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Inițiat de UAIC, “Marșul absolvenților” pe Universitate și apoi pe centrul universitar Iași, pentru 

universitățile publice, are deja o tradiție de 9 ani! 

 

Detalii logistice: 

A. Participanții: profesori și absolvenți ai programelor de licență, master și doctorat, precum și 

studenți de la universitățile publice: 

a. Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”din Iași (UAIC) 

b. Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” (UTI) 

c. Universitatea de Medicină și Farmacie “Gr. T. Popa” (UMF) 

d. Universitatea de Arte “George Enescu” (UAGE) 

e. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” 

din Iași (USAMV) 

f. alte universități invitate de Primăria Municipiului Iași. 

B. Intervale orare – acestea sunt pentru UAIC și au fost decise în urma discuțiilor din cadrul unor 

întâlniri de lucru, a experiențelor din anii trecuți și pe baza intervalelor propuse de organizatori: 

17:30 – 18:00 – Preluarea tricourilor, stegulețelor și baloanelor de către profesorii 

reprezentanți alumni din fiecare facultate și a steagurilor cu lance de 

către studenții reprezentanți din Senat [loc de întâlnire Sala Pașilor 

Pierduți] 

18:00 – 18:30 – Adunarea și organizarea profesorilor și studenților pentru plecarea 

de la UAIC (pe trotuarul din fața corpului A – reprezentanți ai 

conducerii UAIC, profesorii, studenții senatori care vor purta 

steagurile și pe esplanada din fața corpului B – studenții UAIC, 

grupați pe facultăți); 

18:40 – 19:00 – Marș festiv de la UAIC [vom aștepta studenții de la UTI, UMF și 

UAGE] -> Aleea Gr. Ghica -> Stadionul „Emil Alexandrescu” (studenții 

de la USAMV vor fi deja pe stadion când vom ajunge noi) 

app. 19:15 – 19:45 – Ceremonia “Absolvent 2016” 

20:00 – 22:30 – Concert Delia, Mihail si DJ Antoine 

C. Traseul – până la locul în care va avea loc ceremonia, traseul este diferit în funcție de locația 

universităților și pentru că în acest an concertul va avea loc pe Stadionul “Emil Alexandrescu”, va fi 

altul decât cel cu care ne-am obișnuit. 
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Includem mai jos traseul pentru UAIC. 

UAIC (Corpurile A și B) -> B-dul Carol I -> Aleea Gr. Ghica -> Stadionul “Emil Alexandrescu” 

 

D. Implicarea conducerii facultăților și a responsabililor alumni: 

 Mobilizarea unui grup de cel puțin 6 profesori/ conferențiari/ lectori/ asistenți 

universitari de la facultățile cu un număr mai mare de studenți și 3 profesori/ 

conferențiari/ lectori/ asistenți universitari de la facultățile cu un număr mai mic, care 

vor participa la marș împreună cu studenții și vă vor sprijini în organizarea 

evenimentului pe facultate; 

 Găsirea în facultățile dumneavoastră (la administrator/ secretariat/ depozit etc.) a 

banner-ului sau steagului facultății și trimiterea unei confirmări către noi: 
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Facultatea Banner-ul/ Steagul facultății Confirmare 

Biologie   

Chimie   

Drept   

FEAA   

Educație Fizică și Sport   

Filozofie   

Fizică   

Geografie și Geologie   

Informatică   

Istorie   

Litere   

Matematică   

Psihologie și Științe ale Educației   

Teologie Ortodoxă   

Teologie Romano-Catolică   

CSE   

 

 Stabilirea cu cel târziu o zi înainte de marș, a studenților care vor purta bannerul și/sau 

steagul facultății și asigurarea că vor participa în acea zi la eveniment; 

 Asigurarea că participanții din cadrul facultății dumneavoastră știu care este locul de 

întâlnire și coordonarea grupării înainte de marș (între 17:30-19:45), după cum urmează: 

o corpul A – 16 studenți reprezentanți din Senat și/sau consiliile facultăților care 

vor duce steagurile (1 steag – UAIC + 15 steaguri ale facultăților) și profesorii 

desemnați de la fiecare facultate pe trotuarul din fața corpului A și scările de la 

intrarea principală din Universitate; 

o corpul B – toți studenții grupați pe facultăți, pe esplanada din fața corpului B; 

 Păstrarea legăturii cu nucleul care se ocupă de organizarea Marșului Absolvenților prin 

intermediul listei de discuții pentru reprezentanții alumni (pentru a trimite un mesaj 

tuturor reprezentanților, introduceți la destinatar această adresă: 

alumni_uaic@lists.resursepsy.ro); 

 Începând cu ora 17:30, pe 27 Mai reprezentanții alumni: 

o vor prelua împreună cu studentul/studenții reprezentant în Senat și/sau în 

Consiliul facultății materialele promoționale (tricouri, stegulețe și baloane), 

respectiv steagul cu lance. Se vor asigura că materialele promoționale sunt 

împărțite absolvenților 2016 (fiecare facultate va primi un număr de tricouri 

direct proporțional cu numărul studenților) – loc de întâlnire Sala Pașilor 

Pierduți; 

o vor prelua odată cu materialele promoționale, biletele de intrare la concertul de 

pe stadion. Aceste bilete sunt oferite de Primăria Iași și vor fi distribuite tuturor 

studenților participanți la marș (absolvenți 2016 și colegii acestora). Biletele 

distribuite sunt o măsură de asigurare a securității pe stadion, stabilită de ISU) 
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o vor îndruma studenții reprezentanți din Senat, care vor purta steagurile din 

flancul din față spre punctul de întâlnire cu domnul Adrian DĂMĂCIANU – Sala 

Pașilor Pierduți din corpul A 

o vor comunica tuturor studenților participanți la marș aspectele logistice, înainte 

de a porni: 

 anii terminali vor sta pe teren iar studenții din alți ani de studiu vor sta în 

tribune; 

 pe durata ceremoniei vor adopta o atitudine solemnă și decentă și vor 

coopera cu moderatorul de pe scenă (probabil Daniel BUZDUGAN) 

E. Responsabili – coordonarea Marșului Absolvenților (UAIC) 

 Adrian DAMĂCIANU (departamentul Media UAIC) – coordonare, securitate, steaguri; 

 Crina Ecaterina SANDU (Fundația Alumni UAIC) – materiale promoționale, bilete pentru 

concert, robe, organizare; 

 Echipa DSSA (Diana CHIHAIA, Alma ANDREI, Irina ȘUBREDU, Gabriela ENĂȘESCU, Noemi 

BOMHER, Toma STOLERU) 

 

Detalii privind canalele folosite pentru promovarea “Marșului absolvenților” la UAIC: 

 Site-ul UAIC și 360.uaic; 

 Social media (Facebook, Twitter etc.) – pe toate paginile oficiale ale UAIC, a DSSA, ale 

Fundației Alumni, a facultăților UAIC; 

 Comunicări, email-uri de la studenții din Senatul UAIC (către studenții din consiliile 

facultăților și mai departe, reprezentanților studenților din fiecare an de studii); 

 Email-uri de la profesorii și studenții responsabili cu activitățile alumni UAIC (către 

profesori, colegi, studenți etc.); 

 Email-uri din partea Prorectoratului pentru activități studențești și parteneriate cu 

mediul economic și sectorul public și din partea DSSA, către decanatele și secretariatele 

facultăților; 

 Email-uri de la DSSA către studenții voluntari și studenții care au beneficiat de serviciile 

lor; 

 Prin promovare directă, față în față. 

Periodic, se va reaminti prin alte mesaje pe aceleași canale dar și față în față despre Marșul 

absolvenților. 

De făcut 

Nr. Activitatea Responsabil Data limită 
1. Informare privind Marșului 

absolvenților la nivelul fiecărei 
Reprezentanții alumni din fiecare 
facultate 

24.05.2016 
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facultăți, inclusiv ora și locul întâlnirii 
studenților 

Decanii facultăților 
DSSA 

2. Formarea unui grupurilor de 
profesori care vor participa la marș 
alături de studenți 

Reprezentanții alumni 
Decanii facultăților 

25.05.2016 

3. Găsirea banner-elor/steagurilor 
fiecărei facultăți (la administrator/ 
secretariat/ depozit, etc.) 

Reprezentanții alumni din fiecare 
facultate 

25.05.2016 

4. Confirmare trimisă către DSSA 
(diana.chihaia@uaic.ro) privind 
statutul banner-elor facultăților 

Reprezentanții alumni din fiecare 
facultate 

26.05.2016 

5. Desemnarea studenților care vor 
purta bannerul/steagul facultății și 
asigurarea că îl/le vor avea cu ei în 
ziua marșului 

Reprezentanții alumni din fiecare 
facultate 

26.05.2016 

6. Promovarea “Marșului 
absolvenților” pe toate canalele de 
comunicare convenite (vezi pag. 4) 

Reprezentanții alumni din fiecare 
facultate 
Studenții din Senat 
Departamentul MEDIA 
DSSA 

24.05.2016 
- 

27.05.2016 

7. Întâlnire pe 27 Mai, la 17:30, în Sala 
Pașilor Pierduți (corp A) pentru 
preluarea materialelor promoționale 
pentru marș și a biletelor de acces 
pe stadion 

Crina SANDU 
Reprezentanții alumni din fiecare 
facultate + maxim doi studenți 

27.05.2016 

8. Întâlnire cu studenții reprezentanți 
din Senat care vor purta steagurile 
facultăților (cele de la Rectorat), pe 
27 Mai, începând cu ora 17:30 în 
Sala Pașilor Pierduți (corp A) pentru 
preluarea steagurilor și robelor (vă 
rugăm să-i anunțați să vină și cu un 
act de identitate, pentru a avea 
garanția că returnează robele și 
steagul la finalul marșului) 

Crina SANDU 
Voluntarii din FA UAIC 
18 studenți care vor purta steagurile 
facultăților 
Reprezentanții alumni din fiecare 
facultate 

27.05.2016 

9. Participare la “Marșului 
absolvenților” 

Studenții și profesorii UAIC 27.05.2016 

 


