
 
Într-un an în care România reprezintă, din punct de vedere cultural, 

un reper la nivel internaţional, AIESEC Iaşi îşi propune să atragă atenţia 
lumii asupra potentialului cultural si educational al oraşului Iaşi. 
Conferinţa internaţională IASHINTON 2008 va transforma oraşul nostru, 
timp de o săptămână, într-o adevărată capitală multiculturală a lumii, 
oferind astfel locuitorilor săi o experienţă unică, o ocazie de a deveni 
sensibili cultural şi de a gândi global. 
 

Acest proiect îşi propune să promoveze valorile culturale şi naturale 
ale Iaşului şi ale regiunii Moldovei în rândul tinerilor din toate colţurile 
lumii, prin intermediul unei săptămâni multiculturale. 

IASHINGTON 2008 este primul eveniment de acest gen din Iaşi şi va 
pregăti 160 tineri din ţară şi străinătate interesaţi de una din următoarele 
patru teme de actualitate: leadership, antreprenoriat, dezvoltare durabilă 
şi tehnologie. 

 
În această sătămână multiculturală se vor desfăşura următoarele 

evenimente: 
 

A. Conferinţa propriu-zisă, respectiv sesiunile de pregătire în 4 arii 
de interes actual: LEADERSHIP, TEHNOLOGIE, ANTREPRENORIAT 
şi DEZVOLTARE DURABILĂ, între 1 şi 4 septembrie. 

- conferinţa va aborda în paralel 4 teme de actualitate: 
leadership, dezvoltare durabilă, antreprenoriat şi tehnologie 

- cei 160 tineri vor fi împărţiţi în grupe stabile de 40 de persoane 
şi vor aborda una din cele patru teme menţionate mai sus 

- dimineaţa se vor desfăşura câte doua sesiuni în paralel pe 
cele 4 track-uri, iar după-amiaza va avea loc o sesiune 
comună, în fiecare după-amiază fiind atins unul din cele 4 
domenii abordate în conferinţă. 

- seara sunt gândite activităţi recreative şi de team building, care 
să faciliteze interacţiunea dintre tineri 

 
 
 
 



 
- IASHINGTON 2008 se va deschide cu o conferinţă de presă, 

desfăşurată în data de 1 septembrie, la care vor participa toţi 
partenerii media ai evenimentului, presa locală, partenerii şi 
sponsorii, reprezentanţi ai Primăriei, Universităţii “Alexandru 
Ioan Cuza”, parteneri AIESEC Iaşi şi tinerii din ţară şi 
străinătate participanţi la conferinţă  

 
 

B. În ziua de 5 septembrie se va organiza un tur al Iaşiului, în care 
participanţii vor vizita diferite obiective culturale din oraş: Bojdeuca 
scriitorului Ion Creangă, Muzeul Unirii, Palatul Roşnovanu, Mitropolia, 
Grădina Botanică, Bucium şi Mănăstirea Cetăţuia şi vor lua prânzul şi 
cina la 2 restaurante cu specific românesc. 

 
C În ziua de 6 septembrie se va organiza un eveniment inedit, un 

târg intercultural. Fiecare ţară va avea un cort propriu amenajat cu 
specificul tradiţional, în care va avea ocazia să prezinte particularităţile 
ţării din care provine. Evenimentul va fi însoţit de un spectacol de 
dansuri şi cântece tradiţionale din diferite zone şi piese de teatru pe 
tema interculturalităţii 

 
Ultima zi, 7 septembrie, va fi dedicată Galei de Închidere şi va avea 

un program special care va favoriza discuţiile şi interacţiunea dintre 
participanţi, distribuirea diplomelor şi a pachetelor de final. Vor fi 
prezentaţi partenerii conferinţei, temele de discuţie abordate, punctele 
de învăţare, iniţiativele, rezultatele celor 7 zile petrecute de către 
delegaţi într-un mediu antrenant şi multicultural. 

 
În perioada 8-10 septembrie va avea loc o vizită a zonei Braşovului, 

cu scopul de a promova în special tinerilor din străinătate specificul 
românesc.  

 
 
 
 
 
 



 
Turul oraşului Iaşi - 5 septembrie 2008: 

 
În data de 5 septembrie 2008, participanţii la conferinţă vor avea 

ocazia să intre în contact cu valorile culturale ale oraşului Iaşi, prin 
intermediul unor vizite la cele mai reprezentative obiective culturale din 
oraşul nostru:  

 
a. Grădina Botanică (inclusiv serele), Parcul Copou (Teiul lui 

Eminescu), Universitatea „Al. I. Cuza”, Piaţa Unirii, Mitropolia, moaştele 
Sf. Cuvioase Paraschiva, Biserica Bărboi, Mănăstirea Cetăţuia, Parcul 
Teatrului Naţional, Palatul Culturii,  

b. Iaşiul noaptea: Belvedere - Bucium 
c. Petrecere multiculturală 

 
 

Global Village - 6 septembrie 2008 
 

Pentru o zi, pe data de 6 septembrie, târgul multicultural organizat de 
către AIESEC Iaşi, va oferi locuitorilor acestui oraş şansa de a trăi 
experienţe interculturale dintre cele mai diverse. 

Astfel, vor fi amenajate corturi pentru prezentarea ţărilor participante, 
reprezentate fie de către tinerii veniţi la Iaşi cu această ocazie, fie de 
către comunităţile etnice din Iaşi. La standurile participante vor fi 
prezentate diferite obiecte reprezentative, precum costume populare, 
albume foto, materiale audio cu muzică specifică, mici suveniruri 
reprezentative care vor fi dăruite vizitatorilor (steguleţe, brelocuri, cărţi 
poştale, etc.). 

De asemenea, vor avea loc reprezentaţii de dansuri populare atât 
româneşti, cât şi străine, audiţii muzicale, scenete, concursuri cu premii, 
etc. 

Se estimează prezenţa a cca. 3000 de vizitatori în intervalul orar 
15:00 – 19:00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  Speakerii care au confirmat prezenţa la IASHINGTON 2008 sunt 
nume importante din cele 4 domenii abordate: 

 
Leadership:  
- Jim Bagnola (speaker în top 20 mondial pe leadership) 
- Bruno Medicina (trainer şi coach) 
- Andreea Pulpea (British Council, România) 
- Marius Ghenea (PC Fun) 
 
Tehnologie:  
- Todi Pruteanu (Microsoft România) 
- Ciprian Jichici (Genisoft) 
- Remus Cazacu (BitSoftware) 
- Sabin Buraga (Univ. “Al. I. Cuza”, Iaşi) 
 
Antreprenoriat:  
- Marius Ghenea (PC Fun) 
- Mădălin Matica (DotCommerce) 
- Vlad Stan (Navidoo) 
- Remus Cazacu (BitSoftware) 
- Todi Pruteanu (Microsoft România) 
- Dragoş Mănac (Ghelir.ro) 
- Dr. Seyed Mehdian (Univ. Michigan - Flint, SUA) 
- Martin Schiere (Managing partner şi consultant Schiere | 

Simiuc & Partners) 
 
Dezvoltare durabilă:  
- Cristina Bogdan (AVE România) 
- Ivana Gazibara (Analyst, SustainAbility)  
- Ciprian Popovici (Green Partners) 
- Kasia Slogczyk (Parlamentul European)-în curs de confirmare 
- Teodora Pălărie (ViitorPlus)  
- Teia Catană (Viitor Plus) 
cu suportul ViitorPlus pe aceasta arie. 

 
 
 
 
 

 
 



 

 
Participanţi 

 
a. 160 de tineri din ţară şi străinătate 
b. reprezentanţi ai unor companii din ţară şi străinătate, care vor 

susţine sesiunile în calitate de speakeri pentru cele 4 teme principale 
abordate de conferinţă: leadership, antreprenoriat, dezvoltare durabilă 
şi tehnologie 

c. organizaţiile comunităţilor etnice din Iaşi: Comunitatea Elenă, 
Comunitatea Evreiască şi Centrul Cultural Egiptean 

d. locuitorii oraşului Iaşi 
e. partenerii AIESEC Iaşi: parteneri principali (F.E.A.A.,   

Univ. „Al. I. Cuza”, Abplus), parteneri (EDUROM,  
Agenţia OSC, RDS&RCS, SIF Moldova, Artis Design),  
parteneri media (Ziarul de Iaşi, Radio Hit, Jurnalul de  
Est, 360 city, BizCampus.ro), sponsori (Agency One,  
The Red Point)  

f. partenerii Iashington 2008 
 

Parteneri 
 

1. Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi 
2. Primăria Municipiului Iaşi, prin proiectul „Iaşi 600” 
3. British Council 
4. Centrul Cultural Francez 
5. Centrul Cultural German 
6. Casa de Cultură a Studenţilor Iaşi 
7. Partenerii AIESEC Iaşi 
8. Hotel Ramada 

 
 
 


