prahova.

35. Standul de prezentare al UPG
36. Susţinerea lucrărilor ştiinţifice la
la ROMEXPO
ROMEXPO.
3. Panelul Științific „POLITICI MACROECONOMICE PENTRU
CREȘTEREA SUSTENABILĂ. SOLUȚII EFICIENTE ȘI AȘTEPTĂRI
SOCIALE”, coordonator prof.univ.dr Daniela Angela Buzoianu.
•
Evenimentul a avut loc în data de 25 octombrie 2017;
•
Organizatorii panelului: Societatea Antreprenorială Studențească din UPG,
Facultatea de Științe Economice, Asociația Generală a Economiștilor din România
(AGER), Asociația Generală a Economiștilor din România- Filiala Prahova;
•
Invitații speciali ai evenimentului științific: prof. univ. dr. Marin Dinu,
Secretar General al AGER; prof.univ.dr. Cristian Socol, vicepreședinte al AGER;
prof.univ.dr. Leonardo Badea, vicepreședinte al AGER.
•
La eveniment au participat 100 de studenţi şi cadre didactice.

37. Deschiderea evenimentului cu
38. Participanţii la panelul ştiinţific:
Prof.univ.dr Daniela Angela Buzoianu studenţi, cadre didactice,
Preşedintele SAS.
specialişti.
4. Sesiunea națională de comunicări științifice studențești „ECONOMIA ȘI
SOCIETATEA DIGITALĂ”, coordonator conf.univ. dr. Aurelia Pătraşcu.

•
Evenimentul ştiinţific s-a derulat în perioada 2-4 noiembrie 2017 şi a fost
organizat de Facultatea de Ştiinţe Economice împreună cu Societatea
Antreprenorială Studenţească din UPG;
•
Proiectul a fost finanţat de Ministerul Educaţiei Naţionale;
•
La competiţie au fost înscrise 13 lucrări ale celor 32 de participanţi care leau elaborat individual sau în echipă;
•
Au participat studenţi de la Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti,
Universitatea Valahia din Târgovişte, Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava,
Universitatea Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu;
•
Partenerii evenimentului: Asociația Generală a Economiștilor din România
(AGER)-Filiala Prahova, Banca Comercială Română, S.C. METATOOLS S.R.L și
S.C. BOCRIS SRL.

39. Deschiderea evenimentului cu
40.Participanţii la evenimentul ştiiţific.
DecanulFacultăţii de Ştiinţe Economice,
Conf.univ.dr. Aurelia Pătraşcu.
5. Sesiunea Națională de Comunicări Ştiințifice Studențești „SURSELE DE
ENERGIE ÎN DEZVOLTAREA ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR
DURABILE, coordonator prof.univ.dr Daniela Angela Buzoianu.
•
Evenimentul ştiinţific s-a derulat în perioada 16-18 noiembrie 2017;
•
Proiectul a fost finanţat de Ministerul Educaţiei Naţionale;
•
La competiţie au fost înscrise 19 lucrări, elaborate de 39 de participanţi
care au lucrat individual sau în echipă;
•
Au participat studenţi de la Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti,
Universitatea Valahia din Târgovişte, Academia de Ştiinţe Economice din
Bucureşti;
•
Partenerii evenimentului: Asociația Generală a Economiștilor din România
(AGER)-Filiala Prahova, Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din
România - Filiala Prahova şi Banca Comercială Română.
6. „SIMULATORUL DE BUSINESS - Educație managerială prin educație
digitală în mediul academic”, coordonator conf.univ. dr. Gabriela Oprea.
•
Concursul s-a desfasurat în perioada 16-18 noiembrie 2017;

•
Competiţia a fost creată pornind de la premisa că tinerii au nevoie de
instruire și mentoring, pentru a le facilita trecerea de la școală la viața activă;
•
La concurs s-au înscris 6 echipe respectiv 31 de studenţi participanţi,
coordonaţi de 8 cadre didactice;
•
Studenţii şi cadrele didactice participante la eveniment au fost de la
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, Universitatea București, Universitatea din
Petroșani, Universitatea Valahia din Târgoviște, Universitatea Danubius din Galați,
Universitatea Politehnică Timișoara;
•
Partenerii principali : Christof Industries, Timken, Conpet, Procter &
Gamble, Neptun Câmpina, Maspex.

41. Deschiderea oficială a sesiunii
cu Preşedintele SAS Prof.univ.dr.
Daniela Angela Buzoianu.

43. Studenţi în competiţie.

42. Studenţii care au obţnut premii la
competiţie împreună cu lector univ.dr.
Alina Brezoi,Prodecan şi lector univ.dr.
Loredana Păunescu.

44. Conf.univ.dr.Gabriela Oprea cu echipa.
de evaluatori.
7. Workshop „SOCIETATEA ANTREPRENORIALĂ STUDENȚEASCĂ MOTOR DE DEZVOLTARE A COMPETENȚELOR ANTREPRENORIALE
ALE STUDENȚILOR ȘI ABSOLVENȚILOR UNIVERSITĂȚII PETROL-GAZE
DIN PLOIEȘTI (SAS-UPG)”, coordonator prof.univ.dr Daniela Angela Buzoianu.
•
Evenimentul s-a desfăşurat în data de 11 decembrie 2017 şi a a fost
organizat de Societatea Antreprenorială Studenţească împreună cu Facultatea de
Ştiinţe Economice;

•
Partenerii evenimentului : Facultatea de Ingineria Petrolului și Gazelor;
Facultatea de Tehnologia Petrolului și Petrochimie; Facultatea de Inginerie
Mecanică și Electrică; Facultatea de Litere și Științe; Societatea Antreprenorială
Studențească din cadrul Universității Valahia din Târgoviște; Agenția pentru
Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului
Ploiești; Camera de Comerţ şi Industrie Prahova; Patronatul Întreprinderilor Mici și
Mijlocii Prahova; Liga Studenților din Universitatea Petrol-Gaze; SPE Student
Chapter UPG Ploiești, Asociaţia Studenţilor Europeni AEGEE Ploieşti;
Organizatia Studenților din UPG Ploiești; Liga Studenților Basarabeni;
Departamentul de Relații Internaționale din cadrul UPG; EXELO
Training&Development;
•
Participanţi: 90 de studenți și 10 cadre didactice din cadrul Universității
Petrol-Gaze; Membrii Consiliului Executiv al Societății Antreprenoriale
Studențești din cadrul Universității Petrol-Gaze; reprezentanți ai mediului de
business; reprezentanți ai Consiliului Executiv al Societății Antreprenoriale
Studențești din cadrul Universității Valahia din Târgoviște.

45. Deschiderea oficială a evenimentului cu Preşedintele SAS Prof.univ.dr.
Daniela Angela Buzoianu.
8. Workshop „DIRECȚII DE INTERES ALE FIRMELOR ROMÂNEȘTI ÎN
CONSULTANȚA ȘI CERCETAREA APLICATĂ, ACORDATE DE
MEDIUL UNIVERSITAR”, coordonator prof.univ.dr Daniela Angela Buzoianu.
•
Lucrările s-au desfăşurat în data de 5 decembrie2017;
•
Evenimentul a fost organizat de Asociaţia Facultăţilor de Economie din
România, Societatea Antreprenorială Studenţească din UPG şi Facultatea de Ştiinţe
Economice;
•
Parteneri : Facultatea de Tehnologia Petrolului și Petrochimie, Facultatea
de Ingineria Petrolului și Gazelor, Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică,

Uniunea Generală a Industriașilor din România (U.G.I.R.)- filiala Prahova, Camera
de Comerţ şi Industrie Prahova, Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii
Prahova, Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați, Filiala Prahova;
Asociaţia Generală a Economiştilor, filiala Prahova;
•
Participanţi: reprezentanți ai Ministerului Cercetării și Inovării;
reprezentanți ai mediului de business; cadre didactice din UniversitateaPetrolGaze; studenți ai Universității Petrol-Gaze; membrii Consiliului Executiv al
Societății Antreprenoriale Studențești din UPG; reprezentanți ai autoritățiilor
publice centrale și locale.
9. ȘCOALA DE EXCELENȚĂ ÎN TURISM ȘI ANTREPRENORIAT,
coordonator lector univ.dr. Alina Brezoi
•
Evenimentul s-a desfăşurat în perioada 18-20 aprilie 2018 şi a fost finanţat
de Ministerul Educaţiei Naţionale;
•
Organizatori: Societatea Antreprenorială Studenţească şi Facultatea de
Ştiinţe Economice din UPG;
•
Participanţi: 58 de studenți din centrele universitare membre ale
Consorțiului „ACADEMICA +” și ale Asociației Facultăților de Economie din
România (AFER): Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești; Academia de Studii
Economice București, Universitatea Transilvania din Brașov; Universitatea
Constantin Brâncuși Târgu-Jiu, Universitate Valahia din Târgoviște; Universitatea
Lucian Blaga Sibiu; Universitatea "Ștefan cel Mare" Suceava; Universitatea
"Dunărea de Jos" Galați, Universitatea din Oradea, Universitatea din Petroșani.

46. Organizatori şi parteneri
47. Festivitatea de premiere.
10. SOCIETĂȚILE ANTREPRENORIALE STUDENȚEȘTI ÎN ROMÂNIA
STUDENŢILOR CREATIVI, coordonator prof.univ.dr Daniela Angela
Buzoianu.
•
Evenimentul s-a desfăşurat în perioada 18-20 aprilie 2018 şi a fost finanţat
de Ministerul Educaţiei Naţionale;
•
Organizatori: Societatea Antreprenorială Studenţească şi Facultatea de
Ştiinţe Economice din UPG;
•
Participanţi: 50 de studenți ai centrelor universitare membre ale
Consorțiului „ACADEMICA +” și ale Asociației Facultăților de Economie din
România (AFER): Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești; Academia de Studii

Economice București, Universitatea Transilvania din Brașov; Universitatea
Constantin Brâncuși Târgu-Jiu, Universitate Valahia din Târgoviște; Universitatea
Lucian Blaga Sibiu; Universitatea "Ștefan cel Mare" Suceava; Universitatea
"Dunărea de Jos" Galați, Universitatea din Oradea, Universitatea din Petroșani.

48. Participanţii la eveniment
49.Târgul firmelor de exerciţiu.
11. ZILELE UNIVERSITARE EUROPENE, ediţia a V-a, coordonator
Prorector prof.univ.dr Daniela Angela Buzoianu.
•
Proiect iniţiat şi implementat din anul 2013 până în anul 2018 de
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, Centrul Pentru Proiecte, Programe şi
Evenimente Cultural-Artistice, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Casa de Cultură
a Studenţilor ;
•
Evenimentele au avut loc în perioada 9-11 mai 2018, sub deviza „Împreună
pentru Europa”;
În cadrul proiectului au fost organizate evenimente ştiinţifice şi educative nonformale (culturale, artistice, sportive)
• SIMPOZIONUL ŞTIINŢIFIC STUDENŢESC NAŢIONAL ŞI
INTERDISCIPLINAR „EDUCAȚIE ȘI DEZVOLTARE SUSTENABILĂ ÎN U.E.
28” , finanţat de Ministerul Educaţiei Naţionale a fost organizat de Societatea
Antreprenorială Studenţească împreună cu Facultatea de Ştiinţe Economice din
UPG.
Domeniile abordate au fost următoarele: Educație formală - educație
europeană, educație antreprenorială, educație managerială, educație financiară,
educație digitală, educație ecologică, educația consumatorului;Educație nonformală - educație estetică, educație culturală, educație artistică, educație fizică,
sportivă, entertainment.
Scopul proiectului l-a reprezentat stimularea performanțelor studenților în
activitatea de cercetare științifică, educarea tinerilor în spiritul valorilor europene,
dezvoltarea sustenabilă a învățământului universitar din România, afirmarea
europeană a tinerilor implicați în activități de natură educațională și culturală.
În competiţie s-au înscris 87 de studenţi cu 38 de lucrări elaborate în echipa sau
individual.

50. Prezentarea lucrărilor ştiinţifice în cadrul simpozionului.

51. Dezbateri studenţi-invitaţi.
• Workshop „PROIECTE CULTURALE EUROPENE”.
• Evenimentul cultural-artistic „ÎMPREUNĂ PENTRU EUROPA” prezentat
de formaţiile Casei de Cultură a Studenţilor în sala de sport a Universităţii.
• UNIVERCITY PARTY, spectacol susţinut de formaţiile artistice
studenţeşti pe scena Casei de Cultură a Studenţilor.
Patrenerii proiectului ZILELE UNIVERSITARE EUROPENE: Teatrul
Toma Caragiu Ploiești, Filarmonica Paul Constantinescu „Ploiești”, Camera de
Comerț și Industrie Prahova, Casa de Cultură a Studenților Ploiești, Colegiul
Economic „Virgil Madgearu”, Muzeul Judeţean de Ştiinţele Naturii, Liga
Studenților din Centrul Universitar Ploiești, Organizația Studenților din UPG
Ploiești, Departamentul de Activităţi Motrice şi Sport Universitar din UPG.

52.”Împreună pentru Europa”, eveniment cultural-artistic.
12. Societatea Antreprenorială Studenţească din Universitatea noastră a participat
în anul 2018 la competiţia de proiecte organizată de Consiliul National pentru
Finanţarea Ȋnvăţământului Superior, Fondul de Dezvoltare Instituţională şi a
obţinut finanţarea proiectului „SAS-UPG-MOTOR DE DEZVOLTARE A
COMPETENŢELOR ANTREPRENORIALE ALE TINERILORM SMART”.
Scopul proiectului este dezvoltarea capacităţii viitorilor antreprenori de a
elabora planuri de afaceri viabile în vederea pregătirii dinamice pentru piaţa
muncii. Studenţii participanţi la proiect au posibilitatea să-şi continue dezvoltarea
personală în domeniul antreprenoriatului în cadrul SAS-urilor care funcţionează în
învăţământul superior, contribuind la sustenabilitatea proiectelor viitoare, derulate
de SAS-urile universitare.
Activităţile derulate în cadrul proiectului sunt:
• Inaugurarea spaţiului dedicat proiectului (sala IP8);
• Workshop-ul „Antreprenoriat şi Dezvoltarea Afacerilor pentru IMM-uri”
cu participarea unor antreprenori de succes;
• Programul de coaching pentru dezvoltarea competenţelor antreprenoriale,
în vederea elaborării planurilor de afaceri pentru obţinerea de finanţare
nerambursabilă cu aplicabilitate pentru programul START-UP NATION;
• Simulatorul de business cu adoptarea unor scenarii privind desfăşurarea
activităţii unei organizaţii economice în cadrul unor echipe mixte: studenţi de la
UPG Ploieşti şi studenţi din alte centre universitare.
Ȋn luna august 2018, a fost depus spre finanţare din fonduri europene, în
cadrul Programului Operaţional Capital Uman (POCU), proiectul BURSA
STUDENT ANTREPRENOR, dedicat creşterii participării studenţilor din
categorii vulnerabile la programele de studii de licenţă,proiect coordonat de
prof.univ.dr. Pascu Mihai Coloja, Rectorul Universităţii Petrol-Gaze din Ploiești.
Asteptăm evaluarea proiectului!
Este de remarcat şi apreciat interesul cadrelor didactice şi al studenţilor din
Universitatea Petrol-Gaze şi în special de la Facultatea de Ştiinţe Economice,
pasiunea şi dedicarea cu care se implică în elaborarea proiectelor de finanţare
pentru activităţile extracurriculare, educative non-formale şi pentru sprijinirea
studenţilor din categorii vulnerabile.

