
Ghidul studentului de la Istorie 

Bine ai venit la  

Facultatea de Istorie  

a  

Universității  

“Alexandru Ioan Cuza”  

din Iași! 



Adrese de interes 

Universitatea  

„Alexandru Ioan Cuza” Iași 

• Bulevardul Carol I, nr. 11 

  

Corpul A 

• Parter: secretariat Facultatea de 

Istorie; birourile colectivelor de 

istorie medievală și 

contemporană; sala 1.2. 

• Etajul 1: amfiteatrele II.5, II.7 și 

sala 2.2;  

• Etajul 2: birouri Rectorat, 

Doctorate, Relații Internaționale, 

acte de studii, cercetare. 

Corpul H 

• Demisol: administrație 

Facultatea de Istorie;  birouri 

• Etaj: birourile colectivelor de 

istorie veche și modernă; sala de 

conferințe H1; sălile de seminar 

H2 și H3. 

 

Biblioteca Centrală Universală „Mihai 

Eminescu” 

• Adresa: Strada Păcurari, nr. 4 

•  Biblioteca de Istorie se află în 

Complexul Studenţesc Codrescu, Strada 

Gh. Asachi, nr. 12 

 

Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” Iaşi 

• Adresa: str. Codrescu nr. 6, pavilion C 

Institutul de Arheologie din Iaşi 

• Adresa: str. Codrescu nr. 6, pavilion H 

Arhivele Naționale, Direcția Județeană Iași 

• Adresa: Bulevardul Carol I, nr. 26 

Complexul Muzeal Moldova 

• Adresa: Piața Ștefan cel Mare și Sfânt nr 

1, Palatul Culturii. 



Unde ne aflăm? 

Facultatea de Istorie 

B-dul Carol I, nr. 11, cod 700506 - Iaşi 

Telefon Secretariat: 0232.201056 

Fax: 0232.201156 

Email: istorie@uaic.ro 

Web: www.uaic.ro  http://history.uaic.ro 

 

         : 

https://www.facebook.com/istorieiasi/ 

http://www.uaic.ro/
http://history.uaic.ro/
https://www.facebook.com/istorieiasi/
https://www.facebook.com/istorieiasi/


Ai ales Istoria! 

Facultatea de Istorie oferă celor interesați posibilitatea înțelegerii 

proceselor istorice care au stat și stau la baza evoluției omenirii. Cele 

6 centre de cercetare din facultate, care acoperă arii precum ideologia 

puterii, comunismul, studiile egeo-mediteraneene, studiile clasice și 

creștine sau arheoistoria, sunt un motiv în plus pentru a alege să devii 

student la Istorie. De asemenea, laboratorul de arheologie, înzestrat 

cu posibilități de restaurare a materialului și cu o expoziție 

permanentă, dar și șantierele arheologice organizate periodic, 

constituie locul ideal pentru cei pasionați de a-și șlefui abilitățile, 

dornici să dezlege misterele culturii Cucuteni, civilizației romane sau 

medievale. 

Facultatea întreține relații de colaborare excelente cu Arhivele Naționale, 

muzeele din regiune, dar și cu centrele de cercetare importante din 

cadrul Academiei Române, oferind studenților posibilitatea de a 

experimenta încă din timpul studiilor ce înseamnă să activezi într-o 

instituție de cercetare. Profesorii facultății au proiecte comune cu 

specialiști de înaltă calificare din principalele universități din țară și 

din universități din Germania, Franța, S.U.A., Italia, Austria, 

Bulgaria sau Grecia, care confirmă notorietatea națională și sporesc 

vizibilitatea internațională a facultății. În țările europene amintite, 

studenții pot urma cursuri în cadrul schimburilor Erasmus sau vizite 

de documentare, având ocazia să-și deschidă orizontul și să cunoască 

noi țări, culturi și popoare. 



Ce poți studia la Istorie 

 

Ca student al Facultății de Istorie, poți studia 

și efectua cercetări în domenii precum: 

 

• istoria Europei, domeniu în care se 

continuă o tradiţie care datează încă de 

la fondarea Facultăţii; 

• arheologia preistorică şi antică, domeniu 

în care s-a format o adevărată şcoală, cu 

recunoaştere naţională şi internaţională; 

• editarea izvoarelor Evului Mediu 

românesc; 

• istoria Bisericii, istoria orașelor, 

genealogia istorică, istoria mentalităților; 

• fenomene şi evenimente importante ale 

istoriei moderne şi contemporane. 

•  În acelaşi timp, în ultimii ani, s-au 

conturat direcţii noi, în pas cu cele mai 

recente evoluţii istoriografice: istoria 

socială, a culturii şi a ideilor, istoria 

comunismului şi post-comunismului în 

România, istoria evreilor, etc. 



Universitatea 

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 

este cea mai veche instituţie de 

învăţământ superior din România 

continuând, din anul 1860, o tradiţie a 

excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi 

cercetare. Cu peste 25.000 de studenţi şi 

aproape 800 de profesori, universitatea 

se bucură de un important prestigiu la 

nivel naţional şi internaţional, având 

colaborări cu aproximativ 265 de 

universităţi din străinătate.  

Odată cu adoptarea procesului Bologna, 

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” a 

devenit prima instituţie de învăţământ 

superior din România centrată pe 

student. Printr-o bogată ofertă de studii 

complementare, de la toate facultăţile, 

universitatea le oferă studenţilor 

libertatea de a-şi croi propriul traseu 

academic prin dobândirea de cunoştinţe 

în domenii la alegere. 



Facultatea 

Istoria se numără printre cele mai vechi discipline din învăţământul superior românesc 

din Principate. În Moldova, ea figurează în programa Seminarului de la Socola 

(Iaşi) încă din 1808, pentru a se regăsi apoi între materiile predate la Gimnaziul 

Vasilian şi, din 1834, la Academia Mihăileană. Aici ia naştere prima Catedră de 

istoria românilor, al cărei reprezentant a fost, în anii 1843-1844, Mihail 

Kogălniceanu. După fondarea Universităţii din Iaşi (la 26 octombrie 1860), istoria 

a fost predată timp de mai multe decenii în cadrul Facultăţii de Filosofie şi Litere, 

apoi, după cel de-al doilea război mondial, în cadrul Facultăţii de Istorie – 

Geografie, a celei de Litere şi, ulterior, a Facultăţii de Istorie – Filosofie, sfârşind 

prin a se individualiza, în ianuarie 1990, în Facultatea de Istorie. Pe parcurs, ea a 

înregistrat o treptată diversificare tematică şi organizatorică, adăugându-şi direcţii 

de cercetare, catedre şi structuri instituţionale noi. 

În ultimii ani, s-au conturat direcţii noi, în ton cu cele mai recente evoluţii istoriografice: 

istoria socială şi a mentalului colectiv, istoria culturii şi a ideilor, antropologia 

istorică, etc. Facultatea are mai multe reviste proprii, printre care “Analele 

Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Seria Istorie”, “Studia Antiqua et 

Archaelogica” şi “Classica et Christiana”, care găzduiesc contribuţiile ştiinţifice 

ale profesorilor, studenţilor şi ale unor colaboratori din ţară şi de peste hotare. În 

cadrul facultăţii funcţionează mai multe centre de cercetare: Centrul 

Interdisciplinar de Studii Arheoistorice, Centrul de Studii Egeo-Mediteraneene, 

Centrul de Studii Clasice şi Creştine, Centrul de Istorie a Evreilor şi Ebraistică, 

Centrul de Istorie a Relaţiilor Internaţionale, Centrul de Istorie a Secolului XX și 

Centrul de Studii asupra Comunismului şi Postcomunismului. Mai multe proiecte 

de cercetare s-au desfăşurat în ultimii ani, cu finanţare din partea Ministerului 

Educaţiei şi Cercetării și CNCSIS. 

 



Cicluri 

Master 

 

După susținerea licenței, îți poți 

continua studiile urmând un 

master. În cadrul studiilor 

universitare de masterat, 

Facultatea de Istorie propune 

următoarele  specializări, la care 

se pot înscrie şi absolvenţi ai 

altor facultăţi: 

 

• Arheologie, civilizaţie şi artă 

antică       

• Arhivistică      

• Instituţii şi ideologii ale puterii 

în Europa  

• Patrimoniu şi turism cultural  

• Relaţii, instituţii şi organizaţii 

internaţionale 

La universitatea noastră, studiile sunt 

structurate pe trei cicluri:  

• ciclul I – Studii universitare de 

licenţă (6 semestre), organizat 

pe domenii, titlul obţinut: 

licenţiat în istorie.  

• ciclul II – Studii universitare de 

masterat (patru semestre), 

organizat pe specializări, titlul 

obţinut: absolvent de masterat. 

• ciclul III – Studii universitare de 

doctorat (trei ani). Titlul obţinut: 

doctor în istorie. 

 

În cadrul studiilor de licenţă, în 

regim de studii la zi sau 

învățământ la distanță (ID) 

după primul an de studii, 

studenţii trebuie să opteze, 

pentru una dintre cele patru mari 

perioade ale istoriei, din care 

vor alege tema pentru lucrarea 

de licenţă: antică şi arheologie; 

medievală; modernă; 

contemporană 



Doctorat 

  

După terminarea masterului, poți continua studiile urmând un program de doctorat. 

Este un drum pe care nu mulți îl aleg, deoarece este nevoie de multă muncă și 

răbdare.  

Doctoratul are în vedere dezvoltarea cunoașterii prin cercetare științifică originală. 

Facultatea de Istorie de la Iași oferă șansa studenților de a obține titlul de 

„doctor în istorie”.  

 

Domeniile de expertiză sunt următoarele: 

 

• Istorie socială şi economică elenistică şi romană; arheologie clasică greco-

romană şi romano-bizantină; receptarea Antichităţii în modernitate 

• Istoria creştinismului timpuriu (sec. I-VI); istoria Antichităţii târzii; receptarea 

Antichităţii în modernitate; istorie romană 

• Istoria şi arheologia epocii migraţiilor; arheologie medievală 

• Istorie socială romană; arheologia perioadei romane 

• Istorie medievală şi premodernă românească; istorie urbană 

• Istoria mentalităţilor în perioadele medievală şi modernă; istoria evreilor 

• Istorie modernă românească şi universală, istoriografie modernă 

• Istoria dreptului românesc în perioada modernă 

• Istorie contemporană şi recentă, istoria comunismului 

• Arheomitologie, arheolingvistica, studii indoeuropene, antropologie culturala, 

etno- si glotogenetica, (pre)istoria scrierii 



Regulamente, planuri de învățământ 

• Aici poți găsi trimiteri către principalele regulamente interne sau 

planuri de învățământ care te interesează: 

 

• Regulamentul studiilor de licență 

• Regulamentul studiilor de master 

• Regulament studiilor de  doctorat (Universitate) 

• Regulament studii de doctorat (Facultate) 

• Regulament Departament ID 

• Ghidul studentului UAIC  

 

• Planuri de învățământ licență 

• Planuri de învățământ master 

• Planuri de învățământ doctorat 

 

• Informații generale studii ID 

 

 

 

 

 

http://history.uaic.ro/wp-content/uploads/2019/10/LICENTA-REGULAMENT-pt.an-I-19-20.pdf
http://history.uaic.ro/wp-content/uploads/2019/10/MASTER-REGULAMENT-pt.an-I-19-20.pdf
http://history.uaic.ro/wp-content/uploads/2012/12/1006-Regulament-doctorat-27.06.2017.pdf
http://history.uaic.ro/wp-content/uploads/2012/12/regulament-scoala-doctorala-NOU-11iulie2013.pdf
http://history.uaic.ro/wp-content/uploads/2012/12/17.-Anexa-10-Regulament-functionare-ID-facultate.pdf
http://www.uaic.ro/studenti/ghidul-studentului-uaic/
http://history.uaic.ro/studenti/studenti-licenta/planuri-de-invatamat-studii-universitare-de-licenta/
http://history.uaic.ro/studenti/master/planuri-de-invatamant/
http://history.uaic.ro/studenti/scoala-doctorala/plan-de-invatamant/
http://history.uaic.ro/studenti/studii-de-licenta-id/
http://history.uaic.ro/studenti/studii-de-licenta-id/


Biblioteca Centrală Universitară 

 Adresa: Strada Păcurari, nr. 4 

E-mail: bcuis@bcu-iasi.ro 

Telefon: 0232 264245 

  

Pentru pregătirea cursurilor şi seminariilor, 

dar şi pentru activităţi de cercetare, 

studenţii facultăţii pot accesa largul 

fond de cărţi (cca. 3,5 milioane) existent 

la Biblioteca Centrală Universitară 

“Mihai Eminescu” Iaşi, componentă 

principală a vieţii universitare ieşene.  

Accesul la serviciile oferite de bibliotecă se 

face pe baza permisului de intrare 

valabil atât pentru unitatea centrală cât 

şi pentru filiale. Permisul este valabil pe 

parcursul tuturor anilor de studiu, însă 

el trebuie vizat la începutul fiecărui an 

universitar. Pentru a obţine un permis 

aveţi nevoie de o fotografie personală 

format ¾ cm, cartea de identitate şi 

carnetul de student. Eliberarea 

permiselor şi vizelor se face la Biroul de 

Permise de la BCU, parter, și la 

Biblioteca de Fizică și Chimie, corp A, 

parter. 

Program: 

 

• De luni până vineri: 

• Împrumut la domiciliu: 

8.30-19.00 

• Săli de lectură: 8.30-20.00 

• Birou permise, vize, 

lichidări: 8.30-16.00 

• Sâmbătă şi duminică: închis 

•  Pentru mai multe detalii, 

puteţi vizita pagina web a 

Bibliotecii Centrale 

Universitare: www.bcu-

iasi.ro 

mailto: bcuis@bcu-iasi.ro
mailto: bcuis@bcu-iasi.ro
mailto: bcuis@bcu-iasi.ro
mailto: bcuis@bcu-iasi.ro
mailto: bcuis@bcu-iasi.ro
http://www.bcu-iasi.ro/
http://www.bcu-iasi.ro/
http://www.bcu-iasi.ro/


Filiale de interes ale BCU 

 

• Biblioteca de Istorie se află în 

Complexul Studenţesc 

Codrescu, Strada Gh. Asachi, nr. 

12, Iași, 700483, Iaşi, E-mail: 

biblioteca.istorie@yahoo.com, 

Tel.: 0232-201663. 

• Biblioteca de Drept se află în 

corpul A al Universităţii, etajul 

II, B-dul Carol I, nr. 11, 700505, 

Iaşi, E-mail: bib_drept@yahoo. 

com, Tel.: 0232-201159. 

• Biblioteca de Litere se află în 

Complexul Studenţesc 

Codrescu, Strada Gh. Asachi, nr. 

12, Iași, 700483, Iaşi, E-mail: 

biblioteca_litere@yahoo.com, 

Tel.: 0232-201663. 

• Biblioteca de Filosofie se 

găseşte lângă Casa de Cultură a 

Studenţilor, Str. Lăpuşneanu, nr. 

11, 700750, Iaşi, Tel.: 0232-

201155. 

• Biblioteca de Pedagogie, 

Psihologie şi Educaţie Fizică şi 

Sport se află în corpul D al 

Universităţii, parter, Str. Toma 

Cozma, nr.3, 700554, Iaşi, Tel.: 

0232-201127. 

• Biblioteca Facultăţii de 

Teologie Ortodoxă se găseşte în 

corpul T al Universităţii, parter, 

Str. Cloşca, nr. 9, Iaşi. 

 



Alte biblioteci 

Biblioteca Academiei Române Iaşi 

• Adresa: B-dul Carol I, nr. 8 

E-mail: bari@mail.cccis.ro 

Telefon: 0232-267584. 

Website:  http://bib.sistem.acadi

asi.ro/  

  

Biblioteca Institutului de Istorie „A. 

D. Xenopol” Iaşi 

• Adresa: str. Codrescu nr. 6, 

pavilion C, Iași, cod 700479 

• Website: 

http://adxenopol.academiaroman

a-is.ro/biblioteca.html  

 

Biblioteca Institutului de Arheologie 

din Iaşi 

• Adresa: str. Codrescu nr. 6, 

pavilion H, Iași, cod 700481 

• Website: 

http://arheo.ro/biblioteca/143-

catalog-online  

 

 

 

Biblioteca Judeţeană “Gheorghe 

Asachi” 

•  Adresa: B-dul Ștefan cel Mare 

și Sfânt nr. 10 (Galeriile Ștefan 

cel Mare, etaj) 

E-mail: biblioteca@bjiasi.ro 

Telefon. 0332 110044. 

Website:  https://bjiasi.ro/ 

  

Biblioteca British Council 

•  Adresa: Str. Păcurari 4, 700511 

Iaşi 

E-mail: 

bc.iasi@britishcouncil.ro 

Telefon/Fax: 0232 316159 

Website:www.britishcouncil.org 

 

Biblioteca Institutului Francez Iaşi 

•  Adresa: Bulevardul Carol I, nr. 

26, Iaşi, cod 700750 

E-mail: equipe@ccfiasi.ro 

Telefon: 0232 267 637 

Fax: 0232 211 026 

http://bib.sistem.acadiasi.ro/
http://bib.sistem.acadiasi.ro/
http://adxenopol.academiaromana-is.ro/biblioteca.html
http://adxenopol.academiaromana-is.ro/biblioteca.html
http://adxenopol.academiaromana-is.ro/biblioteca.html
http://adxenopol.academiaromana-is.ro/biblioteca.html
http://arheo.ro/biblioteca/143-catalog-online
http://arheo.ro/biblioteca/143-catalog-online
http://arheo.ro/biblioteca/143-catalog-online
http://arheo.ro/biblioteca/143-catalog-online
http://arheo.ro/biblioteca/143-catalog-online
https://bjiasi.ro/
http://www.britishcouncil.org/ro/romania-kls.htm


Cercuri studențești 

 

Studenții pot participa la diferitele activități desfășurate 

în cadrul cercurilor studențești existente la 

Facultatea de Istorie de la UAIC.  

 

Cercurile au tradiție, fiind organizate în cadrul facultății 

de dinainte de 1989. Începând cu anii 90, o parte 

dintre profesorii care activează astăzi în facultatea 

noastră s-au implicat activ în cadrul respectivelor 

cercuri.  

 

Sfârșitul primului deceniu al secolului XXI a însemnat 

pentru cercurile istorice studențești o reorganizare la 

nivel administrativ, studenții implicându-se la un 

nivel superior în acțiunile de coordonare și 

desfășurare a diferitelor activități și evenimente. 



Cercul de Istorie Veche și Arheologie 

Reorganizat în octombrie 2011, acest cerc se 

adresează atât studenților interesați de 

istoria veche și arheologie, cât și celor a 

căror arie de interes vizează perioada 

medievală sau modernă. Aristotel afirma: 

„Educația este o podoabă în fericire și un 

refugiu în nenorocire”, astfel că speranța 

noastră este că activitățile desfășurate în 

cadrul acestui cerc vor reprezenta o 

oportunitate pentru studenți de a-și 

îmbogăți bagajul de cunoștințe, de a 

cunoaște noi oameni și de a obține 

experiență în domeniul științific. Toate 

acestea contribuie la un parcurs universitar 

cât mai frumos al studenților de la istorie.  

Vă așteptăm în număr cât mai mare! 



Cercul de Istorie Medievală 

Cercul de Istorie Medievală a fost revitalizat în iarna 

dintre anii 2011-2012 și se adresează studenților 

pasionați de istoria, cultura și civilizația 

medievală. La diferitele activități promovate în 

cadrul cercului au participat și pot participa și 

studenți care manifestă interes pentru alte perioade 

istorice. Întâlnirile se organizează bilunar. 

Activitatea cercului constă în: organizarea de 

conferințe la care invităm profesori ai facultății 

noastre; organizarea de discuții și dezbateri pe 

subiecte ce pot fi propuse atât de conducerea 

cercului, dar și de studenții participanți; prezentări 

de carte. Cercul își propune să contribuie la 

dezvoltarea culturală a studenților participanți 

pentru a fi în concordanță cu maxima latină: Non 

scholae, sed vitaediscimus („Nu învățăm pentru 

școală, ci pentru viață” – Seneca). 

Vă așteptăm! 

 



Cercul de Istorie Modernă și Contemporană 

În anul 2010 a fost reorganizat cercul de istorie 

contemporană sub titulatura de Cercul de Istorie 

Contemporană și Studii Social-Politice. Doi ani 

mai târziu, în 2012, acest cerc s-a unit cu Cercul 

de Istorie Modernă pentru a atrage la aceeași 

masă de dezbateri, pe subiecte și teme diverse, 

studenți interesați de ambele epoci. În cadrul 

cercului nostru se organizează ședințe de 

comunicări, dezbateri cu invitați din facultate și 

din afara acesteia, prezentări de carte, la toate 

manifestările fiind invitați studenții care au 

optat pentru facultatea de istorie. Evenimente au 

fost organizate și cu alte asociații studențești. 

Manifestările din cadrul cercului s-au desfășurat 

și se desfășoară atât în facultate, dar și în alte 

locuri, precum Muzeul Unirii . 

Vă așteptăm cu drag! 



Liga studenților de la Istorie 

• Înfiinţată în anul 2009, Liga 

Studenţilor de la Istorie susţine 

şi reprezintă interesele şi 

drepturile studenţilor, în raport 

cu membrii mediului academic 

local şi naţional, dar şi în raport 

cu structurile sindicale naţionale, 

mediul privat şi autorităţile 

locale, sub aspect educaţional, 

social, economic şi cultural.  

• Totodată, urmăreşte şi 

reprezentarea eficientă şi corectă 

a studenților în Consiliile 

Facultăţilor şi în Senatul 

Universităţii, în conformitate cu 

Carta Universitară, cu 

prevederile Legii Învăţământului 

şi Procesul de la Bologna, 

încurajând astfel, implicarea în 

procesul decizional, atât la nivel 

local, cât şi la nivel naţional.  

• De asemenea, încurajează 

formarea de lideri şi promovarea 

acestora în societatea 

românească, exceptând latura 

politică. 

• La nivel local, prin 

departamentele sale, L.S.I. 

facilitează pregătirea şi 

implicarea studenţilor în 

programe de tineret cu specific 

cultural, social, educaţional şi de 

divertisment, care, graţie 

componenţei sale non-formale, 

completează o serie de 

cunoştinţe şi încurajează 

descoperirea, dezvoltarea 

abilităţilor de lucru în echipă, 

dezvoltarea personală şi a 

competenţelor de lider. 

• La nivel naţional, L.S.I. este 

membră a Uniunii Studenților 

din România, singura structură 

federativă studențească 

reprezentativă la nivel naţional 

şi internaţional. 

                   :  

 

https://www.facebook.com/LSI.Iasi/ 

• Email: lsi_uaic@yahoo.com;  

https://www.facebook.com/LSI.Iasi/
https://www.facebook.com/LSI.Iasi/


Cazare și cantine 

Dreptul de cazare se acordă 

studenţilor şi doctoranzilor 

înmatriculaţi la zi, care nu au 

domiciliul stabil în municipiul 

Iaşi. Nu contează dacă studentul 

este înmatriculat pe locurile de 

la buget sau cu taxă, criteriul 

principal de acordare a dreptului 

de cazare este media anuală 

obţinută în anul universitar 

anterior. Pentru studenţii 

înmatriculaţi în anul I se va lua 

în considerare media obţinută la 

admitere. 

Căminele Universităţii „Alexandru 

Ioan Cuza” beneficiază de 

conexiune la internet, oferită de 

RoEduNet şi gestionată 

de Departamentul de 

Comunicaţii Digitale (DCD), iar 

în unele dintre ele (C5 şi C6 din 

„Titu Maiorescu”) există chiar şi 

conexiune wireless. 

Studenţii Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza” 

pot lua masa la cantina din campusul 

studenţesc ,,Titu Maiorescu”, dată în 

folosinţă în septembrie 1965 şi 

modernizată în ultimii ani. Cantina are o o 

capacitate de 400 persoane pe serie. 

Accesul în cantină se face pe baza 

carnetului de student. Preţurile sunt 

convenabile, iar mâncarea 

gustoasă. Program între orele 12.00 şi 

20.30, de luni până sâmbăta. 

Dacă eşti cazat în  căminele „Gaudeamus“ sau 

„Akademos“, poţi lua masa la cantinele-

restaurant ale acestora., amenajate la 

standarde occidentale, având o capacitate 

de 140, respectiv 100 de locuri. 



Cămine 

Complexul studenţesc „Târguşor Copou” 

•  Campusul „Târguşor Copou” este situat într-o zonă verde şi 

liniştită a Copoului, foarte aproape de Parcul Expoziţiei şi 

Grădina Botanică. Până la universitate se ajunge în 20 de minute 

pe jos sau 2-3 minute cu un autobuz sau tramvai. Peste 1700 de 

studenţi sunt cazaţi în fiecare an în cele patru cămine din 

Târguşor Copou. Camerele au un număr de două până la cinci 

locuri. Căminele C1, C2 şi C3 au fost renovate recent şi au un 

nivel ridicat de confort – mobilier modern, băi proprii, frigider în 

cameră etc. La fiecare nivel există un oficiu de preparare a hranei. 

Complexul studenţesc „Titu Maiorescu” 

• Campusul „Titu Maiorescu” este la doar câteva minute de 

universitate, într-o zonă în care viaţa studenţească este la ea 

acasă. În acelaşi campus se află şi o cantină studenţească, un fast-

food şi un mic bar. În cele patru cămine din campus (C5, C6, C7 

şi C8) sunt în jur de 2000 de locuri de cazare, camerele fiind de 

câte cinci locuri. Căminele dispun de grupuri sanitare 

modernizate, bucătării şi săli de lectură. 

Complexul studenţesc „Codrescu” 

• În campusul „Codrescu” sunt cazaţi aproximativ 1800 de studenţi 

şi studente, doctoranzi şi angajaţi ai universităţii. Este amplasat 

tot în zona Copou, la o distanţă de doar câteva minute de 

universitate şi de campusul “Titu Maiorescu”.Complexul 

studenţesc este format din patru cămine (C10, C11, C12 şi C13) 

având camere de câte 2, 3 şi 5 locuri. Căminele dispun de grupuri 

sanitare şi săli de lectură. 



Cămine 

Hotelul studenţesc „Gaudeamus” 

•  Centrul de Schimburi Internaţionale „Gaudeamus” este un adevărat 

hotel pentru studenţii universităţii, studenţi şi profesori din ţară şi 

străinătate. Căminul, aflat în apropierea imediată a universităţii şi a 

campusurilor studenţeşti, oferă condiţii deosebite de cazare în camere 

cu 2 şi 3 locuri. Toate camerele sunt dotate cu baie proprie, aer 

condiţionat, frigider, TV, telefon, cafetiere etc. La fiecare nivel există 

bucătării dotate modern şi oficii de spălătorie. Cei cazaţi în cămin pot 

servi masa la restaurantul centrului. Pe lângă cele aproximativ 400 de 

locuri de cazare, centrul are şi două săli de conferinţe şi găzduieşte 

postul de radio al Universităţii, Nord-Est Gaudeamus şi redacţia 

Newsletter-ului Alma-Mater. Aici se pot caza studenţi ai Universităţii 

“Alexandru Ioan Cuza”, studenţi care vin prin programele Erasmus, 

cadre didactice din străinătate care vin prin parteneriate universitare, 

la cursuri organizate la nivelul universităţii şi toţi cei din reţeaua 

universitară care solicită cazări pentru simpozioane, colocvii, zile 

academice etc. 

Hotelul studenţesc „Akademos” 

•  Este cel mai nou şi mai modern cămin al Universităţii „Alexandru 

Ioan Cuza”, fiind  amplasat central, în zona Râpa Galbenă; studenţii 

cazaţi aici pot ajunge la cursuri în mai puţin de 10 minute, pe jos. 

Camerele au câte două sau trei locuri, sunt dotate cu aer condiţionat, 

baie şi cabine de duş proprii, frigider, mobilier modern, conexiune la 

internet. În total, căminul are 500 de locuri. La parterul căminului se 

găseşte şi o cantină – restaurant cu o capacitate de 100 de locuri. 



Burse 

• În cadrul facultăţii, sunt alocate 

semestrial fonduri în scopul 

utilizării acestora pentru crearea 

de burse interne. Ele se împart în 

3 categorii: 1. Burse de studiu; 

2. Burse sociale; 3. Burse 

ştiinţifice 

 

Modalitatea de acordare a burselor 

de studiu: 

•  Anul I: În primul semestru, se ia 

în calcul media de admitere la 

facultate, iar în semestrul doi 

bursele se acordă în funcţie de 

punctajul obţinut la sfârșitul 

primului semestru. Bursele de 

ajutor social se acordă anual, cu 

condiţia ca studentul să obţină 

minim 20 de credite în semestrul 

anterior.  

• Anii II, III: bursele se acordă în 

funcție de punctajul semestrului 

anterior. 

Burse Erasmus+ 

•  În fiecare an universitar, 

Facultatea de Istorie acordă un 

număr de mobilități studențești la 

universități partenere din Europa 

în cadrul programului Erasmus+. 

Există mai multe tipuri de 

mobilități, de studiu sau de 

practică. Durata unei mobilități 

corespunde cu durata semestrului 

de la universitatea gazdă.  

• Printre universitățile partenere, 

menționăm: Universität Konstanz 

(Germania), Johannes Gutenberg-

University Mainz (Germania), 

Ludwig Maximilians Universitat 

München (Germania), Université 

de Bourgogne (Franța), Université 

d'Angers (Franța), Universita degli 

studi di Torino (Italia), Universita 

degli studi di Bari (Italia), 

Nicolaus Copernicus University 

(Polonia), Universidade do Porto 

(Portugalia), Aristotle University 

of Thessaloniki (Grecia) și altele. 



Tabere, asistență medicală 

În fiecare an universitar, Universitatea 

„Alexandru Ioan Cuza”, prin 

facultățile componente, inclusiv 

Facultatea de Istorie, acordă un 

număr de tabere gratuite 

studenților de la ciclurile de 

licență și master, integraliști, cu 

rezultate foarte bune și activitate 

depusă în timpul anului. 

Locurile în tabere sunt oferite de 

Ministerul Educației și 

Cercetării și Ministerul 

Tineretului și Sportului și sunt 

valabile în perioada vacanței de 

vară.  

Taberele studențești se organizează la 

mare și la munte și în perioada 

taberei, studenții beneficiază de 

servicii de masă și cazare 

gratuite. Pe lângă studenții cu 

rezultate foarte bune, de aceste 

tabere beneficiază și studenții cu 

situație socială deosebită. 

• Printre beneficiile de care se pot 

bucura studenţii facultăţii 

noastre, este inclusă şi asistenţa 

medicală, un factor foarte 

important în dezvoltarea fizică a 

oamenilor.  

Centrul Medical Studenţesc Copou 

cămin C8, camera 1 

Tel: 0232201324 

mail:uaic_medical7@yahoo.com 

Asistenţa medicală este asigurată 

de: 

 Dr. Paraschiva Gâscă, Medic 

Primar Medicină de Familie 

Program consultaţii: 

• Luni, miercuri, vineri: 13.00-

18.00 

• Marți şi joi: 8.00-13.00 

 Dr. Carmen Cărare, Medic 

Primar Medicină Generală 

Program consultaţii: 

• Luni, miercuri,vineri: 8:00-

13:00; 

• Marți si joi: 13:30-18:30 



Oportunități de carieră 

Chiar dacă nu vei alege să urmezi un 

program de doctorat, ai 

posibilitatea de a avea o carieră 

în diferite domenii. La 

terminarea studiilor de licență 

sau master ale Facultății de 

Istorie poți activa în domenii 

diverse, de la cel didactic, până 

la arheologie și arhivistică.  

 

Absolvenții facultății, după terminarea 

licenței, pot fi profesori, ziariști, 

cercetători, muzeologi, 

diplomați, arhiviști, istorici de 

artă, muzeografi, bibliotecari, 

specialiști în cadrul unor 

instituţii şi organizaţii axate pe 

problematica integrării europene 

(primării, prefecturi) etc. 

După terminarea masterului pot activa ca: 

cercetători în institutele de cercetare; 

funcţionari în cadrul administraţiei 

publice centrale şi locale (diplomați în 

cadrul MAE, consilieri pe probleme 

politice şi strategice în cadrul 

guvernului României); profesori; 

jurnaliști; etnologi; ghizi turistici; 

angajați  în  serviciile 

de  informaţii  româneşti (SRI, SIE); 

experți în probleme politice şi culturale 

în organizaţii internaţionale (instituţii şi 

agenţii ale UE, ONU, UNESCO); 

arheolog în centre de cercetare publice 

(institute ale Academiei, muzee etc.) şi 

private (firme, fundaţii, ONG-uri etc.);  

experți al primăriilor şi guvernului 

pentru conservarea patrimoniului 

naţional; angajați în Arhivele Naţionale, 

CNSAS, arhiva MAE, arhive private 

etc. 



Bine ai venit în Iași! 



Scurt istoric 

• Există oraşe care au o adevărată vocaţie 

pentru istorie şi Iaşii, fosta capitală a 

Moldovei, este unul dintre aceste oraşe. 

Situat în zona de contact a Podişului 

Central Moldovenesc cu Câmpia 

Moldovei, aşezarea de aici şi-a avut 

nucleul iniţial pe o terasă ce domină valea 

Bahluiului. Ulterior, şi-a mărit treptat aria 

în lungul râului şi pe versanţii dealurilor 

din jur, ajungând să fie asemănat chiar şi 

de călătorii străini ce l-au vizitat cu 

„oraşul celor şapte coline”. 

• Prima menţiune documentară a Iaşilor se 

află în privilegiul dat de Alexandru cel 

Bun în 1408 negustorilor de la Liov. 

Devenind în timpul acestui domn 

reşedinţă domnească, oraşul a crescut, 

fiind ales din vremea altui Alexandru 

vodă, Lăpuşneanu, principala reşedinţă a 

ţării, iar din secolul al XVII-lea, adevărată 

capitală, până la unirea din 1859. În Iaşi, 

diferiţi ctitori au ridicat monumente de o 

mare valoare, biserici şi case, multe 

reuşind să supravieţuiască vicisitudinilor 

vremurilor: Galata, Sf. Sava, Trei Ierarhi, 

Golia sau Bărboi. 

• Oraşul a fost un important centru 

economic, dar şi cultural, aici funcţionând 

prima tipografie din Moldova şi prima 

şcoală, fundaţie a lui Vasile Lupu. În Iaşi, 

au trăit şi creat, în timpuri mai bune sau 

mai grele, celebri cărturari, istorici, 

scriitori sau artişti: Grigore Ureche, Miron 

Costin, Ioan Neculce, Gheorghe Asachi, 

A. D. Xenopol şi mulţi alţii. În a doua 

jumătate a secolului al XIX-lea, aici a luat 

fiinţă gruparea cultural-literară Junimea, 

care a reunit nume de mare prestigiu în 

epocă, precum Titu Maiorescu, Mihai 

Eminescu, Ion Creanga, Ioan Slavici şi 

alţii. În 1860, la Iaşi, a fost înfiinţată de 

către Alexandru Ioan Cuza prima 

universitate modernă a României, care 

mai târziu va purta numele fondatorului. 

• Astăzi, Iaşii reprezintă unul din cele mai 

importante centre economice şi culturale 

din ţară, cel mai important din Moldova. 

Vechile clădiri, acoperite de patima 

timpurilor, se îmbină cu noile construcţii, 

oraşul cunoscând o dezvoltare cu urcuşuri 

şi coborâşuri, în funcţie de vremurile 

politice. Un lucru rămâne cert: 

universităţile din Iaşi situează oraşul în 

elita învăţământului românesc şi 

european. 



Timp liber, istorie, religie şi 
cultură în Iaşi 

 

MUZEE 

 

Complexul muzeal Moldova (cu muzeele de 

istorie, istorie a artei, ştiinţei şi tehnicii, 

etnografic, Sala Voievozilor) 

• Adresa: Piața Ștefan cel Mare și Sfânt nr 

1, Palatul Culturii, Iasi 700028 

• Program: Marţi-Duminică: 10:00-17:00 

  

Muzeul Unirii 

• Adresa: Strada Alexandru Lăpuşneanu, 

nr. 14 

• Program: Marţi-Duminică: 10:00-17:00 

  

Muzeul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” 

• Adresa: Strada Titu Maiorescu, nr. 12 

• Program: Marţi-Vineri: 09:00-16:00, 

Sâmbată-Duminică: 10:00- 15:00 

• Email: muzeul@uiac.ro 

 

Muzeul Literaturii Române - Casa „Vasile 

Pogor” 

• Adresa: Strada Vasile Pogor, nr. 4 

• Program: Marţi-Duminică: 10:00-17:00 

 

Muzeul Municipal  din Iași 

• Adresa: Strada Zmeu, nr.3  

• Program: Marţi-Duminică: 10:00-17:00 

 

Muzeul memorial „Mihail Kogălniceanu” 

• Adresa: Strada Mihail Kogălniceanu, 

nr.11 

• Program: Marţi-Duminică: 10:00-17:00 

Bojdeuca lui Ion Creangă 

• Adresa: Strada Simion Bărnuţiu, nr. 16 

• Program: Marţi-Duminică: 10:00-17:00 

Muzeul Mihai Eminescu 

• Adresa: Parcul Copou  

• Program: Marţi-Duminică: 10:00-17:00 

 

Dacă doreşti să înţelegi mai bine istoria acestor locuri sau istoria naţională, dacă vrei să vezi cum şi-

au dus viaţa unii din marii intelectuali ai Iaşilor, alege să vizitezi unul din numeroasele muzee sau 

case memoriale din oraş sau să te delectezi cu o carte într-una din librăriile oraşului sau pe o bancă 

din parcurile Iaşilor, sa mergi la spectacolele de teatru și operă, să visezi... 



CASE MEMORIALE 

  

Casa Dosoftei 

• Adresa: Strada Anastasie Panu, nr.54 

• Program: Marţi-Duminică: 10:00-17:00 

  

Casa Mihail Sadoveanu 

• Adresa: Aleea Mihail Sadoveanu, nr.12 

• Program: Marţi-Duminică: 10:00-17:00 

  

Casa George Topîrceanu 

• Adresa: Strada Ralet, nr. 7 

• Program: Marţi-Duminică: 10:00-17:00 

  

Casa Nicu Gane 

• Adresa: Strada Nicolae Gane, nr. 22A 

• Program: Marţi-Duminică: 10:00-17:00 

  

Casa Otilia Cazimir 

• Adresa: Strada Otilia Cazimir, nr. 4 

• Program: Marţi-Duminică: 10:00-17:00 

  

Casa Mihai Codreanu 

• Adresa: Strada Rece, nr. 5 

• Program: Marţi-Duminică: 10:00-17:00 

  

Colecţia Mihai Ursachi 

• Adresa: Parcul Copou 

• Program: Marţi-Duminică: 10:00-17:00 

LIBRĂRII 

 

Librăria Editurii Universității  

       „Alexandru Ioan Cuza” din Iași  

• Email: editura@uaic.ro 

Adresa: Bulevardul Carol I  nr. 22 (la 

parterul corpului B al Universităţii ) 

  

Librăria Cărtureşti 

• Adresa: Palas Mall, Strada Ștefan cel 

Mare și Sfânt nr. 1A 

  

Librăria Humanitas 

• Adresa: Piața Unirii nr. 6, Iași 

  

Librăria Casa Cărții 

• Adresa: Bulevardul Ştefan cel Mare şi 

Sfânt, nr. 57, et. I 

 

Librăria Junimea 

• Adresa: Piața Unirii nr. 4 



TEATRU 

 

Teatrul Național „Vasile Alecsandri” 

• Adresa: Str. Agatha Bârsescu, nr. 18, cod 

700074, Iaşi 

• Tel. 0232 255999 

• Website: 

http://www.teatrulnationaliasi.ro/ 

  

Teatrul pentru copii şi tineret „Luceafărul” 

 

• Adresa: Str. Grigore Ureche, nr. 5, cod 

700023, Iaşi 

• Tel. 0232 212662 

• Website: http://www.luceafarul-

theatre.ro/ 

 

OPERĂ 

 

Opera Națională 

• Adresa: Str. Agatha Bârsescu, nr. 18, cod 

700074, Iaşi 

• Tel. 0232 211144 

• Website: http://www.operaiasi.ro/ 

 

Filarmonica „Moldova” 

• Adresa: Str. Cuza Voda, 29, Iasi, Iasi, 

700038 

• Tel. 0232 314601 

• Website: http://www.filarmonicais.ro/ 

 



CENTRE CULTURALE 

 

British Council 

• Adresa: Str. Păcurari 4, 700511 Iaşi 

E-mail: bc.iasi@britishcouncil.ro 

Tel.: 0232 316159 

Program cu publicul: Luni-Marți: 

13:00-19:00, Miercuri-Vineri: 10:00-

16:00 

• Website: www.britishcouncil.org 

  

Institutul Francez 

• Adresa: Bd. Carol I nr. 26 

Tel. 0232-267.637, Fax: 0232-211.026, e-

mail: equipe.iasi@institutfrancais-

roumanie.com 

Program: Luni - Vineri: 9:00-21:00, 

Sâmbăta 10:00-14:00 

• Website: http://www.institutfrancais-

roumanie.com/institutfrancais-

roumanie.com/?id_profil=62 

  

Centrul Cultural German 

• Adresa: Bd. Carol  nr. 19 (sediul str. 

Lascăr Catargi nr 38) 

Tel. 0232-214.051, Fax: 0232-217.075 e-

mail: info@kulturzentrum-iasi.ro 

Program cu publicul: Luni-Vineri: 

14:00-18:00 

• Website: http://www.kulturzentrum-

iasi.ro/ 

PARCURI ŞI GRĂDINI 

 

Grădina Botanică 

• Adresa: Strada Dumbrava Roşie, nr.7-9 

• Telefon: 0232201373 

• Website: http://botanica.uaic.ro/ 

• Program: zilnic între orele 9:00-20:00 

(9:00-17:00, în perioada de toamnă-iarnă; 

luni şi miercuri, serele sunt închise) 

  

Parcul Copou 

• Adresa: Bulevardul Carol 

  

Parcul Expoziţiei 

• Adresa: Aleea Grigore Ghica Vodă 

http://www.britishcouncil.org/ro/romania-kls.htm


Oraşul Iaşi cuprinde şi o zestre de zeci de biserici şi mănăstiri cu o mare valoare 

istorică şi arhitecturală, pe măsura trecutului său. Iată câteva adrese utile: 

Catedrala Mitropolitană  

„Sfânta Parascheva” 

• Adresa: Bulevardul Ştefan cel Mare nr. 16 

•         (vezi și Muzeul Mitropolitan) 

  

Catedrala Catolică 

• Adresa: Bulevardul Ștefan cel Mare nr. 26 

  

Mănăstirea Trei Ierarhi 

• Adresa: Bulevardul Ştefan cel Mare, nr 28 

  

Mănăstirea Golia 

• Adresa: Strada Cuza Vodă, nr. 51 

  

Mănăstirea Galata 

• Adresa: Strada Mănăstirii, nr. 4 

  

Mănăstirea Frumoasa 

• Adresa: Strada Radu Vodă, nr. 1 

  

Mănăstirea Cetățuia 

• Adresa: Strada Cetățuia, nr. 1 

Biserica Sfântul Nicolae Domnesc 

• Adresa: Bulevardul Anastasie Panu, nr. 

65 

 

Biserica Sf. Sava 

• Adresa: Strada Costache Negri, nr. 44 

  

Biserica Barnovschi vodă 

• Adresa: Strada Grigore Ghica, nr. 26 

  

Biserica Bărboi 

• Adresa: Stradela Bărboi, nr. 12 

  

Biserica Sfântul Spiridon 

• Adresa: Bulevardul Independenței, nr. 1 

  

Biserica Armeană 

• Adresa: Strada Armeană, nr. 22 

  

Sinagoga Mare 

• Adresa: Strada Sinagogilor, nr. 1 

http://ansamblulmitropolitaniasi.ro/muzeul-mitropolitan


Alte modalităţi de petrecere a 
timpului liber 

Palas Mall 

•  Adresa: Strada Palat, nr.7A 

• Program: L-D: 10:00-22:00 

• Acces: tramvai liniile 1 şi 13; autobuz 

liniile 28 şi 41 

 

• Situat la marginea centrului istoric, în 

apropierea Palatului Culturii, ansamblul 

urbanistic PALAS este un veritabil "oraş 

în inima oraşului". Axat pe conceptul 

„lifestyle center”, Palas include un spaţiu 

imens de cumpărături, săli de evenimente, 

hotel, parcare, parc şi spaţii verzi, toate pe 

o suprafaţă construită de peste 270.000 

mp. 

• Palas este o destinaţie excelentă de 

petrecere a timpului liber, o zonă care se 

adresează nu doar locuitorilor, ci şi 

studenţilor sau turiştilor. 

 Grădina publică de la Palas este un spaţiu 

verde în care se pune accent atât pe 

dorinţa de relaxare, cât şi pe istoria 

locului, îmbogăţind impresia de graţie pe 

care o emană Palatul Culturii. Aici se 

găsesc un lac, jocuri de apă şi fântâni 

arteziene; vestigii arheologice din 

gospodăria fostei Curţi Domneşti; 

Iulius Mall 

• Adresa:Bulevard Tudor Vladimirescu 

• Program: L-D: 10:00-22:00 

• Acces: tramvai linia 8; autobuz linia 42 

• Este un centru de cumpărături şi petrecere 

a timpului liber foarte bine structurat şi 

spaţios, în care poţi găsi toate magazinele 

cu cele mai bune mărci posibile. Iar în 

cazul în care ai obosit la cumpărături, te 

poţi relaxa savurând un suc, mâncând 

ceva sau chiar te poţi delecta la un film de 

la Cinema City.  

• Programul cinematografului este: L-V: 

12:30-22:30, S-D: 10:30-22:30. 

 

Moldova Center 

• Adresa: Strada Palat nr.1 

• Program: L-V: 10:00-21:00; S-D: 10:00-

20:00 

• Acces: tramvai liniile 1 şi 13; autobuz 

liniile 28 şi 41 

• Moda, cosmetice , bijuterii, spaţiu de 

joaca pentru copii, produse farmaceutice, 

electronice, produse destinate uzului 

casnic. 



 Soho Pub 

 Tel: 0332.882.734 

Adresa: Codrescu nr.6; Program: L-D 10,00-12,00 pana la ultimul client  

 http://www.facebook.com/SohoIasi 

 Dublin Pub 

 Tel: 0332 418 154, 0771 415 646, 0729 993 197 

Adresa: Vasile Conta, nr. 30, Iasi; Program: L-V 9:00- 02:00-:00, S/D 13/17:00-ultimul client  

 www.dublinpub.ro 

 Best Club (ex Canabis) 

Specific: Rock&blues, biliard; Adresa: Complex Super Copou 

Telefon: 0744.29.71.22; Program: L-D: 08.00 - 05.00 

 Corso 

Specific: Bar & Garden; Adresa: Str. Al. Lapusneanu nr. 11 

Telefon: 0232.27.61.43; Program: L-D: 09.00 - 01.00 

 London Pub 

Specific: Cafe-bar; Adresa: Piața Unirii nr.1(la parterul Hotelului Traian) 

Telefon: 0232.21.17.67; Program: L-D: 11.30 - ultimul client 

 Tuffli  

Specific: Cafenea&cofetarie; Adresa: Strada Lăpușneanu, lângă Romtelecom 

Telefon:0721290812 ; Program: L-D: 10.00 - 22.00 

 Time out  

Specific: Coffee and submarines; Adresa: Bulevardul Copou nr.4 

Telefon: 0232.23.22.73; Program: L-J: 08.00 - 02.00, V-D: 10.00 - 04.00 

 Deja vue 

Specific: Cocktail-bar; Adresa: Bulevardul Carol 1, nr. 48 (vis-a-vis de Parcul Copou) 

Telefon: 0788.38.00.70; Program: non-stop 

 Stud Bar 

Specific: Coffee- Drinks; Adresa: Bulevardul Carol I (vis-a-vis de Universitate) 

Telefon: 0744878810; Program: L-V: 08.00 - 20.00 



 Casa Universitarilor 

Specific: Coffee-Restaurant; Adresa: Bulevardul Carol I (mai jos de Universitate) 

Telefon:0232264053; Program: L-D: 08:00- 24:00 

 Cafeneaua Piaţa Unirii 

Specific: Bar-Coffee; Adresa: Piaţa Unirii, nr 6 

Telefon: 0743663903; Program: L-D: 08.00 – 24:00 

 Cafeneaua Lăpuşneanu 

Specific: Coffee and drinks; Adresa: Alexandru Lăpușneanu nr.4 (vis-a-vis de Corso) 

Telefon: 0232.23.22.73; Program: L-D: 07:30 - 02:00  

 Phoenix 

Specific: Coffee- Bar; Adresa: Piaţa Unirii, nr.2 

Telefon: 0757197274; Program: L-J: 08.00 - 12.00, V: 08.00 - 01.00, S-D: 10:00- 01:00 

 Mondi’s Cafe 

Specific: Coffee and Food; Adresa: Bulevardul Copou nr.4 (lângă Time Out) 

Telefon: 0751118118; Program: L-D: 09.00 - 23.30 

 Family Pizza Copou 

Tel: 0232.26.16.47 

Adresa: Bulevardul Copou, nr. 26-28; Program: L-D: 08.00 - 24.00 

 Mamma Mia 

Tel: 0762662642 

Adresa: Bulevardul Stefan cel mare si Sfânt, Nr. 10-12; Program: L - D: 8:00 - ultimul client 

 Casa Vânătorului 

Tel: 0756.032.550 

Adresa: Parcul Expoziției, nr.1; Program: L-D: 10:00 – 02.00 

 Belfast Pub 

Tel: 0742.51.91.96 

Adresa: Casa de Cultura a Studenților; Program: L-D: non stop 

 Club Skye 

 Tel:073177344 

Adresa: Bulevardul Carol I, nr.48 



Acest ghid a fost realizat de prof. univ. dr. Laurențiu Rădvan, 
împreună cu studenții Facultății de Istorie 
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