
 
 

Programul de desfăşurare a activităţilor grupului ţintă în Şcoala de vară pentru elevi  
„Vreau să fiu student”- MECSTUD 

Grupa 2: Liceul „Gheorghe Ruset Roznovanu” Roznov 
 

Servirea mesei: Mic dejun – 7:30-8:00 
Prânz: 13:00 – 14:00 

Cina: 19:00 – 20:00 
 

Ziua Ora, activitatea și locul de desfășurare 

Ziua 1  
(26 

iunie 
2022) 

11,00 - 13,30  Cazarea - Primirea celor 2 grupe de elevi și a profesorilor însoțitori – Cămine din Campusul 
”Tudor Vladimirescu” (TV) 

13,30 - 15,00  Servirea mesei de prânz   

15,00 - 16,00 ”Cine suntem noi, studenții?” - prezentare realizată de Liga studenților  LSM 

16,00 - 19,00  Tur ghidat în Campusul studențesc și academic TUIASI 

19,00 - 20,00  Servirea mesei de seară  

20,00-22,00  Program relaxare – concluzii și pregatirea pentru somn 

Ziua 2 
(27 

iunie 
2022) 

7,30 - 9,00  Servirea mesei de dimineață    

9.00 – 10.45 Curs festiv de deschidere a  Şcolii de vară pentru elevi ”Vreau să fiu student”- MECSTUD  

10,45 - 11,15  Pauză - supliment masă (apă, suc, gustare) 

11,15 – 13,00  Primirea celor 2 grupe de elevi și a consilierilor profesori, la Facultatea de Mecanică –Turul 
Facultăţii de Mecanică (vizitarea şi prezentarea laboratoarelor facultăţii), fiecare grupă pe traseul ei.  

13,00 – 15,00  Deplasare în campusul TV,  Servirea mesei de prânz  

15,00-19,00  Vizitatea centrului vechi al oraşului şi turnul Mânăstirii Golia   

19,00 - 20,00  Servirea mesei de seară   

20,00-22,00  Program de relaxare – concluzii, pregatirea pentru somn 

Ziua 3  
(28 

iunie 
2022) 

7,30 - 9,00  Servirea mesei de dimineață   

9,00 - 10,45  C1 ”De ce rămânem blocați în trafic” - curs aplicativ de simulare a traficului urban, Grupa2 –  

10,45 - 11,15  Pauză-supliment masă  (apă, suc, gustare) 

11,15 - 13,00  C1 ”Și eu pot proiecta” - curs aplicativ de proiectare asistată de calculator, Grupa 2  

13,00 – 15,00  Servirea mesei de prânz  

15,00 - 16,30  Prezentarea bazei sportive - jocuri sportive, Grupa 2 

16,30 - 19,00  “Meseriile viitorului” -Sesiune de consiliere și orientare profesională, Grupa 2  

19,00 - 20,00  Servirea mesei de seară   

20,00-22,00  Program relaxare – concluzii, pregatirea pentru somn. 

Ziua 4  
(29 

iunie 
2022) 

7,30-9,00  Servirea mesei de dimineață   

9,00 - 10,45  C2  ”De ce rămânem blocați în trafic” - curs aplicativ de simulare a traficului urban, Grupa2  

10,45 - 11,15  Pauză - supliment masă (apă, suc, gustare) 

11,15 - 13,00  C2 ”Și eu pot proiecta” - curs aplicativ de proiectare asistată de calculator, Grupa 2  

13,00 – 15,00  Servirea mesei de prânz  

15,00-19,00  Tur ghidat Casa Studenților şi Biblioteca Centrală Universitară (Grupa 1 și Grupa 2) 

19,00-20,00  Servirea mesei de seară   

20,00 – 22,00  Vizionare film - Cinema City Iaşi (De la 19:00) 

Ziua 5  
(30 

iunie 
2022) 

7,30-9,00  Servirea mesei de dimineață   

9,00 - 10,45  C3  ”De ce rămânem blocați în trafic” - concurs cu premii, Grupa 2 

10,45 - 11,15  Pauză-supliment masă (apă, suc, gustare) 

11,15 - 13,00  C3 ”Și eu pot proiecta”- concurs cu premii, Grupa 2  

13,00 – 14,00  Servirea mesei de prânz (Masa la ora 12:30) 

14,00-19,00  „Cum este organizat un aeroport?” -  vizită ghidată  la Aeroportul  Internaţional Iaşi  

19,00 - 20,00  Servirea mesei de seară   

20,00-22,00  Program relaxare – concluzii, pregatirea pentru somn 

Ziua 6  
7,30-9,00  Servirea mesei de dimineață   

9,00 - 11,15  ”Ce invaţă studenţii de la Facultatea de SIM?” - vizită la Facultatea de SIM,   Grupele 1și 2 



(1 iuie 
2022) 

10,45 - 11,15  Pauză-supliment masă (apă, suc, gustare) 

11,15 – 13,00  Ce invaţă studenţii de la Facultatea de CMMI?” – vizită la Facultatea de CMMI, Grupele 1 și 2 

13,00 – 14,00  Servirea mesei de prânz  

14,00-19,00  Vizitarea Palatului Culturii și a Complexului Palas Mall 

19,00 - 20,00  Servirea mesei de seară   

20,00-22,00  Program relaxare – concluzii, pregatirea pentru somn 

Ziua 7 
 (2 

iulie 
2022) 

7,30-8,00  Servirea mesei de dimineață   

9,00 – 13,00  Vizită în Parcul Expoziţiei  și Grădina Botanică 

13,00 – 15,00  Servirea mesei de prânz 

15,00 – 18,00 Program administrativ (Liber) 

18,00 – 19,00  Servirea mesei de seară   

19,30 -21,30  Spectacol de teatru  ATENEU 

Ziua 8   
(3 

iulie 
2022) 

8,00 - 9,00  Servirea mesei de dimineață   

9,00 - 18,00 Drumeție și ecologizare - Dealul Repedea, jocuri tematice. Servirea mesei de prânz  tip picnic 

19,00 - 20,00  Servirea mesei de seară   

20,0-22,00  Program relaxare – concluzii, pregatirea pentru somn. 

Ziua 9  
(4 

iulie 
2022) 

7,30 - 9,00  Servirea mesei de dimineață   

9,00 - 10,45  ”Ce este energia curată” - curs aplicativ de utilizare a energiilor neconv., Grupa 2  

10,45 - 11,15  Pauză-supliment masă (apă, suc, gustare) 

11,15 - 13,00  ”Cât de mult poluează automobilul meu” - curs aplicativ, Grupa 2 

13,00 – 15,00  Servirea mesei de prânz  

15,00 – 17,00  ”Ce invaţă studenţii de la Facultatea de ETTI?”- vizită la Facultatea de ETTI, Grupele 1 și 2  

17,00-19,00  Vizită ghidată la Biblioteca TUIASI, Aula Magna „Carmen Sylva”, Sala Paşilor pierduţi  

19,00 - 20,00  Servirea mesei de seară   

20,0-22,00  Program relaxare – concluzii, pregatirea pentru somn 

Ziua 
10  
(5 

iulie 
2022) 

7,30 - 9,00  Servirea mesei de dimineață   

9,00 - 10,45  ” Masina inteligentă ”- atelier de lucru, Grupa 2  

10,45 - 11,15   Pauză-supliment masă (apă, suc, gustare) 

11,15 - 13,00  ” Și eu pot face un roboțel”- atelier de lucru, Grupa 2 

13,00 – 15,00  Servirea mesei de prânz  

15,00- 19,00  Competiţie sportivă: meci de fotbal – băieţi; meci de volei – fete,  Grupa 1 și Grupa 2  

19,00 - 20,00  Servirea mesei de seară   

20,0-22,00  Program relaxare – concluzii, pregatirea pentru somn 

Ziua 
11 
(6 

iulie 
2022) 

7,30 - 9,00  Servirea mesei de dimineață   

9,00 - 10,45  ”Cum se rup piesele din oțel ?”- atelier de lucru, Grupa 2  

10,45 - 11,15  Pauză-supliment masă (apă, suc, gustare) 

11,15 - 13,00  ”Motorul inima automobilului”- atelier de lucru, Grupa 2 

13,00 – 15,00  Servirea mesei de prânz  

15,00 - 16,30  „Nediscriminarea – egalitatea de şanse în carieră”- Sesiune de consiliere și orientare prof., 
Grupa 2  

16,30 - 19,00  “Eu și cariera mea. Eu sunt - eu vreau - eu pot” - Sesiune de consiliere și orientare prof., Grupa 
2 

20,00 - 22,00  Vizionare film  LSM în aer liber 

Ziua 
12 
(7 

iulie 
)2022) 

7,30-9,00  Servirea mesei de dimineață   

9,00-13,00  Vizită de studii la S C BorgWarner ROMÂNIA SRL  

13,00 – 15,00  Servirea mesei de prânz  

15,00- 19,00  Competiţie sportivă: Meci de fotbal – băieţi - Grupa câştigătoare –Echipa LSM ; Fetele fac 
galerie; Meci de volei – fete - Grupa câştigătoare –Echipa LSM; Băieţii fac galerie 

19,00 - 20,00  Servirea mesei de seară   

20,0-22,00  Program relaxare – concluzii, pregatirea pentru somn 

Ziua 
13  

7,30-9,00  Servirea mesei de dimineață   

9,00-13,00  Vizită  la Muzeul unirii,  Muzeul Petru Poni şi Muzeul M. Kogălniceanu din Iaşi 

http://www.researchforindustry.ro/site/viewCompany/76
http://www.researchforindustry.ro/site/viewCompany/76


(8 
iulie 

2022) 

13,00 – 15,00  Servirea mesei de prânz  

15,00-19,00  Vizită de studii la S.C. Panifcom - Ferma agricolă Vlădeni, jud. Iaşi 

19,00 - 20,00   Servirea mesei de seară   

20,0 - 22,00  Program relaxare – concluzii, pregatirea pentru somn 

Ziua 
14 
(9 

iulie 
2022) 

7,30 - 9,00  Servirea mesei de dimineață   

9,00 - 13,00  Vizită de studii la S.C. Continental S.A. Iaşi (Curs festiv) 

13,00 - 15,00  Servirea mesei de prânz  

15,00 - 19,00  Curs festiv de închidere a Şcolii de vară pentru elevi „Vreau să fiu student ”- MECSTUD; 
Acordarea diplomelor de participare; Acordare premii 

19,00 - 20,00  Servirea mesei de seară   

20,00 - 22,00  „ Mecanica are talente ”– Program artistic prezentat de studenţii Facultatea de Mecanică 

Ziua 
15 
(10 
iulie 

2022) 

7,30-9,00  Servirea mesei de dimineață   

9,00-13,00  Decazarea de la cămine și însoțirea participanților la punctele de plecare spre orașele de 
reședință  
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