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RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2018 

 

  

I. Obiectul de activitate al Casei de Cultură a Studenţilor din Iaşi 

 Obiectul de activitate al caselor de cultură ale studenților este reglementat prin HG 

801/19.05.2004 privind organizarea și funcționarea caselor de cultură ale studenților și a 

Complexului Cultural sportiv Tei. 

În anul 2018 instituția noastrăeste subordonată Ministerului Tineretului și Sportului 

conform HG 11/19.01.2013 privind organizarea și funcționarea  Ministerului Tineretului și 

Sportului . 

 În realizarea obiectului  de activitate, Casa de Cultură a Studenţilor din Iași are 

următoarele atribuții principale:  

a) promovează şi desfăşoară activități culturale şi artistice specifice, manifestări 

sportive şi turistice, educative, recreativ-distractive, transport şi de agrement;  

b) inițiază şi organizează cercuri artistice, cenacluri, cursuri  teoretice şi practice, 

ateliere de creaţie;  

c) asigură desfaşurarea activităţii formaţiilor artistice studenţeşti;  

d) asigură participarea studenţilor şi elevilor în conceperea şi organizarea 

manifestărilor culturale şi artistice specifice, manifestărilor sportive şi turistice, 

educative, recreative distractive şi de agrement.  

 Anual, în cadrul instituţiei noastre sunt organizate activităţi care încurajează creaţia sub 

toate formele ei, tinerii având posibilitatea să participe la festivaluri de dans, de muzică uşoară, 

de film,de folclor,de teatru. Studenţii din Centrul Universitar Iaşi pot participa şi la o serie de 

cursuri de pictură, fotografie, grafică, dansuri sportive, de societate, chitară clasică sub 

îndrumarea unei echipe de specialişti. 

 Casa de Cultură a Studenţilor din Iaşi organizează traininguri de formare pentru tinerii 

şi studenţii care doresc să işi dezvolte aptitudinile manageriale şi antreprenoriale,de comunicare 

şi leadership. 

II. Situaţia juridică 

Clădirea Casei de Cultură a Studenţilor din Iaşi face parte din patrimoniul public al 

statului și este în administrarea instituției, fiind proprietatea Ministerului Tineretului şi 

Sportului. În anul 2013 s-a realizat intabularea și înscrierea în cartea funciară a clădirii aflatăîn 

administrarea instituției. 
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Casa de Cultură a Studenților din Iași nu are autorizație de funcționare I.S.U.și 

funcționează pe propria răspundere a ordonatorului de credite, conform prevederilor legale în 

vigoare. 

Autorizația nu a putut fi obținută din cauza litigiului existent pentru terenul pe care sunt 

amplasate cele două rezervoare necesare pentru rezerva de apă P.S.I. 

Terenul a fost atribuit de Primaria Municipiului Iași prin HCL 263/2003,pe acest teren 

s-au efectuat investiții pentru consolidarea zidului de sprijinși acces la buzunarul scenei, 

amplasarea instalației de climatizare și a instalației de apă pentru rezeva P.S.I. constând în două 

rezervoare cu capacitate de 80 mc fiecare. 

Investițiile au fost realizate în perioada 2006-2009 și se ridică la suma de 374674,47 lei, 

fiind finanțate din sursa subvenții Ministerul Tineretului și Sportului. La momentul recepției 

lucrărilor, în anul 2009, rezervoarele s-au fisurat, iar constructorul a refuzat înlocuirea lor drept 

pentru care s-a cerut în instanță înlocuirea acestora. Procesul s-a finalizat în iunie 2015 cu 

decizia definitivă și irevocabilă nr. 235/18.06.2015 prin care constructorul a fost obligat 

săînlocuiască, pe cheltuiala sa, cele două rezervoare. 

În momentul depunerii documentației pentru obținerea autorizației de construcție 

necesară înlocuirii celor două rezervoare, Primăria Municipiului Iași ne-a respins dosarul pe 

motiv că terenul pe care sunt amplasate cele două rezervoare nu mai aparține Primăriei 

Municipiului Iași. 

 Acest teren a fost revendicat și restituit în natura proprietarului. Primăria Municipiului 

Iași și-a arătat disponibilitatea de a soluționa amiabil această problemă prin negocierea unui 

schimb de terenuri cu actualul proprietar sau exercitarea dreptului de preempțiune asupra 

terenului în cazul vânzării. 

III. Structura de conducere în anul 2018 

 

Conducerea Casei de Cultură a Studenților din Iași este asigurată de către un director și 

un director adjunct, numiți prin Ordin al Ministrului Ministerului Tineretului şi Sportului și un 

contabil șef. 
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IV. Situația financiară 

 

În anul 2018 Casa de Cultură a Studenților din Iași a avut prevederi bugetare anuale de 

2.351.672 lei astfel:  

452.500 lei- sursa - venituri proprii – alte venituri din prestări servicii și alte activități; 

60.000 lei- sursa - venituri proprii – transferuri voluntare altele decât subvențiile; 

1.839.172lei - sursa - subvenții de la bugetul de stat. 

 

Instituția noastră a încasat în perioada 01.01.2018 – 31.12.2018 venituri proprii în suma de 

502.200lei, după cum urmează: 

-    venituri din chirii spații                  435.660lei 

-    venituri din bilete de spectacol                            6.540  lei 

 -    venituri din transferuri voluntare  60.000lei 

 

În ceea ce privește veniturile din închiriere spații,în suma totala de 435.660 lei se regăsesc:  

-venituri din închiriere spații prin contracte permanente însuma de 24.259lei; 

-venituri realizate din închirierea sălii de spectacole Gaudeamus în suma de 265.000 lei; 

-venituri din închirierea unor spații prin contracte ocazionaleîn suma de 146.401 lei. 

 

Suma de 60.000 lei reprezentând coparticipări pentru acțiuni culturale a fost primită astfel:  

- 40.000 lei de la Primria Municipiului Iași pentru proiectul “Festudis 2018” desfășurat 

în perioada 02-13mai 2018; 

- 20.000 lei de la Primăria Municipiului Iași pentru proiectul “Rock’n’Iasi Open Air” 

desfășurat în perioada 18-20mai 2018. 

În completarea mijloacelor financiare necesare organizării și desfășurării activităților specifice 

am primit de la organul ierarhic superior subvențiiîn sumă de 1.817.826lei. 
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La anexa 5  “Conturi de execuție – Venituri” la raportarea anuală31.12.2018:  

 

  - prevederi bugetare aprobate inițial                      în sumă de  1.507.150   lei    

- prevederi bugetare definitive                   în sumă de  2.351.672   lei  

- drepturile constatate                                            în sumă de  2.328.404   lei 

- încasări realizate                                                  în sumă de  2.320.026lei      

- drepturi de încasat                                              în sumă de  1.802lei 

 

La anexa 7 – ,,Contul de execuție – Cheltuieli“ sunt evidențiate plățile nete de casăîn 

sumăde 2.320.026lei detaliate și cheltuielile efective în sumă  de 2.324.232 lei,din care:  

-la cheltuieli curente  - plăți nete de casă        =   2.293.352 lei   

- cheltuieli efective      =  2.276.958lei 

- la cheltuieli de capital - plăți nete de casă=29.932lei 

                                                  - cheltuieli efective  = 47.274lei 

 Cheltuieli de personal 

În anul 2018s-au efectuat plăți în sumăde 855.447 lei, conform BVC aprobat.Suma a fost 

suportatăintegral din subvenții.Instituția are un număr de 28,5 posturi contractuale.  

Din acestea: 

- 7 posturi sunt ocupate prin detașare,din care 2 posturi sunt ocupate de persoane care 

cumuleaza pensia cu salariul; 

- 1 post este ocupat de un consilier local. 

 

Bunuri și servicii 

 

În anul 2018s-au efectuat plăți în sumă de 470.346 lei, BVC aprobat a fost de 480.500 lei. 

În suma de 470.346 lei se regasește suma de 58.000 lei reprezentând subvenția primită de la 

organul ierarhic superior astfel:  

- suma de 50.000 lei primită pentru încălzit, iluminat și forță motrică; 

- suma de   8.000 lei primită pentru achiziționare obiecte de inventar. 

 

Lucrăriși servicii efectuate în anul 2018 din sursă venituri propriiși subvenții:  

 

1) lucrări deîntreținereși servicii de curățenie generală spații în valoare de 700 lei; 

2) servicii de pazăîn valoare de 47.968 lei; 
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Aceste servicii au fost efectuate cu firme de specialitate din cauza lipsei personalului de 

intreținere și de pază; 

3) lucrări de curățare și verificare coșuri de fum  în valoare de 1.050 lei; 

4) lucrări de verificare cazane centralătermicăîn valoare de 1.946 lei; 

5) servicii de mentenanță sistem de alarmare și sitem de supraveghere video spații în 

suma de 6.393 lei; 

6) servicii de verificare hidranți interiori în sumă de 799 lei; 

7) servicii de transport agabaritic a rezervoarelor pentru rezervă de apă P.S.I.și 

montare prelate de protecție în sumă de 7.021 lei; 

8) servicii de verificare și autorizare platforme pentru persoane cu handicap prin 

CNCIR – 1904 lei; 

9) servicii de detratizare și dezinsecție a spațiilor Casei de Cultură a Studenților din 

Iașiîn sumă de 2.142 lei; 

10) servicii de verificare a cazanelor de la centrala termică în sumă de 1.904 lei; 

11) servicii de reconfigurare rețea de internet în sumă de 6.015 lei; 

12) servicii de modificare identitate vizuală (site și sigla Casei de Cultură a 

Studenților din Iași) în sumă de 8.000 lei. 

În anul 2018 s-au efectuat lucrări de reparații curente la spațiile Casei de Cultură a Studenților 

din Iași (reparații curente la grupuri sanitare etaj 3, reparații ușă buzunar scenă, văruire și 

igienizare cabine scenă prin achiziționare materiale pentru reparații curente)în sumă de 77.900 

lei. 

În anul 2018 au fost achiziționate materiale cu caracter funcțional în sumă de 14.950 lei, 

materiale biroticăîn sumă de 3.348 lei și materiale pentru curățenie spații în sumă de 7.924 lei. 

Obiecte de inventar achiziționate în anul 2018 pentru buna desfășuare a activităților 

culturale și administrative ale instituției 

În anul 2018 s-au achiziționat obiecte de inventar în valoare totalăde 47.528 lei astfel: 

 

- 20 buc. cămăși cu poale pentru Ansamblul Folcloric “Doina Carpaților“ în sumă 

de11.900 lei; 

- un fax multifuncțional Samsung pentru compartimentul contabilitate în valoare de 

1.144 lei; 

- echipamente de lucru, scule pentru compartimentul administrativ în valoare de 12.783 

lei; 

- o centrală telefonică Panasonic în sumă de 1.890 lei; 
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- două prelate pentru protejare rezervoare pentru rezerva de apa P.S.I.în sumă de 9.258 

lei; 

- stingatoare de tip ABC în sumă de 1.862 lei; 

- scaune pentru sala de spectacole Gaudeamus în suma de 8.691 lei. 

 

Alte cheltuieli – Acțiuni cu caracter științific și social-cultural 

 În anul 2018s-au efectuat plăți în sumăde 967.559 lei,BVC  aprobat a fost de 980.000 lei.Din 

total plățiîn sumăde 967.559 lei, suma de 904.379 leireprezintă subvenții primite pentru acțiuni 

culturale organizate de instituția noastrăîn anul 2018 astfel: 

- pentru programul “Tabere studențești 2018” =  545.000 lei 

- pentru acțiuni culturale conform calendarului de acțiuni aprobat = 359.379 lei. 

 

Cheltuieli de capital 

În anul 2018a fost achiziționat un videoproiector profesional pentru sala de spectacole 

Gaudeamus, în sumă de 29.932 lei, din sursa – venituri proprii. 

 

 

Director, 

Crucianu Teodor Bogdan 
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RAPORT DE EVALUARE 2018 

 

Denumirea proiectului 
Zilele Clubului de Muzică „Richard Oschanitzky“ /„Maeștrii 

jazzului românesc” 

Locul și Perioada de 

desfășurare 

Gaudeamus - Casa de Cultură a Studenților Iaşi, 20.02.2018 

Organizator Casa de Cultură a Studenților Iaşi prin Clubul de Muzică ,,Richard 

Oschanitzky” 

Parteneri Universitatea Naţională de Arte „George Enescu” Iaşi 

Participanţi/beneficiari Membrii Clubului de Muzică Richard Oschanitzky/ Tineri din 

Centrul Universitar Iaşi 

Total cheltuieli 2000 lei 

Suma decontată din 

bugetul C.C.S. 
2000 lei 

Suma reprezentând 

contribuţie proprie şi sau 

atrasă 

0 lei 

Concordanţa între 

obiectivele propuse şi ceea 

ce s-a realizat 

O1. Diversificarea ofertei culturale și de petrecere a timpului liber pe 

care CCS Iași o promovează la nivelul studenților ieșeni.  

O2. Atragerea unui număr de minim 1500 de studenți. 

A existat concordanță între obiectivele propuse și ceea ce s-a realizat. 

 

Indicatorii proiectului 

Indicatori  

stabiliţi pe 

obiective 

Denumire indicator Standard / Realizat 

Indicatori 

calitativi 

Calitatea 

informațiilor 

realizate 

Foarte bună 

Indicatori 

cantitativi 

Participanți 

Număr momente 

Beneficiari 

25 

1 

90 

Indicatori 

financiari 

Cheltuieli/participant 

Cheltuieli/beneficiar 

0 lei/participant 

0 lei/beneficiar 

Descrierea activităţilor 

realizate  

Video – audiție dedicată muzicianului Richard Oschanitzky ; dialog 

cu participanții la eveniment pe tema proiectului. 

Rezultate obţinute (pe 

obiective) 

25 tineri implicați în proiect; 

Eveniment cultural - educativ pentru tinerii din Centrul Universitar 

Iaşi având ca obiectiv promovarea valorilor  muzicii românești; 

90 de tineri din Centrul Universitar Iaşi; 

Promovarea proiectului şi 

a finanţatorului 
Promovarea s-a făcut prin afișe și prin rețelele de socializare. 

Probleme/obstacole în 

desfăşurarea proiectului, 

sugestii 

Nu au fost probleme de semnalat. 

Concluzii,  menţiuni O foarte bună promovare aClubului de Muzică „Richard 

Oschanitzky“și a Casei de Cultură a Studenților din Iași la nivelul 
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Centrului Universitar ieşean. 

 

Lista documente, materiale 

atașate 
Montaj fotografic cu secvențe din timpul manifestării. 

Responsabil proiect  Numele şi prenumele:Referent Romeo Cozma 
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Denumirea proiectului Spectacolul Bal la Curtea Regelui 

Locul și Perioada de 

desfășurare 

Iași, Casa de Cultură a Studenților din Iași în data de 05.03.2018 

Organizator Casa de Cultură a Studenților Iași prin Clubul de muzică „Richard 

Oschanitzky“, Clubul de Arte Vizuale „ConceptArt“, Trupa de dans 

„The Sky“, Ansamblul Folcloric Studențesc „Doina Carpaților“, 

Clubul de chitară clasică și electrică, Teatrul Studențesc „Ludic“, 

Fabrica de Voluntari, Clubul Susține Artiștii Ieșeni și Trupa de dans 

„Quasar“. 

Parteneri Mass Media locală 

Participanţi/beneficiari 110 artiști, voluntari și personal tehnic/500 de spectatori 

Total cheltuieli 0 lei 

Suma decontată din 

bugetul C.C.S. 
0 lei 

Suma reprezentând 

contribuţie proprie şi sau 

atrasă 

0 lei 

Concordanţa între 

obiectivele propuse şi ceea 

ce s-a realizat 

S-a realizat: 

-  promovarea activităților cultural artistice la nivel local prezente în 

Casa de Cultură a Studenților din Iași, activități axate în special pe 

dans, muzică, teatru și arte vizuale. 

- s-a cuantificat interesul şi potenţialul existent la nivelul anului 

2018 în rândul tinerilor ce activează în Casa de Cultură a 

Studenților din Iași, faţă de domeniul creaţiei şi/sau interpretării 

artistice. 

- au fost promovaţi tinerii care dovedesc talent în domeniul creaţiei 

şi/sau interpretării dansului , tineri ce activează în Casa de Cultură a 

Studenților din Iași. 

- dezvoltarea relațiilor socio-culturale dintre studenții și tinerii 

prezenți în trupele și cluburile din  Casa de Cultură a Studenților din 

Iași. 

 

Indicatorii proiectului 

Indicatori  

stabiliţi pe 

obiective 

Denumire indicator Standard/Realizat 

Indicatori 

calitativi 

Calitatea 

spectacolului 
Foarte ridicat 

Indicatori 

cantitativi 

Nr. de participanți 

 

110 artiști, voluntari și 

personal tehnic 

Indicatori 

financiari 

Cheltuieli/participant 

Cheltuieli/beneficiar 

0 lei/beneficiar 

0 lei/participant 

Descrierea activităţilor 

realizate  

S-a realizat un spectacol denumit „Bal la Curtea Regelui” în regia 

lui Adrian Ștefan, realizat pentru a marca începutul primăverii și în 

special a „Sărbătorii Marțișorului”. 

În acest spectacol s-au angrenat toate trupele și cluburile de 

dans,muzică, teatru și arte vizuale, etc. existente în Casa de Cultură 
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a Studenților Iași, cât și personalul administrativ.  

Un spectacol ce i-a transpus pe spectatori în sala unui bal al unui 

castel regal, iar regele și regina, au avut invitați din întreaga lume ce 

le-au prezentat momente diverse de muzică, dans și teatru, toate 

urmârid un fir regizoral bine definit. Spectacolul a fost unul realizat 

de tineri pentru tineri, un spectacol de înaltă calitate artistică și care 

a avut un impact pozitiv în rândul spectatorilor.  

Rezultate obţinute (pe 

obiective) 

Un aport de imagine pentru  Casa de Cultură a Studenților din Iași. 

Mărirea interesului și vizibilității activităților șiacțiunilor 

desfășurate în Casa de Cultură a Studenților din Iași; 

Prin acest spectacol artiștii și-au îmbunătățit abilitățile artistice, au 

învățat să lucreze organizat și să intereacționeze social și artistic cu 

ceilalți artiști implicați, realizându-se astfel și un schimb de 

experiență și de păreri. 

Impactul a fost unul pozitiv pentru cei care au luat parte la 

spectacol, participanții fiind extrem de multumiți de ceea ce au 

reușit să învețe și să creeze în zilele premergătoare spectacolului iar 

spectatorii i-au primit cu lungi aplauze. 

Promovarea proiectului şi 

a finanţatorului 

Promovarea s-a făcut prin afișe, prin rețelele de socializare și mass 

media locală. 

Probleme/obstacole în 

desfăşurarea proiectului, 

sugestii 

Nu au fost probleme de semnalat. 

Concluzii,  menţiuni Un spectacol cu un impact pozitiv asupra tinerilor și studenților ce 

activează în Casa de Cultură a Studenților din Iași. Astfel de 

evenimente nu numai că îi ajută pe aceștia să se dezvolte, dar le 

oferă și posibilitatea de a învăța lucruri noi și de a cunoaște oameni 

pasionați și interesați de același domeniu.  

Acest tip de evenimente măresc vizibilitatea Casei de Cultură a 

Studenților în rândul tinerilor ieșeni. 

Lista documente, materiale 

atașate 
Fotografii de la eveniment. 

Responsabil proiect  Numele şi prenumele:ReferentȘtefan Adrian 
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Denumirea proiectului Spectacol  de teatru “Jocul”, de Edna Mazia 

 

Locul și Perioada de 

desfășurare 

Casa de Cultură a Studenților din Iași – Sala “Aurel Luca” 

8 martie 2018 

Organizator Casa de Cultură a Studenților prin Teatrul Studențesc „Ludic“ 

Parteneri Mass media locală 

Participanţi/beneficiari Actori implicați: 5 

Regizor artistic: 1 

Regizor tehnic: 1 

Public spectator: 38 persoane 

Total cheltuieli 0 lei 

Suma decontată din bugetul 

MTS/ DJST/ DSTMB 
0 lei 

Suma reprezentând 

contribuţie proprie şi sau 

atrasă 

0 lei 

Concordanţa între 

obiectivele propuse şi ceea 

ce s-a realizat 
A existat concordanță între obiectivele propuse și ceea ce s-a realizat. 

 

Indicatorii proiectului 

Indicatori  

stabiliţi pe 

obiective 

Denumire indicator Standard / Realizat 

Indicatori 

calitativi 

Calitatea 

informațiilor 

realizate 

Foarte bună 

Indicatori 

cantitativi 

Participanți 

Număr momente 

Beneficiari 

7 

1 

50 

Indicatori 

financiari 

Cheltuieli/participant 

Cheltuieli/beneficiar 

0lei/beneficiar 

0 lei/participant 

Descrierea activităţilor 

realizate  

Spectacolul "Jocul" este o adaptare după Edna Mazia, fiind inspirat 

din fapte reale. În anii 90, Israelul a fost zguduit de scandalul unui 

viol în grup, victimă fiind o adolescentă. Toți acuzații, minori la 

rândul lor, au fost achitați din lipsa probelor. Având ca punct de 

plecare un subiect atât de delicat, piesa nu poate fi decât una puternic 

emoțională. Scenele pline de naivitate și de prospețime din curtea 

blocului sunt dublate de încrâncenarea pledoariilor și duritatea 

interogatoriilor din sala de tribunal. Pe lângă povestea propriu-zisă a 

seducției și a violului, se aduc în discuție teme de mare gravitate, 

mereu actuale: statutul femeii într-o lume a bărbaților, limitele unui 

sistem judiciar părtinitor, rolurile pe care adolescenții și le asumă în 

jocurile abia descoperite ale seducției.  

   

Patru un băiat și o fată aflați la vârsta căutărilor, a răzvrătirii, a 

dorinței de afirmare se regăsesc față în față unii cu alții, dar și cu 
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propriile nevoi afective, temeri, complexe. Este un joc în care 

teribilismul și frăgezimea minții dictează, iar binele și răul se succed, 

se confundă, își schimbă valențele de la scenă la scenă. Regulile sunt 

încălcate mai mult sau mai puțin conștient, granița dintre vinovăție și 

nevinovăție fiind cu atât mai fragilă. Dincolo de sentințe sau de 

justețea acestora, rămâne o certitudine - aceea că un simplu joc se 

poate transforma în traumă care maturizează înainte de vreme și 

marchează pe viață.  

Rezultate obţinute (pe 

obiective) 
Publicul spectator a fost format preponderent din studenți.  

Promovarea proiectului şi a 

finanţatorului 

Pagini facebook:  

https://www.facebook.com/events/415202772254034/ 

https://www.facebook.com/CCSIASI/ 

 

Probleme/obstacole în 

desfăşurarea proiectului, 

sugestii 

Nu au fost probleme. 

Concluzii,  menţiuni Tinerii sunt din ce în ce mai atrași de arta teatrală. 

Lista documente, materiale 

atașate 
Fotografii de la eveniment. 

Responsabil proiect  Numele şi prenumele:Referent Emilian Marcu 
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Denumirea proiectului Festivalul Artei și Creației Studențești „GAUDEAMUS“ 

Locul și Perioada de 

desfășurare 

Iași, 5 martie- 3 aprilie 2018 

Casa de Cultură a Studenților din Iași 

Organizator Casa de Cultură a Studenților  din Iași și Organizațiile studențești din 

Iași 

Participanţi/beneficiari Tinerii, studenții din Iași care doresc să se afirme în diferite arte ale 

spectacolului 

Total cheltuieli  4999,90 lei 

Suma decontată din 

bugetul CCS Iași 
4999,90 lei 

Suma reprezentând 

contribuţie proprie şi 

sau atrasă 

0 lei 

Concordanţa între 

obiectivele propuse şi 

ceea ce s-a realizat 

O.S.1.- Implicarea unui număr de minim 15 ONGS în crearea de 

momente artistice prezentate în cele 10 seri de festival în perioada 

martie-aprilie 2018 

O.S.2.- Creșterea numărului de tineri participanți la spectacolele din Sala 

Gaudeamus cu minimum 3.000 în perioada martie-aprilie 2018 

O.S.3. - Implicarea a minim 450 de tineri în momente artistice în 

perioada martie-aprilie 2018 (minimum 30 tineri de fiecare dintre cele 15 

ONGS) 

O.S.4. - Implicarea unui număr minimumde 30 reprezentanți de la 

facultățile și universitățile ieșene în perioada martie-aprilie 2018. 

A existat concordanță între obiectivele propuse și ceea ce s-a realizat. 

 

Indicatorii proiectului 

Indicatori  

stabiliţi pe 

obiective 

Denumire indicator Standard/Realizat 

Indicatori 

calitativi 

Îmbunătățirea calității  

informației 
100% 

Indicatori 

cantitativi 

Număr destudenți 

implicați 
1000 

Indicatori 

financiari 

Cheltuieli/participant 

Cheltuieli/beneficiar 

4,99 lei/beneficiar 

4,99 lei/participant 
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Descrierea activităţilor 

realizate  

Activități: 

Festivalul Artei și Creației Studențești „GAUDEAMUS“ și-a propus 

să valorifice potențialul artistic și creator al tinerilor ieșeni, prin 

implicarea acestora în crearea de momente artistice de diferite 

categorii. 

Organizațiile înscrise s-au duelat în câte două spectacole de fiecare, unde 

în funcție de punctajul obținut în urma jurizării și a participării 

studenților și a profesorilor la spectacole s-au calificat în faza finală. 

În fiecarea seară de spectacol trupele Casei de Cultură a Studenților au 

susținut recitaluri în deschiderea momentelor artistice din concurs. 

Genurile artistice prezentate în fișa de înscriere: umor, dans, interpretare 

muzică live, interpretare muzică silist live, creație trupă muzică live, 

creație solist muzică live, expoziție, creație literară, concurs miss și 

mister, grupuri vocale, teatru, film, reviste studențești și foi volante. 

Studenții au format următoarele alianțe: 

 ASB, SSMI,SSFI - 12 martie 

 ATRAG, ASCIS, E-TIM-PSIHOLOGY – 13 martie 

 LSE, ASFI, PRIME – 14 martie 

 LSETH, LSETC - 21 martie  

 LSAC, ISAV – 22 martie 

 LSFI, ATEFS, CHEMIS – 26 martie 

 ASVI, LSI, GISU – 27 martie 

 ARTIUM, LSGG, TERIS – 28 martie 

 ASI, AEGEE, ASD – 29 martie 

 ASTIP, LSM, ASAH – 2 aprilie 

 ASAFCI, ASTCM     - 3 aprilie 

Finala Festivalului Artei și Creației Studențești GAUDEAMUS a avut 

loc în sala Gaudeamus a Casei de Cultură a Studenților.Alianțele 

studențești au prezentat în cadrul programului cele mai bune momente 

prezentate în concurs. Diferențele de punctaj au fost mici, competiția 

fiind foarte strânsă și calitatea a caracterizat în principal toate momentele 

prezentate în concurs. 

Diferența a făcut-o publicul care a fost și el notat ca și punctaj, astfel că 

susccesul a depins și de modul în care fiecare alianță a reușit să își 

mobilizeze membrii din ONGS, dar și profesorii, decanii și rectorii. 

Rezultate obţinute(pe 

obiective) 

Rezultate obținute: 

1. Festivalul a promovat pe perioada desfășurării tinere talente din 

mediul universitar ieșean. 

2. Festivalul a pus bazele unor colaborări viitoare între Casa de 

Cultură a Studenților și Universitățile ieșene. 

3. Festivalul a antrenat un număr de peste 200 de tineri și doi 

profesori în actul artistic, peste 1800 de tineri, 48 de profesori, 5 

decani, prodecani și un rector prezenți în sala de spectacole 

organizate. 

4. Festivalul a contribuit la o mai bună comunicare între 

organizațiile studențești și Casa de Cultură a Studenților, dar și 
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între organizații și facultățile din care provin. 

5. Festivalul a contribuit la dezvoltarea unor aptitudini în rândul 

participanților, în vederea organizării de evenimente și 

implementării de proiecte. 

6. Festivalul a fost primit cu entuziasm de către tineri pentru că a 

reprezentat un mod de afirmare. 

7. Festivalul a contribuit la descoperirea unor talente de care nici 

membrii asociațiilor nu știau că le au. 

8. Festivalul a trezit interesul și în rândul celorlalte organizații care 

din diferite motive au decis fie să se retragă după ce s-au înscris, 

fie nu s-au înscris să participe. 

9. Festivalul s-a desfășurat într-o perioadă de timp relativ scurtă și 

aglomerată, căci în aceeași perioadă de timp, tinerii au participat și la 

ședințele de pregătirea Festivalurilor: Umor’n’Iași și Festudis, ca apoi să 

fie implementate aceste proiecte. La ședințele organizațiilor din care 

provin, sesiuni de examene vacante se consideră că tinerii s-au mobilizat 

corespunzător în vederea organizării acestui festival. 

Promovarea proiectului 

şi a finanţatorului 

Festivalul Artei și Creației Studențești „GAUDEAMUS“ a fost promovat 

prin intermediul mass-media locală, mediul online pe paginile de 

socializare a Casei de Cultură a Studenților  și a organizațiilor studențești 

implicate în cadrul festivalului.  Evenimentul „studențesc“ a fost 

promovat și outdoor prin afișe, flyere, bannere etc. 

Probleme/obstacole în 

desfăşurarea proiectului, 

sugestii 

Nu au existat probleme în desfășurarea acestui proiect. Toate obiectivele 

au fost atinse, iar studenții au fost foarte mulțumiți. 

Concluzii,  menţiuni Festivalul Artei și Creației Studențești „GAUDEAMUS“ a crescut 

vizibilitatea activităților Casei de Cultură a Studenților Iași în mediul 

universitar ieșean. 

Priectul se încadrează în prioritatea:  

3.1. Cultură și Educație non-formală 

Acordarea de sprijin pentru formare de manifestări culturale dedicate 

studenților, care să reflecte preocupările și interesele acestora. 

3.2. Sănătate, sport și recreere 

Creșterea numărului de practicanți de sport în rândul studenților inclusiv 

prin amplificarea sistemului de competiții sportive de masă (pentru toți) 

3.3 Participare și voluntariat 

a) Crearea mai multor oportunități de participare a studenților la 

viața comunității. 

b) Susținerea de seminarii, conferințe, campanii de informare și 

evenimente similar în vederea promovării și implicării active în 

rândul studenților. 

Toate obiectivele au fost îndeplinite pentru buna desfășurare a 

proiectului.  
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Lista documente, 

materiale atașate 

Atașez fotografii din perioada desfășurării Festivalului Artei și Creației 

Studențești „GAUDEAMUS“. 

Responsabil proiect  Numele şi prenume: Referent Diana Vasilica Mihai 
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Denumirea proiectului Spectacol  de teatru “Coincidențe” 

 

Locul și Perioada de 

desfășurare Casa de Cultură a Studenților Iași – Sala “Aurel Luca” 

13 martie 2018 

Organizator Casa de Cultură a Studenților Iași prin Teatrul Studențesc „Ludic“ 

Parteneri Mass media locală 

Participanţi/beneficiari Actori implicați: 8 

Regizor artistic: 1 

Regizor tehnic: 1 

Public spectator: 20 persoane  

Total cheltuieli 0 lei 

Suma decontată din bugetul 

MTS/ DJST/ DSTMB 
0 lei 

Suma reprezentând 

contribuţie proprie şi sau 

atrasă 

0 lei 

Concordanţa între 

obiectivele propuse şi ceea 

ce s-a realizat 
A existat concordanță între obiectivele propuse și ceea ce s-a realizat. 

 

Indicatorii proiectului 

Indicatori  

stabiliţi pe 

obiective 

Denumire indicator Standard / Realizat 

Indicatori 

calitativi 

Calitatea 

informațiilor 

realizate 

Foarte bună 

Indicatori 

cantitativi 

Participanți 

Număr momente 

Beneficiari 

10 

1 

20 

Indicatori 

financiari 

Cheltuieli/participant 

Cheltuieli/beneficiar 

0 lei/beneficiar 

0 lei/participant 

Descrierea activităţilor 

realizate  

Spectacolul a fost conceput pentru a implica un număr mare de actori 

într-un spectacol care îmbină elemente de teatru absurd, comic de 

situație și de limbaj. Patru posibile scenarii ale întâlnirilor care ne pot 

decide soarta, după texte de Matei Vișniec, Neil LaBute, Eugene 

Ionesco si Mihai Ignat. Sunt întâmplări fermecătoare, reunite într-un 

spectacol cu umor de calitate, plin de conexiuni și simbolistică. 

Rezultate obţinute (pe 

obiective) 
Spectatorii au fost în majoritate studenți. 

Promovarea proiectului şi a 

finanţatorului 

Pagini facebook:  

https://www.facebook.com/events/386814118460232/ 

https://www.facebook.com/CCSIASI/ 

Probleme/obstacole în 

desfăşurarea proiectului, 

sugestii 

Nu au fost probleme. 
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Concluzii,  menţiuni Tinerii sunt din ce în ce mai atrași de arta teatrală. 

Lista documente, materiale 

atașate 
Fotografii de la eveniment. 

Responsabil proiect  Numele şi prenumele: Refrent Emilian Marcu 
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Denumirea proiectului Tabăra de Creație Artistică The Sky – Dans 2018 

Locul și Perioada de 

desfășurare 

Muncel, 03-06 aprilie 2018 

Organizator Casa de Cultură a Studenților Iași prin Trupa de dans „The Sky“ 

Parteneri Mass media locală 

Participanţi/beneficiari 35 tineri 

Total cheltuieli 8992,49 lei 

Suma decontată din 

bugetul C.C.S. 
8992,49 lei 

Suma reprezentând 

contribuţie proprie şi sau 

atrasă 

0 lei 

Concordanţa între 

obiectivele propuse şi ceea 

ce s-a realizat 

Toate obiectivele propuse au fost realizate, având loc zilnic 

activități ce i-au ajutat pe tineri să-și dezvolte creativitatea și să își 

îmbunătățească tehnica artistică. 

Au avut cursuri de dans cu stiluri diferite, ieşind astfel din zona lor 

de confort, învățând pași noi pe care îi vor putea utiliza ulterior. 

S-a urmărit și îndeplinit atragerea studenților către mișcare și 

exprimare artistică prin dans, creșterea nivelui de performanță 

artistică a studenților ieşeni și motivarea acestora prin crearea de 

noi oportunități de exprimare. 

Workshop-urile au fost realizate în scop educativ pentru tineri, 

aceștia perfecționându-și unele mișcări din stilurile preferate dar și 

din alte genuri diferite. Au putut lucra la baza de dans, la poziția 

corporală și la atitudinea pe care ar trebui să o adopte în viitoarele 

participari la spectacole și concursuri.  

Jocurile și activitățile de teambuilding le-au dezvoltat și abilitățile 

de comunicare și lucru în echipă. 

 

Indicatorii proiectului 

Indicatori  

stabiliţi pe 

obiective 

Denumire indicator Standard / Realizat 

Indicatori 

calitativi 

Calitatea workshop-

urilor 
Foarte ridicat 

Indicatori 

cantitativi 

Nr. de participanți 

 

35 

 

Indicatori 

financiari 

Cost participanți 

9000/35 participanți 

85,71  lei/pers/zi  X  3 

zile 

Descrierea activităţilor 

realizate  

Zilnic s-au făcut întâlniri între tinerii prezenți în tabăra în care: 

- s-a discutat pregătirea workshop-urilor și conținutul acestora, 

noțiuni teoretice legate de dans, tehnici organizatorice, pentru buna 

funcționare a workshop-urilor (costumație, conduită, stare de 

sănătate, etc); 

- s-au susținut workshop-uri de dans, prezentarea de noțiuni 

elementare și complexe despre dans, tehnici specifice. 

Fiecare zi de tabără a însemnat o altă activitate, menținându-i pe 

tineri în continuă mișcare, atenți la ceea ce au de făcut.  
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S-au realizat workshop-uri de dans în cadrul cărora tinerii au avut 

ocazia să învețe noi pași și coregrafii din diferite stiluri într-un 

cadru optim de dezvoltare. 

Pe lângă workshop-urile susținute de instructori-coregrafi ai Casei 

de Cultură a Studenților, s-au organizat zilnic jocuri de 

teambuilding, diverse acțiuni prin care tinerii au putut interacționa 

între ei. 

Prin intermediul acestei tabere comunitatea de dansatori este mult 

mai unită, aceștia având ocazia să interacționeze mai mult unii cu 

ceilalți. 

Tinerii au avut ocazia să învețe lucruri noi, oferindu-le posibilitatea 

de a realiza activități artistice preferate, sub supravegherea 

instructorilor. 

Rezultate obţinute (pe 

obiective) 

Principalul rezultat obținut este realizarea tuturor activităților cu un 

număr mare de participanți. Aceștia și-au îmbogățit aria de 

cunoștințe în materie de dans, au cunoscut oameni noi, realizându-

se schimbul intercultural și de asemenea, au avut ocazia să 

vorbească deschis cu instructorii;  

Prin aceste workshop-uri, comunitatea de dansatori ce își dorește să 

se dezvolte în acest domeniu s-a mărit și s-a unit, lăsând loc și 

pentru noi doritori;  

-  promovarea în rândul tinerilor a activităților realizate în CCS 

Iași; 

- s-a cuantificat interesul şi potenţialul existent la nivelul anului 

2018 în rândul tinerilor faţă de domeniul creaţiei şi/sau 

interpretării dansului;  

- au fost promovaţi tinerii care dovedesc talent în domeniul creaţiei 

şi/sau interpretării dansului; 

- a avut loc o comunicare între tinerii prezenţi în tabară pe teme 

artistice, în special legate de arta dansului; 

- un mare aport de încredere asupra fiecărui student-artist în ceea 

ce privește arta dansului, tehnica de execuție și curajul de a dansa.   

Promovarea proiectului şi 

a finanţatorului 
Workshop-urile au fost promovate în mass media media locală. 

Probleme/obstacole în 

desfăşurarea proiectului, 

sugestii 

Nu au fost probleme de semnalat. 

Concluzii,  menţiuni Studenții au fost prezenți la workshop-uri și au îndeplinit cu 

încântare temele propuse într-o atmosferă destinsă și creativă; 

- și-au îmbunătățit, vizibil de la zi la zi, tehnica de dans; 

-  au acumulat o experiență ce le va folosi pe tot parcursul carierei 

artistice; 

- anumite părți coregrafice compuse în Tabăra de Creație vor fi 

folosite la sptectacolele organizate de Trupa de dans ,,The Sky”. 

Lista documente, materiale 

atașate 
Am atașat fotografii de la workshop-uri. 

Responsabil proiect  Numele şi prenumele: Referent Ștefan Adrian 
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Denumirea proiectului Spectacol  “Delir în doi, în trei, în câţi vrei...” de Eugène Ionesco 

Locul și Perioada de 

desfășurare Casa de Cultură a Studenților Iași – Sala “Aurel Luca” 

27 martie 2018 

Organizator Casa de Cultură a Studenților prin Teatrul Studențesc „Ludic“ 

Parteneri Mass media locală 

Participanţi/beneficiari Actori implicați: 3 

Regizor artistic: 1 

Regizor tehnic: 1 

Public spectator: 70 persoane 

Total cheltuieli 0 lei 

Suma decontată din bugetul 

MTS/ DJST/ DSTMB 
0 lei 

Suma reprezentând 

contribuţie proprie şi sau 

atrasă 

0 lei 

Concordanţa între 

obiectivele propuse şi ceea 

ce s-a realizat 
A existat concordanță între obiectivele propuse și ceea ce s-a realizat. 

 

Indicatorii proiectului 

Indicatori  

stabiliţi pe 

obiective 

Denumire indicator Standard / Realizat 

Indicatori 

calitativi 

Calitatea 

informațiilor 

realizate 

Foarte bună 

Indicatori 

cantitativi 

Participanți 

Număr momente 

Beneficiari 

5 

 

1 

 

70 

Indicatori 

financiari 

Cheltuieli/participant 

Cheltuieli/beneficiar 

0 lei/beneficiar 

0 lei/participant 

Descrierea activităţilor 

realizate  

Spectacolul a fost jucat în cadrul Festivalului Naţional de Satiră şi 

Umor “Umor’N’Iaşi”. Fiind programat pe 27 martie, a celebrat şi 

Ziua Mondială a Teatrului.  

Prezentare spectacol: 

Teatrul absurd încă mai fascinează prin puterea cuvântului anapoda, 

prin frumusețea situațiilor improbabile, dar totuși trăite de fiecare 

dintre noi… Spectacolul Delir în doi, în trei, în câți vrei... aduce în 

fața spectatorilor doi soți care nu par a avea nimic în comun și nu par 

a reuși vreodată să se pună de acord. Dincolo de zidurile care îi 

despart, uneori la propriu, ei sunt totuși cum nu se poate mai 

asemănători. Personajele sunt despărțite de aceleași lucruri care le 

unesc și trăiesc la aceeași intensitate fiecare respirație (a celuilalt).  În 
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final, nici cei de pe scenă, nici cei din public nu pleacă acasă cu 

temele rezolvate, fiind nevoie de reveniri, de reevaluări, de 

regăsiri. Este un spectacol tonic și, în același timp, provocator, o mică 

lume multiplicată în doi, în trei, în câți vrei...  

Rezultate obţinute (pe 

obiective) 
Spectatorii au fost în majoritate studenți. 

Promovarea proiectului şi a 

finanţatorului 

Pagini facebook:  

https://www.facebook.com/events/386814118460232/ 

https://www.facebook.com/CCSIASI/ 

Probleme/obstacole în 

desfăşurarea proiectului, 

sugestii 

Nu au fost probleme. 

Concluzii,  menţiuni Tinerii sunt din ce în ce mai atrași de arta teatrală. 

Lista documente, materiale 

atașate 
Montaj fotografic cu secvențe din timpul manifestării. 

Responsabil proiect  Numele şi prenumele: Referent Emilian Marcu 

 

https://www.facebook.com/events/386814118460232/
https://www.facebook.com/CCSIASI/
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Denumirea proiectului Premieră  “Dresoarea de fantome” de Ion Băieşu 

Locul și Perioada de 

desfășurare Casa de Cultură a Studentilor din Iași – Sala “Aurel Luca” 

30 martie 2018 

Organizator Casa de Cultură a Studenților din Iași prin Teatrul Studențesc „Ludic“ 

Parteneri Mass media locală 

Participanţi/beneficiari Actori implicați: 2 

Regizor artistic: 1 

Regizor tehnic: 1 

Public spectator: 68 persoane  

Total cheltuieli 0 lei 

Suma decontată din bugetul 

MTS/ DJST/ DSTMB 
0 lei 

Suma reprezentând 

contribuţie proprie şi sau 

atrasă 

0 lei 

Concordanţa între 

obiectivele propuse şi ceea 

ce s-a realizat 
A existat concordanță între obiectivele propuse și ceea ce s-a realizat. 

 

Indicatorii proiectului 

Indicatori  

stabiliţi pe 

obiective 

Denumire indicator Standard / Realizat 

Indicatori 

calitativi 

Calitatea 

informațiilor 

realizate 

Foarte bună 

Indicatori cantitativi

                                         

Participanți 

Indicatori 

cantitativi 

Participanți 

Număr momente 

Beneficiari 

4 

 

1 

 

68 

Indicatori 

financiari 

Cheltuieli/participant 

Cheltuieli/beneficiar 

0 lei/beneficiar 

0 lei/participant 

Descrierea activităţilor 

realizate  

Premiera spectacolului “Dresoarea de fantome” de Ion Băieşu a fost 

jucată în cadrul Festivalului Naţional de Satiră şi Umor 

“Umor’N’Iaşi”.  

Prezentare spectacol: 

Dresoarea de fantome cea plină de energie și simpaticul Paznic al 

castelului creează o atmosferă plină de mister şi bună-dispoziţie. Ion 

Băieșu, un maestru al comicului de limbaj și de situație, ne oferă o 

întâlnire de gradul zero, într-un spectacol cu umor de calitate și mesaj 

încă actual.  

Rezultate obţinute (pe 

obiective) 
Spectatorii au fost în majoritate studenți. 
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Promovarea proiectului şi a 

finanţatorului 

Pagini facebook:  

https://www.facebook.com/Teatrul-LUDIC-1522508154672538/ 

https://www.facebook.com/CCSIASI/ 

Probleme/obstacole în 

desfăşurarea proiectului, 

sugestii 

Nu au fost probleme. 

Concluzii,  menţiuni Tinerii sunt din ce în ce mai atrași de arta teatrală. 

Lista documente, materiale 

atașate 
Montaj fotografic cu secvențe din timpul manifestării. 

Responsabil proiect  Numele şi prenumele: Referent Emilian Marcu 

 

https://www.facebook.com/Teatrul-LUDIC-1522508154672538/
https://www.facebook.com/CCSIASI/
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Denumirea proiectului 
Zilele Clubului de Muzică,,Richard  Oschanitzky”- „Dialoguri 

Muzicale” 

Locul și Perioada de 

desfășurare 

Iaşi,  26 aprilie 2018 

Organizator Casa de Cultură a Studenților Iaşi prin Clubul de Muzică „RICHARD 

OSCHANITZKY” 

Parteneri Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iaşi 

Participanţi/beneficiari  Membrii Clubului de Muzică RICHARD OSCHANITZKY  Tineri 

din Centrul Universitar Iaşi 

Total cheltuieli 1998,22 lei 

Suma decontată din 

bugetul C.C.S. 
1998,22 lei 

Suma reprezentând 

contribuţie proprie şi sau 

atrasă 

0 lei 

Concordanţa între 

obiectivele propuse şi ceea 

ce s-a realizat 

A existat concordanță între obiectivele propuse și ceea ce s-a realizat. 

Indicatorii proiectului Indicatori  

stabiliţi pe 

obiective 

Denumire indicator Standard / Realizat 

Indicatori 

calitativi 

Calitatea 

informațiilor 

realizate 

Foarte bună 

Indicatori 

cantitativi 

Participanți 

Număr momente 

Beneficiari 

25 

1 

60 

Indicatori 

financiari 

Cheltuieli/participant 

Cheltuieli/beneficiar 

0 lei/beneficiar 

0 lei/participant 

Descrierea activităţilor 

realizate  

Masterclass cu compozitorul Sabin Pautza; dialog cu participanții la 

eveniment pe tema proiectului. 

Rezultate obţinute (pe 

obiective) 

25 tineri implicați în proiect; 

Eveniment cultural - educativ pentru tinerii din Centrul Universitar 

Iaşi având ca obiectiv dialogul tinerilor compozitori cu personalități 

ale  muzicii românești; 

60 de tineri din Centrul Universitar Iaşi; 

Promovarea proiectului şi 

a finanţatorului 
Promovarea s-a făcut prin afișe și prin rețelele de socializare 

Probleme/obstacole în 

desfăşurarea proiectului, 

sugestii 

Nu au fost probleme de semnalate. 

Concluzii,  menţiuni O foarte bună promovare a  Clubului de Muzică  ,,Richard 

Oschanitzky”și a Casei de Cultură a Studenților din Iași la nivelul 

Centrului Universitar Iaşi şi schimb de experiență între generații 

diferite de muzicieni. 



  

36 

 

 

Lista documente, materiale 

atașate 
 Montaj fotografic cu secvențe din timpul manifestării. 

Responsabil proiect  Numele şi prenumele: Referent Romeo Cozma 
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Denumirea proiectului Festivalul Studențesc ”FEstudIS” 

Locul și Perioada de 

desfășurare 

Iași,  2 – 13 mai 2018 

Organizator Casa de Cultură a Studenților din Iași 

Parteneri Organizațiile studențești din Iași 

Participanţi/beneficiari 10.000 de tineri  

Total cheltuieli 51.775 lei 

Suma decontată din 

bugetul MTS/C.C.S. 
11.776,24 lei 

Suma reprezentând 

contribuţie proprie şi sau 

atrasă 

39.999,74 lei  - Primăria Municipiului Iași 

Concordanţa între 

obiectivele propuse şi ceea 

ce s-a realizat 

O1. Implicarea a minim 1000 de tineri în activități de voluntariat în 

cadrul festivalului.  

O2. Implicarea a minim 25 ONGS-uri în organizarea în parteneriat a 

minim 10 evenimente. 

A existat o concordanță într obiectivele propuse și ceea ce s-a 

realizat. 

 

Indicatorii proiectului 

Indicatori  

stabiliţi pe 

obiective 

Denumire indicator Standard/Realizat 

Indicatori 

calitativi 

Realizarea de 

evenimente culturale 

adresate studenților 

100% / 100% 

Implicarea 

studenților în 

evenimente culturale 

100%/ 100% 

Promovarea 

organizațiilor 

studențești în 

comunitate 

100%/ 100% 

Promovarea sănătății 

prin realizarea de 

activități sportive 

 

100%/ 100% 

Promovarea artiștilor 

din rândul 

studenților 

100% / 100% 

Crearea unui mediu 

de 

socializare pentru 

organizațiile 

studențești 

 

100% / 100% 
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Indicatori 

cantitativi 

Prezența a 4000 de 

studenți din 

organizațiile 

studențești la Parada 

Organizațiilor 

4000 / 3500 

Prezența a 500 de 

spectatori la 

evenimentele care s-

au desfășurat în Sala 

Gaudeamus a Casei 

de Cultură a 

Studenților 

 

1000/ 800 

Prezența a 25 de 

organizații 

studențești la 

evenimentul 

Manifestări 

Studențești 

 

25 / 21 

Indicatori 

financiari 

Cheltuieli/participant 

Cheltuieli/beneficiar 

9.25 lei/participant 

7.4  lei/beneficiar 

Descrierea activităţilor 

realizate  

02.05.2018 – Parada FEstudIS 

Parada Organizațiilor Studențești - 18:00   

Ca în fiecare an și acum, la ediția a XVIII- a a Festivalului 

Studențesc FEstudIS, organizațiile studențești au ieșit în stradă, și nu 

pentru a protesta, ci pentru a face cunoscut ieșenilor cel mai tare 

festival studențesc. 

Punctele de plecare ale Paradei au fost din Parcarea Facultății de 

Inginerie Chimică din Tudor pentru organizațiile studențești ale 

TUIAȘI și din fața corpului Bal UAIC pentru organizațiile 

studențești ale UAIC, USAMV, Medicină și ARTE. 

Cele două grupuri s-au deplasat spre Piața Palat unde a fost punctul 

de întâlnire sub simbolul prieteniei, socializării, înfrățirii 

organizațiilor studențești într-un singur grup, care a pornit spre Casa 

de Cultură a Studenților. Voluntarii, recuzita, voia bună și 

entuziasmul sunt adunate pentru a transmite și celorlalți atmosfera și 

energia organizației din care fac parte.   

 

03.05.2018 

Stand-up Night - 20:00 

Trupe ale asociațiilor studențești au prezentat câteva momente 

amuzante pentru a vă descreți frunțile, iar finaliștii IUmor, Bobi 

Dumitraș și Petrică Iștoc au venit cu umorul la pachet. 

 

 

04.05.2018  
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Delir în doi, în trei, în câți vrei - 20:00 

Spectacolul Delir în doi, în trei, în câți vrei… a adus în fața 

spectatorilor doi soți care nu par a avea nimic în comun și nu par a 

reuși vreodată să se pună de acord. Dincolo de zidurile care îi 

despart, uneori la propriu, ei sunt totuși cum nu se poate mai 

asemănători. Personajele sunt despărțite de aceleași lucruri care le 

unesc și trăiesc la aceeași intensitate fiecare respirație (a celuilalt). În 

final, nici cei de pe scenă, nici cei din public nu pleacă acasă cu 

temele rezolvate, fiind nevoie de reveniri, de reevaluări, de regăsiri. 

Este un spectacol tonic și, în același timp, provocator, o mică lume 

multiplicată în doi, în trei, în câți vrei. 

Teatrul - un loc magic în care actorul este ceea ce este menit să fie: 

elementul principal al spectacolului, principalul transmițător de 

emoție, acela care crează atmosfera specială pentru care spectatorul 

își dorește să meargă în sala de teatru iar și iar.  

 

04.05.2018  

 

StudChef – 16:00 

 

Gastronomia și pasiunea pentru gătit au adunat studenții bucătari la 

cel mai nou eveniment din cadrul FestudIS. 

StudChef a fost un concurs gastronomic la care au participat cei mai 

talentați studenți în artele gastronomice. Prima etapă a evenimentului 

a fost cea de preselecții, desfășurată pe data de 11 mai în Campusul 

Tudor Vladimirescu la căminul T5. Concurenții înscriși au fost 

supuși la 3 probe de gătit, le-au fost testate abilitățile și talentul în 

arta culinară, creativitatea și răbdarea și doar 10 au trecut în etapa 

finală. 

Etapa finală s-a desfășurat în Magazinul Selgros, unul dintre 

partenerii principali ai festivalului. Cei 10 finaliști au fost jurizați de 

un juriu specialist format din Vlad Ciocan, Dana Burlacu Visternicu 

și Daniel Moisii. Cei 10 finaliști și-au demonstrat talentul culinar în 

fața juriului, însă doar 3 au trecut de primele 3 probe și au avut ocazia 

să gătească pentru juriu un medalion de somon cu legume. În urma 

acestei probe finale, juriul a desemnat un câștigător al trofeului 

StudChef. 

 

04.05.2018  

 

Caravana artiștilor – orele 18:00 

 

Caravana Artiștilor a fost un eveniment care a avut drept scop 

promovarea artiștilor din Iași. Evenimentul s-a desfășurat în două 

etape: pe 11 mai în Campusul Titu Maiorescu din Copou ”La 

Balenă” și pe 13 mai în Campusul Tudor Vladimirescu, pe spațiul 

verde din spatele căminelor T5-T6. Au fost două seri de relaxare și de 

socializare cu prietenii, ascultând o muzică bună. 

În cele două zile de ”Caravană”, studenții au avut posibilitatea să 

participe activ, prin urcarea pe scenă, la desfășurarea evenimentului, 

interpretând piese apreciate de studenți. Totodată, dansatorii din 
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Ansamblul folcloric ”Doina Carpaților”, condus de maestrul coregraf 

Petre Șușu, au interacționat cu studenții din public invitându-i la 

dans. 

 

 

05.05.2018  

 

Spectacol „100 ani de istorie“ – 17:00 

 

Spectacolul 100 de ani de istorie este un spectacol al românilor 

despre români . Este un spectacol al identității noastre naționale care 

să ne aducă aminte cine suntem, de unde venim, și ce însemnăm. 

Este o lecție de istorie pentru generația tânără și un semn de 

normalitate pentru o țară care are o istorie atât de frumoasă și care ne 

permite să stăm cu fruntea sus și să ne mândrim că suntem români cu 

o actiune plasata intre anii 1913 si 1 decembrie 1918. 

Spectacolul pe care îl vom realiza se constituie dintr-o suită de 

momente artistice, care vor sublinia importanța celor mai 

semnificative evenimente istorice, care au marcat evoluția actului 

istoric de unire a românilor, devenind o veritabilă lecție de istorie .  

Am trecut, în pași de dans, cântând și recitând prin momentele 

premergatoare Marii Uniri. 

În România ultimilor ani, ritmul de viață accelerat, grija zilei de 

mâine, un anumit grad de superficialitate au dus la deteriorarea unor 

segmente fundamentale în dezvoltarea și formarea românului 

adevărat. 

 

Q-PARTY – 19:00 

 

Q-PARTY a apărut în FEstudIS în urma tendințelor studenților de a 

se distra pe muzica elecronică. DJ-ii fac atmosfera, iar muzica dă 

energie. Ambele sunt ingrendientele perfecte care au făcut din Q- 

PARTY ceva emblematic pentru festivalul studențesc. Casa de 

Cultură a Studenților din Iași a legalizat distracția pe 5 mai 2018, în 

aer liber. Mega petrecere în aer liber, nu poate fi decât la FEstudIS.  

O petrecere tematică incredibilă cu un show de lasere în parcarea din 

fața Casei de Cultură a Studenților. Atmosfera a fost întreținută de 

DJ- ii locali, dar și de DJ Shiver, invitatul special al serii.  

DJ Shiver, un tânăr care iubește muzica, a ajuns să fie din ce în ce 

mai căutat de organizatorii de festivaluri de peste hotare. Activează în 

domeniul muzical clujean încă din anul 2008. În tot acest timp a 

participat la sute de petreceri și sute de festivaluri atât în țară cât și în 

străinătate. 

 

06.05.2018  

 

Iașul pe bicicletă  - 12:00  

 

Esenţa fericirii este sănătatea, iar a sănătăţii e mişcarea. Pe 6 mai 

2018, în cadrul FEstudIS a avut loc un eveniment ce promoveaza 

stilul sănătos de viață și punctele cheie ale orașului Iași. La 

eveniment au participat toți pasionații de ciclism sau cei care și-au 
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dorit să adopte un stil de viață sănătos. 

Plecarea s-a realizat din parcarea Casei de Cultură a Studenţilor și au 

urcat pe Copou până la Academia Romana, de acolo a început 

traseul, s-a făcut dreapta către Bojdeuca lui Ion Creangă, după s-a 

ieșit în C.A Rosetti, urcând după către cimitirul Petru şi Pavel şi 

coborând către Tătăraşi, urmând Tudor Vladimirescu, Podul Roş, 

Cantemir, Podul de Piatră, Mircea cel Bătrân, Alexandru cel Bun, s-a 

trecut peste pasarela pietonală la Gară (zona fosta Billa), spitalul 

CFR, ultima urcare fiind pe la facultatea de Sport, şi încheiem la 

Academia Romana. Traseu a fost de 1 oră şi 30 minute, viteza 

deplasare 18-22 km /h. 

 

Conferință pe teme de tineret – Tinerii Modelează Iașul – 14:00 

 

La Casa de Cultură a Studenților, Iași, a avut loc dezbaterea „Tinerii 

Modelează Iașul”. Evenimentul a antrenat comunitatea ieșeană, tineri 

și reprezentanți locali într-un exercițiu de co-working cu impact 

asupra educației, a mediului de afaceri și a comportamentelor verzi. 

Trei ieșeni au prezentat într-o sesiune de pitch-uri, trei idei de 

proiecte pentru împuternicirea tinerilor din oraș. Trei consilieri locali 

și-au asumat să susțină implementarea inițiativelor. Ieșenii din public 

au făcut brainstorming pentru rafinarea ideilor, iar după eveniment, 

proiectele vor trece printr-un proces de matching cu actori din mediul 

privat care vor contribui la dezvoltarea lor. Autorii ideilor s-au 

angajat să coordoneze benevol procesul de implementare și au invitat 

ieșenii să li se alăture. Cristian Neagoe, cunoscutul co-fondator Street 

Delivery România, a venit la Iași ca invitat special, să modereze 

dezbaterea care propune comunității ieșene o schimbare de 

perspectivă. 

 

 

07.05.2018 

 

Cover Night – 19:00 

 

Cele mai bune voci din cadrul Festivalului Artei și Creației 

Studențești „Gaudeamus” 2018 le-ați  putut asculta luni, 7 mai 2018, 

ora 19:30, în cadrul evenimentului „COVER NIGHT“, coordonat de 

profesorii muzicali Romeo Cozma și Petran Paveliuc. Ați avut șansa 

de a asculta cele mai bune voci din rândul studenților ieșeni, doar la 

FEstudIS. Mulți muzicieni profesioniști își încep carierele ca membri 

într-o trupă de coveruri, pentru că aici au ocazia să-și perfecționeze 

vocea sau stilul de a cânta la instrumentul lor. Viitoarele staruri ale 

Iașului au urcat pe scena Casei de Cultură a Studenților Iași. 

 

08.05.2018 

 

Maraton de animații – 20:00 

 

Studenții au avut șansa de a viziona timp de trei ore, unele dintre cele 

mai premiate animații de la Festivalul Internațional de Film de 

Animație Anim’est . Cinefilii au vizionat 39 de filme din 28 de țări. 
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Cele mai recente producții de pe cinci continente, filme premiate la 

marile festivaluri de film, premiere naționale și mondiale, au putut fi 

urmărite pe ecranul Casei de Cultură a Studenților Iași. O seară 

tematică care a convins încă o dată publicul că filmele de animație te 

pot ține nemișcat în scaun, privind ecranul printre degete. 

 

03-08.05. 2018 

 

Universitariada, Baza Sportivă TUIAȘI   

 

Cea mai așteptată competiție sportivă din cadrul festivalului este 

Universitariada. Anul acesta organizațiile înscrise vor participa la 

următoarele sporturi: tenis de masă, volei, fotbal, badminton, biliard 

și streetball. Prin intermediul acestui eveniment ne-am propus să 

promovăm sportul în rândul studenților care nu au ocazia să participe 

la astfel de competiții dedicate celor care nu sunt profesioniști, ci 

celor care joacă de plăcere.  

 

09.05.2018  

 

Spectacol de folclor dedicat Zilei Europei – 20:00 

 

Ziua Europei, în strai popular, în cântec și joc la Casa de Cultură a 

Studenților din Iași.De Ziua Europei, membri ai Ansamblului 

„Mugurelul“ de la Universitatea de Științe Agricole şi Medicină 

Veterinară "Ion Ionescu de la Brad", sub îndrumarea coregrafului 

Cătălin Hilițanu și Ansamblului Folcloric „Doina Carpaților“ al Casei 

de Cultură a Studenților Iași și Ansamblului „Cătălina“ de la Palatul 

Copiilor Iași , sub îndrumarea profesorului coregraf Petre Șușu și 

dirijorilor Marinică Botea și Dumitru Lucaci au fost ambasadorii 

culturii tradiţionale româneşti.Pe scena Casei de Cultură a Studenților 

au urcat și soliștii: Patricia Lauș, Mădălina Balcan și Olimpia 

Nistor.Instrumentiștii și dansatorii ieșeni au susținut cu ocazia 

„ZILEI EUROPEI” o serie de momente artistice folclorice, prefăcând 

muzica și dansurile specifice arealului românesc în ambasadori de 

cinste ai neamului dintre Carpați. 

 

10.05.2018 

 

Tribut Nirvana - Unplugged in New York 2018 – 19:00 

 

Punerea în scenă a MTV Unplugged în New York din anul 1993. În 

intervalul 19-19:45 ați  avut ocazia să asistați la proiectarea 

concertului de la Reading din 1992, ați avut ocazia de a vizualiza o 

expoziție de fotografie. Începând cu ora 20, cei de la Beauty and The 

Rat au pus în scenă MTV Unplugged. MTV Unplugged în New York 

este un album live al trupei americane Nirvana. MTV Unplugged în 

New York a fost primul album Nirvana lansat după moartea lui Kurt 

Cobain. Lista cântecelor a inclus o piesă de pe albumul de debut, 

Bleach, patru piese de pe albumul Nevermind, trei piese de pe 

albumul In Utero și șase cover-uri. Grupul a renunțat la interpretarea 

melodiilor mai cunoscute; singurul hit contemporan al trupei a fost 
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single-ul Come as you are. Vor fi alături de noi cei de la Beauty and 

The Rat și invitații lor .  

 

11.05.2018 

 

Dresoarea de fantome, de Ion Băieșu – 20:00 

 

În cadrul festivalului studențesc FESTUDIS, Dresoarea de fantome 

cea plină de energie și simpaticul Paznic al castelului v-a încântat cu 

un spectacol extraordinar. Ion Băieșu, un maestru al comicului de 

limbaj și de situație, v-a oferit o întâlnire de gradul zero, într-un 

spectacol cu umor de calitate și mesaj încă actual. 

 

Folk’n’Iași, Campus Tudor Vladimirescu - 18:00 

Festival concurs  desfășurat pe spatiul verde din spate de la Caminul 

T5, campus Tudor Vladimirescu. În cadrul evenimntului s-au 

prezentat cantece cunoscute alaturi de Walter Ghicolescu, Cezar 

Popescu, Adrian Gradinaru, Ciprian Cotruţă și peste 20 de studenti 

folkiști din Iași! 

 

12.05.2018 

 

Folk’n’Iași, la Balenă – 18:00  

 

Festival concurs  desfășurat pe spatial din cadrul Complexului 

Studențesc „Titu Maiorescu“,La Balena la care au participat 7 

membrii din cenaclul studențesc „Susține artiștii ieșeni“, dar și recital 

susținut de artiștii Walter Ghicolescu, Vanghele Gogu, Ciprian 

Cotruță și Leo Luția. 

 

13.05.2018 

 

Gala Laureațiilor Folk - „Centenarul Marii Uniri“ – 20:00 

 

Au fost premiați cei mai buni artiști care au urcat în cele trei zile 

dedicate folk-ului. În concertul de final au urcat pe scenă artiștii: 

Maria Gheorghiu, Magda Pușkaș și Rareș Suciu, Viorl Burlacu, 

Walter Ghicolescu, Vanghelie Gogu. Activitatea a făcut  parte din 

proiectul "FOLKUL UNEȘTE" realizat împreună de Casa de Cultură 

a Studenților Iași, Clubul fabrica de voluntari și Susține artiștii ieșeni, 

în colaborare cu, Asociația Culturală Moldavia și Asociația Culturală 

Walter Ghicolescu. 

 

Rezultate obţinute (pe 

obiective) 

Festivalul, conceput de studenți pentru studenți, a devenit tradițional 

pentru viața studențească a Iașului și a reunit an de an peste 10.000 

de studenți. 

Promovarea proiectului şi 

a finanţatorului 

Au fost realizate materiale promoționale pe care au fost utilizate 

logo-ul finanțatorului și al proiectului: 

- Tricouri, 

- Afișe, 

- Steaguri, 
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- Flayere. 

Finanțatorul și proiectului au fost promovate și prin intermediul 

aparițiilor în media locală (anunțuri în presă și prezența la emisiunile 

radio și TV). Finanțatorul și proiectul au fost promovate și prin 

intermediul social-media și pe paginile de socializare ale 

organizațiilor studențești, ale festivalului, pe paginile de facebook 

Festudis Iași și Casa de Cutură a Studenților. 

Probleme/obstacole în 

desfăşurarea proiectului, 

sugestii 

Din cauza vremii nefavorabile, spectacolul de închidere a Festivalului 

Studenților Ieșeni „FestudIS“ nu s-a mai desfășurat în parcul 

Voievodal, ci în sala „Gaudeamus“ a Casei de Cultură a Studenților 

Iași. 

Concluzii,  menţiuni FEstudIS a luat naștere în anul 2001 din dorința studenților de a-și 

putea exprima în diferite moduri spiritul competitiv și pofta de 

distracție. FEstudIS are drept scop încurajarea participării active la 

evenimentele organizate de asociațiile studențești, oferind tinerilor 

ieșeni oportunitatea de a se implica în această sesiune artistică. 

Festivalul, conceput de studenți pentru studenți, a devenit tradițional 

pentru viața studențească a Iașului și a reunit an de an peste 10.000 

de studenți.  

Timp de 11 zile orașul a fost cuprins de o frenezie studențească care a 

schimbat (accelerat) pulsul orașului. Prin numărul impresionant de 

participanți și prin varietatea evenimentelor organizate, FEstudIS a 

devenit o tradiție continuată anual cu seriozitate și entuziasm. Este 

știut faptul că de 18 ani studenții ieșeni asteaptă o singură sesiune, 

cea de la începutul lunii mai. 

 

Lista documente, materiale 

atașate 
Fotografii de la eveniment și Catalogul „Festudis în imagini“. 

Responsabil proiect  Numele şi prenumele: Referent DianaVasilica Mihai 

 

 

 

 

 



  

46 

 

 
 

 



  

47 

 

 



  

48 

 

 



  

49 

 

Denumirea proiectului ROCK’N’IAȘI OPEN AIR 

Locul și Perioada de 

desfășurare 

18 – 20 mai 2018, Baza Pârtiei de Ski Iași 

Organizator Casa de Culturră a Studenților din Iași 

Parteneri Asociația Culturală Moldavia, LSETH, TERIS, Centrul Cultural 

German, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IAȘI 

Participanţi/beneficiari 914, 1064, 916 spectatori pe seară, 100 voluntari și personal tehnic, 

19 trupe în recital  

Total cheltuieli 50000 lei 

Suma decontată din 

bugetul MTS/ DJST/ 

DSTMB 

29514,68 lei 

Suma reprezentând 

contribuţie proprie şi sau 

atrasă 

20000 cazare, masă, tipărituri, prestări servicii culturale, închiriere 

echipamente. 

Concordanţa între 

obiectivele propuse şi ceea 

ce s-a realizat 

O1. Formarea în domeniul Managementului de Eveniment a 20 de 

studenți proveniți de la 5 ONGSuri din Iași în perioada aprilie – iunie 

2018. 

O2. Promovarea in rândul tinerilor ieșeni a unui număr de minim 10 

trupe rock formate din tineri și studenți artiști din CCS Iași și din 

România, în trei zile de concerte. 

O3. Promovarea in rândul tinerilor ieșeni a unui număr de minim 8 

trupe rock consacrate din România și Europa, în trei zile de concerte. 

O4. Implicarea unui numar minim de 5 ONGSuri și minim 100 de 

voluntari în organizarea festivalului. 

O5. Organizarea ediției OPEN AIR în perioada 18 - 20  mai 2018 la 

Partia de Ski Iași. 

A existat o concordanță într obiectivele propuse și ceea ce s-a realizat. 

 

Indicatorii proiectului 

Indicatori  

stabiliţi pe 

obiective 

Denumire indicator Standard/Realizat 

Indicatori 

calitativi 

calitatea prestației artistice 

calitatea serviciilor de 

sonorizare și lumini 

ridicată 

ridicată 

Indicatori 

cantitativi 

nr voluntari 

nr spectatori 

nr trupe 

100 

914, 1064, 916 

19 

Indicatori 

financiari 

Cost/Spectator = 50000 lei / 

2894 pers 
17,27 lei/pers 

Descrierea activităţilor 

realizate  

În etapa de pregătire a festivalului s-a format o echipă coordonată de 

Căliman Adrian, echipă din care au făcut parte tineri de la LSETH, 

MOLDAVIA, TERIS. Organizarea festivalului a început în luna 

martie 2018, când au început să fie contactate trupe pentru festival. 

Line-up-ul a fost stabilit la începutul lunii mai. Un accent s-a pus pe 

promovarea trupelor tinere, astfel încât am organizat un concurs pentru 

trupele din România și Moldova. În finală s-au calificat șase trupe, trei 

la secțiunea alternativ și trei la secțiunea metal. Câștigatorii au fost 
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1000 FACEZ (MOLDOVA) și RECIPE FOR HATE (GALATI) 

În locația de desfășurare a festivalului, s-au amenajat spații unde tinerii 

puteau să facă diferite activități, să participe la concursuri, să 

interacționeze cu artiștii preferați, să ia autografe, măsuri de prim 

ajutor, informare despre activități de voluntariat, educație financiară. 

În promovarea și organizarea festivalului au fost implicați 100 de 

voluntari și personal tehnic. S-au amenajat două scene, astfel încât nu 

au fost pauze mari între concerte.  

Festivalul a fos conceput ca un eveniment caritabil, de strângere de 

fonduri pentru voluntara noastră ANDREEA RODIANA FUMU. 

Rezultate obţinute (pe 

obiective) 

100 tineri implicați în organizarea evenimentului 

19 formații 

2894 de tineri spectatori la festival 

Promovarea proiectului şi 

a finanţatorului 

https://www.facebook.com/rniasi 

www.rockniasi.ro 

Probleme/obstacole în 

desfă şurarea proiectului, 

sugestii 

Nu au fost probleme. 

 

Concluzii,  menţiuni Un eveniment reușit care ar trebui multiplicat. 

Lista documente, 

materiale atașate 
Fotografii de la eveniment. 

Responsabil proiect  Numele şi prenumele: Referent  Căliman Adrian 

 

 

 

http://www.rockniasi.ro/
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Denumirea proiectului Spectacolul „ 100 de ani de istorie” 

Locul și Perioada de 

desfășurare 

Iași, Casa de Cultură a Studenților din Iași  

29 mai 2018 

Organizator Casa de Cultură Studenților din Iași prin Trupa de dans „The Sky“, 

Clublul de Muzică „Richard Oschanitzky“, Ansamblul Folcloric 

Studențesc „Doina Carpaților“, Fabrica de Voluntari, Clubul Susține 

Artiștii Ieșeni, Clubul de Arte Vizuale „Conceptrt“ și Clubul de 

chitară clasică și electrică. 

Parteneri Mass media locală 

Participanţi/beneficiari 70 de  artiști, voluntari și personal tehnic  / 500 de spectatori 

Total cheltuieli 5980,67 lei 

Suma decontată din 

bugetul C.C.S. 
5980,67 lei 

Suma reprezentând 

contribuţie proprie şi sau 

atrasă 

0 lei 

Concordanţa între 

obiectivele propuse şi ceea 

ce s-a realizat 

S-a realizat: 

- Promovarea activităților cultural artistice la nivel local prezente în 

Casa de Cultură a Studenților Iași, activități  axate în special pe dans, 

muzică, teatru și arte vizuale. 

- s-a cuantificat interesul şi potenţialul existent la nivelul anului 2018 

în rândul tinerilor ce activeaza în Casa de Cultură a Studenților Iași, 

faţă de domeniul creaţiei şi/sau interpretării artistice. 

- au fost promovaţi tinerii care dovedesc talent în domeniul creaţiei 

şi/sau interpretării dansului, tineri ce activează în Casa de Cultură a 

Studenților Iași. 

- dezvoltarea relațiilor socio-culturale dintre studenții și tinerii 

prezenți în trupele și Cluburile din  Casa de Cultură a Studenților din 

Iași. 

A existat o concordanță într obiectivele propuse și ceea ce s-a 

realizat. 

 

Indicatorii proiectului 

Indicatori  

stabiliţi pe 

obiective 

Denumire indicator Standard / Realizat 

Indicatori 

calitativi 

Calitatea 

spectacolului 
Foarte ridicat 

Indicatori 

cantitativi 

Nr. de participanți 

 

70 de  artiști, voluntari 

și 

personal tehnic 

Indicatori 

financiari 

Cost/Spectator = 

5980,66 lei / 570 
10,49 lei/spectator 

Descrierea activităţilor 

realizate  

S-a realizat un spectacol denumit „100 de ani de istorie” în regia lui 

Adrian Ștefan, ce avut ca tematică aniversarea Centenarului Marii 

Uniri. 

În acest spectacol s-au angrenat toate trupele și cluburile de dans, 
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muzică, teatru, arte vizuale, etc. existente în Casa de Cultură a 

Studenților Iași, cât și personalul administrativ.  

Spectacolul 100 de ani de istorie este un spectacol al românilor 

despre români. Este un spectacol al identității noastre naționale care 

să ne aducă aminte cine suntem, de unde venim, și ce însemnăm. 

Este o lecție de istorie pentru generația tânără și un semn de 

normalitate pentru o țară care are o istorie atât de frumoasă și care ne 

permite să stăm cu fruntea sus și să ne mândrim că suntem români, cu 

o acțiune plasată între anii 1913 și 1 decembrie 1918. 

Spectacolul pe care l-am realizat s-a constituit dintr-o suită de 

momente artistice, care au subliniat importanța celor mai 

semnificative evenimente istorice, care au marcat evoluția actului 

istoric de unire a românilor, devenind o veritabilă lecție de istorie .  

Am trecut, în pași de dans, cântând și recitând prin momentele 

premergătoare Marii Uniri. 

Ajutați de eroii pe care i-am evocat în spectacolul nostru , am putut 

să le arătăm tinerilor spectatori ce înseamnă vitejia și dragostea de 

țară, respectul și spiritul civic: faptele înaintașilor nu sunt numai 

modele de sacrificiu, de împlinire a datoriei față de țară și semeni, ci 

și de trezire a sentimentelor firești, de iubire față de aproape. 

Epilogul a concentrat importanța unității românilor finalizandu-se cu 

toți actanții pe scenă dansând Hora Unirii împreună cu publicul. 

Spectacolul a avut un impact pozitiv în rândul spectatorilor.  

Rezultate obţinute (pe 

obiective) 

 

 

 

 

 

 

 

Un aport de imagine pentru  Casa de Cultură Studenților Iași; 

Mărirea interesului și vizibilității activităților și acțiunilor desfășurate 

în Casa de Cultură Studenților Iași; 

Prin acest spectacol artiștii și-au îmbunătățit abilitățile artistice, au 

învățat să lucreze organizat și să intereacționeze social și artistic cu 

ceilalți artiști implicați – realizându-se astfel și un schimb de 

experiență și de păreri; 

Impactul a fost unul pozitiv pentru cei care au luat parte la spectacol, 

participanții fiind extrem de mulțumiți de ceea ce au reușit să învețe 

și să creeze în zilele premergatoare spectacolului iar spectatorii i-au 

primit cu lungi aplauze; 

Promovarea proiectului şi 

a finanţatorului 

Promovarea s-a făcut prin afișe, prin rețelele de socializare și mass 

media locală. 

Probleme/obstacole în 

desfăşurarea proiectului, 

sugestii 

Nu au fost probleme de semnalat. 

Concluzii,  menţiuni Prin arta spectacolului, folosind multiple mijloace de exprimare 

artistică, de la muzică și poezie la film și dans, se poate readuce în 

arealul social românesc un patriotism sănătos care să poată fi însoțit 

de alte valori importante: implicarea socială prin care românii pot 

învăța să abandoneze starea pasivă și să observe nevoile celor din jur, 

și să ajute cu cât de puțin; interesul pentru cultura românească; 

toleranță; reperele morale. 
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Un spectacol cu un impact pozitiv și promovator asupra tinerilor și 

studenților ce activează în Casa de Cultură a Studenților Iași.  

 

Lista documente, materiale 

atașate 

Montaj fotografic cu secvențe din timpul manifestării. 

 

Responsabil proiect  Numele şi prenumele: Referent Ștefan Adrian 
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Denumirea proiectului Festivalul Național de Teatru “UNITEATRU” 

 

Locul și Perioada de 

desfășurare Casa de Cultură a Studenților din Iași 

25-27 mai 2018 

Organizator Casa de Cultură a Studenților din Iaşi prin Teatrul Studențesc „Ludic“ 

Parteneri Mass media locală 

Participanţi/beneficiari 
60 de participanți direcți și aproximativ 500 de participanți indirecți 

(spectatori și voluntari) 

 

Total cheltuieli 5460,06 lei 

Suma decontată din 

bugetul MTS/ DJST/ 

DSTMB 

5460,06 lei 

Suma reprezentând 

contribuţie proprie şi sau 

atrasă 

0 lei 

Concordanţa între 

obiectivele propuse şi ceea 

ce s-a realizat 

Festivalul și-a propus să fie un loc de întâlnire și o ocazie de învățare 

pentru trupele de teatru studențesc din țară. În anul Centenarului Marii 

Uniri, festivalul a promovat teatrul românesc actual, spectacolele fiind 

de autori români, majoritatea contemporani. S-a realizat un schimb de 

experiență de calitate, au fost stabilite parteneriate cu instituţii de 

cultură din Iaşi, dar şi din Republica Moldova. Au fost încurajate mai 

ales schimburile culturale între tineri. Beneficiarul principal al acestui 

festival – publicul ieşean de toate vârstele – a avut parte de trei zile de 

cultură românească tânără, iar Casa de Cultură a Studenţilor Iaşi a fost 

foarte bine pusă în valoare de nivelul ridicat de calitate al 

spectacolelor. 

A existat o concordanță între obiectivele propuse și ceea ce s-a realizat. 

 

Indicatorii proiectului 

Indicatori  

stabiliţi pe 

obiective 

Denumire indicator Standard / Realizat 

Indicatori 

calitativi 

Calitatea 

informațiilor 

realizate 

Foarte bună 

Indicatori 

cantitativi 

Participanți 

Număr momente 

Beneficiari 

60 

 

5 

 

500 

Indicatori 

financiari 

Cheltuieli/participant 

Cheltuieli/beneficiar 
9,75 lei/beneficiar 

Descrierea activităţilor 

realizate  

Festivalul a prezentat 10 spectacole de teatru ale trupelor de liceeni și 

studenți din Cahul (Republica Moldova), Alba-Iulia și Iași. Au fost 
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prezente atât spectacole ale elevilor și studenților amatori, cât și ale 

studenților de la Universitatea Națională de Arte  “George Enescu” sau 

ale actorilor profesioniști de la Teatrul Republican Muzical-Dramatic 

“B.P. Hașdeu” de peste Prut. Spectacolele au promovat autorii români, 

unele au fost scrise chiar de membrii grupurilor participante. Au 

transmis mesaje puternice, emoție și au creionat un portret al 

fenomenului teatral tânăr de pe ambele maluri ale Prutului. 

S-au organizat și discuții nonformale, precum și un tur al orașului Iași.  

Cu această ocazie, s-a lansat și ediția 2018 a Festivalului Internațional 

de Teatru “Aurel Luca”, când se va organiza și un concurs de 

dramaturgie. Piesa câștigătoare a acestei competiții va fi montată în 

ediția următoare a Festivalului UniTeatru, de către trei trupe de teatru 

din țară. 

Rezultate obţinute (pe 

obiective) 

Evenimentul a avut caracter noncompetitiv, insistându-se pe valoarea  

schimbului de experiență și de idei. Fiind organizat în Anul 

Centenarului, autorii prezentați au fost români. Spectacolele au abordat 

teme majore ale existenței umane contemporane, în maniere artistice 

diferite, reunite sub sloganul “Teatrul unește”. 

Participanții s-au bucurat de trei zile de teatru în care au câștigat 

experiență și au cunoscut maniere diferite de joc. Schimbul de 

experienţă realizat în cadrul manifestării va fi de ajutor studenţilor în 

activităţile ulterioare, cu impact pozitiv asupra comunităţilor din care 

aceştia provin.  

Promovarea proiectului şi 

a finanţatorului 

Pagini facebook:  

https://www.facebook.com/Uniteatru/ 

https://www.facebook.com/TeatruLudic/ 

https://www.facebook.com/CCSIASI/ 

Apariții media: 

http://iasi.inoras.ro/eveniment/uniteatru-festival-de-teatru-

contemporan-54075/ 

https://www.iasi4u.ro/festival-de-teatru-contemporan-2018/ 

Probleme/obstacole în 

desfăşurarea proiectului, 

sugestii 

Nu au fost probleme. 

Concluzii,  menţiuni Tinerii sunt din ce în ce mai atrași de arta teatrală. 

Lista documente, 

materiale atașate 
Comunicat de presă, fotografii de la eveniment  

Responsabil proiect  Numele şi prenumele: Referent Emilian Marcu 
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Denumirea proiectului School’s Out 

Locul și Perioada de 

desfășurare 

14 iunie 2018, Casa de Cultură a Studenților Iași 

Organizator Casa de Cultură a Studenților Iași prin Clubul de dans „Quasar“ 

Parteneri Mass media locală 

Participanţi/beneficiari 36 tineri 

Total cheltuieli 288,66 lei 

Suma decontată din 

bugetul C.C.S. 
288,66 lei 

Suma reprezentând 

contribuţie proprie şi sau 

atrasă 

0 lei 

Concordanţa între 

obiectivele propuse şi ceea 

ce s-a realizat 

O1. Promovarea și susținerea tinerilor talentați.  

O2. Diversificarea ofertei culturale si petrecerea timpului liber la 

nivelul studentilor ieșeni. 

A existat o concordanță într obiectivele propuse și ceea ce s-a 

realizat. 

 

 

Indicatorii proiectului 

Indicatori  

stabiliţi pe 

obiective 

Denumire indicator Standard / Realizat 

Indicatori 

calitativi 

Calitatea 

informațiilor 

realizate 

Foarte ridicat 

 

Indicatori 

cantitativi 

Nr. Participanți 

 

36 

 

Indicatori 

financiari 

Cheltuieli/participant 

Cheltuieli/beneficiar 
8,33 lei/participant 

Descrierea activităţilor 

realizate  

Spectacolul School’s Out este dedicat tinerilor dansatori ai clubului, 

anul acesta având însă și un scop caritabil. Prin acest spectacol le 

oferim șansa tinerilor de a face parte dintr-un spectacol pe o scenă 

mare, cu public unde își pot pune în evidență munca și orele de 

antrenament. Alături de Salvați Copiii Iași am strâns pachete cu 

haine,rechizite, jucării pentru a le oferi copiilor nevoiași. 

Spectacolul a fost un succes atât ca și concept cât și ca scop. Timp de 

90 de minute publicul a fost alături de toți cei care au urcat pe scenă 

susținându-i cu aplauze. 

Rezultate obţinute (pe 

obiective) 
Principalul obiectiv atins a fost realizarea spectacolului.  

Promovarea proiectului şi 

a finanţatorului 
Evenimentul a fost promovat pe rețelele de socializare. 

Probleme/obstacole în 

desfăşurarea proiectului, 

sugestii 

Nu au fost probleme de semnalat. 
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Concluzii,  menţiuni Spectacolul a fost un succes atât ca și concept cât și ca scop. Anual 

trebuie ca acest eveniment să devină o tradiție. 

Lista documente, materiale 

atașate 
Fotografii de la eveniment. 

Responsabil proiect  Numele şi prenumele:Referent Alexandru Ignat 
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Denumirea proiectului 
Festivalul Internațional de  Creație Vestimentară „ART EAST“ 

– ediția a III –a dedicată Centenarului Marii Uniri 

Locul și Perioada de 

desfășurare 

Iași,  22-24 iunie 2018 

Organizator Casa de Cultură a Studenților Iași 

Parteneri Palas Iași, Academia Models, Asociația Veils, Universitatea de 

Arte „George Enescu“ din Iași, SiSi, Filip’s Signature, BEE 

QUEEN STUDIO by Adina Mititelu, Avon Iași, Ati Motors Iași 

Participanţi/beneficiari Designeri reprezentanți ai Caselor de Cultură din Pitești, Iași, 

Galați, Cluj Napoca, Brașov, Chișinau. 

Total cheltuieli 12.997,36 lei 

Suma decontată din 

bugetul MTS/C.C.S. 
12.997,36 lei 

Suma reprezentând 

contribuţie proprie şi sau 

atrasă 

0 lei 

Concordanţa între 

obiectivele propuse şi ceea 

ce s-a realizat 

O1.Organizarea unui festival de creație vestimentară la nivel 

național  în perioada 22-24 iunie 2018.              

O2.Implicarea a mai multor tineri designeri locali, tineri anteprenori 

în domeniu, în spectacolul organizat. 

O3.Participarea a șase delegații din țară care vor reprezenta alte 

CCS-uri. 

O4.Organizarea unui workshop pentru studenții din cadrul 

Facultății de Creație Vestimentară și a unei expoziții. 

A existat o concordanță între obiective și ceea ce s-a realizat. 

 

Indicatorii proiectului 

Indicatori  

stabiliţi pe 

obiective 

Denumire indicator Standard/Realizat 

Indicatori 

calitativi 

Îmbunătățirea 

calității  informației 

 

Cu 80% 

Indicatori 

cantitativi 

Număr de designeri 25 

Număr de modele 
100 

 

Număr de colecții 

vestimentare 
25 

Număr afișe și 

pliante 
50 

Număr  bloggeri 

modă 
5 

Număr de invitați 10 

Număr de case de 

cultură prezente 
6 
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Număr premii 12 

Cadre didactice 

invitate 
3 

Număr 

fotografi/cameramani 
3 

Număr echipa make-

up and hair 
15 

Număr participanți 200 

Număr parteneri 20 

Număr de beneficiari 1000 

Indicatori 

financiari 

Cheltuieli/participant 

Cheltuieli/beneficiar 

132 lei/participant 

9,67 lei/participant 

Descrierea activităţilor 

realizate  

 

Un festival-concurs de creație vestimentară care oferă posibilitatea 

tinerilor designeri de a-și promova propriile creații la nivel național.  

Au participat designeri din următoarele orașe: Pitești, Galați, 

Chișinău, Cluj-Napoca, Brașov, Iași. 

 

 22 iunie 2018 

 

MODA - Viitorul începe acum! 

 

În cadrul workshopului organizat în cadrul celei de-a treia ediții a 

Festivalului Internațional de Creație Vestimentară „ART EAST“- 

ediție dedicată Centenarului Marii Uniri, tinerii designeri din 

România, dar și studenții de la alte specializări din Iași au putut 

descoperi de la specialiști cele mai semnificative valențe în 

industria de fashion, unde și-au format o viziune de ansamblu 

asupra caracterului acestei industrii creative și dinamice. Tinerii au 

aflat despre modul în care funcționează birourile de stil, cum se 

conturează o tendință, cum se răspândește ea, cum ne afectează 

viața și vestimentația. Totodată, studenții au descoperit cum 

lucrează fashion designerii cu cataloagele de tendințe pentru a-și 

realiza colecțiile. Iar cel mai important, au învățat cum să aleagă 

informația corectă și cum să o folosească în favoarea lor, care sunt 

tendințele sezonului și ce funcționează pentru ei.  

INVITAȚI SPECIALI: Claudiu Pavelin Gălățescu, Nichita 

Cristina, SiSi. 

 

23 iunie 2018 

 

Capitala modei s-a mutat la Iași  

 

Festivalul Internațional de Creație Vestimentară „Art East”, o 

competiție la care au  participat tineri designeri şi modele din cadrul 
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Caselor de Cultură din țară și Universităților din străinătate. 

Evenimentul la care au fost  prezentate cele mai în vogă ţinute s-a 

desfășurat la Casa de Cultură a Studenților Iași. 

 

România Centenară 

 

Ediția a III-a a fost dedicată Centenarului Marii Uniri. Astfel, în 

premieră la Iași a fost acordat premiul ”Centenar” , celui mai 

creativ designer care a realizat o ținută pe tema Centenarului Marii 

Uniri. 

 

Gala UAGE 2018 

 

Un eveniment realizat de Casa de Cultură a Studenților din Iași, în 

parteneriat cu Universitatea de Arte „George Enescu“ din Iași. 

Absolvenții de licență sau master și-au prezentat la gala din cadrul 

celei de-a treia ediții a Festivalului de Creație Vestimentară „ART 

EAST“, lucrările proprii pentru examenele finale de licență și 

disertație. 

 

24 iunie 2018 

 

East Models Awards 2018 

 

Aflată la a III-a ediție, gala de frumusețe EMA 2018 a reunit 

modele internaționale precum și renumiți designeri și branduri de 

modă. Această Gală a reprezintat totodată și finalul culminant al 

celor trei zile de evenimente organizate în cadrul Festivalului de 

Creație Vestimentară „ART EAST“ 2018. Eveniment organizat de 

Academia Models, în parteneriat cu Palas Iași și Casa de Cultură a 

Studenților din Iași. 

 

În cadrul concursului  au fost 4 secțiuni de participare care au 

fost premiate cu locul I, II și III și Marele Premiu.  

 

Secțiuni:  

1. Design vestimentar 

2. Show 

3. Modele 

4. Centenar 

 

Juriul de specialitate prezidat de nume mari din lumea modei din 

România și străinătate a recompensat originalitatea și îndrăzneala, 

dar și coerența la nivel de execuție a conceptelor prezentate. 

 

INVITAȚI SPECIALI: Alin Gălățescu, Alina Bradu, Nadia 

Prodan, Marius Seceleanu, Toni Baltag, Lia Anton, Remus 

Munteanu, Raluca Daria Diaconiuc, Cristina Nichita, Angelica 

Huțanu, Mădălina Petraru, Ioana Filip, Cornelia Brustureanu și 

Ioana Filip. 

 

Coafurile au fost asigurate de saloanele: Filip’s Signature, BEE 
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QUEEN STUDIO by Adina Mititelu, Donna Carina. 

Make-up: Echipa SiSi și Ioana Filip. 

Câștigătorii au primit din partea sponsorilor ținute de zi, TKN 

Store, produse de make-up Avon și aranjamente florale și trofee. 

 

Rezultate obţinute (pe 

obiective) 

O1.Organizarea unui festival de creație vestimentară la nivel 

național  în perioada 22-24 iunie 2018.      

 Un spectacol organizat, 

 100 de modele, 

  25 colecții, 

 25 designeri, 

 5 make-up artiști, 

 10  hair dresser, 

 2 fotografi, 1 cameraman, 

 5 voluntari . 

O2.Implicarea unui numar cât mai mare de designeri locali , 

tineri anteprenori în domeniu, în spectacolul organizat. 

 Trei designeri locali 

O3.Participarea a șase delegații din țară care vor reprezenta 

alte CCS-uri. 

 CCS Galați, 

 CCS Pitești , 

 CCS Brașov,  

 CCS Cluj-Napoca 

O4.Organizarea unui workshop pentru studenții din cadrul , 

Facultății de Creație Vestimentară și a unei expoziții . 

Expoziția realizată în cadrul evenimentului a promovat  schițele 

ținutelor din concurs de la UAGE. Schițele tinutelor au putut fi 

admirate într-o expoziție deschisă publicului. 

Promovarea proiectului şi 

a finanţatorului 

Au fost realizate materiale promoționale pe care au fost utilizate 

logo-ul finanțatorului și al proiectului: 

- Tricouri, 

- Afișe 

- Steaguri, 

- Căni personalizate, 

- Ecusoane personalizate, 

- Flayere. 

Finanțatorul și proiectului au fost promovate și prin intermediul 

aparițiilor în media locală (anunțuri în presă și prezența la 

emisiunile radio și TV). Finanțatorul și proiectul au fost promovate 

și prin intermediul social-media și pe paginile de socializare ale 

organizațiilor studențești, ale festivalului, pe paginile de facebook 

Festivalul Internațional de Creație Vestimentară „ART EAST“ și 

Casa de Cutură a Studenților. 

Probleme/obstacole în 

desfăşurarea proiectului, 

sugestii 

Din cauza vremii nefavorabile, traseul cu tramvaiul de epocă care 

era în programul festivalului nu a mai avut loc. 

Concluzii,  menţiuni Festivalul a avut ca scop promovarea și suținerea tinerilor din 

domeniul artelor, cu precădere susținerea tinerilor designeri care 

doresc să iși promoveze creațiile vestimentare într-un eveniment cu 
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specific studențesc. Dorim ca acest proiect să aibă continuitate în 

sensul în care la Iași avem o facultate de profil, implicit și tineri 

dornici să participe la acest gen de evenimente. Reprezentanții 

Caselor de Cultură din țară și-au exprimat de asemenea dorința de a 

participa la Iași la un eveniment similar celor organizate de CCS 

Brașov, CCS Pitești sau CCS Sibiu. 

Lista documente, materiale 

atașate 
Fotografii de la eveniment. 

Responsabil proiect  Numele şi prenumele: Referent  Diana Vasilica Mihai 
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Denumirea proiectului Tabăra de Creație „ConceptArt“ 

Locul și Perioada de 

desfășurare 

1 - 6 septembrie 2018 

Organizator Casa de Cultură a Studenților din Iași, Clubul de Arte Vizuale 

„ConceptArt“ 

Parteneri Mass media locală 

Participanţi/beneficiari 20 tineri 

Total cheltuieli 11.999 lei 

Suma decontată din 

bugetul C.C.S. 
11.999 lei 

Suma reprezentând 

contribuţie proprie şi sau 

atrasă 

0 lei 

Concordanţa între 

obiectivele propuse şi ceea 

ce s-a realizat 

Toate obiectivele propuse au fost realizate, având loc zilnic 

activități ce i-au ajutat pe tineri să-și dezvolte creativitatea. 

Pe partea de arte vizuale s-au urmărit documentare despre arta 

contemporană și s-a discutat liber fiecare prezentându-și părerea sa 

despre noile tendințe în arta modernă. 

S-au realizat câte două lucrări de participant iar cei trei fotografi au 

realizat materiale documentare despre atmosfera din tabăra și modul 

de lucru. 

 

 

Indicatorii proiectului 

Indicatori  

stabiliţi pe 

obiective 

Denumire indicator Standard / Realizat 

Indicatori 

calitativi 

Calitatea workshop-

urilor 
Foarte ridicat 

Indicatori 

cantitativi 

Nr. de participanți 

 

20 

 

Indicatori 

financiari 

Cheltuieli/participant 

 
75 lei/pers/zi  x  5 zile 

Descrierea activităţilor 

realizate  

Tabara de creaţie a oferit tinerilor un spațiu optim de recreere și de 

petrecere a timpului, luând parte la diverse activiți educative și 

creative în același timp. 

Fiecare zi de tabără a însemnat o altă activitate, menținându-i pe 

tineri atenți la ceea ce au de făcut.  

Categoriile de activităţi care s-au derulat în cadrul proiectului 

„Tabara de Creatie ConceptArt” au fost: organizarea şi parcurgerea 

etapei de preselecţie a tinerilor participanți (înscrierea s-a facut pe 

bază de C.V și mapă de 5 lucrări), pregătirea pentru tabăra a 

tinerilor selectaţi, asigurarea condiţiilor de desfăşurare a taberei de 

creație, mediatizarea proiectului şi a vernisajului, desfăşurarea 

taberei de creație, realizarea şi distribuirea albumelor informaţional  

(catalog) şi evaluare finală. Înainte de începerea proiectului, în 

perioada 15 -20 august 2018 s-a asigurat participarea tinerilor la 
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etapa de preselecţie. Apoi persoanelor selectate li s-au asigurat 

necesarul de materiale și logistică necesare realizării lucrărilor de 

artă, masa și cazarea. În perioada  01.09 – 06.09.2018 cei mai buni 

participanţi la tabără au lucrat la o expoziţie de pictură şi desen în 

cadrul Clubului de Arte Vizuale "ConceptART" având vernisajul pe 

6 Septembrie 2018. 

 

Rezultate obţinute (pe 

obiective) 

Peste 300 studenţi  vor vizualiza expozitia din cadrul C.C.S Iaşi, trei 

ONG vor colabora la promovarea evenimentului in rândul 

studenţilor din centrele universitare din Iaşi. 
Iar peste 30.000 de persoane vor vizualiza catalogul de prezentare a 

lucrărilor care va fi distribuit în toate centrele universitare din 

județul Iași. 

 

Promovarea proiectului şi 

a finanţatorului 

Pe toate materialele de promovare a apărut Casa de Cultură a 

Studenților Iași și Ministerul Tineretului și Sportului. 

Probleme/obstacole în 

desfăşurarea proiectului, 

sugestii 

Nu au fost probleme de semnalat. 

Concluzii,  menţiuni Un eveniment reușit ce ar trebui multiplicat având în vedere 

beneficiile aduse asupra tinerilor viitori artiști. Astfel de evenimente 

nu numai că îi ajută pe aceștia să se dezvolte, dar le oferă și 

posibilitatea de a învăța lucruri noi și de a cunoaște oameni 

pasionați și interesați de același domeniu. 

Lista documente, materiale 

atașate 

https://www.bzi.ro/despre-ce-înseamnă-să-ți-urmezi-visele-să-

iubești-arta-și-cultura-cu-pictorul-daniel-moisii-de-la-casa-de-

cultură-a-studenților-iași-în-studioul-bzi-live-galerie-foto-video-

665307 și fotografii de la eveniment 

Responsabil proiect  Numele şi prenumele: Pictor/ ScenografDaniel Moisii 
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Denumirea proiectului Festivalul Interetnic ”Confluențe” ediția a XI-a 

Locul și Perioada de 

desfășurare 

05 - 07 Octombrie 2018 Iași, Casa de Cultură a Studenților  

Organizator Casa de Cultură a Studenților din Iași 

Parteneri Asociația Italienilor din România – RO.AS.IT. (organizație non-

guvernamentală de utilitate publică ) 

 

Participanţi/beneficiari 1) Trupa de Dansuri ”Veselka” a Uniunii Ucrainenilor din România 

– Filiala Iași. 

2) Ansamblul ”Mala Pojana” – al Uniunii Polonezilor din România. 

3) Ansamblul german ”Korona” al Asociației Culturale Korona 

Brașov. 

4)  Ansamblul ”Orpheas” al Comunității Elene filiala Iași. 

5) Ansamblul ”Raduga” al Comunității Rușilor-Lipoveni Filiala 

Iași. 

6. Ansamblul ”Brest” al Uniunii Bulgarilor din Banat. 

7) Ansamblul ”Stara Moldava” al Uniunii Sârbilor din România. 

8) Ansamblul ”Or Neurim” al Uniunii Evreilor din Oradea. 

9)Ansamblul ”Parpaiun” din Mondovi – Italia. 

10)Ansamblul ”Di nuovo insieme” promovat de Asociația 

Italienilor din România secțiune a compartimentului coregrafic al 

Ansamblului Folcloric ”Doina Carpaților„ al Casei de Cultură a 

Studenților Iași.  

De asemenea în activitățile festivalului au mai evoluat: Fanfara de 

la Chetriș ”Frații Lucan” din Iași, trupa „Amicii ” din Suceava 

(melodii italiene) și solistul vocal Antonio Furnari (Italia).  

În festival au fost implicați în activități organizatorice un număr de 

20 de voluntari de la Ansamblul Folcloric ”Doina Carpaților” al 

Casei de Cultură a Studenților Iași.  

 

Total cheltuieli efectuate 

de CCS Iași 

0 lei 

Suma decontată din 

bugetul MTS 
0 lei 

Suma reprezentând 

contribuţie proprie şi sau 

atrasă 

0 lei 

Concordanţa între 

obiectivele propuse şi 

ceea ce s-a realizat 

A existat o concordanță între obiectivele propuse și ceea ce s-a 

realizat. 

 

Indicatorii proiectului 

Indicatori  

stabiliţi pe 

obiective 

Denumire indicator Standard/Realizat 

Indicatori Gradul de implicare al Ridicat 
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calitativi publicului in activitati 

 

Calitatea interpretarii 

artistice 

 

Calitatea serviciilor de 

sonorizare 

 

Ridicată 

 

Ridicată 

Indicatori 

cantitativi 

Nr. zile festival 

 

Nr. artiști implicați 

 

Nr. Spectatori 

 

Nr. organizații implicate 

 

Nr. arii cuprindere 

 

2 

 

200 

 

400 

 

11 

 

 

2 (muzică, dans) 

 

Indicatori 

financiari 
Cheltuieli/beneficiar 0 lei/beneficiar 

Descrierea activităţilor 

realizate  

În perioada 5-7 Octombrie 2018 Casa de Cultură a Studenţilor Iaşi 

în parteneriat cu  Asociaţia Italienilor din România – RO.AS.IT. a 

derulat în Municipiul Iaşi și în localitatea Moșna, Festivalul 

Interetnic „Confluenţe”, ediţia a XI-a. 

Rezultate obţinute (pe 

obiective) 

În cadrul acestui proiect, un număr de 11 grupuri cultural-artistice 

care valorifică scenic tradiţiile specifice minorităţilor etnice din 

România au realizat împreună un spectacol sincretic de folclor 

muzical-coregrafic. După finalizarea spectacolului realizat în 

comun,  pentru a se asigura transmiterea mesajului cultural-artistic 

prin intermediul acestuia către beneficiarii direcţi, într-o manieră 

corectă şi cu impact, s-a  creat  cadrul organizat sub forma unui 

festival cu o durată de două zile, în perioada 05 - 07 Octombrie 

2018. Spectacolul sincretic comun a fost jucat pe scena CCS Iași. 

Pe parcursul festivalului s-a  desfăşurat  o paradă a portului popular 

specific minorităţilor etnice, un „atelier de lucru” pe teme vizând 

modalităţile de valorificare scenică a tradiţiilor culturale specifice 

minorităţilor etnice şi o „masă rotundă” cu tema „Minoritari în 

Europa”. 

Promovarea proiectului şi 

a finanţatorului 

Promovarea festivalului și diseminarea rezultatelor acestuia s-a 

realizat prin prin înregistrări făcute de o publicației ”Siamo di 

Nuovo Insieme” a Asociației Italienilor din România – RO.AS.IT și 

pe site-ul www.roasit.ro. 

Probleme/obstacole în 

desfăşurarea proiectului, 

sugestii 

Nu au fost probleme. 

Concluzii,  menţiuni Evenimentul este unul cu potențial, care răspunde nevoilor 

culturale și educaționale de dialog intercultural  ale tinerilor și 

studenților din centrul universitar Iași.  

Lista documente, Fotografii de la eveniment. 
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materiale atașate 

Responsabil proiect  Numele şi prenumele: Coregraf  Cojocaru Mihaela 
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 --------------- 

Denumirea proiectului Festivalul studențesc uniFEST ediția a XVII-a, 2018 

Locul și Perioada de 

desfășurare 

Iași, 2 – 14 noiembrie 2018 

Organizator Uniunea Studenților din România – U.S.R., zona Est 

Parteneri ONG-uri membre USR: ASCIS, ASVI, MOLDAVIA, ARTIUM, 

ALSUPA, TERIS, LSI, LSGG, AEGEE, E-TEAM, LSETH, GISU, 

ATI, Universitatea de Arte”George Enescu”, Universitatea „Al. I. 

Cuza”, Universitatea „Petre Andrei”, Universitatea Tehnică „Gh. 

Asachi”, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, 

Conduent 

Participanţi/beneficiari Participanți: 4000 

Beneficiari direcți: 5000 

Beneficiari indirecți: 20 000 

Total cheltuieli 28.000 lei 

Suma decontată din 

bugetul CCS Iasi 
28.000 lei 

Suma reprezentând 

contribuţie proprie şi sau 

atrasă 

0 lei 

Concordanţa între 

obiectivele propuse şi ceea 

ce s-a realizat 

O.S.1. -  Stimularea implicării studenților în activități 

dindomeniul cultural-artistic. 

Prin îndeplinirea acestui obiectiv am reușit creșterea interesului și 

participarea studenților la acțiuni culturale și artistice, vizionare de 

film, sport și participare la concerte. 

 

O.S.2. -  Organizarea unei acțiuni de educație ecologică. 

Prin intermediul acestui obiectiv ne-am propus implicarea 

studenților în campanii de protejare a mediului înconjurător și de 

responsabilizare a acestora cu privire la importanța participării active 

în acțiuni de protejare a mediului înconjurător. 

 

O.S.3. – Facilitarea informării și comunicării între studenți. 

Am dezvoltat rețele de comunicare între studenți, în special în 

mediul online și am asigurat propagarea informațiilor pe parcursul 

derulării întregului proiect. 

 

O.S.4. – Conștientizarea importanței practicării sportului în 

vederea unei vieți active și sănătoase. 

Prin îndeplinirea acestui obiectiv am reușit să le prezentăm 
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studenților importanță practicării sportului și  participarea studenților 

la competiții sportive.  

 

Indicatorii proiectului 

Indicatori stabiliţi 

pe obiective 
Denumire indicator 

Standard / 

Realizat 

Indicatori calitativi 
Îmbunătățirea calității  

informației 
95% 

Indicatori 

cantitativi 

Număr de ONG-uri 

implicate 
14 

 
Număr de universități 

implicate 
5 

 
Număr de evenimente 

organizate 
11 

 
Număr afișe, pliante, 

stikere 
5000 

 

Număr de rețele de 

socializare utilizate 

pentru promovare 

5 

 
Număr de evenimente 

culturale organizate 
10 

 Număr de coordonatori 6 

 Cadre didactice invitate 1 

 Număr fotografi 11 

 Număr participanți 4000 

 Număr beneficiari direcți 4000 

 
Număr beneficiați 

indirecți 
20.000 

 Număr parteneri 10 

Indicatori 

financiari 

Cheltuieli/participant 

Cheltuieli/beneficiar 

7 lei/participant 

7  lei/beneficiar 
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Descrierea activităţilor 

realizate  

Activități: 

A0 – Activitatea de management a proiectului 

Această activitate cuprinde planificarea și pregătirea proiectului, 

stabilirea responsabilităților și sarcinilor solicitantului și partenerilor 

implicați în proiect. Întâlnirile echipei de coordonare a festivalului s-

au desfășurat în sala Calculatoare a Casei de Cultură a Studenților 

Iași. 

A1. Uniți pentru natură 

În această tabară au participat 100 de studenți din cinci universități 

ieșene. 

Au comunicat, s-au distrat,au făcut acțiuni de ecologizare, au 

cunoscut viața pe care o trăiesc oamenii de la țară și toate greutățile 

și plăcerile ei. Această tabară s-a desfășurat la Muncel din fonduri 

proprii. 

A2. Să ai Umor –Tribut Charlie Chaplin  

Seară de umor studențesc a fost un eveniment prin care ne-am 

propus crearea unui mediu favorabil promovării studenților talentați 

și dornici de afirmare. Acest eveniment a fost organizat sub formă de 

concurs pentru a-i provoca astfel pe participanți să fie cât mai 

creativi. 

A3. Lansare film documentar VOTCA  

În cadrul acestui eveniment s-a lansat filmul documentar VOTCA 

(Vreau O Țară Ca Afară), proiect despre dorința tinerilor de a proteja 

natura și explicarea dezideratului ” Vreau O Țară Ca Afară”. 

Proiectul VOTCA al Asociației Liga Studenților de la Electrotehnică 

Iași a presupus realizarea unor acțiuni de educație ecologică și nu 

numai, având ca scop educarea studenților și informarea lor cu 

privire la importanța implicării în acțiuni de protejare a mediului și 

de responsabilizare în ceea ce privește abordarea unui comportament 

civic european. Filmul documentar prezintă frumusețea zonelor 

vizitate în cadrul proiectului, problemele de mediu întâlnite în zonele 

respective și soluțiile propuse pentru rezolvarea acestor probleme. 

A4. Generația Folkistă-SAI-La Balena 

Scopul acestui eveniment este promovarea tinerelor talente din 

centrul Universitar Iași. Susține artiștii ieșeni este un proiect al 

Asociației Studenților Chimiști Ieșeni – ASCIS, care presupune 

promovarea studenților talentați în diferite domenii artistice. Au fost 

organizate patru seri cu teme cultural – artistice diferite, și anume:  

folk, umor, hip hop și rock, la care au urcat pe scenă studenți și trupe 

studențești care activează în domeniile respective. Pe lângă studenții 

care au urcat pe scenă pentru a se face cunoscuți, au urcat pe scenă și 

artiști consacrați precum Studio ASA cu Ciprian Cotruță. 
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A5. Generatia Folkistă-SAI- Iulius Mall 

Scopul acestui eveniment este promovarea tinerelor talente din 

centrul Universitar Iași. Susține artiștii ieșeni este un proiect al 

Asociației Studenților Chimiști Ieșeni–ASCIS, care presupune 

promovarea studenților talentați în diferite domenii artistice. Au fost 

organizate 4 seri cu teme cultural – artistice diferite, și anume:  folk, 

umor, hip hop și rock, la care au urcat pe scenă studenți și trupe 

studențești care activează în domeniile respective. Pe lângă studenții 

care au urcat pe scenă pentru a se face cunoscuți, au urcat pe scenă și  

un artist consacrat precum Walter Ghicolescu. 

A6. Glumim despre trecut pentru un viitor mai bun 

Spectacol de stand-up unde invitații principali au fost Sasa Ciobanu, 

Petrica Istoc , Monica Musteata și Dominic. Seara de stand up 

comedy s-a desfășurat în sala Gaudeamus a CCS Iași și a fost un 

eveniment „cu casa închisă”, adică au fost spectatori prezenți în sală 

la capacitatea maximă a sălii, fiind astfel unul dintre cele mai reușite 

evenimente din cadrul festivalului. 

A7. Donăm pentru frații noștrii 

A fost o campanie de donare de sânge care a avut loc la Centrul de 

Transfuzii Iași. Am facut un formular în care s-au înscris doritorii iar 

în dimineața zilei de 9 noiembrie am mers împreună în grup 

organizat pentru a dona. Am facut cunoscute beneficiile unui astfel 

de lucru și a nevoii cu care ne confruntăm. 

A8. Organizarea unei acțiuni de plantare  

Prin această acțiune ne-am propus să facem împreună cu studenții un 

pas important către ceea ce înseamnă informarea tinerilor cu privire 

la problemele de mediu și implicarea lor în acțiuni de ameliorare a 

impactului antropic asupra mediului. 

Această acțiune conține și o parte importantă de educare în ceea ce 

privește lucrul în echipă, responsabilitatea coordonării unei echipe 

sau a unei anumite părți din întregul eveniment. Studenții implicați 

în organizare au avut ocazia să afle ce presupune organizarea unui 

astfel de eveniment, iar participanții au avut ocazia să contribuie la 

amelioarea unor probleme de mediu dintr-o comunitate. 

A9. Organizarea unei competiții sportive  

Evenimentul sportiv pe care l-am organizat a fost diferit de o 

competiție clasică sportivă, deoarece am creat un cadru de 

socializare pentru participanți.  

Obiectivul propus a fost ca participanții să se distreze, iar 

participarea la evenimentul sportiv să fie un moment de relaxare și 

considerăm că l-am îndeplinit cu succes. 
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A10. Hora unirii 

Ne aflăm în anul centenarului și am simțit nevoia de a invita 

participanții la mișcare, dans și  distracție. Aici au fost prezenți 

beneficiari de toate vârstele care și-au amintit de eroii Marii Uniri. 

A11. Iași La Film 

Seara de film în care am proiectat un film despre Marea Unire. 

Am creat participanților toate condițiile pentru o seară de neuitat, au 

avut la dispoziție popcorn, suc și un film de calitate. 

Rezultate obţinute (pe 

obiective) 

Rezultate obținute: 

1. O campanie de conștientizare a studenților cu privire la 

importanța culturii. 

 Campania a ajutat la realizarea obiectivului general al proiectului. 

Diversificarea metodelor de petrecere a timpului liber în rândul 

studenților și a O.S.1. -  Stimularea implicării studenților în activități 

din domeniul cultural-artisitic. 

2. O competiție sportivă. Acest rezultat a ajutat la realizarea 

obiectivului general al proiectului Diversificarea metodelor de 

petrecere a timpului liber în rândul studenților și a O.S.5. – 

Conștientizarea importanței practicării sporturilor în vederea unei 

vieți active și sănătoase. 

3. Un eveniment cultural – artistic în sala Gaudeamus a Casei 

de Cultură a Studenților care va facilita comunicarea dintre studenți 

și îi vor stimula să se implice cât mai activ în comunitățile din care 

fac parte. Acest rezultat a ajutat la realizarea O.S.2. – Dezvoltarea 

personală a studenților O.S.1. -  Stimularea implicării studenților în 

activități din domeniul cultural-artisitic și a O.S.4. – Facilitarea 

informării și comunicării între studenți. 

4. O acțiune de plantare – ca parte importantă în educarea 

tinerilor cu privire la importanța protejării mediului înconjurător. 

 

În urma derulării activităților în cadrul cărora au fost utilizate diferite 

metode de educație non-formală, studenții au dobândit noi cunoștinte 

și abilități în domeniul comunicării, cum ar fi: 

-abilitatea de a transmite eficient mesaje verbale și nonverbale; 

- creșterea capacității de comunicare;  

- îmbunătățirea abilităților de comunicare verbală și nonverbală; 

- abilitatea de a descifra mesajele verbale și nonverbale transmise de 

parteneri. 

A fost asigurată prin achiziționarea resurselor de informare și 

publicitate și diseminarea informațiilor în cadrul tuturor activităților 

care permit acest lucru. Au fost date publicității comunicate de presă, 

iar mediul online, site-urile solicitantului și partenerilor și mass 
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media au fost printre principalele mijloace de realizare a informării 

și publicității. S-au distribuit broșuri/fluturași de informare, care vor 

fi puse la dispoziția publicului larg. Evenimentele proiectului au 

beneficiat și de participarea reprezentanților mass-media, pentru ca, 

împreună cu comunicatele de presă, să existe și o vizibilitate 

suficientă a proiectului și a sprijinului. 

În mediul online toate organizațiile implicate au distribuit 

evenimentul creat pe pagina festivalului 

https://www.facebook.com/UNIFESTIASI/, asigurând promovarea 

festivalului. 

-Pentru promovarea festivalului au fost realizate diverse materiale de 

promovare: bannere,  pliante, afișe, stikere, pinuri personalizate, 

material textile spider pop-up care au fost distribuite în campania de 

promovare. 

Promovarea proiectului şi 

a finanţatorului 

Proiectul a fost promovat prin mijloacele de informare: flyere, 

bannere, afișe, stikere,  pe acestea fiind promovate si logourile 

partenerilor. 

Probleme/obstacole în 

desfăşurarea proiectului, 

sugestii 

Vremea nefavorabilăîn unele zile din cadrul festivalului, fapt din 

cauza căruia nu au participat un numar mare de beneficiari  la unele 

activități. 

Concluzii,  menţiuni Scopul festivalului Unifest este diversificarea metodelor de petrecere 

a timpului liber în rândul studenților. 

Proiectul urmărește îndrumarea studenților către implicarea în viața 

comunității, în activități cu caracter social, educativ, cultural, sportiv 

și de divertisment. Proiectul  oferă un cadru optim de petrecere a 

timpului liber al studenților, într-un mod constructiv și creativ, cu 

impact asupra transformării lor în membri activi ai unei comunități,  

pe termen mediu și lung. 

Lista documente, 

materiale atașate 
Atașez  poze de la eveniment.  

Responsabil proiect  Numele şi prenume: Student Popa Adi Cătălin și Referent 

Căliman Adrian 
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Denumirea 

proiectului 
IAȘI GUITAR FESTIVAL 

Locul și Perioada de 

desfășurare 

CASA DE CULTURĂ A STUDENȚILOR IAȘI 16/17/18 NOV 2018 

Organizator Casa de Cultură a Studenților din Iași prin Clubul de chitară clasică și 

electrică 

Parteneri ASOCIAȚIA EXCELENȚA PE PORTATIV /PRIMĂRIA 

MUNICIPIULUI IAȘI 

Participanţi/benefici

ari 

STUDENTI/ELEVI 

Grupul ţintă vizat prin prezentul proiect îl constituie elevii Colegiului 

Național de Artă „Octav Bancila”Iași și studenții Facultății de Interpretare 

Muzicală din cadrul  Universității „George Enescu” Iași și Facultății de 

Muzicologie și Studii Teoretice Iași. 

 

Total cheltuieli 14000 lei 

Suma decontată din 

bugetul C.C.S. 
10000 lei 

Suma reprezentând 

contribuţie proprie 

şi sau atrasă 

4000 lei 

Concordanţa între 

obiectivele propuse 

şi ceea ce s-a 

realizat 

Au fost promovaţi tinerii care dovedesc talent în domeniul interpretării 

instrumentale, imbogățind activitatea concertistică personală prin experiența 

participării la concursuri. 

 

Indicatorii 

proiectului 

Indicatori  stabiliţi pe 

obiective 
Denumire indicator 

Standard / 

Realizat 

Indicatori calitativi 
Calitatea informațiilor 

realizate 
 

Indicatori cantitativi 

Participanți 

Număr momente 

Beneficiari 

40 

 

4 

 

900 

Indicatori financiari 
Cheltuieli/participant 

Cheltuieli/beneficiar 

10,59 

lei/benefici

ar 

Descrierea 

activităţilor 

realizate  

Festivalul s-a desfășurat pe 3 zile (16, 17 și 18 nov 2018). 

În prima zi 16 noiembrie a avut loc începând cu orele 18.00 recitalul 

extraordinar de chitară clasică susținut de  duetul Duo Khitarsis din București 

iar în deschidere a cântat  Ștefan Lupu, student al Universității de Arte 

George Enescu din Iași. 

Sâmbătă, 17 noiembrie de la ora 14 a început concursul de chitară electrică la 

care au participat 10 concurenți din orașele: Iași,  București, Dorohoi, Bacău, 



 

 
 

 

91 

 

Suceava. 

Echipa de jurizare pentru concursul de chitară electrică a fost formată din: 

Dan Spînu – conferențiar universitar doctor(Univ. George  Enescu Iași); 

Petran Paveliuc – profesor chitară (Casa de Cultură a Studenților Iași); 

Andrei Roșulescu – profesor de chitară (Cluj); 

Nicu Pățoi – profesor de chitară (București). 

Florin Giuglea – compozitor, chitarist, lutier(București) 

 

În urma deliberării, locul 1 a revenit tinerilor Ștefan Măgireanu (Bacău) și 

Andrei Tăbarna (Iași). 

Sâmbătă, 17 noiembrie, de la ora 19.00 a avut loc Festivitatea de premiere și 

Gala Laureaților concursului de chitară electrică. După Gală a urmat un 

microrecital de chitară electrică susținut de câștigatorul concursului de 

chitară electrică IAȘI Guitar Festival ediţia a 10-a: Robert Ciubotaru (Iași). 

Sâmbătă începând cu ora 17.00 a avut loc Atelierul de Luterie susținut de 

Florin Giuglea.La acest atelier au participat concurenții prezenți și la 

concursul de chitară electrică. 

 

Sâmbâtă începând cu ora 18.00 a avut loc concertul FICS Jazz & Pop 

Orchestra intitulat Tribut The Beatles. Ansamblul FICS este format din 15 

studenți ai Universității de Arte George Enescu Iași  și este coordonat de 

conferențiar universitar doctor Dan Spînu. 

Sâmbată, 17 noiembrie, de la ora 19.00 a avut loc Festivitatea de premiere și 

Gala Laureaților concursului de chitară electrică.  

După Gală a urmat un microrecital de chitară electrică susținut de 

căștigătorul concursului de chitară electrică IAȘI Guitar Festival ediția a 10-

a: Robert Ciubotaru(Iași). 

 

Duminică, 18 noiembrie, de la ora 15.00 a avut loc lecția deschisă susținută 

de Enescu Band pentru concurenții concursului de chitară electrică, urmată 

de un microrecital al trupei.  

Începând cu ora 18.00 au urcat pe scenă Florin Giuglea trio, iar în deschidere 

a cântat o trupă de tineri din Iași, Andrei Cerbu &The Crossroads. Concertul 

a avut loc în LegendPub unde au fost 200 de spectatori iar în mediul online 

au fost peste 36.000 interacțiuni și 5.000 vizualizări la materialele promovate 

pe Facebook. 

 

Rezultate 

obţinute(pe 

obiective) 

Au fost promovaţi tinerii care dovedesc talent în domeniul interpretării 

instrumentale, îmbogățind activitatea concertistică personală prin experiența 

participării la concursuri. 

Rezultatele obținute au fost urmatoarele: 

S-a cultivat simțul artistic al publicului ieșean, promovând cultura muzicală 

și dezvoltând interesul pentru acest gen de manifestari de la ediție la ediție. 

Au fost promovaţi tinerii care dovedesc talent în domeniul interpretării 

instrumentale, îmbogățind activitatea concertistică personală prin experiența 
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participării la concursuri. 

Au fost implicați profesioniști în domeniul chitaristic din marile orașe ale 

țării (București, Cluj, Suceava, Iași, Bacău). 

 

Promovarea 

proiectului şi a 

finanţatorului 

Promovarea s-a facut în toate canalele media disponibile înIași 

(internet,tv,radio,presa scrisă). 

Probleme/obstacole 

în desfăşurarea 

proiectului, sugestii 

Nu au fost probleme de semnalat 

Concluzii,  menţiuni Scopul proiectului „Iași Guitar Festival”: atragerea publicului meloman, 

precum și a celui iubitor de muzică pop, jazz, rock, blues (chitară electrică) în 

sălile de concert. 

Afirmarea tinerilor chitariști din liceele și facultățile de profil din țară, 

regiunea Moldovei și din municipiul Iași.  

S-a cultivat simțul artistic al publicului ieșean, promovând cultura muzicală 

și dezvoltând interesul pentru acest gen de manifestări de la ediție la ediție. 

 

Lista documente, 

materiale atașate 
Fotografii de la eveniment. 

Responsabil proiect  Numele şi prenumele: Referent Paveliuc Petru 
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Denumirea 

proiectului 
Festivalul Internațional de Teatru “Aurel Luca” 

 

Locul și Perioada 

de desfășurare Casa de Cultură a Studenților din Iași 

6-9 decembrie 2018 

Organizator 
Casa de Cultură a Studenților din Iași prin Teatrul Studenţesc ,,Ludic” 

Parteneri Primăria Municipiului Iași, Casa de Cultură a Municipiului „Mihai Ursachi”, 

Asociaţia Culturală ,,Moldavia”. 

Participanţi/benefi

ciari 100 de participanți direcți și aproximativ 900 de participanți indirecți (spectatori 

și voluntari) 

 

Total cheltuieli 44.440 lei 

Suma decontată 

din bugetul MTS/ 

DJST/ DSTMB 

24.440 lei 

Suma 

reprezentând 

contribuţie 

proprie şi sau 

atrasă 

20.000 lei  - Primăria Municipiului Iași 

Concordanţa între 

obiectivele 

propuse şi ceea ce 

s-a realizat 

Obiectivele propuse s-au realizat în cea mai mare parte. Spectacolele au fost 

apreciate și s-au bucurat de o bună reflectare în mediul online. Publicul a 

crescut de la un eveniment la altul, iar programul artistic a fost completat în 

mod fericit cu discuții alături de public, vizite culturale (vizită ghidată a 

orașului, vizită la Palatul Culturii), expoziții de artă grafică și spectacolul 

sincretic Ludic 40 de ani. Concursul de dramaturgie nu a primit suficiente 

propuneri pentru a putea fi realizat, dar va fi reluat într-un proiect viitor. 

Participanții în festival au oferit un feedback pozitiv, semn că festivalul a fost și 

anul acesta o manifestare de succes. 

 

Indicatorii 

proiectului 

Indicatori  stabiliţi pe 

obiective 
Denumire indicator 

Standard / 

Realizat 

Indicatori calitativi Calitatea informațiilor realizate 
Foarte 

Ridicată 

Indicatori cantitativi 

Participanți 

Număr momente 

Beneficiari 

100 

 

8 

 

2500 

Indicatori financiari 
Cheltuieli/participant 

Cheltuieli/beneficiar 

17,09 

lei/benefici

ar 

17,09 lei/ 
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participant 

Descrierea 

activităţilor 

realizate  

Festivalul Internațional de Teatru „Aurel Luca” s-a desfășurat în perioada 6-9 

decembrie 2018, în diferite săli ale Casei de Cultură a Studenților din Iași, cu 

intrare gratuită. În cele patru zile, au avut loc evenimente diverse: spectacole de 

teatru, discuții cu publicul spectator, expoziții de fotografie și artă grafică, un 

atelier de teatru, vizite culturale  și un spectacol aniversar dedicat celor 40 de ani 

de activitate ai Teatrului Studențesc Ludic. Au participat profesorul și criticul de 

teatru Joke Elbers din Olanda, regizorul Mihai Iorga din Republica Moldova, 

regizorul Dan Victor de la Academia de Film din Beijing, precum și trupe de 

teatru studențesc din Brașov, Cluj-Napoca, Timișoara, Ploiești, Alba Iulia, 

Pitești, București și Iași. Manifestarea a reunit tineri legați de aceeaşi pasiune 

pentru teatru, cu scopul de a se descoperi şi de a învăța unii de la alţii şi de la 

profesionişti. Evenimentul a fost prezentat de către media locală (presă scrisă, 

radio, TV), precum și în mediul online, pe pagina special dedicată festivalului, 

dar și pe paginile partenerilor și ale organizatorilor implicați. Publicul participant 

a fost de vârste și din medii diferite. Timp de patru zile, aproximativ 400 de 

persoane s-au bucurat de evenimente de calitate. Oaspeții din străinătate și din 

țară au descoperit Iașul și valorile sale, municipiul fiind foarte bine pus în 

valoare de diversitatea și calitatea ridicată a evenimentelor din program. 

Rezultate obţinute 

(pe obiective) 

Spectacolele prezentate în festival au oferit o panoramă cuprinzătoare asupra 

fenomenului teatral din România. Au fost spectacole de factură diversă, cu 

mesaje puternice, în care au fost implicați tineri provenind din mai multe centre 

universitare. Schimbul de experiență îi va ajuta pe actori în activitățile viitoare. 

Atelierul de teatru le-a oferit ocazia de a cunoaște tehnici noi de lucru și de 

pregătire fizică și spirituală pentru spectacole. Discuțiile de după spectacole au 

consolidat spiritul critic al participanților și este de folos echipelor care au lucrat 

la spectacole. Expoziția de fotografie și grafică a marcat 40 de ani de activitate 

plină de succes a Teatrului Studențesc Ludic, aducând în atenția publicului atât 

spectacolele din stagiunea curentă, cât și titluri din anii și chiar deceniile trecute, 

articole de ziar, afișe, caricaturi etc. Invitații din străinătate au oferit feedback 

participanților în festival, lucru foarte important pentru trupele de teatru 

studențesc, pentru îmbunătățirea parcursului lor ulterior. 

Promovarea 

proiectului şi a 

finanţatorului 

Pagini facebook:  

https://www.facebook.com/zileleteatruluiludicfest/ 

https://www.facebook.com/TeatruLudic/ 

https://www.facebook.com/CCSIASI/ 

 

Apariții media: 

TVR Iași – Regiunea în obiectiv 

Iași TV Life – Știri 

Viva FM – Dimineți animate 

Apollonia TV – Bună-i dimineața 

http://www.radioiasi.ro/stiri/reportaj-40-de-ani-de-activitate-ai-teatrului-

studentesc-

ludic/?fbclid=IwAR1HsAftTWhA3Li6nICYI_eIQu5lJ3xAXOizGyxc-

H7eVIEqWawJ1Ot3b6Q 

https://24-ore.ro/2018/12/05/iasul-gazda-celei-de-a-xii-a-editii-a-festivalului-
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international-de-teatru-aurel-luca/?fbclid=IwAR0hZI_h9nFAqpkjv-4-

MJOJjouUXw7SnBW7ynenesmDZhHt7pt2Qc6SvTU 

https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/festival-international-de-teatru-studentesc--

206569.html?fbclid=IwAR2zLdBAKF-

zEUfS3lzUJW6Kyx1WKzbiedMoar2tmaxZolEhMcrzw-bX1r0 

http://www.opiniastudenteasca.ro/informare/academia-de-garda/teatrul-ludic-de-

40-de-ani-pe-scena.html 

http://www.opiniastudenteasca.ro/reportaj/1001-de-chipuri/cele-40-de-masti-ale-

teatrului-studentesc.html 

http://www.opiniastudenteasca.ro/informare/de-pe-scena-iasului/ludicul-nu-

poate-fi-inlocuit-cu-

nimic.html?fbclid=IwAR3hwnAEi92BZvrFLpWYuoNXfFYhrGuW0i7zf5fMcfx

VCdKkpbxkWSeb6ys 

Probleme/obstacol

e în desfăşurarea 

proiectului, 

sugestii 

Nu au fost probleme. 

Concluzii,  

menţiuni 
S-au îndeplinit toate obiectivele propuse. Evenimentul trebuie multiplicat. 

Lista documente, 

materiale atașate 
Fotografii de la eveniment. 

Responsabil proiect  Numele şi prenumele: Regizor Vera Nacu 

 

 

 

 

 

 

http://www.opiniastudenteasca.ro/informare/de-pe-scena-iasului/ludicul-nu-poate-fi-inlocuit-cu-nimic.html?fbclid=IwAR3hwnAEi92BZvrFLpWYuoNXfFYhrGuW0i7zf5fMcfxVCdKkpbxkWSeb6ys
http://www.opiniastudenteasca.ro/informare/de-pe-scena-iasului/ludicul-nu-poate-fi-inlocuit-cu-nimic.html?fbclid=IwAR3hwnAEi92BZvrFLpWYuoNXfFYhrGuW0i7zf5fMcfxVCdKkpbxkWSeb6ys
http://www.opiniastudenteasca.ro/informare/de-pe-scena-iasului/ludicul-nu-poate-fi-inlocuit-cu-nimic.html?fbclid=IwAR3hwnAEi92BZvrFLpWYuoNXfFYhrGuW0i7zf5fMcfxVCdKkpbxkWSeb6ys
http://www.opiniastudenteasca.ro/informare/de-pe-scena-iasului/ludicul-nu-poate-fi-inlocuit-cu-nimic.html?fbclid=IwAR3hwnAEi92BZvrFLpWYuoNXfFYhrGuW0i7zf5fMcfxVCdKkpbxkWSeb6ys
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Denumirea proiectului 
Spectacol aniversar: Ansamblul Folcloric Studenţesc ,,Doina 

Carpaţilor”- 55 de ani de activitate. 

Locul și Perioada de 

desfășurare 

02-04.2018 Iași, Casa de Cultură a Studenților  

Organizator Casa de Cultură a Studenților din Iași prin Ansamblul Folcloric 

Studențesc ,,Doina Carpaților”. 

Parteneri Opera Națională Iași, Teatru Național Iași, Casa Armatei Iași, Cotnari 

Participanţi/beneficiari 1.  Ansamblul Folcloric ,,Junii Braşovului” al Casei de Cultură a 

Studenților din  Braşov; 

1. Ansamblul Folcloric ,,Doiniţa” al Casei de Cultură a 

Studenților din  Bucureşti; 

2. Ansamblul Folcloric ,,Mugurelul” al Universităţii de Ştiinţe 

Agricole şi Medicină Veterinară ,, Ion  Ionescu de la Brad” 

Iaşi; 

3.  Ansamblul Folcloric ,,Doina Carpaților” al Casei de Cultură a 

Studenților din Iași. 

Total cheltuieli efectuate 

de CCS Iași 

 23402,66 lei 

Suma decontată din 

bugetul MTS 
23402,66 lei 

Suma reprezentând 

contribuţie proprie şi 

sau atrasă 

 0 lei 

Concordanţa între 

obiectivele propuse şi 

ceea ce s-a realizat 

O1. Realizarea a două spectacole folclorice în zilele de 02 – 04 

Noiembrie 2018, în care să evolueze scenic trei ansambluri folclorice 

existente astăzi la nivelul caselor de cultură ale studenților din România.  

O2. Atragerea unui număr de cel puţin 2000 de spectatori la cele două 

spectacole ale festivalului. 

 

Indicatorii proiectului 

Indicatori  stabiliţi pe 

obiective 
Denumire indicator 

Standard / 

Realizat 

Indicatori calitativi 

Gradul de implicare al 

publicului in activitati 

calitatea interpretarii artistice 

calitatea serviciilor de 

sonorizare 

ridicat 

ridicată 

ridicată 

Indicatori cantitativi 

nr. zile festival 

nr. artiști implicați 

nr. spectatori 

nr. organizatii implicate 

nr. arii cuprindere 

 

 

2 

200 

470 

4 

2 (muzică, 

dans) 

 



 

 
 

 

101 

 

Indicatori financiari Cheltuieli/beneficiar 
23,40 lei/ 

benificiar 

Descrierea activităţilor 

realizate 

Spectacolul aniversar a avut drept scop sărbatorirea întregii activități 

artistice a ansamblului. Au fost alaturi soliști ce au colaborat cu 

Ansamblul Folcloric Studențesc ,,Doina Carpaților, Dan Doboș, Maria 

Tătaru, Vasilica Tătaru, Ștefan Deaconița, Ștefan Pintilie, Patricia Lauș, 

Karla Ursu, Constantin Diaconu. 

În cadrul Spectacolului aniversar au participat 4 grupuri cultural-artistice 

Ansamblul Folcloric ,,Junii Braşovului” al Casei de Cultură a Studenților 

din  Braşov, Ansamblul Folcloric ,,Doiniţa” al Casei de Cultură a 

Studenților din  Bucureşti, Ansamblul Folcloric ,,Mugurelul” al 

Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară ,,Ion  Ionescu de 

la Brad” Iaşi, Ansamblul Folcloric ,,Doina Carpaților” al Casei de Cultură 

a Studenților din Iași care au valorificat scenic tradiţiile specifice zonelor 

etnografice din România și au realizat împreună un spectacol sincretic de 

folclor muzical-coregrafic. Spectacolul sincretic comun a fost jucat  pe 

scena Casei de Cultură a Studenților din Iași. 

 

Rezultate obţinute (pe 

obiective) 

Obiectiv 1 -Realizarea unui spectacol folcloric în data de 03.10.2018, în 

care să evolueze scenic 4 ansambluri folclorice existente astăzi la nivelul 

caselor de cultură ale studenţilor din România. 

Acest obiectiv a fost atins, 3 ansambluri din țară au fost alături în cadrul 

aniversării, ne-am propus să arătăm publicului ieșean dansuri din toate 

zonele țării. 

Obiectiv 2 - Atragerea unui număr de cel puţin 470 de spectatori în cadrul 

spectacolului aniversar. 

Datorită promovării și dragostei pentru folclor, obiectivul a fost atins, sala 

Gaudeamus a Casei de Cultură a Studenților din Iași a fost plină. 

Promovarea proiectului 

şi a finanţatorului 

TVR Iași, Iași TV Life, Apollonia TV, Radio România Iași, Viva Fm, 

InSociety, Opinia Studențească, InOraș.ro, Ziarul de Iasi, Iasi Fun, Bzi.ro, 

InfoIasi, Infinit TV. 

Probleme/obstacole în 

desfăşurarea 

proiectului, sugestii 

Nu au fost probleme în organizarea evenimentului. 

Concluzii,  menţiuni  Munca și întreaga activitate a ansamblului a fost apreciată și recunoscută 

de toată lumea prezentă. 

Lista documente, 

materiale atașate 
Fotografii de la eveniment. 

Responsabil proiect  Numele şi prenumele: Coregraf Cojocaru Mihaela 
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Denumirea proiectului ,,Cartea magică a lui Moș Crăciun” 

Locul și Perioada de 

desfășurare 

Casa de Cultură a Studenților din Iași 11.12.2018 

Organizator Casa de Cultură a  Studenților  din Iași prin Trupa de dans The Sky 

Parteneri Mass media locală. 

Participanţi/beneficiari 100 de  artiști, voluntari și 500 de spectatori  

Total cheltuieli 5374,08 lei 

Suma decontată din bugetul 

C.C.S. 
5374,08 lei 

Suma reprezentând contribuţie 

proprie şi sau atrasă 
0 lei 

Concordanţa între obiectivele 

propuse şi ceea ce s-a realizat 

S-a realizat: 

-Promovarea activităților cultural artistice la nivel local prezente în 

Casa de Cultură din Iași, activități axate în special pe dans; 

- s-a cuantificat interesul şi potenţialul existent la nivelul anului 

2018 în rândul tinerilor ce activează în Casa de Cultură a 

Studenților din Iasi faţă de domeniul creaţiei şi/sau interpretării 

artistice; 

- au fost promovaţi tinerii care dovedesc talent în domeniul creaţiei 

şi/sau interpretării dansului, tineri ce activează în Casa de Cultură a 

Studenților din Iași; 

- dezvoltarea relațiilor socio-culturale între studenții (artiști ) 

participanți la spectacol; 

 

Indicatorii proiectului 

Indicatori  

stabiliţi pe 

obiective 

Denumire indicator Standard / Realizat 

Indicatori 

calitativi 
Calitatea spectacolului Foarte ridicat 

Indicatori 

cantitativi 

Nr. de participanți 

 

100 de  artiști, 

voluntari  și 500 de 

spectatori 

Indicatori 

financiari 
Cheltuieli/beneficiar 8.5 lei/beneficiar 

Descrierea activităţilor 

realizate  

S-a realizat un spectacol denumit “Cartea magică a lui Moș 

Crăciun”, un spectacol cu tematică de Crăciun  în regia și coregrafia 

lui Adrian Ștefan, realizat cu membrii trupei de dans The Sky a 

Casei de Cultură a Studenților din Iași. 

În prologul spectacolului trupa Hometown a realizat un mini 

spectacol de teatru-dans intitulat „Grinch vs Santa„  la care au 

participat 60 de tineri. 

Ambele spectacole și-au propus să transmită emoția Crăciunului 

publicului prin artă și prin dans. Spectacolele au avut o mare calitate 
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artistică, o regie cu o înaltă încărcătură emoțională și coregrafică, ce 

au atras aplauze pe tot parcursul  spectacolelor. 

Spectacolele au fost realizate prin teatru-dans și au fost adresate 

tinerilor, adulților și adolescenților. 

Rezultate obţinute (pe 

obiective) 

S-a realizat un spectacol unitar cu un număr mare de studenți și 

tineri implicați. Aceștia și-au îmbogățit aria de cunoștințe în materie 

de dans, au experimentat tehnici teatrale și coregrafice noi, au avut 

ocazia să vorbească deschis cu instructorii.  

Prin acest spectacol dansatorii și-au îmbunătățit abilitățile artistice, 

au învățat să lucreze organizat și să intereacționeze social și artistic 

cu ceilalți artiști implicați  realizandu-se astfel și un schimb de 

experiență și de păreri. 

Impactul a fost unul pozitiv pentru cei care au luat parte la 

spectacol, participanții fiind extrem de multumiți de ceea ce au 

reușit să învețe și să creeze în zilele premergătoare spectacolului și 

spectatorii au aplaudat reușita întregii distribuții. 

Un aport de imagine pentru  Casa de Cultură a Studenților din  Iași; 

Mărirea interesului și vizibilității activităților și acțiunilor 

desfășurate în Casa de Cultură a Studenților din Iași în cadrul 

tinerilor și studenților. 

 

Promovarea proiectului şi a 

finanţatorului 

S-au realizat promovări online pe pagina oficială a Casei  Iași și 

altele, afișe ce au fost expuse în orașul Iași și în fața Casa de Cultură 

a Studenților din Iași, promovare verbală în rândul studenților și 

tinerilor din Iași . 

Probleme/obstacole în 

desfăşurarea proiectului, 

sugestii 

Nu au fost probleme de semnalat. 

Concluzii,  menţiuni Un eveniment reușit ce ar trebui multiplicat având în vedere 

beneficiile aduse asupra tinerilor și studenților ce activează în Casa 

de Cultura a Studenților din Iași. Astfel de evenimente nu numai că 

îi ajută pe aceștia să se dezvolte, dar le oferă și posibilitatea de a 

învăța lucruri noi și de a cunoaște oameni pasionați și interesați de 

același domeniu.  

Acest tip de evenimente măresc vizibilitatea Casei de Cultură a 

Studenților în rândul studenților . 

Lista documente, materiale 

atașate 
Fotografii de la eveniment. 

Responsabil proiect  Numele şi prenumele: Referent  Ștefan Adrian 
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Denumirea proiectului  Revista de cultură JUNIMEA STUDENȚEASCĂ 

 

Locul și Perioada de 

desfășurare Casa de Cultură a Studenților Iași 

 Aprilie -  decembrie 2018 

Organizator Casa de Cultură a Studenților din Iași prin Cenaclul literar M. 

Eminescu și Cenaclul literar QUASAR - UNESCO 

Parteneri Mass media locală 

Participanţi/beneficiari 
35 participanți direcți și 500 participanți indirecți (cititori ai revistei) 

 

Total cheltuieli 1.998 lei 

Suma decontată din bugetul 

MTS/ DJST/ DSTMB 
1.998  lei 

Suma reprezentând 

contribuţie proprie şi sau 

atrasă 

0 lei 

Concordanţa între obiectivele 

propuse şi ceea ce s-a realizat O1. Organizarea, selectarea și tipărirea materialelor în revista 

JunimeaStudențească, numerele 11 și 12 

O2.Implicarea unui numar de 50 de studenți de la științe plitice, litere și 

istorie, voluntari, in realizarea și promovarea revistei. 

O3.Informarea tinerilor din central universitar Iași cu privire la 

activitățile cultural din cadrul CCS Iași. 

 

 

Indicatorii proiectului 

Indicatori  

stabiliţi pe 

obiective 

Denumire indicator Standard/Realizat 

Indicatori 

calitativi 

Îmbunătățirea calității 

informației 
95 % 

Indicatori 

cantitativi 

Număr de studenți 

implicați 
50 

Indicatori 

financiari 
Cheltuieli/beneficiar 3,73 lei/beneficiar 

Descrierea activităţilor 

realizate  

 Realizarea și editarea revistei Junimea Studențească,numerele 11 și 

12, au avut loc în perioada aprilie – decembrie 2018. S-au realizat 4 

lansări ale revistei în cadrul Cenaclurilor literare cu participarea 

membrilor cenaclurilor. 

Editarea revistei Junimea studențească este o realizare deosebită pentru 

studenții din Iași, fiind un bun atelier de lucru și de formare a 

studenților, doritori de afirmare în plan literar. Se poate considera ca 

fiind o a doua școală în viața lor de studenți dar și de viitori creatori. 
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Partenerii realizării revistei au fost Ministerul Tineretului și Sportului 

(MTS), Uniunea Scriitorilor din România (USR) și membrii 

cenaclurilor literare care activează la Casa de Cultură a  Studenților din 

Iași. 

Rezultate obţinute (pe 

obiective) 

S-au ținut un număr de 30 de ședințe de lucru ale cenaclului M. 

Eminescu și 40 de ședințe ale cenaclului QUASAR-UNESCO. 

S-au realizat un număr de 313 de reviste prin tipărirea celor două 

numere. 

 

Promovarea proiectului şi a 

finanţatorului 
Promovarea s-a făcut prin prezentarea revistei la emisiunile de 

televiziune de la TV Iași, Radio Iași, Radio Gherila, Radio Hit și 

intâlnirile cu studenții de la diferite facultăți.  

Probleme/obstacole în 

desfăşurarea proiectului, 

sugestii 

Nu au fost probleme în realizarea revistei. 

Concluzii,  menţiuni Proiectul s-a desfășurat conform obiectivelor propuse, astfel încât au 

fost organizate, selectate și tipărite materialele corespunzătoare 

componente a numerelor 11 și 12 a Revistei „Junimea Studențească“. 

În conceperea numerelor 11 și 12 s-au implicat aproximativ 50 de 

studenți de la diferite specializări ale facultăților din Iași. Prin 

intermediul revistei, tinerii au din ce în ce mai mult acces la 

informațiile cu privire la activitățil cultural artistice din cadrul Casei de 

Cultură a Studenților din Iași. 

Lista documente, materiale 

atașate 
Vă atașez fotografii cu cele două numere ale revistei studențești. 

Responsabil proiect  Nume și prenume: Referent Emilian Marcu 
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Denumirea 

proiectului 
Training Public Speaking 

Locul și Perioada de 

desfășurare 

 

FACULTATEA DE CONSTRUCȚII DE MAȘINI ȘI MANAGEMENT 

INDUSTRIAL 16-18 noiembrie 2018 

Organizator ASTCM 

Parteneri Casa de Cultură a Studenților din Iași 

Participanţi/benefici

ari 

STUDENȚI 

Grupul ţintă vizat prin prezentul proiect îl constituie studenții FACULTĂȚII 

DE CONSTRUCȚII DE MAȘINI ȘI MANAGEMENT INDUSTRIAL a 

Universității Tehnice  „GHEORGHE ASACHI” IAȘI. 

Total cheltuieli  

6915 lei 

Suma decontată din 

bugetul C.C.S. 
2500 lei 

Suma reprezentând 

contribuţie proprie 

şi sau atrasă 

4415 lei 

Concordanţa între 

obiectivele propuse 

şi ceea ce s-a realizat 

Au fost identificați studenți ce au probleme în a se exprima în public și nu 

numai, și s-a urmărit dezvoltarea calităților lor de speakeri. 

 

Indicatorii 

proiectului 

Indicatori  stabiliţi pe 

obiective 
Denumire indicator 

Standard/R

ealizat 

Indicatori calitativi 
Îmbunătățirea calității 

informației 
80% 

Indicatori cantitativi Număr de studenți implicați 50 

Indicatori financiari Cheltuieli/beneficiar 
50 

lei/beneficiar 

Descrierea 

activităţilor realizate  

Training-ul s-a desfășurat în data de 18 noiembrie 2018 începând cu orele 

15:00 în două din sălile Facultății de Construcții de Mașini și Management 

Industrial și au participat 40 de studenți, inscriși la curs și 6 voluntari 

implicați în organizare.  

Trainerii au aplicat metode specifice unui training de public speaking, dar în 

același timp le-au și impartășit celor prezenți din secretele unui speaker. 

Training-ul s-a desfășurat în 2 etape, luându-se o pauza pentru un moment în 

care participanții, organizatorii și trainerii au avut ocazia să își împărtășească 

păreri, impresii și să se cunoască mai bine. 

Pe întreaga perioadă, training-ul s-a desfășurat într-o atmosferă degajată, de 

colegialitate, iar cei înscriși au dat dovadă de real interes, angajându-se în 

numeroase discuții și dezbateri cu trainerii. 
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Rezultate 

obţinute(pe 

obiective) 

- au fost promovaţi tinerii care dovedesc care au arătat că au aptitudini de 

speakeri. 

Rezultatele obținute au fost urmatoarele: 

- au fost prezenți și studenți din an terminal care și-au însușit anumite noțiuni 

în vederea prezentării lucrării de licență.  

-au fost prezenți studenți din anul I care și-au putut însuși de asemenea 

anumite cunoștințe ce îi vor ajuta în integrarea lor în viața studențească. 

Promovarea 

proiectului şi a 

finanţatorului 

Promovarea s-a facut în toate canalele media disponibile în Iași (internet, 

tv,radio și presa scrisă). 

Probleme/obstacole 

în desfăşurarea 

proiectului, sugestii 

Nu au fost probleme de semnalat 

Concluzii,  menţiuni Scopul proiectului Training „Public Speaking”: conștientizarea studenților 

asupra problemelor pe care le întâmpină în momentul în care trebuie să 

vorbească în public. 

S-a reușit atingerea unui nivel de conștientizare în rândul celor prezenți, și de 

asemenea s-au atins câteva puncte esențiale în rezolvarea deficitului acestora 

dar și în dezvolarea lor personală. 

Cei prezenți la training și-au însușit anumite cunoștințe în vederea Public 

speaking-ului, lucru care se poate vedea și în activitatea din cadrul asociației 

și nu numai. 

Lista documente, 

materiale atașate 
Fotografii de la eveniment. 

Responsabil proiect  Numele şi prenumele:  Referent Diana Vasilica Mihai, Student  

Stavarache Răzvan  
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Denumirea proiectului Festivalul studențesc Studențiada 2018 

Locul și Perioada de 

desfășurare 

Iași, 01.10.2018-15.11.2018 

Organizator Uniunea Națională a Studenților din România – U.N.S.R. 

Parteneri ONG-uri membre UNSR: ATEFS, LSAV, LSFI, ASAFCI, ASAI, 

ASTIP, LSAC, ASTCM, LSM, CHEMIS, ASAFSIM, ASAHGIM, 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, Universitatea 

„Alexandru Ioan Cuza” Iași, Universitatea Agronomică „Ion Ionescu de 

la Brad” Iași 

Participanţi/beneficiari Participanți: 10 000 

Beneficiari direcți: 10 000 

Beneficiari indirecți: 40 000 

Total cheltuieli 20.000 lei 

Suma decontată din bugetul 

CCS Iasi 
20.000 lei 

Suma reprezentând 

contribuţie proprie şi sau 

atrasă 

0 lei 

 

Indicatorii proiectului 
Indicatori  stabiliţi pe obiective 

Denumire 

indicator 

Standar/

Realizat 

Indicatori calitativi 

Îmbunătăți

rea calității  

informației 

95% 

Indicatori cantitativi 

Număr de 

ONG-uri 

implicate 

12 

 

Număr de 

universități 

implicate 

3 

 

Număr de 

evenimente 

organizate 

12 

 

Număr 

afișe, 

pliante, 

stikere 

5000 

 Număr de 5 
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rețele de 

socializare 

utilizate 

pentru 

promovare 

 

Număr de 

evenimente 

culturale 

organizate 

10 

 

Număr de 

coordonato

ri 

12 

 

Cadre 

didactice 

invitate 

6 

 
Număr 

fotografi 
15 

 
Număr 

participanți 
10000 

 

Număr 

beneficiari 

direcți 

10000 

 

Număr 

beneficiați 

indirecți 

40.000 

 
Număr 

parteneri 
10 

Indicatori financiari 

Cheltuieli/p

articipant 

Cheltuieli/b

eneficiar 

2 

lei/partici

pant 

2  

lei/benefi

ciar 
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Descrierea activităţilor 

realizate  

Activități: 

A1: Managementul proiectului la nivel național (01.10.2018-

15.11.2018) 

·Întâlnirea membrilor echipei UNSR; 

·  Stabilirea echipei proiectului la nivel național; 

·  Realizarea planului de implementare a proiectului; 

·  Realizarea calendarului detaliat al proiectului; 

· Stabilirea procedurii de monitorizare și implementare a activităților 

proiectului; 

· Realizarea unei baze de date a organizaţiilor sudenţeşti participante şi a 

proiectelor realizate de acestea în cadrul evenimentului. 

 

A2: Campanie de informare şi promovare (08.10.2018-28.10.2018) 

 

·Promovare clasică (afişe, pliante, stickere, brăţări, tricouri, pixuri, etc.); 

· Promovare online pe toata durata proiectului 

(www.unsr.ro,www.studentiada.ro, Radio UNSR, site-uri de socializare, 

parteneri media). 

 

A3: Deschiderea festivalului ( Iași ) (29.10.2018-31.10.2018) 

 

·Conferință de deschidere 

·     Prezentarea programului festivalului 

 

A4: Creşterea consumului cultural - Participare la cultură ( Iași ) 

(29.10.2018 – 04.11.2018) 

MOFT - Identificarea evenimentelor şi acțiunilor culturale: teatru, film, 

muzee, operă, etc. 

Facilitarea participării a unui număr cât mai mare de studenţi la 

evenimentele culturale identificate. 

 

A5: Activităţi sportive ( Iași ) (29.10.2018 – 04.11.2018) 

 

Organizarea unor competiţii între studenţi (fotbal, cros, volei, baschet, 

cycling, șah, tenis de câmp, tenis de masă, table, badminton, înot, treasure 

hunt). 

 

 

 A6: Educație și calitate în învățământul superior ( Iași ) (29.10.2018 – 

04.11.2018) 

 

Organizarea unei dezbateri  privind calitatea învățământului superior 

românesc și percepția studenților asupra procesului de asigurare a calității. 

 

A7:  Educaţie nonformală ( Iași ) (29.10.2018 – 04.11.2018) 

 

Organizarea unor sesiuni de formare personală și profesională pe teme 

precum: leadership, public speaking, comunicare, management de proiect, 

managementul emoțiilor, etc. 

Rezultate obţinute (pe 

obiective) 

Promovarea proiectului şi a 

finanţatorului 

Probleme/obstacole în 

desfăşurarea proiectului, 

sugestii 

Concluzii,  menţiuni 

Lista documente, materiale 

atașate 

http://www.unsr.ro/
http://www.studentiada.ro/
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A8: Ecologizare ( Iași ) (29.10.2018 – 04.11.2018) 

 

Organizarea unor sesiuni de ecologizare în campusurile studențești și în 

principalele zone ale orașului. 

 

A9: Sesiune de prim ajutor ( Iasi ) (29.10.2018 – 04.11.2018) 

 

Organizarea unor sesiuni de informare a studenților cu privire la tehnicile 

de prim ajutor 

 

A10: Proiecție de film ( Iași ) (29.10.2018 – 04.11.2018) 

 

Organizare unei proiecții de film pentru toți studenții din centrul 

universitar. 

 

A11: Donare de sânge ( Iași ) (29.10.2018 – 04.11.2018) 

 

Organizare unor sesiuni de donare de sânge. 

 

A12: Festival și concert ( Iași ) (29.10.2018 – 04.11.2018) 

Amenajarea campusurilor universitare prin transformarea lor în loc de 

distracţie: organizarea de concursuri, competiții, sporturi extreme, ziua 

culminând cu un concert de mare amploare dedicat studenților 

A13: Evaluarea proiectului ( Iași ) (29.10.2018 – 04.11.2018) 

Rezultate obținute: 

A1: Managementul proiectului la nivel național 

 

Ședința cu membrii echipei de implementare a proiectului: Membrii 

UNSR se vor întâlni cu voluntarii participanți în cadrul proiectului; se vor 

stabili sarcinile fiecăruia şi se vor trasa responsabilităţile; se va face de 

asemenea împărțirea pe echipe, fiecare echipă având propriul coordonator. 

Fiecare echipă va fi alcătuită din studenţi voluntari cu experienţă în 

organizarea evenimentului, din anii anteriori, și studenți proaspeți 

voluntari, fără experiența festivalului, pentru a asigura continuitate. 

Calendarul evenimentului va include toate activitățile organizate pe 

parcursul săptămânii, încerând să corelăm tematica evenimentelor pe zile. 

 

A2: Campanie de informare şi promovare 

Pentru promovarea media a festivalului, sunt necesare distribuirea afișelor 

în zonele de interes ale studenţilor (campusuri universitare, cămine 

studențești, biblioteci, metrou, cantine, etc), distribuirea de pliante precum 

şi stickere publicitare. 

   Promovarea online se va face pe toată durata proiectului și înaintea lui 

pe site-urile  aferente federației și festivalului 
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(www.unsr.ro,www.studentiada.ro, site-urile partenerilor). Datorită 

utilizării masive a site-urilor de socializare, festivalul va fi promovat și 

prin mass-media online.  

 

A3: Deschiderea festivalului ( Iași ) 

Începutul festivalului va fi consemnat printr-o conferință de presă ce va 

avea loc la București, Craiova și Iaşi, unde va fi prezentat programul 

festivalului atât la nivel național, cât și local. Pentru a sublinia importanța 

unei vieți sănătoase și echilibrate, vor fi invitate personalități din mediul 

educațional, cultural și sportiv ce vor trata subiecte precum: tinerii 

secolului XXI şi necesitatea formării transversale a studenților. 

 În cadrul conferinței, presa locală și națională va fi informată de festival 

și de activtățile ce urmează a fi desfășurate. 

 

A4: Creşterea consumului cultural - Participare la cultură ( Iaşi )   

 

În cadrul ”Studențiadei” se desfășoară MOFT ( Muzee, Operă, Film, 

Teatru) – ce oferă accesul gratuit studenților la evenimente culturale. 

Studenţii îşi vor rezerva biletele dorite pe site-ul evenimentului 

(www.studentiada.ro), urmând a le ridica de la sediul organizaţiei pe baza 

carnetului de student. 

Echipa coordonatoare a acestui proiect va colabora cu instituțiile culturale 

din centrul de care aparțin pentru obținerea unei oferte cât mai bune 

(reducere/gratuitate) pentru biletele de acces la diverse evenimente. 

Promovarea MOFT-ului se va face atât pe site-ul exclusiv destinat 

evenimentului, pe site-uri de socializare cât și prin afișe și pliante 

distribuite prin campusurile universitare. 

 

A5: Activităţi sportive ( Iaşi ) 

 

Festivalul ”Studențiada” oferă șansa tinerilor și studenților din toată țara 

de a participa la competiţii de fotbal, cros, karting, paintball, volei, 

baschet, cycling, tir cu arcul, tir cu arma,  badminton, șah, tenis de câmp, 

tenis de masă, table, etc precum și la concursuri inedite de grafitti, puzzle, 

dans, face & body painting, role-mania și ciclism, jocuri ale copilariei etc. 

Toate aceste activtăți fac parte din campania de conștientizare a 

studenţilor cu privire la importanța practicării sportului. Propunem 

modalităţi interactive de recreere prin sport şi mişcare fizică prin 

intermediul cărora să ajutăm studenţii să evadeze din rutină şi să îşi 

îndrepte atenţia şi asupra sănătăţii corpului.      

 

A6: Educație și calitate în învățământul superior (București, Ploieşti, 

Braşov, Sibiu, Bacău, Galaţi, Tg Mureş, Cluj, Iaşi, Timişoara, Reşiţa, 

Craiova, Petroşani, Tg Jiu) 

Calitatea învățământului superior românescreprezintă unul din factorii 

cheie pentru un management academic reușit. Astfel, UNSR pledează 

http://www.studentiada.ro/
http://www.studentiada.ro/
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pentru asigurarea calității la standarde cât mai înalte şi conforme cu 

percepția studenților asupra unui învățământ de calitate. Conferința 

”Calitatea – imperativul învățământului superior românesc” a pornit de la 

premisa  necesității conștientizării în rândul studenților a factorilor cheie 

de care o instituție de învățământ superior trebuie să țină cont în 

managementul său. Informarea tinerilor asupra aspectelor importante ce 

intervin într-un mediu universitar reprezintă unul din punctele principale 

pentru ca aceștia să înțeleagă de ce este necesar ca ei să se implice.  

De asemenea, este de dorit ca în cadrul acestei conferințe, invitații, anume 

factorii decizionali ai instituțiilor de învățământ superior precum și 

personalitățile din mediul academic, să reflecte asupra cerințelor 

studenților și să fie deschiși la propunerile acestora. 

 

A7:  Educaţie nonformală ( Iași ) 

 

Organizare unor sesiuni de formare personală și profesională pe teme 

precum: leadership, public speaking, comunicare, management de proiect, 

managementul emoțiilor, etc. 

 

 

A8: Ecologizare ( Iași ) 

 

Organizarea unor sesiuni de ecologizare în campusurile studențești și în 

principalele zone ale orașului. 

 

A9: Sesiune de prim ajutor ( Iași ) 

 

Organizarea unor sesiuni de informare a studenților cu privire la tehnicile 

de prim ajutor. 

 

A10: Proiecție de film ( Iași )  

 

Organizare unei proiecții de film pentru toți studenții din centrul 

universitar. 

 

A11: Donare de sânge ( Iași) 

 

Organizare unor sesiuni de donare de sânge. 

 

A12: Festival și concert ( Iași ) 

 

Amenajarea campusului Universității prin transformarea lui în loc de 

distracţie – Organizarea de concursuri, competiții, sporturi extreme, ziua 

culminând cu un concert dedicat studenților. În cadrul festivalului, nuau 

lipsit: 

Școala de dans; 

Sporturi extreme (tiroliana, karting, paint ball, tir cu arma, tir cu arcul); 

Concursuri trăznite (concurs de alergat cu lingura și oul, cross legat de 

picior, cross în sac etc.); 
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 Legal Racing – paradă de automobile tunate; 

Pentru a încheia festivalul am amenajat o scenă în campusul universitar. 

Aici au interpretat artiști consacrați români. 

 

A13: Evaluarea proiectului ( Iași ) 

 Număr de participanţi la nivel național: între 10.000 si 40.000 de 

studenţi 

 Participarea gratuită a peste 40.000 de studenți la evenimente 

culturale (teatru, operă, muzee, film), în cadrul creşterii consumului 

cultural, acoperindu-se astfel promovarea modelelor personale, autohtone, 

care pot avea un rol semnificativ în   dezvoltarea intelectuală a studenților 

în domenii  complementare specializării lor, în cadrul pregătirii studenţilor 

pentru perioada post universitară, asigurându-se dezvoltarea capacității 

intelectuale a studenților, a spiritului de echipă, a activităților specifice 

studențești și asociative. 

 Conștientizarea studenților cu privire la importanța practicării 

sportului și încurajarea participării active la competițiile sportive 

organizate, precum și la sporturi extreme. 

 Realizarea unei statistici privind percepția studenților asupra 

calității învățămânului superior finalizată prin identificarea  posibilelor 

soluții de rezolvare a problemelor existente, în cadrul conferinței privind 

educația și calitatea în învățământul superior, precum și prin 

cumularea informațiilor centralizate de la studenți. 

 Dezvoltarea capacităților intelectuale ale studenților, a spiritului de 

echipă, a activităților specifice studențești și asociative,  prin 

participarea acestora la concursuri și competiții sportive. 

Proiectul a fost promovat prin mijloacele de informare: flyere, bannere, 

afise, stikere. Pe aceste materiale fiind promovate si logo-urile 

partenerilor. 

Vremea nefavorabilă în unele zile din cadrul festivalului, fapt din cauza 

căruia nu au participat un număr mare de beneficiari la unele activități. 

Studențiada este un festival național care se desfășoară în 14 centre 

universitare din țară și este dedicat tuturor studenților care doresc să 

participe la diferite manifestări culturale, sportive și educative. Având în 

vedere faptul că, din ce în ce mai mulți studenți evită să participe la 

activități extrașcolare, acest proiect își propune să aducă cât mai multe 

competiții și evenimente mai aproape de aceștia. Diversificarea 

evenimentelor sportive și culturale dă oportunitatea oricărui student de a 

se înscrie la una sau mai multe activități, atât culturale cât și sportive sau 

educative. Se dorește conștientizarea publicului țintă despre importanța 

participării sau implicării în cât mai multe activități, din care beneficiarii 

să poată consolida relații de prietenie cu restul beneficiarilor sau 
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participanții. 

Atașez  poze  de la eveniment.  

Responsabil proiect  Numele şi prenume:  Manole Gheorghe Robert, Referent Diana 

Vasilica Mihai 
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Denumirea proiectului ROCK ’N’ IAȘI INDOOR 

Locul și Perioada de 

desfășurare 

26 – 28 octombrie 2018, Casa de Cultură a Studenților din Iași 

Organizator Casa de Cultură a Studenților din Iași și Asociația Culturală 

Moldavia  

Parteneri ARTIUM, LSETH, TERIS, ASCIS, Centrul Cultural German, 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IAȘI 

Participanţi/beneficiari 250, 500, 300 spectatori pe seară, 70 voluntari și personal tehnic 

implicat, 14 trupe în recital  

Total cheltuieli 8998,57 lei 

Suma decontată din bugetul 

MTS/ DJST/ DSTMB 
8998,57 lei 

Suma reprezentând 

contribuţie proprie şi sau 

atrasă 

Cazare, masă, tipărituri, prestări servicii culturale 

Concordanţa între 

obiectivele propuse şi ceea 

ce s-a realizat 

O1. Formarea în domeniul Managementului de Eveniment a 20 de 

studenți proveniți de la 5 ONGSuri din Iaşi în perioada septembrie – 

octombrie 2018. 

O2. Promovarea în rândul tinerilor ieşeni a unui numar de minim 10 

trupe rock formate din tineri și studenți artiști din CCS Iași și din 

România, in trei zile de concerte. 

O3. Promovarea în rândul tinerilor ieșeni a unui numar de minim 8 

trupe rock consacrate din România și Europa, în trei zile de concerte. 

O4. Implicarea unui număr minim de 5 ONGSuri și minim 100 de 

voluntari în organizarea festivalului. 

 

 

Indicatorii proiectului 

Indicatori  

stabiliţi pe 

obiective 

Denumire indicator 
Standard / 

Realizat 

Indicatori 

calitativi 

calitatea prestației artistice 

calitatea serviciilor de 

sonorizare și lumini 

ridicată 

ridicată 

Indicatori 

cantitativi 

nr. voluntari 

nr. spectatori 

nr. trupe 

70 

250, 500, 300 

14 

Indicatori 

financiari 

Cheltuieli/participant 

Cheltuieli/beneficiar 

5,99 

lei/beneficiar 

Descrierea activităţilor 

realizate  

În etapa de pregatire a festivalului s-a format o echipă coordonată de 

Căliman Adrian, echipă din care au făcut parte tineri de la LSETH, 

MOLDAVIA, ASCIS, ARTIUM, TERIS. Organizarea festivalului a 

început în luna iunie 2018, când au început să fie contactate trupe 

pentru festival. Lineupul a fost stabilit la începutul lunii septembrie. 

Un accent s-a pus pe promovarea trupelor ce colaborează cu CCS, și 
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astfel am avut programate concerte cu trei trupe din CCS Iași și 

Galați. 

În locația de desfășurare a festivalului, s-au amenajat spații unde 

tinerii puteau să facă paiting, să participe la concursuri, să 

urmarească modul de concepere a unui tablou de mari dimensiuni, să 

ia autografe, măsuri de prim ajutor, informare despre activități de 

voluntariat. 

În promovarea și organizarea festivalului au fost implicați 70 

voluntari și personal tehnic. S-au amenajat 2 scene, în Sala 

Gaudeamus și Sala Dublin, astfel încât nu au fost pauze mari între 

concerte. La atingerea numarului maxim de persoane, 500, intrarea a 

fost oprită, chiar dacă mai existau doritori în afara CCS Iași. 

Trupele care au urcat pe scena festivalului sunt: Elvenking (Italia), 

Serpent Stream (Iași), Siaj (Moldova), Hiraeth (Iași), W3 4R3 

Num83R5 (Brasov), Recipe For Hate (Galați), Sorrows Path 

(Grecia), 1000 Facez (Moldova), Magnetic (Bulgaria), Alt End 

(Ucraina), Chaplin`s Dream (Bulgaria), Infadus (Georgia), Infected 

Syren (Cipru), The Hypnotunnez (Ucraina) 

Rezultate obţinute (pe 

obiective) 

70 tineri implicați în organizarea evenimentului 

14 formații 

1050 de tineri spectatori la festival 

Promovarea proiectului şi a 

finanţatorului 
https://www.facebook.com/rniasi 

Probleme/obstacole în desfă 

şurarea proiectului, sugestii 

 S-a  folosit Sala Gaudeamus în toate cele trei zile, astfel încât să 

creem o atmosferă de festival și pentru ziua de vineri, ca la edițiile 

precedente 

Concluzii,  menţiuni Un eveniment reușit care ar trebui multiplicat. 

Lista documente, materiale 

atașate 
Fotografii de la eveniment. 

Responsabil proiect  Numele şi prenumele: Referent Căliman Adrian 
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Denumirea proiectului SEARA CORURILOR STUDENȚEȘTI 

Locul și Perioada de 

desfășurare 

13 decembrie 2018, CCS Iași 

Organizator Casa de Cultură a Studenților din Iași 

Parteneri LSI, LSETH, LSM, LSE, MOLDAVIA, ASCIS  

Participanţi/beneficiari 100 studenți spectatori / 100 de studenți artiști 

Total cheltuieli 1000 LEI 

Suma decontată din bugetul 

MTS/ DJST/ DSTMB 
1000 LEI 

Suma reprezentând 

contribuţie proprie şi sau 

atrasă 

suc 

Concordanţa între 

obiectivele propuse şi ceea ce 

s-a realizat 

O1. Promovarea și susținerea tinerilor talentați din cadrul 

organizațiilor studențești. 

O2. Organizarea unui spectacol în scop caritabil. 

 

Indicatorii proiectului 

Indicatori  stabiliţi 

pe obiective 
Denumire indicator 

Standard / 

Realizat 

Indicatori 

calitativi 

Calitatea artistică a pieselor 

interpretate 
ridicată 

Indicatori 

cantitativi 

Nr studenți artiști 

Nr participanți spectacol 

100 

100 

Indicatori 

financiari 

Cost / artist = 1000 lei / 100 

pers 
1 lei/pers 

Descrierea activităţilor 

realizate  

Corurile asociațiilor partenere implicate au cântat câte două colinde 

sau cântece de iarnă din repertoriul național și internațional.  De 

asemenea, am avut momente artistice cum ar fi jocul caprei și al 

ursului, din partea LSETH. În a doua parte a spectacolului artiștii de 

la Clubul Sustine Artistii Ieșeni au cântat colinde și cântece de iarnă 

Rezultate obţinute(pe 

obiective) 

100 artiști implicați 

20 de voluntari implicați 

100 de spectatori 

Promovarea proiectului şi a 

finanţatorului 

Promovarea s-a realizat prin căminele studențești și la 

facultăți.Totodată, a existat și o bună promovare și prin intermediul 

presei locale. 

Probleme/obstacole în desfă 

şurarea proiectului, sugestii 
Nu au fost probleme în realizarea evnimentului. 

Concluzii,  menţiuni Un eveniment reușit care ar trebui multiplicat. 

Lista documente, materiale 

atașate 
Fotografii de la eveniment. 

Responsabil proiect  Numele şi prenumele: Referent Căliman Adrian 
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Denumirea proiectului ETHOS-ul studențesc - premisa Marii Uniri 

Locul și Perioada de 

desfășurare 

Casa de Cultură a Studenților din Iași, 2 decembrie 2018 

Organizator Casa de Cultură a Studenților  din Iași 

Parteneri Brigada 15 mecanizată ,,Podul Înalt”, Ateneul din Iași, 

Organizațiile studențești 

Participanţi/beneficiari 120 de  artiști, voluntari și  500 de spectatori 

Total cheltuieli 35.337,67 lei 

Suma decontată din 

bugetul C.C.S. 
35.337,67 lei 

Suma reprezentând 

contribuţie proprie şi 

sau atrasă 

0 lei 

Concordanţa între 

obiectivele propuse şi 

ceea ce s-a realizat 

S-a realizat: 

-Promovarea activităților cultural artistice la nivel local 

prezente în Casa de Cultură a Studenților  din Iași, arte 

vizuale; 

- s-a cuantificat interesul şi potenţialul existent la nivelul 

anului 2018 în rândul tinerilor ce activează în Casa de Cultură 

a Studenților din Iași faţă de domeniul creaţiei şi/sau 

interpretării artistice activități axate în special pe dans, muzică 

și teatru. 

- au fost promovaţi tinerii care dovedesc talent în domeniul 

creaţiei şi/sau interpretării dansului, tineri ce activează în Casa 

de Cultură a Studenților din Iași. 

- dezvoltarea relațiilor socio-culturale dintre studenții și tinerii 

prezenți în trupele și cluburile din  Casa de Cultură a 

Studenților din Iași. 

 

Indicatorii proiectului 

Indicatori  

stabiliţi pe 

obiective 

Denumire indicator 
Standard/ 

Realizat 

Indicatori 

calitativi 
Calitatea spectacolului Foarte ridicat 

Indicatori 

cantitativi 

Nr. de participanți 

 

120 de  artiști, 

voluntari și 

personal 

tehnic, 

500 spectatori 

Indicatori 

financiari 

Cheltuieli/ participant 

Cheltuieli/ beneficiar 

56,99 

lei/paticipant 

56,99 

lei/beneficiar 

Descrierea activităţilor 

realizate  
S-a realizat un spectacol denumit „Ethosul studențesc premisa 
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Marii Uniri 02.12.2018” în regia lui Adrian Ștefan, în cadrul 

Zilelor Casei de Cultură a Studenților din Iași. 

În acest spectacol s-au angrenat toate trupele și cluburile de 

dans, muzică, teatru, arte vizuale, etc. existente în Casa de 

Cultură a Studenților  din Iași, cât și personalul administrativ .  

Spectacolul Ethosul studențesc premisa Marii Uniri  în data de 

02.12.2018 este un spectacol al identității noastre naționale 

care să ne aducă aminte cine suntem, de unde venim și ce 

însemnăm, un spectacol ce a elogiat Centenarul Marii Uniri . 

Este o lecție de istorie pentru generația tânără și un semn de 

normalitate pentru o țară care are o istorie atât de frumoasă și 

care ne permite să stăm cu fruntea sus și să ne mândrim că 

suntem români. 

Spectacolul pe care l-am realizat s-a constituit dintr-o suită de 

momente artistice, care au subliniat importanța celor mai 

semnificative evenimente istorice, care au marcat evoluția 

actului istoric de unire a românilor, devenind o veritabilă 

lecție de istorie .  

Am trecut, în pași de dans, cântând și recitând prin momentele 

premergatoare Marii Uniri. 

Fanfara Garnizoanei 1 Iași a adus greutate spectacolului, 

aducând publicul cât mai aproape de emoția trăită de înaintașii 

noștri în urma cu peste 100 de ani. 

Epilogul a concentrat importanța unității românilor 

finalizându-se cu toți participanții pe scenă dansând Hora 

Unirii împreună cu publicul. 

Spectacolul a avut un impact pozitiv în rândul spectatorilor.  

Spectacolul a fost finalizat cu evoluția de excepție a 3 nume 

importante ale folk-ului : Vali Boghean, Viorel Burlacu, Paul 

Arva. 

Rezultate obţinute (pe 

obiective) 

Un aport de imagine pentru  Casa de Cultură a Studenților din 

Iași; 

Mărirea interesului și vizibilității activităților și acțiunilor 

desfășurate în Casa de Cultură a Studenților din Iași; 

Prin acest spectacol artiștii și-au îmbunatățit abilitățile 

artistice, au învățat să lucreze organizat și să interacționeze 

social și artistic cu ceilalți artiști implicați – realizându-se 

astfel și un schimb de experiența și de păreri; 

Impactul a fost unul pozitiv pentru cei care au luat parte la 

spectacol, participanții fiind extrem de mulțumiți de ceea ce au 

reușit să învețe și să creeze în zilele premergătoare 

spectacolului, iar spectatorii i-au primit cu lungi aplauze; 

Promovarea proiectului 

şi a finanţatorului 

Promovarea proiectului și a finanțatorului a fost făcută prin 

promovare online și offline prin toate materialele făcute, 
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respectiv evenimente pe Facebook, comunicate de presă, pe 

pagina de Facebook a evenimentului și prin afișe în campusuri 

studențești. 

Probleme/obstacole în 

desfăşurarea 

proiectului, sugestii 

Nu au fost probleme de semnalat. 

Concluzii,  menţiuni Prin arta spectacolului, folosind multiple mijloace de 

exprimare artistică, de la muzică și poezie la film și dans, se 

poate readuce în arealul social românesc un patriotism sănătos 

care să poată fi însoțit de alte valori importante: implicarea 

socială prin care românii pot învăța să abandoneze starea 

pasivă și să observe nevoile celor din jur și să ajute cu cât de 

puțin; interesul pentru cultura romanească; toleranță; reperele 

morale. 

Un spectacol cu un impact pozitiv și promovator asupra 

tinerilor și studenților ce activează în Casa de Cultură a 

Studenților din Iași.  

 

Lista documente, 

materiale atașate 
Fotografii de la eveniment. 

Responsabil proiect  Numele şi prenumele:  Referent Ștefan AdrianșiCoregraf 

Mihaela Cojocaru  
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Denumirea 

proiectului 

Congresul Internațional pentru studenți și tineri medici - 

STOMis2018 

Locul și 

Perioada de 

desfășurare 

Universitatea de medicină și farmacie „Grigore T. Popa” – Iași 

6,7,8,9 decembrie 2018 

Organizator Societatea Studenților Stomatologi Iași 

Parteneri Universitatea de medicină și farmacie „Grigore T. Popa” – Iași  

Facultatea de Medicină Dentară 

Casa de Cultură a Studenților Iași 

Asociația Dentară pentru Educație  

Participanţi/ben

eficiari 

Studenți, tineri medici  

Grupul ţintăvizat prin prezentului proiect îl constituie studenții facultății 

de medicina dentară din iași,  facultăților de profil din întreaga țară cât și 

tineri medici aflați la început de carieră . 

 

Total cheltuieli 90.000 lei 

Suma decontată 

din bugetul 

C.C.S. 

5.075 lei 

Suma 

reprezentând 

contribuţie 

proprie şi sau 

atrasă 

84.925 lei 

Concordanţa 

între obiectivele 

propuse şi ceea 

ce s-a realizat 

Congresul a fost un real succes, bucurandu-ne de peste 500 de participanți, 

studenți și tineri medici deopotrivă. Dacă ediția de anul trecut a găzduit în 

jur de 420 de persoane, ne așteptăm anul acesta  la pragul de  450. Grație 

eforturilor organizatorilor cât și a partenerilor am avut un număr 

aproximativ de 550 de participanți . 

 

Indicatorii 

proiectului 

Indicatori  stabiliţi pe 

obiective 
Denumire indicator 

Standard

/ Realizat 

Indicatori calitativi 
Îmbunătățirea calității 

informație 
100% 

Indicatori cantitativi Număr de studenți implicți 550 

Indicatori financiari 
Cheltuieli/ participant 

Cheltuieli/beneficiar 

9,22 

lei/partici

pant 

9,22 lei/ 

beneficia

r 

Descrierea 

activităţilor 

realizate  

Congresul Internațional pentru sudenți și tineri Medici STOMis aflat la 

cea de-a XIV-a ediție, și-a propus să arate participanților ultimele 

actualități cu privire la domeniul medicinei dentare, tehnicilor noi apărute, 
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punerea în practică a abilităților dobândite în facultate cât  și prezentarea 

de lucrări științifice în cadrul sesiunilor destinate . Totodată, cu această 

ocazie, am găzduit Federația Studenților  de la Medicina Dentară din 

România (FSMDR), entitate abia inființată ce s-a bucurat de munca 

depusă în ultimii ani a colegilor noștri . 

Ziua de 6 decembrie a debutat în Aula George Emil Palade, din cadrul 

UMF, prin cuvântul doamnei Prodecan Prof.Dr.Monica Tatarciuc, urmată 

de Președinta Societății Studenților Stomatologi – studenta Oana Butnaru. 

Cursul zilei a fost urmat de o conferință susținută de doamna doctor S.L. 

Doriana Forna, cu tema Laserilor dentari în medicina dentară, urmată de 

sesiunea de comunicări orale CLINIC 2 – prezentându-și cercetările, un 

număr peste 15 studenți . 

Seara s-a încheiat cu un program de networking și socializare . 

Data de 7 decembrie a început culminant. Prof. Dr. Maria Francesco 

Manconi – de la Institutul de laseri din Geneva, a adus în fața 

participanților, în cadrul unei conferințe de proporții, o expunere a 

cazurilor sale din domeniul medical. Conferința a fost urmată de către 

Dr.Sebastian Lupu cu titlul „Retratramentul endodontic nechirurgical în 

practica curentă„  Dr. Marius Vataman cu „Boala parodontală generală„ 

Dr. Mădălian Trofin cu „Terapia ortodontică  o soluție pentru corectarea 

recesiunilor gingivale iatrogene„ și finalizând cu Dr Magdalena Wilczak – 

președinta Young Dentists Worldwide – cu „Salivary diagnostics  Toxic 

metals and periodontits in pregancy„ 

Tot în acea zi, simultan, au fost desfășurate sesiunile de comunicări 

orale – Preclinic și Clinic 1, unde ne-am bucurat de participarea  uni 

numar impresionant de studenți însumând 35 de lucrări științifice.  În 

cadrul Bazei de Învățământ Clinic -Mihail Kogalniceanu s-au desfășurat o 

serie de workșhopuri enunțând aici : 

 „ Aplicații practice ale laserului în medicina dentară „ , „Biodentina și 

bioroot”  „Anestezia – cum să prevenim durerea „  „Modelarea dirijată în 

săpun „ , „Urgențe în cabinetul medical „ , „ Tratamentul endodontic –

sistemul Protaper”  , „ Amprența și studiu de model „ ,”Noduri și șuturi „ . 

Ziua de 9 decembrie, a continuat firescul întâmplărilor petrecute, 

continuând prin conferința doamnei Decan Prof.Dr. Norina Forna  cu titlul 

„ Actualități  în implantologia modernă „ urmată de un workshop live 

asistat de studenți, o premieră la nivel național, studenții putând asista la 

înserarea unor implante în cavitata orală a unui pacient.  Au urmat apoi 

Dr.Magdalena Wilczak cu „Dentistry outside of the box „ , Dr.Minhea 

Nicolescu cu „Abordări regenerative în Medicina dentară „ ,  Dr. Sorin 

Mihali cu „ Integritatea Funcțională a Restaurărilor Protetice„ ,  Dr. 

Cristina Rizea cu „Protetica înainte și pe parcursul tratamentului 

ortodontic„  și Silvana Canjau cu „Fațetele ceramice – Moft sau necesitate 

? „ . 

Pe partea aplicată, tot în data de 9, au fost suținute o serie de 

workshopuri :  „Live surgery „ , „ Chirugie pardontală „  și „Izolarea cu 

diga „ susținute deasemena la Baza de Învățământ Stomatologic Mihail 

Kogalniceanu .  

Ziua s-a finalizat cu Seara de Gală, unde studenții s-au putut întâlnit 

pentru a impărtăși aspecte din viață cotidiană medicală. 
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Rezultate 

obţinute(pe 

obiective) 

Program științific medical diversificat, însumând aici sesiuni de conferințe 

și workshopuri menite să acopere o plajă cât mai mare din ramurile 

Medicinei Dentare . 

Rezultatele obținute au fost urmatoarele: 

- s-a dezvoltat interesul pentru acest gen de manifestări de la ediție la 

ediție. 

- au fost promovaţi tinerii studenți ce lucrează în domeniul cercetării . 

- au fost implicați profesioniști în medical din țară cât și din afară 

(România, Cluj, București, Arad, Timișoara, Italia, Polonia.) 

 

Promovarea 

proiectului şi a 

finanţatorului 

Promovarea s-a facut în toate canalele media disponibile în 

Iași,internet,TV, Radio,presa scrisă. 

Probleme/obstac

ole în 

desfăşurarea 

proiectului, 

sugestii 

Nu au fost probleme de semnalat 

Concluzii,  

menţiuni 

- Scopul proiectului „STOMis”: cooptarea studenților din cadrul Facultății 

de Medicină Dentară  din Iași cât și din întreaga țară în activități medical 

studențești - a fost atins, dovada numărului impresionant de participanți. 

- Afirmarea tinerilor cercetători din domeniul medical .  

- STOMIs 2018 s-a bucurat de un real succes, fiind cel mai mare congres 

studențesc din domeniu, desfășurat pe teritoriul țării noastre. 

 

Lista 

documente, 

materiale 

atașate 

Fotografii de la eveniment. 

Responsabil 

proiect  

Numele şi prenumele:  Referent Diana Mihai,Vice-Președinte Executiv, 

Curcă Florin-Razvan 
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Denumirea 

proiectului 
Importanța voluntariatului în studenție 

Locul și 

Perioada de 

desfășurare 

Facultatea de Automatică și Calculatoare, Iași 

Organizator Liga Studenților Facultății de Automatică și Calculatoare, Iași 

Parteneri Casa de Cultură a Studenților Iași, Facultatea de Automatică și 

Calculatoare Iași 

Participanţi/ben

eficiari 

Studenți 

Grupul ţintă vizat prin prezentul proiect îl constituie studenții de la 

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” Iași 

 

Total cheltuieli 3.527 lei 

Suma decontată 

din bugetul 

C.C.S. 

2.567 lei 

Suma 

reprezentând 

contribuţie 

proprie şi sau 

atrasă 

960 lei 

Concordanţa 

între obiectivele 

propuse şi ceea 

ce s-a realizat 

-studenții care fac parte din grupul țintă au fost informați cu privire la 

beneficiile personale, sociale și profesionale ale implicării în activități de 

voluntariat și au pătruns prin intermediul unui workshop în tainele vieții 

prin prisma voluntariatului 

 

Indicatorii 

proiectului 

Indicatori  stabiliţi pe 

obiective 
Denumire indicator 

Standard 

/ Realizat 

Indicatori calitativi 
Îmbunătățirea calității 

informației 
95% 

Indicatori cantitativi Număr de studenți implicați 100 

Indicatori financiari Cheltuieli/ beneficari 

25,67 

lei/benefi

ciar 

Descrierea 

activităţilor 

realizate  

Evenimentul s-a desfășurat propriu-zis în două zile (8-9 decembrie). 

În prima zi, 8 decembrie, au avut loc începând cu orele 10:00 sesiuni de 

formare și informare a 5 grupuri de 20 cursanți, de la toate facultățile cu 

profil tehnic, asupra beneficiilor implicării în studenție în activități de 

voluntariat. 

Speakerii pentru cele 5 sesiuni au fost membri activi ai Ligii Studenților 

Facultății de Automatică și Calculatoare Iași,  cu o anumită experiență în 

voluntariat, capabili să îndrume și alți studenți să urmeze această cale. 
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Duminică, 9 decembrie, de la ora 10:00 a început workshopul prin care 

studenții beneficiari au putut pune în practică cele învățate la seminarul 

din ziua precedentă. Astfel, aceștia s-au familiarizat în cele 8 ore cu 

activități de voluntariat într-un cadru organizat. 

Workshop-urile au fost realizate sub îndrumarea acelorași mentori, 

participanții aplicând „teoria” învățată cu o zi în urmă. Aceste workshop-

uri au constat în simularea implementării unor proiecte destinate 

studenților, de la idee până la scriere de proiect, fundraising, design și 

promovare. 

 

Rezultate 

obţinute(pe 

obiective) 

- tinerii ieșeni au fost informați cu privire la importanța implicării în 

activități de voluntariat; 

- studenții de la Universitatea Tehnică din Iași au participat la seminarii de 

conștientizare și dezvoltare a simțului civic și social-cultural; 

- studenții au avut ocazia de a vedea în practică ce presupune voluntariatul 

întru-un cadru organizat. 

 

Promovarea 

proiectului şi a 

finanţatorului 

Promovarea s-a realizat atât prin mijloacele media disponibile în Iași: 

internet,tv,radio,presa scrisă cât și prin promovarea offline: door-to-door, 

împărțire de flyere, lipire de afișe. 

Probleme/obstac

ole în 

desfăşurarea 

proiectului, 

sugestii 

Nu au fost probleme de semnalat. 

Concluzii,  

menţiuni 
- scopul proiectului a fost conștientizarea studenților asupra necesității 

implicării active în voluntariat pentru îmbunătățirea relației dintre studenți, 

facultate și companiile din domeniu și diversificare a activităților sociale și 

culturale ieșene; 

- prin activități ce dezvoltă abilități de lucru în echipă pentru dezvoltarea 

unor noi tendințe în rândul tinerilor de a ajuta la crearea unei diversități 

sociale și culturale și a sprijini comunitatea ieșeană prin îmbunătățirea 

spiritului civic. 

Lista 

documente, 

materiale 

atașate 

Fotografii de la eveniment. 

Responsabil 

proiect  

Numele şi prenumele:  Președinte LSAC Iași, Sumănaru Robert-Florin 

și Referent Diana Vasilica Mihai 
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Denumirea 

proiectului 
Tabără recreativă-turistică - Sovata 

Locul și Perioada 

de desfășurare 

Sovata/ 07-09.12.2018 

Organizator Casa de Cultură a Studenților din Iași 

Parteneri ONG-uri Iași 

Participanţi/bene

ficiari 

90 studenți/participanți 

Total cheltuieli 26.026  lei 

Suma decontată 

din bugetul 

C.C.S. 

26.026 lei 

Suma 

reprezentând 

contribuţie 

proprie şi sau 

atrasă 

0 lei 

Concordanţa 

între obiectivele 

propuse şi ceea ce 

s-a realizat 

O1.Promovarea și susținerea tinerilor talentați.  

O2.Diversificarea ofertei culturale şi petrecerea timpului liber la nivelul 

studenţilor ieşeni. 

 

Indicatorii 

proiectului 

Indicatori stabiliţi pe 

obiective 
Denumire indicator Standard/ Realizat 

Indicatori calitativi 

Crearea unui mediu de 

socializare pentru 

organizațiile studențești 

 

Promovarea organizațiilor 

studențești în comunitate 

100% 

 

100% 

Indicatori cantitativi Număr de studenți implicați 90 

Indicatori financiari Cheltuieli/participant 
289,17 

lei/participant 

Descrierea 

activităţilor 

realizate  

Tabăra  s-a desfășurat pe 3 zile (7, 8 și 9 decembrie 2018). 

 

În prima zi, vineri 7 decembrie, au avut loc o serie de activități de 

teambuilding și socializare. 

 

Sâmbătă, 8 decembrie, studenții au vizitat Salina Praid unde au desfașurat 

diverse activități recreative. 

După ora 14 s-a desfășurat un concurs de orientare turistică, în pădurea de 

lângă Lacul Ursu, unde s-au confecționat steaguri și pancarte din pânză pentru 

marcarea anumitor zone. 
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Duminică, 9 decembrie, studenții au socializat cu traineri din diverse domenii 

de activitate. 

 

Rezultate 

obţinute(pe 

obiective) 

Casa de Cultură a Studenților a promovat la nivelul studenților din Iași 

diversificarea ofertei culturale și de petrecere a timpului liber. Totodată, prin 

cadrul acestui proiect au fost promovate și desfășurate activități sportive și 

turistice recreativ-distractive. 

Promovarea 

proiectului şi a 

finanţatorului 

Promovarea proiectului și a partenerului s-a realizat prin intermediul mass-

media locală, mediul online pe paginile de socializare a Casei de Cultură a 

Studenților din Iași și a organizațiilor studențești împlicate în cadrul 

Festivalul Artei și Creației Studențești „Gaudeamus“ 2018. 

Probleme/obstac

ole în 

desfăşurarea 

proiectului, 

sugestii 

Nu au fost probleme de semnalat. 

Concluzii,  

menţiuni 

Scopul taberei: Interacțiunea studenților din Iași cu traineri din diverse 

domenii de activitate. 

Lista documente, 

materiale atașate 
Fotografii din tabără cu organizațiile studențești. 

Responsabil 

proiect  

Numele şi prenumele:  ReferentAlexandraAchiței 
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Denumirea proiectului Workshop Pictură şi Desen  

Locul și Perioada de 

desfășurare 
Casa de Cultură a Studenţilor Iaşi 

15.09 -18 Decembrie 2018 

Organizator Casa de Cultură a Studenților prin Clubul de Arte Vizuale “Concept 

Art 

Parteneri Mass media locală 

Participanţi/beneficiari 
25 participanţi direcţi şi 300 participanţi indirecţi (privitori) 

Total cheltuieli 1.500 lei 

Suma decontată din bugetul 

MTS/ DJST/ DSTMB 
1.500 lei 

Suma reprezentând 

contribuţie proprie şi sau 

atrasă 

0 lei 

Concordanţa între 

obiectivele propuse şi ceea 

ce s-a realizat 

O1. Organizarea, selectarea şi înscrierea studenţilor din centrul 

Universitar Iaşi. 

O2.Implicarea unui număr de 25 de tineri în realizarea şi 

promovarea unui nr. de 40 de lucrari de pictură, grafică şi desen.  

O3. Informarea tinerilor din centrul universitar ieşean  cu privire la 

activităţile culturale din cadrul CCS Iaşi. 

 

 

Indicatorii proiectului 

Indicatori  

stabiliţi pe 

obiective 

Denumire indicator Standard / Realizat 

Indicatori 

calitativi 
Calitativ workshop Foarte ridicat 
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Indicatori 

cantitativi 
Nr participanți 25 

Indicatori 

financiari 
Cheltuieli/participanți 60 lei/participant 

Descrierea activităţilor 

realizate  

La worksopul de pictură,grafică şi desen din cadrul Clubului de Arte 

Vizuale ConceptART al Casei de Cultură a Studenţilor Iaşi au 

participate atât studenţi cât şi elevi interesaţi de artele plastice. În 

cadrul workshopu-lui au participat studenţi şi de la Universitatea de 

Arte „G.Enescu” cât şi studenţi  din centrul universitar ieşean. 

Cursanți au dobândit şi studiat tehnica desenului în cărbune şi 

creion, tehnici de exprimare artistică în pictura în ulei, acrilic şi 

acoarelă. 

În cadrul workshopului au beneficiat gratuit de toate materialele 

necesare realizării lucrărilor,cât şi de asistență pedagogică de 

specialitate. 

Rezultate obţinute (pe 

obiective) 

Un nr de 25 de cursanţi au realizat un nr de 40 de lucrări de pictură 

şi desen.  

Promovarea proiectului şi a 

finanţatorului 

 

2 expozitii de pictură, grafică şi desen 

Probleme/obstacole în 

desfăşurarea proiectului, 

sugestii 

Nu au fost probleme. 

Concluzii,  menţiuni Au fost îndeplinite toate obiectivele. 

Lista documente, materiale 

atașate 
Fotografii de la evenimete. 

Responsabil proiect  Numele şi prenumele:  Pictor/Scenograf  Daniel Moisii 
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Denumirea proiectului Workshop Fotografie şi Video ART  

Locul și Perioada de 

desfășurare 
Casa de Cultură a Studenţilor din Iaşi 

10.03 -24.12.2018 

Organizator Casa de Cultură a Studenților prin Clubul de Arte Vizuale “Concept 

Art 

Parteneri Mass media locală 

Participanţi/beneficiari 
30 participanţi direcţi şi 300 participanţi indirecţi (privitori) 

Total cheltuieli 1479,94 lei 

Suma decontată din bugetul 

MTS/ DJST/ DSTMB 
1479,94 lei 

Suma reprezentând 

contribuţie proprie şi sau 

atrasă 

0 lei 

Concordanţa între 

obiectivele propuse şi ceea ce 

s-a realizat 

O1. Organizarea, selectarea şi înscrierea studenţilor din Centrul 

Universitar ieşean. 

O2.Implicarea unui numar de 30 de tineri în realizarea şi promovarea 

unui nr. de 60 de lucrari de fotografie şi conceperea a 4 filme de 

scurt metraj artistic. 

O3.Informarea tinerilor din centrul universitar ieşean  cu privire la 

activităţile culturale din cadrul CCS Iaşi. 

 

Indicatorii proiectului 

Indicatori  

stabiliţi pe 

obiective 

Denumire indicator Standard / Realizat 

Indicatori 

calitativi 

Calitatea 

evenimentelor 
Foarte ridicat 
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Indicatori 

cantitativi 
Nr. de participanți 30 

Indicatori 

financiari 
Cheltuieli/participant 50 lei/participant 

Descrierea activităţilor 

realizate  

La worksopul de fotografie şi video art din cadrul Clubului de Arte 

Vizuale ConceptART al Casei de Cultură a Studenţilor Iaşi au 

participat studenţi cât şi elevi interesaţi de fotografie şi noile 

media.În cadrul workshopu-lui au participat studenţi şi de la 

Universitatea de Arte „G.Enescu” cât şi studenţi  din centrul 

universitar ieşean. 

Cursanți au dobândit şi studiat fotografia: documentară, macro, light 

painting, landscape, food art, alb-negru,arhitectură, abstractă şi 

portret regizat.Noţiuni de bază în realizarea unui scurt metraj artistic, 

conceperea unui scenariu, storz board, noțiuni de filmare şi editare 

video.Finalul workshopului s-a finalizat prin expunerea lucrărilor 

realizate şi promovarea tinerilor artişti în centrul universitar Iaşi. 

În cadrul workshopului au beneficiat gratuit de toate materialele 

necesare realizării lucrărilor,cât şi asistenţă pedagogică profesionistă. 

Lucrând cu absolvenţi al unor facultăţi de profil. 

Rezultate obţinute (pe 

obiective) 

Un număr de 30 de cursanţi au realizat un nr de 60 de lucrări de 

fotografie şi un număr de patru scurt metraje artistice.  

Promovarea proiectului şi a 

finanţatorului 

 

3 expozitii şi 2 proiecţii ale lucrărilor realizate 

Probleme/obstacole în 

desfăşurarea proiectului, 

sugestii 

Nu au fost probleme. 

Concluzii,  menţiuni Un eveniment ce ar trebui multiplicat având în vedere beneficiile 

aduse asupra tinerilor din Centrul Universitar Ieșean. Astfel de 

evenimente sunt foarte importante pentru dezvoltarea tinerilor, ele 

facilitând accesul la educație și cultură în mod gratuit.Consider că 

este necesar ca astfel de acțiuni să se desfășoare și pe viitor, deoarece 

este foarte importantă dezvoltarea culturală a tinerilor și păstrarea 

identității lor. 

Lista documente, material Fotografii de la evenimet. 
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atașate 

Responsabil proiect  Numele şi prenumele:    Pictor/Scenograf  Daniel Moisii 
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Denumirea proiectului 
Zilele Casei de Cultură a Studenților din Iaşi, în anul 

Centenarului 

Locul și Perioada de 

desfășurare 

Iași, Casa de Cultură a Studenților din Iași, 3-6 noiembrie 2018 

Organizator Casa de Cultură a Studenților din Iași 

Parteneri Organizațiile studențești din Iași, Filarmonica de Stat „Moldova“ 

Iași, Ateneul din Iași, Univesitățile din Iași, Opera Națională 

Română Iași, Teatru pentru Copii și Tineret „Luceafărul“ Iași, Avon, 

Aqua Vitamin, Casa de Vinuri Cotnari,  

Participanţi/beneficiari 2500 spectatori, 300 de artiști, 1000 vizitatori, 100 premianți, 4 

reprezentanți CCS-uri, 1 reprezentant MTS. 

Total cheltuieli 19791,56 lei 

Suma decontată din bugetul 

MTS/C.C.S. 
19791,56 lei 

Suma reprezentând 

contribuţie proprie şi sau 

atrasă 

0 lei 

Concordanţa între 

obiectivele propuse şi ceea ce 

s-a realizat 

O1. Diversificarea ofertei culturale și de petrecere a timpului liber pe 

care Casa de Cultură a Studenților Iași o promovează la nivelul 

studenților ieșeni.  

O2. Atragerea unui număr de minim 5 000 studenți/ participanți. 

O3. Realizarea a patru evenimente culturale dedicate tinerilor. 

O4. Creșterea nivelului de vizibilitate a Casei de Cultură a Studenților 

din Iași în mediul de tineret ieșean. 

 

Indicatorii proiectului 

Indicatori  

stabiliţi pe 

obiective 

 

Denumire indicator Standard / Realizat 

Indicatori 

calitativi 

Realizarea de 

evenimente culturale 

adresate studenților 

100% / 100% 

Implicarea studenților 

în evenimente culturale 
100%/ 100% 

Promovarea 

organizațiilor 

studențești în 

comunitate 

100%/ 100% 

Promovarea artiștilor 

din rândul studenților 
100% / 100% 

Crearea unui mediu de 

socializare pentru 

organizațiile 

studențești 

100% / 100% 
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Prezența a 500 de 

spectatori la 

evenimentele care s-au 

desfășurat în Sala 

Gaudeamus a Casei de 

Cultură a Studenților 

 

3000/ 2500 

Indicatori 

financiari 

Cheltuieli/participant 

Cheltuieli/beneficiar 

6,18 lei/participant 

6,18 lei/beneficiar 

Descrierea activităţilor 

realizate  

Ediția de anul acesta a Zilelor Casei de Cultură a Studenților din Iași, 

ce s-a desfășurat în perioada 3-6 noiembrie a atras peste 2.500 de 

spectatori la cele patru mari evenimente dedicate în exclusivitate 

tinerilor. În cele patru zile, Casa de Cultură a Studenților a premiat 

peste 100 de studenți din Iași. 

Zilele Casei de Cultură a Studenților din Iași au fost deschise cu 

spectacolul aniversar „55 de activitate a Ansamblului Folcloric 

Studențesc „Doina Carpaților“ Iași, unde au participat 500 de 

spectatori și au evoluat pe scenă peste 200 de artiști din domeniul 

folcloric. 

În cadrul evenimentului au participat ansambluri folclorice 

studențești care își susțin activitatea la Casele de Cultură a 

Studenților din țară. 

Repertoriul muzical și coregrafic al Ansamblului Folcloric Studențesc 

«Doina Carpaților» Iași cuprinde melodii și jocuri populare din toate 

zonele folclorice mari ale României: Oaș, Ardeal, Banat, Oltenia, 

Muntenia, Dobrogea și Moldova. În prezent, ansamblul este condus 

de dirijorul Marinică Botea și de coregraful Mihaela Cojocaru. 

Tot în cadrul Zilelor Casei de Cultură a Studenților a avut loc Gala 

Studentului Ieșean 2018, eveniment organizat împreună cu Ministerul 

Tineretului și Sportului și universitățile ieșene.  

Casa de Cultură a Studenților din Iași  a premiat excelența în 

educație, artă și implicarea în comunitate. În cadrul galei dedicate în 

întregime studenților au fost premiați studenții cu rezultate 

remarcabile obținute în domeniul în care studiază, membrii care 

excelează la cluburile artistice de la Casa de Cultură a Studenților 

Iași, organizațiile studențești care au obținut finanțare pentru 

proiectele pe care le-au derulat în ultimii 3 ani și tinerii care au 

evouat pe scenă în cadrul celei de-a cincea ediții a Festivalului Artei 

și Creației Studențești „Gaudeamus“.  

La Gala Studentului Ieșean 2018 au fost premiați 15 studenți de la 

universitățile din Iași, 8 organizații studențești și 15 tineri care s-au 

evidențiat în cadrul cluburilor artistice de la Casa de Cultură a 

Studenților din Iași. 

În a treia zi, Casa de Cultură a Studenților a organizat  Ziua porților 
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deschise, un eveniment ce a oferit posibilitatea tinerilor să afle de 

activitățile pe care Casa de Cultură a Studenților din Iași le pregătește 

pentru anul universitar 2018-2019.  

Turul ghidat  a rămas și în acest an  activitatea centrală a Zilei 

Porților Deschise, vizitatorii au putut afla cum își desfășoară 

activitatea fiecare referent din cadrul Casei de Cultură a Studenților. 

Pentru pasionații de dans, coregrafii noștri de la trupele «The Sky», 

«Doina Carpaților» și «HomeTown» le-au pregătit câteva 

reprezentații de dans specific fiecărui club în parte. 

Totodată, trupa de teatru «Ludic» a susținut momente umoristice, iar 

cluburile «Richard Oscanitzky» și «Chitară clasică și electrică» au 

suținut ateliere de muzică.  

Ziua Porților Deschise a atras peste 1000 de tineri care au 

interacționat cu referenții de specialitate de la fiecare club în parte. 

Zilele Casei de Cultură a Studenților s-au încheiat cu Gala 

Voluntarului Ieșean 2018, o competiție prin care Casa de Cultură a 

Studenților din Iași a recunoscut public oamenilor care dăruiesc în 

mod constant din timpul, energia și abilitățile lor pentru a se implica 

în societatea din care fac parte. 

Premiile de la Gala Voluntarului Ieșean 2018 au fost acordate 

categoriilor: voluntarul anului, proiectul de voluntariat al anului, 

coordonatorul de voluntariat al anului și organizația de voluntari a 

anului. De asemenea, pentru categoria proiectul de voluntariat al 

anului au fost acordate premii pentru domeniile: social, sănătate, 

cultură, sport, educație, centenar, activism civic și mediu. 

Condiția principală pentru nominalizări a fost ca toți candidații să își 

fi derulat activitatea pe durata anului 2018. 

Toate aceste zile au fost acompaniate de 30 de voluntari cu vârste 

cuprinse între 19 și 30 de ani. 

Zilele Casei de Cultură a Studenților au fost realizate cu sprijinul 

finanțatorului  Ministerul Tineretului și Sportului, în parteneriat cu 

universitățile și organizațiile studențești din Iași. 

Rezultate obţinute (pe 

obiective) 

Prin proiectul „Zilele Casei de Cultură a Studenților, în anul 

Centenarului“ a crescut nivelul de vizibilitate pe care Casa de Cultură 

a Studenților din Iași îl are în mediul de tineret ieșean. În atingerea 

acestui scop s-au îndeplinit următoarele obiective: 

Promovarea într-o manieră atractivă și de impact a ofertei 

educaționale și de petrecere a timpului liber pe care Casa de Cultură a 

Studenților din Iași a propus-o mediului studențesc și de tineri ieșean. 

Promovarea rezultatelor cultural-artistice pe care tinerii și studenții 

ieșeni le-au obținut prin activități desfășurate în cadrul Casei de 

Cultură a Studenților din Iași. 

Adaptarea permanentă a ofertei Casei de Cultură a Studenților din 

Iași la nevoia de formare și de petrecere a timpului liber exprimată de 

tinerii și studenții ieșeni precum și racordarea acestor nevoi la 

resursele oferite grupului țintă. 

Promovarea proiectului şi a 

finanţatorului 

Au fost realizate materiale promoționale pe care au fost utilizate 

logo-ul finanțatorului și al proiectului: 
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- Tricouri, 

- Afișe, 

- Hanorace, 

- Pixuri, 

- Agende, 

- Steaguri, 

- Flayere. 

Finanțatorul și proiectului au fost promovate și prin intermediul 

aparițiilor în media locală (anunțuri în presă și prezența la emisiunile 

radio și TV). Finanțatorul și proiectul au fost promovate și prin 

intermediul social-media și pe paginile de socializare ale 

organizațiilor studențești, ale festivalului, pe pagina Casa de Cutură a 

Studenților. 

Probleme/obstacole în 

desfăşurarea proiectului, 

sugestii 

Nu au existat probleme în desfășurarea evenimentului aniversar. 

Toate spectacolele s-au desfășurat în condiții optime. 

Concluzii,  menţiuni Anual, în cadrul instituției noastre sunt organizate activități care 

încurajează creația sub toate formele ei, tinerii având posibilitatea să 

participe atât ca artiști, cât și ca spectatori la cât mai multe eveniment 

care cuprind: dans, muzică ușoară, film, folclor și teatru sub 

îndrumarea unei echipe de specialiști. 

Lista documente, materiale 

atașate 
Fotografii de la eveniment. 

Responsabil proiect  Numele şi prenumele: Referent  Diana Vasilica Mihai 
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Parteneriate 2018 

 

1) Asociația Studenților Arhitecți a organizat în sala Gaudeamus în data de 24 februarie Concursul 

anual al studenților arhitecți. 

2) Asociația Platforma Inițiativa România a organizat  în sala Foaier în data de 15 martie Reuniune 

fulger pentru protagoniști-Iașul tinerilor. 

3) UNIUNEA UCRANIENILOR DIN ROMANIA a organizat un spectacol omagial în sala Gaudeamus 

în data de 25 martie. 

4) Organizația Sindicală ProLEX Iași Poliția Locală Iași a organizat în sala sala Aurel Luca în data de 

31 martie. 

5) Liceul Dimitrie Cantemir a organizat un spectacol în cadrul proiectului Your Are Art, în data de  25  

aprilie în sala Gaudeamus. 

6) Asociația Studenților Chimiști – Chemis  au realizat proiectul “Tudor Vladimirescu – un campus 

mai curat” unde CCS  a participat la derularea proiectului financiar. 

7) Asociația Studenților de la Psihologie și Pedagogie a organizat  proiectul “Umor ‘n’ Iași” în 

perioada 26 martie – 1 aprilie, unde Casa de Cultură a Studenților din Iași a participat la derularea 

proiectului financiar. 

8) Uniunea Studenților din România – Zona Est  au realizat Academia de Training în perioada 16-18 

martie, unde Casa de Cultură a Studenților din Iași a participat la derularea proiectului financiar. 

9) Uniunea Studenților din România – Zona Est  au realizat Academia de Trining pentru elevi în 

perioada 17 martie – 29 aprilie, unde Casa de Cultură a Studenților din Iași a participat la derularea 

proiectului financiar. 

10) Asociația Studenților Chimiști  ASCIS Iași  a organizat Folk Center în data de 13 mai, unde Casa de 

Cultură a Studenților din Iași a participat la derularea proiectului financiar. 

11) SC IMPACT INTERACTIONa organizat proiectul “Caravana – CIF Curăță România” în perioada 

14-15 aprilie în  fața parcării a  Casei de Cultură a Studenților din Iași. Proiectul a avut ca punct de 

interes: curățarea   treptelelor din fața Casei de Cultură, să pună flori în jardiniere și să aducă un 

mobilier special gândit de arhitecții cu care lucrează. 

12) Asociația Studenților de la Psihologie și Pedagogiea organizat un eveniment studențesc în data de 17 

aprilie în sala Gaudeamus. 

13) Asociația Club Rotary Iași Copou a organizat  instructajul voluntarilor la Semimaraton în data de 20 

aprilie. 
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14) Asociația Clubul de dans sportiva organizat repetiții săptămânale  în sala Elegance. 

15) Asociația Studenților Francofoni  a organizat săptămânal sedințele în sala de conferintă. 

16) Fundația Comunitară  a organizat  în sala Gaudeamus  în data de 16 mai instructajul voluntarilor 

implicați la Cros pentru școli. 

17) Asociația Părinții și Cadrele Didactice pentru școala Carmen Sylva a organizat  un spectacol 

caritabil “Speranțe pentru Loreta” în data de 08 mai în sala Gaudeamus. 

18) Asociația Tinerilor Români din Afara Granițelora organizat în data de 17 mai în sala Gaudeamus 

Seara teatrului basarabean. 

19) Asociația Grupul de Inițiativă a Studenților Unici G.I.S.U. Iaşi a organizat  săptămânal repetiții în 

sala Intim. 

20) Asociația  Lotus – Academia Showa oganizat în sala 66 repetiții de dans , modelig  și teatru. 

21) Asociația Kasta Morrelya organizat săptămânal în sala Intim  repetiții de modă și  dans. 

22) Opinia Studențească, editarea revistei Opinia Studențească și redactarea  materialelor de presă, 

tehnoredactare și desfășurarea ședințelor în cadrul CCS Iași. 

23) Asociația Youth Alma a organizat repetiții de dans modern  în sala Intim  săptămânal. 

24) Asociația ARTISa organizatîn perioada 09, 10 iunie  „Serile Filmului Românesc„ în sala Gaudeamus. 

25) Asociația Ambulanța Life prin Serviciul de Ambulanță Iași a organizat în data de 04 iulie  un 

spectacol caritabil în sala Gaudeamus. 

26) ASOCIAȚIA IUBIRE ȘI ÎNCREDERE a organizatFestivalul - Concurs Internațional pentru 

Tineret Gavril Musicescu în cadrul programului Centenar 2017 – 2020,  în perioada 5 - 6 

iulie 2018 în sala Gaudeamus. 

27) Centrul Decezan Caritas Iași a implementat un proiect “Cartabile Festival”    la   Palas  au fost inviați 

Ansablul Doina Carpaților, Petran Music Scool și Clubul de muzica Richard Oschanitzky  în perioada 

08-09.09.2018. 

28) Cercul Militar a organizat Festivalul de Interpretare a Cântecului Popular “Angela 

Moldovan” în data de 13 septembrie în sala Gaudeamus. 

29) Asociația Studenților și Absolveților TCM Iași a realizat proiectul   “Trainig public speaking” în 

perioada 21 octombrie – 25 noiembrie,  unde Casa de Cultură a Studenților  a suportat financiar  

birotică. 

30) Direcția de Asistență Socială Iași organizarea  unui eveniment socio – cultural pentru 

persoanele vârstnice aflate în monitorizarea D.A.S. în data de  01 octombrie în sala 
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Gaudeamus. 

31) Asociația Italienilor din România – RO.AS.IT. Iași  organizării unui spectacol în cadrul   

Festivalului Interetnic “Confluențe”  în data de  6 octombrie în sala Gaudeamus. 

32) Palatul Copiilor a organizat  repetiții cu clubul de gimnastică în fiecare duminică în sala 

Azur. 

33) Palatul Copiilor a organizat săptămânal repetiții cu membrii ansamblului folcloric. 

34) Uniunea Studenților din România a organizat în data de 8 noiembrie în sala Gaudeamus 

Stand-up Comedy. 

35) Liga Studenților a Facultății de Automatică și Calculatoare Iași a organizat proiectul 

Importanța Voluntarului în Studenție  în perioada 15 noiembrie –15 decembrie, unde Casa de 

Cultură a Studenților din Iași a participat la derularea proiectului financiar, 

36) Societatea Studenților Stimatologi din Iași a organizat Congresul Internațional pentru Studenți și 

Tineri medici STOMIS  în perioada 6-9 decembrie, unde Casa de Cultură a Studenților din Iași a 

participat la derularea proiectului financiar. 

37) Liga Studenților Electrotehniști Iași a organizat bal de boboci în sala Gaudeamus în data de 

4 decembrie. 

38) Asociația Studenților Informaticieni Ieșeni a organizat în data de 13 decembrie în sala 

Gaudeamus spectacol caritabil “Crăciun din inimă de student”. 

39) A.S.A.F.C.I. Iași a organizat Managementul de proiect pentru studenții din Iași în perioada 

7-17 decembrie, unde Casa de Cultură a Studenților din Iași a participat la derularea proiectului 

financiar. 

40) Grădinița Sfântul Sava Iași a organizat serbare de Crăciun în data de 17 decembrie 2018 în sala 

Gaudeamus. 

41) Școala Gimnazială Bogdan Petriceicu Hașdeu a organizat Festivalul de Datini și obiceiuri de iarnă –

„Bună seara gospodar“, pe 19 decembrie 2018, în sala Gaudeamus. 
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Participări 

 

1) Festivalul Internațional de teatru pentru tineret APOLLO Casa de Cultură a Studenților 

din   Alba Iulia   perioada 20-23 aprilie. 

2) Festivalul Național de Teatru Contemporan Act Fest  Casa de Cultură a Studenților din  

Galați perioada 27 – 29 aprilie. 

3) Ziua Tineretului 2 mai  Casa De Cultură a Studenților din Alba Iulia. 

4) Festivalul International Youth Jazz Competition and  Casa de Cultură a Studenților din  

Târgu Mureș perioada 09-13 mai.  

5) Festivalul National Studentesc de  Folclor “Flori de Mai”  Casa de Cultură a Studenților din 

Brașov perioada 10-11 mai. 

6) Festivalul Național Studențesc de Muzică Folk “Baladele Dunării”  24-26 mai Casa de 

Cultură a Studenților din Galați. 

7) Festivalul Național Studențesc de Modă “Fashion Gate”  09-11 iunie Casa de Cultură a 

Studenților din  Brașov. 

8) Festival Studențesc de Dans – SIBIU DANS FESTIVAL 29 iunie – 01 iulie Casa de Cultură 

a Studenților din Sibiu. 

9) Festivalul Internațíonal de Muzică Ușoară pentru tineri și studenți “Voices” Casa de 

Cultură a Studenților din Alba Iulia 13-14 octombrie. 

10) Festivalul Național Studențesc Vizualia 29-30 octombrie Casa de Cultură a Studenților din 

Cluj – Napoca. 

11) Gala Tetrului Studențesc “Seri în lumea Thaliei” 26-28 octombrie Casa de Cultură a 

Studenților din Ploiești. 

12) Festivalul Internațional de Folclor “Meeting Offthefriendship” Varna – Bulgaria în 

perioada 7-11 noiembrie. 

13) Festivalul Concurs Național de Interpretare a piesei de teatru într-un act “Mihail Sorbul” 9-

11 noiembrie Centrul de Creație Botoșani. 

14) Festivalul Națíonal Studențésc de Umor Stud up Comedy 9-11 noiembrie Casa de Cultură a 

Studenților din Brașov. 

15) Aniversare 10 ani de activitate a Ansamblului Folcloric Studențesc „Doinița” a Casei de 

Cultură a Studenților din București în perioada 16-18 noiembrie. 



 

  

a 
Str.VasileConta, nr. 30 
cod 700106, Iaşi 

t 
f 

0232 410 615 
0232 276 240 

e 
w 

contact@ccsiasi.ro    
www.ccsiasi.ro 

 

 

 

 

 

16) Festivalul Național de Teatru Studențesc “Zilele Imago”  16-18 noiembrie Casa de Cultură 

a Studenților din Cluj – Napoca. 

17) Festivalul Internațional de Jazz “Jazz Napocensis” 12-16 noiembrie Casa de Cultură a 

Studenților din Cluj – Napoca. 

18) Concursul Național de Dans “Everybody dance with us” 15-16 noiembrie Casa de Culturaă 

a Studenților Ploiești. 

19) Festivalul Național Studențesc de teatru absurd “Eugene Ionescu” 22-25 noiembrie Casa 

de Cultură a Studenților din București. 

20) Festivalul Național Studențesc de modă “Extravagance” 23-25 noiembrie Casa de Cultură a 

Studenților din Galați. 

21) Festivalul de Datini si Oboceiuri de Iarnă “Laurențiu Hodorog” al Casei de Cultură Cluj-

Napoca în perioada 6-9 decembrie 2018. 

22) Spectacol folcloric de colinde și obiceiuri de iarnă 13 decembrie Casa de Cultură a 

Studenților din București. 

23) Festivalul Național Studențesc de Muzică “Gaudeamus Centenar” 15 decembrie Casa de 

Cultură a Studenților din Brașov. 

 

 

 

 

 

Director, 

Crucianu Teodor Bogdan 


