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INVITAȚIE PARTENERI 

PROIECTE CALENDAR ACTIVITĂȚI CCSS TEI 2021 

 

 

In conformitate cu prevederile: 

- Ordinului MTS nr 610/09.06.2020 pentru aprobarea Metodologiei pentru organizarea acțiunilor Caselor de Cultura ale Studenților si ale 

Complexului Cultural Sportiv Studențesc Tei cu modificările şi completările ulterioare; 

- Calendarului de acțiuni aprobat prin nota MTS 7273/16.06.2021; 

 

CCSS Tei anunța organizarea acțiunilor de mai jos si invita structurile interesate (asociații studențești si de tineret, autorități, instituții, agenții naționale, 

organisme naționale si internaționale) sa ne transmită o scrisoare de intenție in formatul atașat: 
 

Denumire acțiune Scop acțiune Tip acțiune Perioada/loc de 

desfășurare 

1 

Student Dojo Digitalizarea activităților studențești 
Curs educație non-

formala 

CCSS Tei, 

 Iunie -decembrie 

2021 

2 

First Step in Business. 
Implicarea studenților în 

mediul antreprenorial. 

workshop si mentorat 

online pe tema 

antreprenorialului 

Online pe ZOOM, 

octombrie – 

decembrie 2021 

3 

Scoala de proiecte 

Dezvoltarea calitativă și cantitativă a 

procesului de implementare de proiect 

pentru studenții din București 

Workshop 
Iunie – decembrie 

2021 

http://www.studentparc.ro/
http://www.ccsstei.ro/
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4 

Voluntari in nutriție 
Abordarea unui stil de viață sănătos în 

rândul studenților 

Webinarii/workshop 

uri 
Oct – dec 2021 

5 
Digital Camp Digitalizarea acțiunilor studențești workshop,  

Iulie – decembrie 

2021, CCSS Tei 

6 

StudEco 

Scopul proiectului are în vedere 

reducerea principalilor factori de 

poluare prin activități, pentru a 

promova calitatea vieții. 

Training, campanie 

de ecologizare 

București, CCSS Tei, 

sept - oct  2020 

7 

Training Consiliere și 

Orientare în Carieră  

Dezvoltarea capacității studenților din 

București de a armoniza studiile 

realizate, abilitățile proprii cu ofertele 

angajatorilor din România. 

Curs online Iunie – dec 2020 

8 
Tei Summer Camp Sea -  

Tei Summer Camp 

Mountain 

Diversificarea modalităților de 

petrecere a timpului liber; promovarea 

de programe vocaționale  si activități 

sportive 

Concursuri sportive; 

tabără;  
Iulie-dec 2021 

9 
NEXT LEADER Digitalizarea acțiunilor studențești 

Curs educație non-

formala 

CCSS Tei, iunie- 

decembrie 2021 

10 

Marketing digital 

Creșterea capacitații studenților din 

București de a deprinde abilitați in 

domeniul marketingului digital 

 

Curs, training 

Iunie-decembrie 

2021-Zoom 

11 
Let the Pandemic one 

Step Behind 

Reducerea efectelor negative pe care le 

are pandemia asupra studenților din 

București 

Workshop uri 
Iunie-decembrie 

2020-Online 

http://www.studentparc.ro/
http://www.ccsstei.ro/
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12 
Gala Asociației 

Studenților la Istorie 

”Dacia” 

Recunoașterea activității voluntarilor 

din cadrul Asociației Studenților la 

Istorie ”Dacia” și a membrilor din 

ONG-urile  partenere 

Acțiune culturală  
Iunie-Septembrie 

2021 

13 Criminalistică și 

Criminologie, ediția X 

 

Introducerea tinerilor în lumea 

criminalisticii și criminologiei 

 

Conferințe, 

workshop-uri, 

treasure hunt 

Online și fizic 

(București) 

14 

Training Educație 

Financiară 

 

Dezvoltarea de competențe transversale 

necesare studenților pentru a fi activi în 

comunitate, așa cum este educația 

financiară 

 

Curs online 

  

Online (Zoom) 

Iunie-Decembrie 

2021 

15 Gala Asociației 

Studenților din 

Universitatea 

București 

Promovarea voluntariatului si a 

implicării civice a studenților în cadrul 

comunităților în care trăiesc. 

Acțiune culturală 
Iunie- 

Septembrie.2021 

16 

Film de Litere si Tei 
Dezvoltarea gândirii critice in rândul 

studenților. 
Proiecție film 

Iunie- 

Octombrie.2021 

Partenerul de proiect împarte cu CCSS Tei proiectului un scop comun, ce urmează să fie realizat prin implementarea proiectului si poate suporta 

co-finanțarea proprie. Partenerul va trebui să nominalizeze o echipă de proiect care să poată gestiona implementarea acestui proiect si sa asigure resursele 

materiale, financiare si umane necesare. 

 

Intocmit: 

Marin Broboana – Consilier 

Carmen Elena Tufagiu - Consilier 

http://www.studentparc.ro/
http://www.ccsstei.ro/

