
 
 
    

                                                  RAPORT  DE  ACTIVITATE PE  ANUL 2017 

 

           IANUARIE- DECEMBRIE  
 
  
                             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 2017 instituția noastră este 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 

urmatoarele atribuții principale:  
a) promovează şi desfăşoară activități culturale şi artistice specifice, 

manifestări sportive şi turistice, educative, recreativ-distractive, transport 

şi de agrement;  

b) initiază şi organizează cercuri artistice, cenacluri, cursuri  teoretice şi 

practice, ateliere de creaţie;  

c) asigură desfaşurarea activităţii formaţiilor artistice studenţeşi;  

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 indrumarea 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. 

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 cladirii aflată în administrarea instituției . 
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Structura de conducere în anul 2017 
 
Conducerea Casei de Cultură a Studenților Din Iași este asigurată de către un 

director, un director adjunct- post vacant , numiți prin ordin al ministrului 
Ministerului Tineretului şi Sportului și un contabil șef. 
 
Situația financiară 
 
 În anul 2017 Casa de Cultură a Studenților Din Iași a avut prevederi bugetare 
anuale de 1.998.837 lei astfel : 366.500 lei  sursă – venituri proprii – alte venituri 
din prestări servicii și alte activități: 
                   60.000 lei  sursă – venituri proprii – transferuri voluntare altele decat 

subvențiile; 
              1.572.337 lei    sursă – subvenții de la bugetul de stat . 

 
           Înstitutia noastră a încasat în perioada 01.01.2017 – 31.12.2017 venituri proprii 
în sumă de  379.785 lei , după cum urmează : 
 
                     -    venituri din chirii spații                                        328.214  lei      
                     -    venituri din transferuri voluntare                          51.571  lei 
                                                              

În ceea ce privește veniturile din închiriere spații, în sumă totală de 328.214 

lei se regăsesc :  
     -venituri din închiriere spații prin contracte permanente în suma de 99.991 lei;  
     -venituri  realizate din închirierea sălii de spectacole Gaudeamus în sumă de 159.700 

lei și  
     -venituri din închirierea unor spații prin contracte ocazionale în sumă de 68.523 lei ; 

Suma de 51.571 lei reprezentând coparticipări pentru acțiuni culturale, a fost 

primită astfel : 
     -25.000 lei de la Primăria Municipiului Iași pentru proiectul “Festudis 2017” 
desfășurat în perioada 8-20 mai 2017 ; 

- 11.171 lei de la Consiliul Județean Iași pentru proiectul “Participarea 
Ansamblului Folcloric “Doina Carpaților” la Festivalul Internaional de folclor Felletin și 
Festivalul Montoire – Franța ” desfășurat în perioada 01-16 august 2017 . 

- 10.000 lei de la Primăria Municipiului Iași pentru proiectul “Participarea 
Ansamblului Folcloric “Doina Carpaților” la Festivalul Internațional de folclor Felletin și 
Festivalul Montoire – Franța ” desfășurat în perioada 01-16 august 2017 . 

  - 5.400 lei de la Primăria Municipiului Iași pentru Spectacol aniversar “De la 
Anotimpurile lui Vivaldi la Rapsodia lui Enescu “ din data de 19 octombrie 2017 ; 

 
În completarea mijloacelor financiare necesare organizării și desfășurării 

activităților specifice am primit de la organul ierarhic superior subvenții în sumă de 
1.561.425 lei . 
 
La anexa 5  “Conturi de execuție – Venituri” la raportarea anuală 31.12.2017 :  

                        
               prevederi bugetare aprobate inițial                   în suma de  1.214.000   lei    
              prevederi bugetare trimestriale cumulate        în suma de  1.998.837   lei  

    drepturile constatate                                        în suma de  1.945.750   lei 
    încasări realizate                                               în suma de  1.941.210   lei      
    drepturi de încasat                                             în suma de        4.540   lei 



 
La anexa 7 – “ Contul de execuție – Cheltuieli “ sunt evidențiate plățile nete de 
casă în sumă  de 1.941.210 lei detaliate și cheltuielile efective în suma  de 
1.989.448 lei, din care :  
 

- la cheltuieli curente      - plăți nete de casă            =   1.941.210  lei   
         - cheltuieli efective         =   1.921.558   lei 

          - la cheltuieli de capital  – plăți nete de casă            =                 0  lei 
                                                - cheltuieli efective          =          67.890  lei 
 
Cheltuieli de personal :  
             În anul 2017 s-au efectuat plăți în sumă de 730.570 lei , conform BVC  
aprobat .  
             Suma a fost suportată integral din subvenții  . 
             instituția are un numar de 28,5 posturi contractuale.  
             Din acestea :  

-   două posturi sunt vacante,  constând în 1 post vacant de director adjunct și   
un post vacant de regizor artistic ;  

-  3 posturi sunt ocupate prin detașare, din care 2 posturi sunt ocupate de 
persoane care cumulează pensia cu salariul ; 

- 1 post este ocupat de un consilier local . 
 

      Bunuri și servicii :   
În anul 2017 s-au efectuat plăți în sumă de 472.819 lei , BVC aprobat a fost de 
516.500 lei . 
În suma de 472.819 lei se regăsește suma de 150.000 lei reprezentând subvenția 

primită de la organul ierarhic superior astfel :  
- suma de 75.000 lei primită pentru încălzit, iluminat și forță motrică ; 
- suma de 41.000 lei primită pentru reparații curente ; 
- suma de 24.000 lei primită pentru achiziționare obiecte de inventar;  
- suma de 10.000 lei primită pentru alte bunuri și servicii pentru întreținere și 

funcționare art bug 20.01.30. 
 
      Lucrări și servicii efectuate în anul 2017 din sursa venituri proprii și subvenții  :  

 
- Servicii de impermeabilizare trepte granit în sumă de 10353 lei ;  
- Lucrări de intreținere și servicii de curățenie generală spații în valoare de 

2.700 lei ; 
- Servicii de pază în valoare de 40.117 lei ; 

Aceste servicii au fost efectuate cu firme de specialitate din cauza lipsei 

personalului de întreținere și de pază;  
- Lucrări de reparații curente la spațiile și la inventarul gospodăresc ale 

instituției constând în :  1) lucrri de curățare și verificare coșuri de fum  în 
valoare de 1.050 lei ; 

- 2) lucrări de verificare cazane centrală termică în valoare de 1.946 lei ; 
- 3) lucrări de reparații pereți, văruire, vopsire foaier mare în valoare de 

59.075 lei  ; 
- 4) lucrări de reparații pereți Sala Gaudeamus în valoare de 22.917 lei ; 
- 5) lucrări de reparații curente intrare centru în valoare de    4.560 lei ; 
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- Au fost achiziționate materiale cu caracter funcțional în suma de 17.645 
lei ; 

 
 
Obiecte de inventar achiziționate în anul 2017 pentru buna desfășuare a activităților 

culturale și administrative ale instituției :  
 

În anul 2017 s-au achiziționat obiecte de inventar în valoare totală de 
35.313 lei astfel : 
 

- două laptop-uri  pentru compartimentul cultural –artistic în valoare totală de 
3.099 lei ; 

- o unitate de calcul pentru compartimentul cultural –artistic în valoare de 
951 lei ; 

- o unitate de calcul pentru comaprtimentul contabilitate în valoare de 1.449 
lei ; 

- Costume populare ( subfuste pânză , ii femei și bărbați ,  brâu și bârneață) 
pentru Ansamblul Folcloric “ Doina Carpaților “  în valoare de 11.042 lei ; 

- echipamente de lucru, scule pentru compartimentul administrativ în 
valoare de 11.492 lei ; 

- emițător Sennheiser și reciver, microfon casa Sennheiser pentru sala de 

spectacole în suma de 5.780 lei ; 
- pantofi de dans pentru Trupa The Sky Dance în valoare de 1500 lei ;  

 
Alte cheltuieli – Acțiuni cu caracter științific și social-cultural :  
 
                  În anul 2017 s-au efectuat plăți în sumă de 738.333 lei , BVC  aprobat a fost 
de 749.500 lei .   

      Suma de 680.855 lei reprezintă subvenții primite pentru acțiuni culturale 

organizate de instituția noastra în anul 2017 astfel : 
- programul “ Tabere studențești 2017 ”                        =  342.000  lei 
- acțiuni culturale conform calendar de acțiuni aprobat =  396.333  lei 

 
      Suma de 51.571 lei reprezintă alte transferuri voluntare primite de la 
Primăria Iași și Consiliul Județean Iași pentru coparticipare acțiuni culturale 
oragnizate de instituția noastră . 
 

Cheltuieli de capital :  
       În anul 2017 nu s-au realizat lucrări de investiții . 
 
 
Director, 

Crucianu Teodor Bogdan 
  

  
 
 
 
 
 
 



ACTIUNI CULTURALE 
 

Denumirea proiectului  Revista de cultură, JUNIMEA STUDENȚEASCĂ 
 

Locul și Perioada de 
desfășurare Casa de Cultura a Studenților Iași 

 5  ianuarie / 24 decembrie 2017 

Organizator Cenaclul literar M. Eminescu și Cenaclul literar QUASAR - 
UNESCO 

Parteneri  

Participanţi/beneficiari 
35 participanti directi si 500 participanti indirecti (cititori ai 
revistei) 
 

Total cheltuieli 1999.74 lei 

Suma decontată din 
bugetul MTS/ DJST/ 
DSTMB 

1999.74 lei 

Suma reprezentând 
contribuţie proprie şi sau 
atrasă 

0 

Concordanţa între 
obiectivele propuse şi 
ceea ce s-a realizat 

Organizarea, selectarea și tipărirea materialelor în revista 
Junimea Studențească, numerele 9 și 10 

O2.Implicarea unui numar de 50 de studenți de la științe 
politice, litere și istorie, voluntari, în 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 

  

Indicatori 
cantitativi 

  

Indicatori 
financiari 

  

Descrierea activităţilor 
realizate  

Realizarea și editarea revistei Junimea Studențească, 
numerele 9 și 1o, a avut loc în perioada ianuarie – decembrie 
2017 . S-au realizat 4 lansări ale revistei în cadrul Cenaclurilor 
literare cu participarea membrilor cenaclurilor. 
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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. 
Partenerii realizării revistei au fost Ministerul Tineretului și 
Sportului (MTS), Casa de Cultură a Studenților Iași, 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  300 de reviste prin tipărirea celor 
două numere. 
S-au realizat un număr de 100 afișe de promovare a revistei și 
100 de pliante. 

Promovarea proiectului şi 
a finanţatorului 

 

Promovarea  s-a făcut prin distribuirea afișelor și pliantelor în 

căminele studențești și la facultăți, prin prezentarea revistei 

la emisiunile de televiziune de la tv Iași, radio Iași, Radio 

Gherila, Radio Hit,  

Probleme/obstacole în 
desfăşurarea proiectului, 
sugestii 

Nu au fost 

Concluzii,  menţiuni  

Lista documente, 
materiale atașate 

  

Responsabil proiect  Numele şi prenumele:  Referent   Emilian Marcu 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Denumirea proiectului Workshop – Creaţie Foto/Video 

Locul și Perioada de 

desfășurare 

15 martie - 10 decembrie 2017 

Organizator Casa de Cultură a Studenților Iasi 

Parteneri Universitatea de Arte “G.Enescu” Iaşi si minim 2 ONG-uri din Iaşi 

Participanţi/beneficiari Studenți și tineri din mediul universitar ieșean 

Total cheltuieli 499.80 

Suma decontată din 

bugetul C.C.S. 
499.80 

Suma reprezentând 

contribuţie proprie şi sau 

atrasă 

0 

Concordanţa între 

obiectivele propuse şi ceea 

ce s-a realizat 

Toate obiectivele propuse au fost realizate, având loc zilnic 

activități sociale, educative și culturale. 

 

 

Indicatorii proiectului 

Indicatori  

stabiliţi pe 

obiective 

Denumire indicator Standard / Realizat 

Indicatori 

calitativi 

Calitatea 

evenimentelor 
Foarte ridicat 

Indicatori 

cantitativi 

Nr. de participanți 

 

60 

 

Indicatori 

financiari 

Cost participanți 

4000/ 60 participanți 
67 lei/pers   

Descrierea activităţilor 

realizate  

Cursuri grauite de fotografie și indicați pe partea de editare video 

programul a fost : Luni – 18:00 -20:00 Copoziție și documentare 

video, Marți - 18:00 – 20:00 Teorie/foto, Miercuri – 18:00 – 20:00 

Foto compoziție Grupa 1, Joi –18:00 – 20:00  Foto compoziție 

Grupa 2, Vineri -18:00 – 20:00 Reguli de montaj și editare video 

Rezultatele cursurilor de fotografie și video sau concretizat prin 

expoziții foto și participări la concursuri naționale iar partea video 

sa simțit o creștere a interesului tinerilor față de noile media.  

Temele abordate în timpul cursului au fost: Fotografia macro, 

Portretul, Fotografia nocturna, Fotografia cu lunga expunere, Foto 

- jurnalism, Fotografia de portret regizat etc. 

Rezultate obţinute (pe 

obiective) 

Principalul rezultat obținut este realizarea tuturor activităților cu 

un numar mare de participanți.  

O.S.1 –Participarea unui nr de 60 de tineri pasionați de fotografie 

și video. 

O.S.2 – Realizarea unui nr de 15 expoziții foto și a unui catalog de 

promovare 

Promovarea proiectului şi Promovarea proiectului și a finanțatorului a fost facută prin 
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a finanţatorului promovare online și offline prin toate materialele făcute, respectiv 

evenimente pe Facebook, comunicate de presă, pe pagina de 

Facebook a evenimentului și prin afișe. 

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 din Centrul Universitar Iași. 

Astfel de evenimente sunt foarte importante pentru dezvoltarea 

tinerilor, ele facilitând accesul la educație și cultură în mod 

gratuit. Considerăm că este necesar ca astfel de festivaluri să se 

întample și pe viitor deoarece este foarte importantă dezvoltarea 

culturală a tinerilor și păstrarea identității lor. 

Lista documente, materiale 

atașate 
 Fotografii. 

Responsabil proiect  Numele şi prenumele:   Pictor scenograf   Daniel Moisii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Denumirea proiectului Festvivalul Studenților ieșeni ”FEstudIS” 

Locul și Perioada de 
desfășurare 

Iași,  8 – 14 mai 2017 

Casa de Cultura a Studenților Iași 

Organizator Casa de Cultură a Studenților Iași 

Parteneri Organizațiile studențești din Iași 

Participanţi/beneficiari 6000 de tineri  

Total cheltuieli 3071.88 lei 

Suma decontată din 
bugetul MTS/C.C.S. 

3071.88 lei 

Suma reprezentând 
contribuţie proprie şi 
sau atrasă 

21170.50 lei CJ 

Concordanţa între 
obiectivele propuse şi 
ceea ce s-a realizat 

DA 

 
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% 

Indicatori 
cantitativi 

Prezența a 4000 de 
studenți din 
organizațiile 
studențești la Parada 

4000 / 3500 
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Organizațiilor 

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  

08.05.2017 – Parada FEstudIS 

18:00 – Parada Organizațiilor Studențești 

Ca în fiecare an și acum, la ediția a XVI- a a Festivalului 
Studențesc FEstudIS, organizațiile studențești vor ieși în 
stradă, și nu pentru a protesta, ci pentru a face cunoscut 
ieșenilor faptul că urmează 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 B al 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.   
09.05.2017  

11:00 – Paintball și alte jocuri - Cabana Bucium 

Din dorința de a socializa, de a crea o comunitate de studenți 
dispuși să socializeze și să își descopere pasiunile 
comune,organizatorii festivalului le-au propus doritorilor o zi 
de paintball și multe alte activități interactive. Jocurile 
propuse de organizatori au fost: paintball, foosball uman, 
sumo, jocuri al căror scop a fost dezvoltarea spiritului de 
echipă și distracția participanților.  
19:00 – Visul unei nopți de teatru – Sala Gaudeamus a Casei 
de Cultură a Studenților 
Studenții de la Facultății de Teatru din cadrul Universității 
Naționale de Arte ”George Enescu” au pregătit cele mai 



frumoase piese de teatru care ne-au amintit cât de minunată 
este lumea teatrului, ne-au adus zâmbetul pe buze, bucuria 
de a fi spectator și de a descoperi lumea teatrului cărora 
multora dintre noi ne este necunoscută. 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.  
Pentru a da un aer de eleganță evenimentului, organizatorii 
i-au provocat pe spectatori să respecte un dress code: Suits 
Black& Blue  
10.05.2017 – Talent Show  
19:00 - Casa de Cultură a Studenților  
Anul acesta, un eveniment nou a fost Talent Show. Scopul 
evenimentului a fost crearea unei oportunități de promovare 
a studenților talentați. Organizat sub forma unui concurs, 
participanții au fost evaluați de un juriu format din referenții 
Casei de Cultură a Studenților. 
11.05.2017 și 13.05.2017 – Caravana artiștilor – orele 
19:00 
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 Ansamblul folcloric ”Doina 
Carpaților”, condus de maestrul coregraf Petre Șușu, au 
interacționat cu studenții din public invitându-i la dans. 
11.05 și 12.05.2017 – StudChef 
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 
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acestei probe finale, juriul a desemnat un câștigător al 
trofeului StudChef. 
12.05.2017 – Seara lungă a filmelor scurte – Casa Pogor, 
orele 20:00 
Evenimentul s-a desfășurat la Casa Pogor, iar spectatorii au 
putut urmări scurtmetraje românești, animații și un mix de 
scurt metraje.  
Mediul de vizionare a fost neconvențional și diferit de o 
vizionare într-o sală de spectacole, fiind pe iarbă verde. 
Spectatorii au venit cu pături sau saci de dormit de acasă. 
Organizatorii au oferit ceai cald, ciocolată caldă și fursecuri 
spectatorilor. 
14.05.2017 – Manifestări Studențești, Ora 13:00, Piața 
Unirii 
Pe data de 14 mai, în cadrul FestudIS era programat să se 
desfășoare evenimentul ”Manifestări studențești” în 
intervalul orar 12:00 – 21:00. Evenimentul presupunea 
desfășurarea mai multor activități de socializare, diverse 
jocuri de echipă, prezentarea unor momente artistice pe 
scenă și prezentarea asociațiilor studențești din Iași în aer 
liber.  
Din cauza condițiilor meteo nefavorabile care nu ne-au 
permis să ne desfășurăm activitatea în aer liber, am decis 
împreună cu organizațiile participante să amânăm 
evenimentul pentru data de 20 mai. 
5-7 mai, 12-14 mai – Universitariada, Baza Sportivă TUIAȘI 
Cea mai așteptată competiție sportivă din cadrul festivalului 
este Universitariada. Anul acesta organizațiile înscrise vor 
participa la următoarele sporturi: șah, table, 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.  
20.05.2017 – Manifestări studențești, ora 13:00, Pârtia de 
ski 
Evenimentul amânat pe data de 14 mai din cauza condițiilor 
meteo nefavorabile s-a desfășurat pe data de 20 mai la pârtia 
de ski. Am ales această locație pentru că ne-am dorit să fie o 
activitate în aer liber, ne-am dorit ca participanții să se 
poată destinde la iarbă verde, să socializeze și să cunoască 
tineri cu pasiuni comune și chiar să descopere un gen de 
muzică diferit de ceea ce ascultă zilnic – rock-ul. În perioada 
19-21 mai s-a desfășurat la pârtia de ski festivalul de rock 
Rock´n Iași, și pentru că ambele festivaluri s-au desfășurat 
sub egida FIE – Festivalul Internațional al Educației, ne-am 
gândit că ar fi un bun prilej ca organizatorii celor două 
festivaluri să colaboreze pentru ca împreună să creeze o 
punte de socializare, de comunicare și chiar educațională 
între participanții la festival. 



Sub forma unui Târg de ONG-uri la care au participat un 
număr de 21 de organizații studențești cu diverse domenii de 
activitate – cultural, sportiv, sănătate, medicină, 
pshihologie, protecția mediului, chimie, Manifestările 
Studențești s-au desfășurat Pârtia de ski. Scopul acestui 
eveniment a fost de promovare a activităților desfășurate de 
organizațiile studențești, dar și de socializare. Participanții la 
eveniment  au avut  ocazia să afle mai multe informații 
despre domeniile de activitate ale organizațiilor prezente și 
să participe la activitățile organizate de acestea, precum: 
experimente chimice, analiză stomatologică, jocuri și 
momente artistice, facepainting, jocuri de cunoaștere, jocuri 
de tip teambuilding. 
Asociațiile participante au pregătit mici concursuri cu diverse 
recompense pentru participanții, răspunsurile corecte la 
întrebările organizatorilor le-au adus participanților niște 
clătite delicoase, fursecuri, insigne sau stickere. 
În cadrul acestui eveniment s-a desfășurat și premierea 
echipelor participante la competiția sportivă Universitariada. 

Rezultate obţinute (pe 
obiective) 

Foarte bune 

Promovarea proiectului 
şi a finanţatorului 

Au fost realizate materiale promoționale pe care au fost 
utilizate logo-ul finanțatorului și al proiectului: 

- Tricouri, 
- Afișe, 
- Stickere, 
- Prisme, 
- Insigne, 
- Steaguri, 
- Flayere, 
- Banner 

Finanțatorul și proiectul au fost promovate și prin 
intermediul aparițiilor în media locală (anunțuri în presă și 
prezența la Viva Fm), apariția pe monitoarele din autobuzele 
SCTP prin intermediul Wink. 
Finanțatorul și proiectul au fost promovate și prin 
intermediul social-media și pe paginile de socializare ale 
organizațiilor studențești, ale festivalului, pe pagina 
www.festudis.ro  
https://www.facebook.com/Festudis/  

Probleme/obstacole în 
desfăşurarea 
proiectului, sugestii 

Nu au fost 

Concluzii,  menţiuni  

Responsabil proiect  Numele şi prenumele:      Referent  Căliman Adrian 

 
 
 

http://www.festudis.ro/
https://www.facebook.com/Festudis/
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Denumirea proiectului ROCK’N’IAȘI OPEN AIR 

Locul și Perioada de 
desfășurare 

19 – 21 mai 2017, Pârtia de Ski Iași 

Organizator 
Casa de Cultura a Studenților Iași 
ASOCIAȚIA CULTURALĂ MOLDAVIA  

Parteneri  

Participanţi/beneficiari  1200, 1700 si 700 

Total cheltuieli 8199.52 lei 

Suma decontată din 
bugetul MTS/ DJST/ 
DSTMB 

8199.52 lei 

Suma reprezentând 
contribuţie proprie şi 
sau atrasă 

0 

Concordanţa între 
obiectivele propuse şi 
ceea ce s-a realizat 

DA 

 
Indicatorii proiectului 
Denumirea proiectului 

Indicatori  
stabiliţi pe 
obiective 

 
Indicatorii 
proiectului 

Indicatori  stabiliţi pe 
obiective 

Indicatori 
cantitativi 

Număr voluntari  130 

 Număr spectatori 1200/1500/2500 

 Număr trupe 20 

Indicatori 
financiari 

Cost/participant 
67215,88/250 pers 
Cost/spectatori 
67215,88/5200 pers 

268,86/pers 
 
12,92 pers 

Descrierea activităţilor 
realizate  

Descrierea pe scurt a activităţilor desfăşurate pînă la data 
întocmirii raportului. 

În perioada martie – mai, echipa de coordonare a 
proiectului a organizat urmatoarele acțiuni: 

 stabilire sarcini pentru membrii echipei , 
 stabilire trupe invitate , 
 stabilire campanie de promovare: promovare media radio și 

tv, online,  afișe, autocolante, bannere, mashuri, piramide 
 contactare și stabilire parteneri media , 
 contactare și stabilire parteneriate pentru proiect: Casa de 

Cultură a Studenților Iași, Primaria Iași, Kolos Grup., 
 desfășurare campanie de promovare online (martie - mai) și 

offline (mai), 
 stabilire detalii organizatorice festival: scenă festival, 

echipamente deservire scenă, cazare și masă invitați, 
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 contactare parteneri și realizare detalii organizatorice 
festival, 

 stabilire detalii desfășurare festival: echipa de primire 
spectatori, echipa de pază și ordine, echipa tehnică scena, 
echipa de insoțire trupe invitate, echipa evenimente în 
incinta festivalului, 

 desfășurare festival 19 – 21 mai , 
 evaluare festival și diseminare informații. 

 
2. Realizarea activităţilor propuse: 
Acțiunile propuse s-au realizat conform planificării.ÎIn 

realizarea acestor acțiuni s-au implicat un numar de 82 de 
voluntări.  

 stabilire sarcini pentru membrii echipei – s-au organizat 
câteva sedințe, la care au participat 8 voluntari care sunt 
echipa de implementare a proiectului, 

 stabilire trupe invitate – responsabilul cu trupele, și-a 
stabilit echipa de lucru, au stabilit o listă cu trupe cu care 
se vor purta discuții, s-a luat contact cu trupele, s-au 
stabilit trupele și condițiile de colaborare cu acestea. 

 stabilire campanie de promovare: promovare media radio 
și tv, online,  afișe, autocolante, etc – responsabilul cu 
promovarea și-a stabilit echipa de lucru, s-au organizat 
sedințe, unde s-au discutat diferite metode de promovare, 
costuri, parteneri. În urma acestor discuții s-au trașat 
sarcini către membriii echipei, și s-a trecut la punerea în 
aplicare a sarcinilor , 

 contactare și stabilire parteneri media – departamentul 
de promovare a luat contactul cu reprezentanții media 
locali și naționali, și s-au stabilit diferite moduri de 
colaborare cu media, 

 contactare și stabilire parteneriate pentru proiect: casa 
studenților iași, centrul cultural german, primăria iași, 
etc – managerul de proiect a luat legătura cu diferiți 
parteneri cu care a stabilit parteneriate prin care s-au 
realizat multe din cheltuielile stabilite în buget. 

 Desfășurare campanie de promovare online și offline – în 
mediul online s-au creat pagina de eveniment unde s-au 
postat diferite moduri de implicare a publicului: propunere 
și vot trupa favorita pe categorii, informații despre acces și 
reguli ce trebuiesc respectate, promovare clipuri facute de 
trupe în care se promovează participarea lor la festival. S-
au distribuit postările în diferite grupuri de pe mediul 
facebook. S-a trimis comunicat de presă care a fost preluat 
de majoritatea publicațiilor online și offline. În mediul 
ofline, am distribuit piramide în baruri, afișe, bannere, 
mash, stikere. Voluntarii au purtat tricourile festivalului. 
 

 
 stabilire detalii organizatorice festival: scena festival, 



echipamente deservire scene, cazare și masă invitați, etc 
– echipa tehnică a discutat și a stabilit dimensiunile scenei 
și modul de amplasare a acesteia și a celorlalte 
echipamente din cadrul locației Pârtia de Ski, astfel încât 
să fie cât mai accesibil pentru public. Pentru echiparea 
scenei s-a stabilit suplimentarea echipamentelor existente 
la CCS Iași. Echipa de însoțire trupe a cercetat piața pentru 
locuri de cazare și masa, și a stabilit că acestea să se 
desfășoare la Hotel Dorobanți, Ceramica, Zimbru. 

 contactare parteneri ăi realizare detalii organizatorice 
festival – echipa tehnică a stabilit necesarul de 
echipamente și a luat legătura cu Casa Studenților Iași, 
Asociația Culturală „ȚARA DE SUS”,  împreună cu care a 
stabilit nivelul de implicare a fiecăruia, astfel încât 
necesarul de echipament să fie asigurat. 

 stabilire detalii desfășurare festival: echipa de primire 
spectatori, echipa de pază și ordine, echipa tehnică 
scena, echipa de insoțire trupe invitate – s-au realizat 3 
sedințe a cate 3 ore, unde s-au stabilit ultimele detalii 
referitoare la desfășurarea festivalului. Fiecare echipă i-a 
insușit sarcinile și au căutat soluții să le puna în aplicare. 

 
 

 
 
Desfășurare festival 19 - 21 mai – În cele 3 seri de concerte s-au 
Înregistrat un numar aproximativ de  1200, 1700 și 700 de 
persoane care au asistat la concertele din festival. Nu au fost 
probleme majore care să fie evidențiate. Orice problemă apărută 
a avut soluții de rezolvare, astfel încât totul a decurs conform 
planului. Prezența publicul în ultima seară de festival a fost 
influențată negativ de prezența ploii, care a început la ora 15 și a 
continuat până dupa terminarea festivalului. 
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evaluare festival și diseminare informații –echipa de 
implementare a colectat date, online și offline, a diseminat 
informațiile în mediul online, și a facut evaluarea festivalului în 
cadrul întâlnirii din 25 mai.  
 

Rezultate obţinute (pe 
obiective) 

 26 de trupe care au susținut recitaluri 

 peste 2.500 de spectatori participanți 

 3 seri de concerte 

 500 de afișe A2 distribuite 

 1 site www.rockniasi.ro 

 1 spot video pentru fiecare formație participantă 

 82 de voluntari implicați 
 

Promovarea 
proiectului şi a 
finanţatorului 

https://www.facebook.com/rniasi 

Probleme/obstacole în 
desfă şurarea 
proiectului, sugestii 

 

Concluzii,  menţiuni Ajuns în cel de al XI-lea an în care se desfășoară, 
ROCK’N’IASI a devenit un nume cunoscut în mediul rock național și 
internațional. Prin aducerea în Iași a unor trupe cunoscute din 
țară și străinatate, festivalul a devenit cunoscut în rândul 
iubitorilor de muzică live. De la an la an numărul spectatorilor a 
crescut, ceea ce înseamnă că festivalul a crescut calitativ căt și 
calitate   trupelor invitate cât și ca organizare.  
Pentru edițiile viitoare, invitarea unor nume mai importante din 
mediul rock, va face ca festivalul să poată atrage la Iași mai mult 
de 5.000 de persoane. O campanie de promovare la nivel național 
mai agresivă, va atrage mai mulți turiști către Iași în perioada 
festivalului. De asemenea, implicarea partenerilor locali în 
organizare cu câteva luni de zile înainte, este benefică 
festivalului. Locația Baza Pârtiei de Ski, este senzațională pentru 
astfel de evenimente. 

Lista documente, 
materiale atașate 

fotografii de la eveniment 

Responsabil proiect Numele şi prenumele:   Referent  Adrian Caliman 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rockniasi.ro/
https://www.facebook.com/rniasi


 
 
 
 

Denumirea proiectului FOLK’N’IASI 

Locul și Perioada de 
desfășurare 

27 – 28 mai 2017, CCS IASI 

Casa de Cultura a Studenților Iași 

Organizator ASOCIAȚIA CULTURALĂ MOLDAVIA  

Parteneri  

Participanţi/beneficiari 700 în cele 2 seri de festival 

Total cheltuieli 3127 lei  

Suma decontată din 
bugetul MTS/ DJST/ 
DSTMB 

3127 lei 

Suma reprezentând 
contribuţie proprie şi 
sau atrasă 

0 

Concordanţa între 
obiectivele propuse şi 
ceea ce s-a realizat 

DA 

 
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 concurenți 
nr artiști 

30 / 30 
250 / 450 
12 
5 

Indicatori 
financiari 

Cheltuieli/participant 

Cheltuieli/beneficiar 

9.25 lei/participant 

7.4  lei/beneficiar 

Descrierea activităţilor 
realizate  

Descrierea pe scurt a activităţilor desfăşurate pînă la data 
întocmirii raportului. 

În perioada martie – mai, echipa de coordonare a 
proiectului a organizat urmatoarele actiuni: 

 stabilire sarcini pentru membrii echipei , 
 selectarea a 12 concurenți , 
 stabilire campanie de promovare preselecții: promovare 

media radio și tv, online,  afișe, 
 stabilire campanie de promovare festival: promovare 

media radio și tv, online,  afișe, bannere, 
 contactare și stabilire parteneri media , 
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 contactare și stabilire parteneriate pentru proiect: Casa 
de Cultură a Studenților Iași, Primăria Iași., 

 desfășurare campanie de promovare online (martie - mai) 
și offline (mai), 

 stabilire detalii organizatorice festival: scena festival, 
echipamente deservire scena, cazare și masa invitați, 

 contactare parteneri și realizare detalii organizatorice 
festival, 

 stabilirea artiștilor invitați în recital și satisfacerea 
nevoilor, 

 stabilire detalii desfășurare festival: echipa de primire 
spectatori, echipa de pază și ordine, echipa tehnică 
scena, echipa de insoțire trupe invitate, echipa 
evenimente în incinta festivalului.  

 Desfășurare festival 27 - 28 mai 
 
2. Realizarea activităţilor propuse: 
Acțiunile propuse s-au realizat conform planificării.În 

realizarea acestor acțiuni s-au implicat un numar de 30 de 
voluntari.  

 stabilire sarcini pentru membrii echipei – s-au organizat 
câteva sedințe, la care au participat 4 voluntari care sunt 
echipa de implementare a proiectului, 

 stabilire artiști ivitați – responsabilul de artiști și-a 
stabilit echipa de lucru, a stabilit o listă cu artiștii cu care 
se vor purta discuții, s-a luat contact cu artiștii, s-au 
stabilit artiștii și condițiile de colaborare cu aceștia. 

 stabilire campanie de promovare: promovare media 
radio și tv, online,  afișe, etc – responsabilul cu 
promovarea și-a stabilit echipa de lucru, s-au organizat  
sedințe, unde s-au discutat diferite metode de 
promovare, costuri, parteneri. În urma acestor discuții s-
au trasat sarcini către membriii echipei, și s-a trecut la 
punerea în aplicare a sarcinilor . 

 contactare și stabilire parteneri media – departamentul 
de promovare a luat contactul cu reprezentanții media 
locali și naționali, și s-au stabilit diferite moduri de 
colaborare cu media. 

 contactare și stabilire parteneriate pentru proiect: casa 
studenților iași, primăria iași, etc – managerul de proiect 
a luat legătura cu diferiți parteneri cu care a stabilit 
parteneriate prin care s-au realizat multe din cheltuielile 
stabilite în buget. 

 Desfășurare campanie de promovare online și offline – 
în mediul online s-a creat pagina de eveniment unde s-au 
postat informații despre acces, promovare clipuri facute 
de artiști în care se promovează participarea lor la 
festival, clipuri youtube ale artiștilor invitați în recital, 
tragerea la sorți pentru ordinea de intrare în concurs. S-
au distribuit postările în diferite grupuri de pe mediul 



facebook. S-au trimis comunicate de presă care au fost 
preluate de majoritatea publicațiilor online și offline. În 
mediul offline, am distribuit, afișe, bannere. Voluntarii 
au purtat tricourile festivalului.  

 stabilire detalii organizatorice festival: scena festival, 
echipamente deservire scena, cazare și masa 
concurenți, etc – Pentru echiparea scenei s-au folosit 
echipamentele existente la CCS Iași. Echipa de însoțire 
concurenți a cercetat piața pentru locuri de cazare și 
masă, și a stabilit ca acestea să se desfășoare la caminele 
din complexul studențesc Tudor Vladimirescu. 

 contactare parteneri și realizare detalii organizatorice 
festival – echipa tehnică a stabilit necesarul de 
echipamente și a luat legătura cu Casa Studenților Iași, 
împreună cu care a stabilit nivelul de implicare a 
fiecăruia, astfel încât necesarul de echipament să fie 
asigurat. 

 stabilire detalii desfășurare festival: echipa de primire 
spectatori, echipa de prim ajutor, echipa tehnică 
scena, echipa de însoțire concurenți – s-au realizat 2 
sedințe a câte 3 ore, unde s-au stabilit ultimele detalii 
referitoare la desfășurarea festivalului. Fiecare echipa și-
a insușit sarcinile și au cautat soluții sa le pună în 
aplicare. 

 Desfășurare festival 27 - 28 mai – În cele 2 seri de 
festival s-au înregistrat un numar aproximativ de 300 și 
500 de persoane care au asistat la concurs și recitalurile 
din festival. Nu au fost probleme majore care să fie 
evidentiate. Orice problemă apărută a avut soluții de 
rezolvare, astfel încât totul a decurs conform planului. 
Prezența publicului în prima seară de festival a fost 
influențată negativ de prezența ploii. 

Rezultate obţinute (pe 
obiective) 

 5 artiști care au susținut recitaluri 

 peste 700 de spectatori participanți 

 12 concurenți care au participat la festival din Iași, 
Cluj, București, Galați 

 2 seri de concerte 

 1 banner 8x3 m afișat 

 50 tricouri distribuite 

 50 pixuri distribuite 

 50 carduri personalizate distribuite 

 30 de voluntari implicați 

Promovarea proiectului 
şi a finanţatorului 

https://www.facebook.com/rniasi 

Probleme/obstacole în 
desfă şurarea 
proiectului, sugestii 

Nu au fost probleme. 

Concluzii,  menţiuni Ajuns în cel de al IV-lea an în care se desfășoară, 

https://www.facebook.com/rniasi
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FOLK’N’IASI a devenit un nume cunoscut în mediul folk național. 
Prin aducerea în Iași a unor artiști cunoscuîi din țară și 
străinatate, festivalul a devenit cunoscut în rândul iubitorilor de 
muzică live. De la an la an numărul spectatorilor a crescut, ceea 
ce înseamnă că festivalul a crescut atât ca și calitate a artiștilor 
invitați cât și ca organizare. 

Anul acesta, festivalul a devenit concurs național la care 
au participat concurenți din patru centre universitare din 
România. Ne dorim ca în anii viitori să reușim să implicăm mai 
multe localități. 
Pentru edițiile viitoare, invitarea unor nume mai importante din 
mediul folk, va face ca festivalul să poată atrage la Iași mai mult 
public. O campanie de promovare la nivel național mai agresivă, 
va atrage mai mulți turiști către Iași în perioada festivalului. De 
asemenea, implicarea partenerilor locali în organizare cu câteva 
luni de zile înainte, este benefică festivalului. 

Lista documente, 
materiale atașate 

fotografii de la eveniment 

Responsabil proiect  Numele şi prenumele:   Referent   Căliman Adrian 
                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Denumirea proiectului 
2 Mai Ziua Tineretului - Concurs  Hip – Hop si Concurs de 
Streetball 

Locul și Perioada de 
desfășurare 

 2 – 4  mai ERA 

Organizator  CCS IASI 

Parteneri ERA 

Participanţi/beneficiari 100/36 

Total cheltuieli 0 

Suma decontată din 
bugetul MTS/ DJST/ 
DSTMB 

0 

Suma reprezentând 
contribuţie proprie şi 
sau atrasă 

0 

Concordanţa între 
obiectivele propuse şi 
ceea ce s-a realizat 

DA 

 
Indicatorii proiectului 

Indicatori  
stabiliţi pe 
obiective 

Denumire indicator 
Standard / 
Realizat 

Indicatori 
calitativi 

calitatea prestatiei 
artistice 
calitatea serviciilor de 
sonorizare si lumini 

ridicata 
ridicata 

Indicatori 
cantitativi 

nr voluntari 
nr spectatori 
nr concurenti 
nr artisti 

30 / 30 
100 / 250 
36 
36 

Indicatori 
financiari 

  

Descrierea activităţilor 
realizate  

Concert Hip Hop -Promovarea a 4 artiști printr-un concert 
hip hop în rândul a 100 de participanți, fiecare artist 
având în repertoriu câte 3 piese. 

 Concurs Streetball  -Promovarea unui mod sănătos de viață 
printr-un  concurs de streetball organizat cu 8 echipe a 
câte 4 jucători, în total 32 de tineri. 

Lista documente, 
materiale atașate 

fotografii de la eveniment 

Responsabil proiect  Numele şi prenumele:   Referent   Căliman Adrian 
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Denumirea proiectului 
Festivalul de Creație Vestimentară ART EAST ediția a 
II-a 

Locul și Perioada de 
desfășurare 

Casa de Cultură a Studenților , Palas,3-5 iunie 2017 

Organizator Casa de Cultură a Studenților Iași 

Parteneri Asociația Veils , Academia Show Models , ToadArt , 
Avon , Logotex , Wink , Branche , Impact Fm , 
gravez.ro, TeleM, Universitatea de Arte”George 
Enescu”, ARTIUM , La Corniche, Fenice Palas, Utopia 
Salon , Make-up Art Academy, Impact, StudioUp, Fleurs 
Boutique, Stefan Isarie Photography, TKN Store, S.V.A. 
Iasi,  

Participanţi/beneficiari Designeri reprezentanți ai Caselor de Cultură din 
București , Iași ,Galați, Cluj Napoca , Brașov , Chișinau. 

Total cheltuieli 921651 lei 

Suma decontată din 
bugetul CCS Iasi 

921651 lei 

Suma reprezentând 
contribuţie proprie şi sau 
atrasă 

0 

Concordanţa între 
obiectivele propuse şi 
ceea ce s-a realizat 

O1.Organizarea unui festival de creație vestimentară la 
nivel național  în perioada 3-5 iunie 2017.              
O 2.Implicarea unui numar de 3 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 . 

 
Indicatorii proiectului 

Indicatori  
stabiliţi pe 
obiective 

Denumire indicator 
Standard / 
Realizat 

Indicatori 
calitativi 

Îmbunătățirea 
calității  informației 

Cu 70% 

Indicatori 
cantitativi 

Număr de designeri 9 

 Număr de modele 45 

 
Număr de colecții 
vestimentare 

9 

 Număr afișe și pliante 150 



 
Număr  bloggeri 
modă 

2 

 Număr de invitați 5 

 
Număr de case de 
cultură prezente 

6 

 Număr premii  6 

 
Cadre didactice 
invitate 

1 

 
Număr 
fotografi/cameraman 

1/1 

 
Număr echipa make-
up and hair 

12 

 Număr participanți 73 

 Număr parteneri 22 

 
Număr tineri din 
mediul rural 

15 

 Număr de beneficiari 1000 

Indicatori 
financiari 

Cheltuieli/participant 
Cheltuieli/beneficiar 

132 lei/participant 
9,67 
lei/participant 

Descrierea activităţilor 
realizate  

    Evenimentul a fost organizat în perioada 3-5 iunie , în 
gradina Palas Iași. 
Au participat designeri din șase orașe:București, Galați, 
Chișinău, Cluj-Napoca, Brașov, Iași. 
Juriul a fost format din :Alin Gălățescu, analist modă , 
președinte juriu, Marius Seceleanu, Infofashion 
Romania,Cornelia Brustureanu, Facultatea de Arte 
Vizuale și Design Iasi,Monica Aștefănoaie-MakeupArt 
Academy,TKN STORE, Alexandra Tarkan. 
 
Juriul a deliberat: 
Cel mai bun model 
Locul I Diana Ioana Toma Iași 
Locul II Adriana Popovici Chișinău 
Locul III Mădălina Gului Vaslui 
Designeri 
Locul I Olga Cataraga Chișinău 
Locul II Damian Mihai București 
Locul III Mihaela Dvornic Chișinău 
Machiajul a fost asigurat de partenerii noștri ,Make-up 
Art Academy, hair, Utopia Salon . 
Câștigătorii au primit din partea sponsorilor ținute de zi, 
TKN Store, produse de make-up , Avon, aranjamente 
florale , Fleurs Boutique.Trofeul festivalului a fost 
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asigurat de gravez.ro. 
     

Rezultate obţinute (pe 
obiective) 

O1.Organizarea unui festival de creație vestimentară la 
nivel național  în perioada 3-5 iunie 2017.      

 Un spectacol organizat, 
 45 de modele, 
 9colecții, 
 9 designeri, 
 6 make-up artiști, 
 6 hair dresser, 
 1 fotograf, 1 cameraman, 
 5 voluntari . 

O 2.Implicarea unui numar de 3 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 București , 
 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 , „Grădina 
Zânelor”, a promovat  lucrările copiilor de la Colegiul 
Holban Iaș , copii cu nevoi speciale care s-au bucurat ca 
tablourile lor pot fi admirate într-o expoziție deschisă 
publicului. 

Promovarea proiectului şi 
a finanţatorului 

Promovarea evenimentului s-a realizat în rețeaua WINK, 
Branche, Impact fm pe materialele de promovare, afișe 
B3, invitații, stikere, pixuri personalizate, căni gravate.  
Evenimentul a fost promovat și pe pagina de fabook a 
evenimentului  
https://www.facebook.com/ARTEASTIASI/ dar si ONGS 
parteneri în promovare , ARTIUM , LSETH . 

Probleme/obstacole în 
desfăşurarea proiectului, 
sugestii 

Nu au fost 

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 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 

 poze eveniment . 

Responsabil proiect  Numele şi prenume: Consilier  Marinela Plăeșu 
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Denumirea proiectului School’s Out 

Locul și Perioada de 
desfășurare 

21 iunie 2017 

Casa de Cultura a Studenților Iași 

Organizator Casa de Cultura a Studenților, Iași 

Parteneri  

Participanţi/beneficiari 48-tineri 

Total cheltuieli 293.53 lei 

Suma decontată din 
bugetul C.C.S. 

293.53 lei 

Suma reprezentând 
contribuţie proprie şi 
sau atrasă 

0 

Concordanţa între 
obiectivele propuse şi 
ceea ce s-a realizat 

Unul dintre cele mai importante obiective a fost realizarea 
spectacolului,având și scop caritabil în colaborare cu cei 
de la Salvați Copii. Astfel, tinerii au putut să realizeze și 
un schimb intercultural, interacționând între ei, 
depășindu-și emoțiile pentru a urca pe scenă dar au înțeles 
și ideea de a dărui, strângându-se daruri pentru copii. 

 
Indicatorii proiectului 

Indicatori  
stabiliţi pe 
obiective 

Denumire indicator Standard / Realizat 

Indicatori 
calitativi 

calitatea prestației 
artistice 
calitatea serviciilor 
de sonorizare și 
lumini 

Foarte ridicată 
Foarte ridicată 

Indicatori 
cantitativi 

nr participanți 
nr spectatori 

48 
450 

Indicatori 
financiari 

Cheltuieli/participant 5 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 scena 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. 

Rezultate obţinute (pe 
obiective) 

Principalul obiectiv atins a fost realizarea spectacolului.  
Pe lângă acesta ne-am dorit să strângem pachete pentru 
copiii de la Salvați Copii – lucru ce s-a realizat cu succes, 
cursanții reacționând pozitiv la propunerea noastră. 



Promovarea proiectului 
şi a finanţatorului 

Evenimentul a fost promovat pe retelele de socializare. 

Probleme/obstacole în 
desfăşurarea 
proiectului, sugestii 

Nu au fost probleme de semnalat 

Concluzii,  menţiuni  

Lista documente, 
materiale atașate 

 

Responsabil proiect  Numele şi prenumele:  Referent    Alexandru Ignat 
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Denumirea proiectului Festivalul Interetnic ”Confluențe” ediția a X-a 

Locul și Perioada de 
desfășurare 

06-08 Octombrie 2017 Iași, Casa de Cultură a Studenților  

Organizator Casa de Cultură a Studenților 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 Poloneziloe 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.  

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 

 0,00 lei 

Suma decontată din 
bugetul MTS 

  0,00   lei 

Suma reprezentând 
contribuţie proprie şi 
sau atrasă 

 60 000      lei – contribuție a partenerului Asociația 
Italienilor din România – RO.AS.IT. 

Concordanţa între 
obiectivele propuse şi 

DA 



ceea ce s-a realizat 

 
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 
ridicata 
ridicata 

Indicatori 
cantitativi 

nr. zile festival  
nr.  voluntari implicati in 
organizare 
nr. artiști implicați 
nr. spectatori 
nr. organizatii implicate 
nr. arii cuprindere 
 

3 
20 
200 
400 
11 
 2 (muzică, 
dans) 
 

Indicatori 
financiari 

  

Descrierea activităţilor 
realizate  

În perioada 15 – 18 Octombrie 2015Casa de Cultură a 
Studenţilor Iaşi în parteneriat cu  Asociaţia Italienilor din 
România – RO.AS.IT. a derulat în Municipiul Iaşi și în 
localitatea Podul Iloaia Festivalul Interetnic 
„Confluenţe”, ediţia a VIII-a. 

Rezultate obţinute (pe 
obiective) 

În cadrul acestui proiect, un număr de 10 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 maniera corectă şi cu impact, 
s-a  creat  cadrul organizat sub forma unui festival cu o 
durată de două zile, în perioada 06 - 08 Octombrie 2018. 
Spectacolul sincretic comun a fost jucat în pe scena CCS 
Iași. Pe parcursul festivalului s-a  desfăşurat  o paradă 
ale 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 din festival 
difuzate pe postul național  TVR 1, intermediul 
publicației ”Siamo di Nuovo Insieme” a Asociației 
Italienilor din România – RO.AS.IT și pe site-ul 
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www.roasit.ro. 

Probleme/obstacole în 
desfăşurarea 
proiectului, sugestii 

Nu au fost . 

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, 
materiale atașate 

fotografii de la eveniment 

Responsabil proiect  Numele şi prenumele:      Petre Șușu 
                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Denumirea proiectului 
Spectacol aniversar „ De la Anotimpurile lui Vivaldi la 
Rapsodia lui Enescu „ – Marinica Botea și invitații săi 

Locul și Perioada de 
desfășurare 

Iași, 19 octombrie 2017, sala Gaudeamus 

Organizator Casa de Cultură a Studenților Din Iași, Primăria Municipiului 
Iasi si TVR Iași  

Participanţi/beneficia
ri 

500 de spectatori /200.000 telespectatori 

Total cheltuieli 1115.0 lei  

Suma decontată din 
bugetul MTS/C.C.S. 

6550.00 lei 

Suma reprezentând 
contribuţie proprie şi 
sau atrasă 

4600.00 lei 

Concordanţa între 
obiectivele propuse şi 
ceea ce s-a realizat 

DA 

 
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 30 de 
instrumentisti si a 
10 solisti de muzica 
populara 

100% 

Prezența a 500 de 
spectatori in sala si 
aproximativ 200.000 
de telespectatori  
 

100% 

Descrierea 
activităţilor realizate  

 Spectacolul aniversar „ De la Anotimpurile lui Vivaldi la 
Rapsodia lui Enescu „ – 45 de ani de activitate artistică  
Marinică Botea și invitații săi .  
Prima parte a spectacolului a inclus piese concertante Vivaldi, 
Sostakovici, Radetzki-Mars, Czardas Monti și melodii de 
Grigoraș Dinicu interpretate de orchestra „ Doina Carpaților „ 
a Casei de Cultură a Studenților Din Iași . 

A doua parte a spectacolului a inclus cantece și melodii de 
muzică populară cu soliști invitați : Laura Lavric, Nicolae și 
Isidor Glib, Claudia Martinică, Ștefan Pintilie, Constantin 
Bahrin , Ștefan Deaconiță , Cristinel Iordachioaia.   
Din cadrul orchestrei au facut parte un numar de 30 de 
instrumentiști – foști și actuali componenți ai orchestrei „ 
Doina Carpaților „ .  
Majoritatea instrumentiștilor au fost sau sunt studenți la 
Universitatea de Arte „ George Enescu „ din Iași . 
Spectacolul a fost transmis în direct pe TVR Iași urmând a se 
redifuza, 4 ore de emisie pe TVR 3. 
Cu acest prilej a fost realizat și un cd aniversar. 

Rezultate obţinute 
(pe obiective) 

Au fost atinse obiectivele propuse în acest proiect. 

Promovarea 
proiectului şi a 
finanţatorului 

Au fost realizate materiale promoționale pe care au fost 
aplicate logo-ul organizatorilor : Afișe, pagina de facebook 
Organizatorii au fost promovați și prin intermediul aparițiilor 
în media locală (anunțuri în presă și prezența la TVR Iasi ). 

Probleme/obstacole 
în desfăşurarea 
proiectului, sugestii 

Nu a fost cazul 

Responsabil proiect  Numele şi prenumele:       Dirijor  Botea Marinica  

 
 
 
 
 
 



 
 

Denumirea proiectului ROCK’N’IASI INDOOR 

Locul și Perioada de 
desfășurare 

27 – 29 octombrie 2017 

Casa de Cultura a Studenților Iași 

Organizator 
Casa de Cultura a Studenților Iași 
ASOCIAȚIA CULTURALĂ MOLDAVIA   

Parteneri ARTIUM, LSETH, TERIS, ASCIS, Centrul Cultural German, 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IAȘI 

Participanţi/beneficiari  500, 500, 300 spectatori pe seara, 107 voluntari si 
personal tehnic implicat, 17 trupe în recital  

Total cheltuieli 25725 lei 

Suma decontată din 
bugetul MTS/ DJST/ 
DSTMB 

25725 lei 

Suma reprezentând 
contribuţie proprie şi 
sau atrasă 

157.45 lei 

Concordanţa între 
obiectivele propuse şi 
ceea ce s-a realizat 

DA 

 
Indicatorii proiectului 

Indicatori  
stabiliţi pe 
obiective 

Denumire indicator 
Standard / 
Realizat 

Indicatori 
calitativi 

calitatea prestatiei 
artistice 
calitatea serviciilor de 
sonorizare și lumini 

ridicata 
ridicata 

Indicatori 
cantitativi 

nr voluntari 
nr spectatori 
nr trupe 

107 
500, 500, 
300 
17 

Indicatori 
financiari 

Cost / : 
Spectator = 25882.45 lei / 
1300 pers 

 
19,90 
lei/pers 

Descrierea activităţilor 
realizate  

În etapa de pregătire a festivalului s-a format o echipă 
coordonată de Căliman Adrian, echipa din care au facut 
parte tineri de la LSETH, MOLDAVIA, ASCIS, ARTIUM, 
TERIS. Organizarea festivalului a început în luna iunie 
2017, 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 Iași și astfel am avut programate 
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concerte cu 5 trupe din CCS. 
În locația de desfășurare a festivalului, s-au amenajat 
spații unde tinerii puteau sa faca face paiting, să 
participe la concursuri, să urmărească 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 107 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 
numărului maxim de persoane, 500, intrarea a fost 
oprită, chiar dacă mai existau doritori în afară CCS Iași. 

Rezultate obţinute (pe 
obiective) 

107 tineri implicati in organizarea evenimentului 
17 formatii 
1300 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 reusit care ar trebui multiplicat 

Lista documente, 
materiale atașate 

fotografii de la eveniment 

Responsabil proiect  Numele şi prenumele:    Referent  Căliman Adrian 
                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/rniasi
http://www.rockniasi.ro/
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Denumirea proiectului  Zilele Clubului de Muzică Richard Oschanitzky.  

Locul și Perioada de 
desfășurare 

Iaşi,  martie – decembrie 

Casa de Cultura a Studenților Iași 

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

Parteneri Universitatea de Arte „George Enescu” Iaşi 

Participanţi/beneficiari  Membrii Clubului de Muzică Richard Oschanitzky / 75 de 
tineri din Centrul Universitar Iaşi 

Total cheltuieli 4999.83 lei 

Suma decontată din 
bugetul C.C.S. 

4999.83 lei 

Suma reprezentând 
contribuţie proprie şi 
sau atrasă 

 

Concordanţa între 
obiectivele propuse şi 
ceea ce s-a realizat 

  DA 

 
Indicatorii proiectului 

Indicatori  
stabiliţi pe 
obiective 

Denumire indicator Standard / Realizat 

Indicatori 
calitativi 

Calitatea 
informațiilor 
realizate 

Foarte bună 

Indicatori 
cantitativi 

Participanți 
Număr momente 
Beneficiari 

45 
6 
1240 

Indicatori 
financiari 

  

Descrierea activităţilor 
realizate  

Ateliere de improvizație muzicală, Video –audiții, Dialoguri 
muzicale, Spectacole prezentate studenților din Iași 

Rezultate obţinute (pe 
obiective) 

45 tineri implicați în proiect 
Eveniment artistic - educativ pentru studenţii din Centrul 
Universitar Iaşi 
240 de tineri din Centrul Universitar Iaşi 

Promovarea 
proiectului şi a 
finanţatorului 

 

Probleme/obstacole în 
desfăşurarea 
proiectului, sugestii 

Nu au fost probleme de semnalat 

Concluzii,  menţiuni O foarte bună promovare a  Clubului de Muzică Richard 
Oschanitzky și a C.C.S. Iași la nivelul Centrului Universitar 
Iaşi; 
Promovarea tinerilor participanți 



 
 

 
 

Lista documente, 
materiale atașate 

Poze de la eveniment. 

Responsabil proiect  Numele şi prenumele:      Referent   Romeo Cozma 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



40 
 
 

Page | 40 
 

Denumirea proiectului Workshop Pictură şi Desen ConceptART  
 

Locul și Perioada de 
desfășurare Casa de Cultură a Studenţilor Iaşi 

15.sept -30.oct 2017 

Organizator 
Casa de Cultura a Studenților Iași, 
Clubului de Arte Vizuale “Concept Art” 

Parteneri  

Participanţi/beneficiari 
30 participanţi directi si 300 participanti indirecti (vizitatori) 
 

Total cheltuieli 1500 lei 

Suma decontată din 
bugetul MTS/ DJST/ 
DSTMB 

1500 lei 

Suma reprezentând 
contribuţie proprie şi 
sau atrasă 

0 

Concordanţa între 
obiectivele propuse şi 
ceea ce s-a realizat 

Organizarea, selectarea și înscrierea studenților din centrul 
Universitar Iași. 

O2.Implicarea unui numar de 30 de tineri în realizarea și 
promovarea unui nr. de 40 de lucrări de pictură și desen.  

O3.Informarea tinerilor din central universitar Iași  cu privire la 
activitățile culturale din cadrul CCS Iași. 
 

 
Indicatorii proiectului 

Indicatori  
stabiliţi pe 
obiective 

Denumire indicator Standard / Realizat 

Indicatori 
calitativi 

Calitativ workshop Foarte ridcat 

Indicatori 
cantitativi 

Nr paticipanti  30 tineri  

Indicatori 
financiari 

Participant  30 tineri x35 lei persoana 

Descrierea activităţilor 
realizate  15.sept -30.oct 2017 workshop  desen și grafică cu un numar 30 

persoane în cadul CCS Iaşi unde vor fi prezentate noțiunile de bază 

în desen și grafică iar studenţii participanţi vor acumula informaţii  

şi vor aplica în domeniul artelor vizuale, worshopul se va 

concretiza cu o expoziție unde studenţii işi vor prezenta lucrările 

realizate. Clubul de Arte Vizuale trebuie să pună la dispoziţie 

materialele necesare şi trainer . 

23.11 -18.12.2017 curs pictură şi compoziţie cu un numar 30 



 
 

 
 

persoane în cadul CCS Iaşi unde vor fi prezentate noțiunile de bază 
în culoare și noțiuni de compoziţie artistică în domeniul picturii, 
iar studenţii participanţi vor acumula informaţii  şi vor aplica în 
domeniul artelor vizuale, worshopul se va concretiza cu o 
expoziție unde studenţii işi vor prezenta lucrările realizate. 

Rezultate obţinute (pe 
obiective) 

Un nr de 30 de cursanți au realizat un nr de 40 de lucrări de 
pictură și desen.  

Promovarea 
proiectului şi a 
finanţatorului 

 

2 expozitii și un catalog  “ConceptART 10 ani” 

Probleme/obstacole în 
desfăşurarea 
proiectului, sugestii 

Nu au fost 

Concluzii,  menţiuni  

Lista documente, 
materiale atașate 

 fotografii de la evenimet.  

Responsabil proiect  Numele şi prenumele:  Pictor scenograf   Daniel Moisii 
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Denumirea proiectului Festivalul National Studentesc de Film de ScurtMetraj FILMSTUD 
 

Locul și Perioada de 
desfășurare Casa de Cultură a Studenților Iași 

20 -22 octombrie 2017 

Organizator 
Casa de Cultura a Studenților Iași 
Clubului de Arte Vizuale “Concept Art” 

Parteneri  

Participanţi/beneficiari 
90 participanți directi si 500 participanți indirecți (spectator) 
 

Total cheltuieli 7999.11 lei 

Suma decontată din 
bugetul MTS/ DJST/ 
DSTMB 

7999.11 lei 

Suma reprezentând 
contribuţie proprie şi 
sau atrasă 

0 

Concordanţa între 
obiectivele propuse şi 
ceea ce s-a realizat 

Organizarea, select area și prezentarea filmelor din concurs 
FILMSTUD Iași. 

O2.Implicarea unui numar de 60 de tineri voluntari în realizarea și 
promovarea festivalului. 

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 

Caitate festval foarteridicat 

Indicatori 
cantitativi 

Nr.participanti  90 detineri 

Indicatori 
financiari 

Nr. participanti 90 pers x45 lei x3 zile 

Descrierea activităţilor 
realizate  

Cea de-a VIII-a ediție a Festivalului Național de Film de Scurtmetraj 
FILMSTUD a avut loc pe data de octombrie 2017, la Casa de Cultură 
a Studenţilor Iaşi. Pentru prima dată în istoria festivalului, sala a 
devenit neîncăpătoare datorită numărului mare de spectatori veniți 
la proiecție. 
În prima parte a serii a avut loc proiecția unui calup de spot-uri 
publicitare, iar în cea de-a doua parte a avut loc competiția și 



 
 

 
 

premierea scurtmetrajelor nominalizate în această ediție. 
Juriul din acest an a fost format din actorul Constantin Puşcaşu, 
directorul festivalului, Daniel Moisii, lectorul universitar Lavinia 
German și actorul ieșean Cătălin Cucu. Juriul a acordat premiile 
pentru cele 4 categorii competiționale: „Film liceu”,   
„Documentar scurt”, „Creație” și „Animație”. 
În acest an s-au înscris în competiție studenți de la UNATC 
(București), Universitatea Bábeș Bolyai (Cluj-Napoca), 
Universitatea „George Enescu” (Iași), Cineclubul Studențesc 
(Reșița), cât și tineri amatori, pasionați de film din Iași, Bistrița, 
Piatra Neamţ, Bacău şi Galaţi.  
Festivalul este un eveniment anual, competitiv, nespecializat, 
organizat de Casa de Cultură a Studenţilor Iaşi. Acest festival susţine 
tinerii pasionaţi de film de scurtmetraj şi încurajează consumul de 
scurtmetraje de calitate în special în rândul publicului tânăr. 
Partenerii festivalului au fost Ministerul Tineretului și Sportului 
(MTS), Casa de Cultură a Studenților Iași, Uniunea Studenților din 
România (USR) și Clubul Concept Art Iași. 

Rezultate obţinute (pe 
obiective) 

Un nr de 30 filme înscrise în concurs, din care au intrat în 
competiție, 30 filme (3 animații, 5 documentare scurte și 22 
scurtmetraje realizate de studenţi şi elevi; 
 sau oferit premii după cum urmează: 
 Câștigătorii festivalului FILMSTUD, ediția a VIII-a, au fost: 
1. Secțiunea liceu: 
Premiul I - Romila Răzvan 
Premiul II - Theofilopoulos Maria 
Premiul III - Ilie Răzvan Sorin 
2. Secțiunea Animatie: 
Premiul I – Ionița Iulia Petronela 
Premiul II - Petrenco Valeria 
Premiul III - Petean Bogdan 
3. Secțiunea Documentar: 
Premiul I - Onofrei Bogdan 
Premiul II - Balbarau Andrei 
Premiul III - Lupu Marian George 
4. Secțiunea Scurt-metraj 
Premiul I - Răzvan M. Lupașcu 
Premiul II - Zaharia Ștefan 
Premiul III - Duda Camelia 
Premiul Juriului - Gabor Andras 
 

Promovarea 
proiectului şi a 
finanţatorului 

 
Spot-ul 
FILMSTUDhttps://www.youtube.com/watch?v=hIsy05k3XNQ 
Pagina de FB a festivalului: https://www.facebook.com/FILMSTUD-
174423312638394/ 
http://iasifun.ziaruldeiasi.ro/filmstud-festival-national-de-scurt-
metraj-la-iasi-editia-2017/163614/ 
https://www.bzi.ro/filmstud-2017-cele-mai-bune-scurt-metraje-
romanesti-vor-fi-proiectate-la-casa-de-cultura-a-studentilor-din-
iasi-video-625077 
http://www.ziare.com/ziare-iasi/stiri-actualitate/filmstud-2017-

https://www.facebook.com/FILMSTUD-174423312638394/
https://www.facebook.com/FILMSTUD-174423312638394/
http://iasifun.ziaruldeiasi.ro/filmstud-festival-national-de-scurt-metraj-la-iasi-editia-2017/163614/
http://iasifun.ziaruldeiasi.ro/filmstud-festival-national-de-scurt-metraj-la-iasi-editia-2017/163614/
https://www.bzi.ro/filmstud-2017-cele-mai-bune-scurt-metraje-romanesti-vor-fi-proiectate-la-casa-de-cultura-a-studentilor-din-iasi-video-625077
https://www.bzi.ro/filmstud-2017-cele-mai-bune-scurt-metraje-romanesti-vor-fi-proiectate-la-casa-de-cultura-a-studentilor-din-iasi-video-625077
https://www.bzi.ro/filmstud-2017-cele-mai-bune-scurt-metraje-romanesti-vor-fi-proiectate-la-casa-de-cultura-a-studentilor-din-iasi-video-625077
http://www.ziare.com/ziare-iasi/stiri-actualitate/filmstud-2017-cele-mai-bune-scurt-metraje-romanesti-vor-fi-proiectate-la-casa-de-cultura-a-studentilor-din-iasi-video-6984067
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cele-mai-bune-scurt-metraje-romanesti-vor-fi-proiectate-la-casa-
de-cultura-a-studentilor-din-iasi-video-6984067 
http://stiridinbanat.ro/2017/10/17/festivalul-national-de-film-de-
scurt-metraj-filmstud-2017/ 

Probleme/obstacole în 
desfăşurarea 
proiectului, sugestii 

Nu au fost 

Concluzii,  menţiuni  

Lista documente, 
materiale atașate 

 fotografii de la evenimet.  

Responsabil proiect  Numele şi prenumele: Pictor  scenograf    Daniel Moisii 
 
 

http://stiridinbanat.ro/2017/10/17/festivalul-national-de-film-de-scurt-metraj-filmstud-2017/
http://stiridinbanat.ro/2017/10/17/festivalul-national-de-film-de-scurt-metraj-filmstud-2017/
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Denumirea proiectului Tabara de Creație CONCEPTART 

Locul și Perioada de 
desfășurare 

13-18 septembrie 2017 
Muncel 

Organizator Casa de Cultură a Studenților Iași 

Parteneri  

Participanţi/beneficiari 15 tineri 

Total cheltuieli 5725 lei 

Suma decontată din 
bugetul C.C.S. 

5725 lei 

Suma reprezentând 
contribuţie proprie şi sau 
atrasă 

0 

Concordanţa între 
obiectivele propuse şi 
ceea ce s-a realizat 

Toate obiectivele propuse au fost realizate, avand loc zilnic 
activitati ce i-au ajutat pe tineri să-și dezvolte creativitatea. 
Pe partea de arte vizuale s-au urmârit documentare despre arta 
contemporană și sa discutat liber fiecare prezentând părerea sa 
despre noile tendințe în arta modernă. 
S-au realizat câte 2 lucrâri de participant iar cei 3 fotografi au 
realizat materiale documentare despre atmosfera din tabără 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 
 

15 
 

Indicatori 
financiari 

participant 
75 lei/pers/zi  X  5 
zile 

Descrierea activităţilor 
realizate  

Tabară de creație a oferit tinerilor un spațiu optim de recreere 

și de petrecere a timpului, luând parte la diverse activități 

educative și creative în același timp. 

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

pe tineri atenți la ceea ce au de fșcut.  

Categoriile de activităţi care s-au derulat în cadrul proiectului 
„Tabară de Creație 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 tabară 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 1 -
10 septembrie 2017 s-a asigurat participarea tinerilor la etapa 
de preselecţie. Apoi persoanelor selectate li s-a asigurat 



 
 

 
 

necesarul de materiale și logistică necesare realizări lucrărilor 
de artă, masă și cazarea. 
În perioada  19.10 – 20.11.2017 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 20 
Noiembrie 2017. 
 

Rezultate obţinute (pe 
obiective) 

 Peste 300 studenţi  vor vizualiza expoziția din cadrul C.C.S Iaşi, 
3 ONG vor colabora la promovarea evenimentului în 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 

                                                                                                                                                                                                                                                

Probleme/obstacole în 
desfăşurarea proiectului, 
sugestii 

Nu au fost probleme de semnalat. 

Concluzii,  menţiuni Acesta a fost un  eveniment  reușit ce ar trebui multiplicat 
având în vedere beneficiile aduse asupra tinerilor viitori artiști. 
Astfel de evenimente nu numai ca 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 

Poze 

Responsabil proiect  Numele şi prenumele:   Pictor scenograf   Daniel Moisii 
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Denumirea proiectului STUDENȚIADA 

Locul și Perioada de 

desfășurare 

Campusul Tudor Vladimirescu și Casa de Cultură a Studenților Iași  

16-22 octombrie 

Organizator Casa de Cultură a Studenților Iași 

Parteneri Uniunea Națională a Studenților din România (UNSR) 

Participanţi/beneficiari Studenți și tineri din mediul universitar ieșean 

Total cheltuieli 18999.55 lei 

Suma decontată din 

bugetul MTS/C.C.S. 
18999.55 lei 

Suma reprezentând 

contribuţie proprie şi sau 

atrasă 

 

Concordanţa între 

obiectivele propuse şi 

ceea ce s-a realizat 

Da 

 

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% 

Indicatori 

cantitativi 

Prezența a 4000 de 

studenți din organizațiile 

studențești la 

evenimentele organizate 

în cadul 

STUDENȚIADA 

4000 / 3500 

Prezența a 500 de 

spectatori la 

evenimentele care s-au 

desfășurat în Sala 

1000/ 800 
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Gaudeamus a Casei de 

Cultură a Studenților 

 

Prezența a 13 de 

organizații studențești la 

evenimentele 

STUDENȚIADA 

 

25 / 21 

Indicatori 

financiari 

Cheltuieli/participant 

Cheltuieli/beneficiar 

9.25 lei/participant 

7.4  lei/beneficiar 

Descrierea activităţilor 

realizate  

Luni – 16 octombrie 
·         Conferința de presă – 14:00 – Casa de Cultură a 

Studenților 

·         Manifest pentru educație – Facultatea de Inginerie 

Chimică și Protecția Mediului, Universitatea Tehnică 

„Gheorghe Asachi” din Iași, ora 21:00. „În fața educației, 

suntem toți EGALI?!” 
  

Marți – 17 octombrie 

·         PUB QUIZ – 18:00, Coopers Lounge (Campus „Tudor 

Vladimirescu”). 
  

Miercuri, 18 octombrie 
·         Seară cultural-tradițională Românească – Campus 

„Tudor Vladimirescu” în spatele căminelor T 5-6, 17:00-

22:00. 

                                                                                                          

                 

Joi, 19 octombrie 
·         Seară de film – 20:00 – Simultan în cadrul celor 3 

universități implicate în festival (Universitatea de Științe 

Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și nu în ultimul 

rând Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași.). 

  

Vineri, 20 octombrie 
·         STUDex – 15:00, „Sala Verde”, Universitatea de Științe 

Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la 

Brad”, Conferință motivațională „Tineri de succes – studtalks”. 

  

Sâmbătă, 21 octombrie 
·         BIG Game – 14:00 – 16:00, Grădina Botanică 

„Anastasie Fătu”. 
  

Duminică, 22 octombrie 
·         Drift show,Parcarea ICPM ora 12:00. 

·         Petrecerea organizatorilor – ora 22:00,  Club TRIBO 

(Campus „Tudor Vladimirescu”). 
  



 
 

 
 

Joi, 19 octombrie - Duminică 22 octombrie: 
·         Competiții sportive – Baza sportivă a Universității 

Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași. 
  

Vineri, 27 octombrie – Duminică 29 octombrie: 
·         Training „Management organizațional” – 25 participanți 

·         Training „Accesare fonduri linii finanțare pentru studenți 

și tineret” – 25 participanți 

  

Rezultate obţinute (pe 

obiective) 

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. 1 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.   evenimente cultural – artistice în sala Gaudeamus a Casei de 

Cultură a Studenților care vor 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. 1 acțiune de plantare – ca parte importantă în educarea tinerilor cu 

privire la importanța protejării mediului înconjurător. 

In 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 

Promovarea proiectului 

şi a finanţatorului 

 

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 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 
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presă, să existe și o vizibilitate suficientă a proiectului și a sprijinului. 

Au fost realizate materiale promoționale pe care au fost utilizate logo-ul 

finanțatorului și al proiectului: 

- Afișe, 

- Insigne, 

- Flayere, 

- Bannere 

- Rollap-uri 

- Agende 

- Pix-uri 

- Memorie Stick-uri 

Finanțatorul și proiectului au fost promovate și prin intermediul 

aparițiilor în media locală(Ziarul de Iași, Bună Ziua Iași, Iași TV LIFE, 

APOLLONIA TV, Evenimentul Regional al Moldovei, Radio Iași, Viva 

FM, TVR Iași etc). Finanțatorul și proiectul au fost promovate și prin 

intermediul social-media și pe paginile de socializare ale studenților. 

Probleme/obstacole în 

desfăşurarea proiectului, 

sugestii 

Nu au existat probleme. 

Concluzii,  menţiuni 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 cd poze eveniment și cate un exemplar din materialele de 

promovare: afiș, stikere, pixuri, mash, banner, brelocuri, insigne, roll-up, 

pliante 

Responsabil proiect  Numele şi prenumele: Referent Mihai Diana-Vasilica, Robert Manole 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Denumirea proiectului Festivalul studențesc uniFEST ediția a XVI-a, 2017 

Locul și Perioada de 

desfășurare 

Iași, 1 noiembrie – 15 decembrie 2017 

Casa de Cultura a Studenților Iași 

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 30975.26 lei lei 

Suma decontată din 

bugetul CCS Iasi 
30975.26 lei lei 

Suma reprezentând 

contribuţie proprie şi 

sau atrasă 

6000 lei 

Concordanţa între 

obiectivele propuse şi 

ceea ce s-a realizat 

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

domeniul cultural-artistic. 

Prin îndeplinirea acestui obiectiv am reușit creșterea 

interesului și participarea studenților la acțiuni culturale și 

artistice, de tipul piese de teatru, vizite la muzee, vizionare de 

film, participare la concerte. 

O.S.2. – Dezvoltarea personală a studenților folosind metode 

de educație interactivă non-formală.  

Studenții au dobândit noi abilități practice și cunoștințe 

teoretice, în urma participării la workshop-uri cu diverse 

tematici de interes pentru studenți și training-uri. 

O.S.3. -  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.4. – 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.5. – Conștientizarea importanței practicării sportului în 

vederea unei vieți active și sănătoase. 
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Prin îndeplinirea acestui obiectiv am reușit să le prezentăm 

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 
Cu 95% 

Indicatori 

cantitativi 

Număr de ONG-uri 

implicate 
14 

 
Număr de universități 

implicate 
5 

 
Număr de evenimente 

organizate 
17 

 
Număr afișe, pliante, 

stikere 
7000 

 
Număr conferințe de 

presă 
1 

 

Număr de rețele de 

socializare utilizate 

pentru promovare 

15 

 
Număr de evenimente 

culturale organizate 
10 

 
Număr de 

coordonatori 
6 

 
Cadre didactice 

invitate 
1 

 Număr fotografi 5 

 Număr participanți 4000 

 
Număr beneficiari 

direcți 
5000 

 
Număr beneficiați 

indirecți 
20.000 

 Număr parteneri 10 

Indicatori 

financiari 

Cheltuieli/participant 

Cheltuieli/beneficiar 

9.25 lei/participant 

7.4  lei/beneficiar 



 
 

 
 

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 – Conferința de deschidere a evenimentului.  

La această activitate au fost invitați partenerii proiectului și 

grupul țintă. În cadrul conferinței, cei care au fost prezenți, au 

fost informați cu privire la evenimentele ce urmează a fi 

desfășurate. La conferința de deschidere am pregătit pentru 

participanți suc, apă și fursecuri. 

A2 –  Vernisaj pictură și fotografie  

În cadrul acestui eveniment, studenții de la UNAGE și-au 

prezentat lucrările de sculptură, fotografie și pictură alături de 

lucrările realizate de membrii clubului de arte vizuale Concept 

Art din cadrul CCS Iași. Tema vernisajului a fost călătoria 

văzută prin ochii artiștilor. 

A3 – Ziua Lucrătorului de Tineret  

În cadrul acestui eveniment am organizat un treasure hunt în 

Casa de Cultură a Studenților, în birourile referenților, 

directorului, secretariat, sălile de spectacole și repetiții, cu 

scopul de a familiariza studenții cu spațiile CCS și cu facilitățile 

din punct de vedere cultural – artistic oferite. Ne-am dorit să 

fie un treasure hunt interactiv, în care studenții să afle lucruri 

noi, dar să se și distreze. Participanții s-au organizat în echipe 

formate din maximum cinci studenți, ce au avut o serie de 

sarcini de îndeplinit în decursul unei zile. In urma efectuării 

sarcinilor, echipele au primit indicii care i-au ghidat către 

anumite locații. Scopul acestei activități este de a dezvolta 

spiritul competitiv, abilitățile de lucru în echipă, abilitățile de 

orientare și socializare. La acest eveniment s-au înscris 200 de 

studenți atât din organizațiile studențețti cât și din afara ONG-

urilor, care au aflat de eveniment de pe pagina de socializare a 

festivalului. 

-Umor studențesc  

Seara 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 îi provoca astfel pe 

participanți să fie cât mai creativi. 

A4 – Lanț uman  

Activitatea s-a desfășurat pe pietonalul Ștefan cel Mare și a 

presupus crearea unui lanț uman care să marcheze dorința 

tinerilor de socializare, de cunoaștere și de dezvoltare. 
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- Lansare 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 aborarea 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. 

A5 – Concert în aer liber  

În cadrul evenimentului CCS 60, eveniment care marchează 

împlinirea a 60 de ani de la înființarea Casei de Cultură a 

Studenților Iași, s-a organizat un concert în aer liber, la care 

invitați speciali au fost cei din trupa Vama.  În cadrul 

festivalului am promovat acest eveniment în rândul studenților 

și nu numai, și ne-am implicat în organizarea concertului. 

A6 – Organizarea evenimentului Susține artiștii ieșeni 

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 artiști consacrați 

precum Walter Ghicolescu, Paul Arva, Studio ASA și trupa 

Outstorm. 

A7 – Umor′n Iași   

Spectacol de stand-up la care au participat și câștigătorii de la 

seara de umor studențesc, însă invitații principali au fost Bobi 

Drumitaș, Adi Bobo și Serghei. Evenimentul a devenit unul 

caritabil deoarece invitații principali și-au dorit să susțină un 

tânăr cu mult umor, dar cu o problemă locomotorie. 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. 

A8 – Organizarea unei seri de teatru  

În cadrul serii de teatru, studenții de la UNAGE au jucat 2 piese 

de teatru „Oameni și șoareci” și „Terorism”. 



 
 

 
 

A9 – Spectacol internațional de dans – Româno - Coreean  

Spectacolul internațional Româno – Coreean este la ediția a IV-

a și a devenit un eveniment important în cadul uniFEST Iași. 

Prin acest eveniment se dorește promovarea valorilor 

tradiționale românești precum și cele ale culturii coreeene. 

Momentele reunite în acest spectacol vor fi dintre cele mai 

diverse, de la momente artistice clasice până la cele moderne, 

purtându-ne pe meleagurile continentului asiatic cât și prin 

specificul cultural propriu. Mai mult decât atât, au fost 

prezenți tineri care au făcut demonstrații de arte marțiale din 

Coreea. Pe scena Gaudeamus au urcat și trupe de dans din 

cadrul Casei de Cultură a Studenților Iași – The Sky, Quasar, 

Seoul Beat, Ansamblul folcloric “Doina Carpaților”. 

A10 – 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. Acțiunea a fost 

planificată pentru data de 11 noiembrie, dar din cauza 

condițiilor nefavorabile de mediu, acțiunea a fost reprogramată 

pentru data de 18 noiembrie. 

A11 – Organizarea unui spectacol de dans  

Spectacolul studențesc de dans este un eveniment prin 

intermediul căruia ne-am propus să promovăm studenții 

talentați la dans și să le insuflăm interesul pentru dans 

studenților prezenți în sală. Ne-am propus ca pe scena 

Gaudeamus atât trupele de dans din cadrul Casei de Cultură a 

Studenților, cât și trupele de dans care s-au făcut remarcate în 

cadrul Festivalul Artei și Creației Studențești – Gaudeamus. 

Pentru cei care urcă pe scenă dansul este un mod de relaxare, 

de destindere, un mod de a te descărca de energiile negative, 

reprezintă disciplină și educație, dar și un mod de a face 

mișcare, iar acest aspect ne-am dorit să îl prezentăm 

studenților care prezenți la acest eveniment.  

În urma solicitărilor de repunere în scenă a spectacolului oferit 

de trupele de dans ale CCS Iași în cadrul evenimentului CCS 60, 

am decis ca repunerea în scenă a spectacolului să se întâmple 

în cadrul uniFEST. Seara de dans a fost un eveniment de succes 

deoarece tinerii au avut ocazia să vadă un spectacol unic în 
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sala Gaudeamus a CCS Iași. 

- Organizarea unei compeții 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. 

A12 – MOFT în UNIFEST  

În cadrul acestui eveniment am lansat o campanie de 

conștientizare a studenților cu privire la importanța culturii 

în viața tinerilor. 

In cadrul acestei activități am facilitat accesul studenților la 

teatru, muzeu, film, operă, ateneu și filarmonică. 

A13 – Party de final – Blue party  

Evenimentul de încheiere al festivalului uniFEST a fost 

petrecerea organizată în Hunter′s Pub și care a avut drept dress 

code culoarea albastră. La petrecere au participat 

organizatorii, echipa de coordonare și organizațiile studențești 

implicate în organizarea festivalului.  

A14 – Evaluarea proiectului  

Această activitate s-a realizat printr-o serie de întâlniri între 

solicitant și parteneri pentru evaluarea internă a proiectului. 

Rezultate obţinute (pe 

obiective) 

Rezultate obținute: 

5. 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. 

6. 1 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  

7. 5 evenimente cultural – artistice în sala Gaudeamus a 

Casei de Cultură a Studenților care vor 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. 

8. 1 competiție de treasurehunt – ca metodă de petrecere a 

timpului în aer liber și de cunoaștere a CCS, dar și ca 

metodă de educație non- formală. 

9. 1 acțiune de plantare – ca parte importantă în educarea 

tinerilor cu privire la importanța protejării mediului 

înconjurător. 

In 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 

Promovarea 

proiectului şi a 

finanţatorului 

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 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. 

In 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: roll-up-uri, bannere, mesh, pliante, 

afișe, stikere, pixuri personalizate, brelocuri și insigne 

personalizate, care au fost distribuite în campania de 

promovare. 

Probleme/obstacole în 

desfăşurarea 

proiectului, sugestii 

Acțiunea de plantare a fost amânată din cauza condițiilor 

meteo nefavorabile care au făcut imposibilă desfășurarea 

acțiunii de plantare. Ne propunem ca la ediția următoare să 

planificăm în programul festivalului 2 zile pentru acțiunea de 

plantare. 

Concluzii,  menţiuni Scopul festivalului Unifest este diversificarea metodelor de 

petrecere a timpului liber în rândul studenților. 

https://www.facebook.com/UNIFESTIASI/
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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 eveniment. 

Responsabil proiect  Numele şi prenume:  Referent Căliman  Adrian   Livia Bibire 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Denumirea proiectului Spectacolul Călatorie  în Timp trupa The Sky 

Locul și Perioada de 
desfășurare 

Iasi, CCS Iasi, Sala Gaudeamus 12 noiembrie 
 

Organizator Casa de Cultură a Studenților Iași 

Parteneri  

Participanţi/beneficiari 130 de  artiști, voluntari și personal tehnic  / 400 de 
spectatori și ~  50.000 de telespectatori și cei ce au vizionat 
online evenimentul 

Total cheltuieli 1896.08 lei 

Suma decontată din 
bugetul C.C.S. 

1896.08 lei 

Suma reprezentând 
contribuţie proprie şi 
sau atrasă 

0 

Concordanţa între 
obiectivele propuse şi 
ceea ce s-a realizat 

S-a realizat: 
- Promovarea activităților cultural artistice la nivel local 
prezente în CCS Iași , activități axate în special pe dans, 
muzică, teatru, arte vizuale, modă;  
- s-a cuantificat interesul şi potenţialul existent la nivelul 
anului 2017 în rândul tinerilor ce activează în CCS 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 
CCS 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 
 

130 de  artiști, 
voluntari și  
personal tehnic 

Indicatori 
financiari 

Cheltuieli/participant 
14,59 lei / 
participant 

Descrierea activităţilor 
realizate  

S-a realizat un spectacol denumit “Călătorie în Timp” în regia 

lui Adrian Stefan, realizat special pentru aniversarea Casei de 

Cultură a Studenților Iași – 60 de ani. 

În acest spectacol s-au angrenat toate Trupele Și Cluburile de 

dans , muzică, teatru, arte vizuale, modă, etc existente în 

Casa de Cultură a Studenților Iași, cât și personalul 

administrativ .  

Un spectacol ce i-a purtat pe spectatori și telespectatori într-

o călătorie în adâncurile istoriei, pornind de la Adam și Eva, 
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prin timp și locuri, în căutarea dragostei adevarate, dragostei 

pecetluite, un spectacol crescut din sudoarea a peste 120 de 

artiști participanți, un spectacol de mare calitate artistică, cu 

înaltă încărcătură emoționala și imagistică , ce a atras ropote 

de apauze la finalul spectacololui .  

Rezultate obţinute (pe 
obiective) 

Un aport de imagine pentru  CCS Iași; 
Mărirea interesului și vizibilității activităților și acțiunilor 
desfășurate în CCS Iași; 
Prin acest spectacol artiștii și-au îmbunătățit abilitățile 
artistice, au învățat să lucreze organizat și intereacționeze 
social și artistic cu ceilalți artiști implicați – realizându-se 
astfel și un schimb de experiență și de pareri; 
Impactul a fost unul pozitiv pentru cei care au luat parte la 
spectacol, participantii fiind extrem de multumiti de ceea ce 
au reusit să învețe și să creeze în zilele premergătoare 
spectacolului iar spectatorii i-au primit cu lungi aplauze; 

Promovarea 
proiectului şi a 
finanţatorului 

 

Probleme/obstacole în 
desfăşurarea 
proiectului, sugestii 

Nu au fost probleme de semnalat. 

Concluzii,  menţiuni Un eveniment reușit ce ar trebui multiplicat avand în vedere 
beneficiile aduse asupra tinerilor și studenților ce activează în 
CCS 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 

Poze de la eveniment. 

Responsabil proiect  Numele şi prenumele:    Referent  Ștefan Adrian 
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Denumirea proiectului IAȘI GUITAR FESTIVAL 

Locul și Perioada de 
desfășurare 

CASA DE CULTURĂ A STUDENȚILOR IAȘI 17/18/19 noiembrie 

Organizator CASA DE CULTURĂ A STUDENȚILOR IAȘI 

Parteneri ASOCIAȚIA EXCELENȚA PE PORTATIV / BIBLIOTECA CENTRALĂ 
UNIVERSITARĂ 

Participanţi/beneficiari STUDENTI/ELEVI 

Total cheltuieli 9400.80 lei 

Suma decontată din 
bugetul C.C.S. 

9400.80 lei 

Suma reprezentând 
contribuţie proprie şi 
sau atrasă 

0 

Concordanţa între 
obiectivele propuse şi 
ceea ce s-a realizat 

DA 

 
Indicatorii proiectului 

Indicatori  
stabiliţi pe 
obiective 

Denumire indicator Standard / Realizat 

Indicatori 
calitativi 

Calitatea workshop-
urilor/concerte 

Foarte ridicat 

Indicatori 
cantitativi 

Nr. de participanți 
Nr. Membrii juriu 
Nr. de workshop-uri 
susținute 

30 
5 
1 
 

Indicatori 
financiari 

Cheltuieli participanti 316 lei/participant 

Descrierea activităţilor 
realizate  

Festivalul s-a desfășurat pe durata a 3 zile(17, 18 si 19 nov 
2017). În prima zi a avut loc începând cu orele 18.00 recitalul 
extraordinar de chitară clasică susținut de ansamblul de chitare 
al Academiei de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca. 
Pe scenă au urcat 16 chitariști care au interpretat un program 
artistic din sfera muzicii clasice, sub conducerea muzicală a 
conf. univ. dr. Constantin Andrei. 
În deschidere a fost invitat un duo inedit de chitară clasică 
(lect. univ. dr. Daniel Dragomirescu) și clarinet (prof. univ. dr. 
Doru Albu) care a susținut un microrecital de Astor Piazzola. 
Concertul a avut loc în Aula Bibliotecii Centrale 
Universitare ''Mihai Eminescu'' din Iași.  
Sâmbată,18 noiembrie de la ora 14 a început concursul de 
chitară electrică la care au participat 8 concurenți din orașele 
Iași și București. 
Echipa de jurizare pentru concursul de chitară electrică a fost 
formată din: 
Daniel Dragomirescu – lector universitar doctor (Univ.G.Enescu 
Iași); 
Dan Spînu – conferențiar universitar doctor(Univ.G.Enescu Iași); 



 
 

 
 

Petran Paveliuc – profesor chitară (Casa de Cultură a 
Studenților Iași); 
Andrei Roșulescu – profesor de chitară (Cluj); 
Nicu Pățoi – profesor de chitară (București). 
În urma deliberării, locul 1 a revenit tinerilor: Alec Rădulescu 
(București) și Robert Ciubotaru (Iași). 
Sâmbată începând cu ora 18.00 a avut loc concertul FICS Jazz 
& Pop Orchestra intitulat „Istoria muzicii ușoare românești 
1970 - 2000”. Ansamblul FICS este format din 15 studenți ai 
Universității de Arte “George Enescu” Iași  și este coordonat 
de conferențiar universitar doctor Dan Spînu. 
Duminică, 19 noiembrie, de la ora 15.00 a avut loc un Master 
class de chitară bass susținut de Adrian Ciuplea, basistul 
formațiilor Platonic Band și Vița de Vie din București în sala 
studio din Casa de Cultură a Studenților Iași. La acest workshop 
au participat 18 studenți și s-a desfășurat pe parcursul a 2 ore 
și 30 minute. 
Duminică, 19 noiembrie, de la ora 17.00 a avut loc lansarea de 
carte „Cartea Arpegiilor, studii pentru chitară electrică”, scrisă 
de Andrei Roșulescu (Cluj) și Iarina Copuzaru (Cluj). Lansarea a 
avut loc la Librăria Carturești din Palas Mall și au participat 
peste 30 tineri chitariști și profesori de la Facultatea de 
Interpretare Muzicală din cadrul Universității G. Enescu Iași 
(secția Chitară clasică și secția Muzică ușoară și jazz). 
Duminică, 19 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 câștigătorul concursului de chitară 
electrică IAȘI Guitar Festival ediția a 9-a: Vlad Prisăcariu 
(Onești). 
Începand cu ora 19:45 au urcat pe scena PLATONIC Band din 
Bucurști. La concert au participat aproximativ 400 spectatori 
iar în mediul online au fost peste 36.000 interacțiuni și 5.000 
vizualizări la materialele promovate pe Facebook. 
 

Rezultate obţinute(pe 
obiective) 

Rezultatele obținute au fost urmatoarele: 
- s-a cultivat simțul artistic al publicului ieșean, promovând 
cultura muzicală și dezvoltând interesul pentru acest gen de 
manifestări de la ediție la ediție. 
- au fost promovaţi tinerii care dovedesc talent în domeniul 
interpretării instrumentale, îmbogățind activitatea 
concertistică personală prin experiența 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 

Televiuziune, radio, on line. 
 

Probleme/obstacole în 
desfăşurarea 
proiectului, sugestii 

Nu au fost probleme de semnalat 
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Concluzii,  menţiuni Festivalul a avut o audienta numeroasa . 

Lista documente, 
materiale atașate 

Poze de la eveniment. 

Responsabil proiect  Numele şi prenumele:      Referent  Paveliuc Petru 
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Denumirea proiectului Quasar Dance Workshops 4 Move 

Locul și Perioada de 
desfășurare 

Noiembrie – Decembrie 2017 

Casa de Cultura a Studenților Iași 

Organizator Casa de Cultura a Studentilor Iasi 

Parteneri  

Participanţi/beneficiar
i 

48 tineri 

Total cheltuieli 4770 lei 

Suma decontată din 
bugetul C.C.S. 

4770 lei 

Suma reprezentând 
contribuţie proprie şi 
sau atrasă 

0 

Concordanţa între 
obiectivele propuse şi 
ceea ce s-a realizat 

Toate obiectivele propuse au fost realizate, fiind susținute 7 
workshop-uri la care au participat 48 de tineri cursanți din Iași 
dar și din alte orașe.  
Diversitatea stilurilor de dans abordate (vogueing, waaking, hip 
hop, house, contemporan, jazz funk) i-a ajutat pe tineri sa își 
dezvolte aria cunoștințelor în materie de dans. Cei 7 
instructori, cu o vastă experiență în domeniul au răspuns la 
sfârșitul fiecărui workshop la întrebări, ajutându-i pe tineri să 
afle mai multe informații despre acest domeniu și cum ar putea 
să se dezvolte pentru a-și face o carieră în acest sens. 
Prezența cursanților din alte orașe a ajutat la realizarea 
schimbului intercultural, tinerii având astfel ocazia să 
socializeze și să interacționeze, împărțind aceeași pasiune 
pentru dans. 
Workshop-urile au fost realizate în scop educativ pentru tineri, 
aceștia perfectionându-și unele mișcări din stilurile preferate. 
Au putut lucra și la pozițiile corpului și la atitudinea pe care ar 
trebui să o adopte în viitoarele participări la spectacole și 
concursuri.  
 

 
Indicatorii proiectului 

Indicatori  
stabiliţi pe 
obiective 

Denumire indicator Standard / Realizat 

Indicatori 
calitativi 

Calitatea workshop-
urilor 

Foarte ridicat 

Indicatori 
cantitativi 

Nr. de participanți 
Nr. de instructori 
coregrafi 
Nr. de workshop-uri 
susținute 

48 
7 
7 
 

Indicatori 
financiari 

Cheltuieli participanti 144,5 lei/participant 

Descrierea activităţilor 
realizate  

Tinerii participanți au putut lua parte la workshop-uri de cea 
mai înaltă calitate, alături de instructori din New York, 



82 
 
 

Page | 82 
 

Chișinău, București și Cluj. Stilurile diverse abordate de 
instructorii veniți i-au ajutat să-și păstreze interesul până în 
ultimul moment.  
Evenimentul s-a desfășurat în decursul anului 2017, după 
disponibilitatea instructorilor și a studenților. Aceștia s-au 
bucurat de stiluri precum hip hop, jazz funk, house și 
contemporan. În cadrul workshop-urilor au  învățat, atât pași 
noi cât și coregrafii, primind și sfaturi ce îi vor ajuta pe viitor 
la cursuri, spectacole sau concursuri.  
Participanții și-au testat limitele și au fost prezenți la toate 
workshop-urile, îmbogățindu-și cunoștințele în materie de dans 
și experimentând stiluri noi de predare. 
Fiecare workshop a fost urmat de a sesiune de Q&A la care 
participanții au aflat ce țnseamnă să trăiești din dans, care 
sunt dificultățile aceste meserii sau cum pot excela în acest 
domeniu. Studenții au vazut aceste workshop-uri ca o 
oportunitate de a se dezvolta pe acest plan. Feedback-ul primit 
ulterior a fost unul pozitiv și încurajator. 
Dansul liber a fost exercitat și la întâlnirile de după workshop-
uri, unde studenții și instructorii s-au putut destinde la 
petreceri dedicate lor pentru o sudare mai buna a relațiilor.  

Rezultate obţinute(pe 
obiective) 

Principalul rezultat obținut este realizarea tuturor celor 7 
workshop-uri cu un numar mare de participanți din Iași și nu 
numai. 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 
doresc să se dezvolte în acest domeniu s-a mărit și s-a unit, 
lăsând loc și pentru noi doritori.  
Împactul a fost unul pozitiv pentru cei care au luat parte la 
workshop-uri, participanții fiind extrem de mulțumiți de ceea 
ce au reușit să învețe. 
Rezultate obținute (pe obiective): 
48 de participanți 
7 instructori coregrafi 

Promovarea 
proiectului şi a 
finanţatorului 

Evenimentul a fost promovat prin intermediul rețelelor de 
socializare dar și prin afișe lipite în locurile strategice a Casei 
de Cultură a Studenților 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 dansatori. Astfel de 
evenimente nu numai că îi ajută pe aceștia să se dezvolte, dar 
le ofera si posibilitatea de a învăța lucruri noi și de a cunoaște 
oameni pasionați și interesați de același domeniu. 

Lista documente, 
materiale atașate 

 

Responsabil proiect  Numele şi prenumele:      Alexandru Ignat 
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Denumirea proiectului „CCS 60“ 

Locul și Perioada de 
desfășurare 

Iași, 15 Octombrie- 30 Decembrie 2017 

Casa de Cultura a Studenților Iași 

Organizator Casa de Cultură a Studenților Iași 

Parteneri Organizațiile studențești din Iași, Cafeneaua Piața Unirii,Virgin 
Radio 

Participanţi/beneficiari 6000 de tineri  

Total cheltuieli 105717.30 lei 

Suma decontată din 
bugetul MTS/C.C.S. 

105717.30 lei 

Suma reprezentând 
contribuţie proprie şi 
sau atrasă 

0 

Concordanţa între 
obiectivele propuse şi 
ceea ce s-a realizat 

Da 

 
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% 

Indicatori 
cantitativi 

Prezența a 4000 de 
studenți din 
organizațiile 
studențești la 
evenimentele 

4000 / 3500 
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organizate în cadul 
CCS 60 

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 evenimentele CCS 
60. 
 

25 / 21 

Indicatori 
financiari 

  

Descrierea activităţilor 
realizate  Casa de Cultură a Studenților din Iași (CCS) a aniversat  cei 60 

de ani de activitate. Evenimentul a cuprins concerte, întâlniri cu 
directorii celorlalte Case de Cultură din țară, spectacole de 
lumini și petreceri studențești. În cadrul seriilor de manifestări 
s-a inaugurat Sala „Aurel Luca“ în fosta sală a Teatrului „Ludic“ 
pe care regizorul l-a înființat și coordonat. Totodată, a avut loc 
„Ziua porților deschise“, activitate coordonată de referenții 
Casei de Cultură, care le-au prezentat studenților și publicului 
larg toate activitățile pe care aceștia le desfășoară în cadrul 
instituției. O altă activitate desfășurată cu ocazia aniversării a 
fost un concert susținut de Filarmonica de Stat „Moldova“ Iași, 
în Sala „Gaudeamus” a CCS. 

Un moment de excepție din cadrul „CCS 60“ a fost întâlnirea cu 
toți cei 14 directori ai Caselor de Cultură din țară, la care au 
participat doamna secretar de stat Gabriela-Maria Podașcă și 
domnul Cristi Grigore, din partea MTS. S-a dezvelit o placă 
comemorativă cu foștii directori care au activat în Casa de 
Cultură a Studenților. Totodată, a avut loc și o expoziție a 
tuturor trofeelor câștigate de cluburile ce activează în cadrul 
Casei de Cultură a Studenților. 

„Gala CCS“, un spectacol realizat de trupele CCS, eveniment în 
care au fost implicați aproximativ 100 de studenți. La finalul 
acestui spectacol, organizatorii s-au întâlnit cu fostele glorii ale 
instituției, care au primit distincții de excelență.  

Cu ocazia împlinirii a 60 ani de activitate a instituției, CCS Iași a 
oferit publicului ieșean un spectacol în aer liber,chiar în fața 
instituției. Atmosfera a fost întreținută de partenerii noștri de la 
Virgin Radio, Cristi Stanciu și Marc Rayen În continuarea 



 
 

 
 

programului au urcat pe scenă Alexandra Andrei și Cosmin 
Vaman și Walter  Ghicolescu și Adrian Grădinaru, artiști 
cunoscuți la nivel național, dar care și-au început și s-au format 
în cluburile din cadrul Casei Tineretului, actuala Casă de Cultură 
a Studenților. Mai târziu au urcat pe scenă membrii trupei 
VAMA, moment ce a adus în parcarea CCS Iași un public de cinci 
mii de spectatori.  

Tot cu ocazia aniversării noastre am organizat, în sala 
„Gaudeamus“, un spectacol de muzică folclorică, susținut de 
Ansamblul „Doina Carpaților“. Intrarea la toate activitățile din 
cadrul evenimentului „60 de ani de CCS“  a fost liberă. 

Rezultate obţinute (pe 
obiective) 

 

Promovarea proiectului 
şi a finanţatorului 

Au fost realizate materiale promoționale pe care au fost 
utilizate logo-ul finanțatorului și al proiectului: 

Afișe 
- Flayere 
- Banner 
- Rollap-uri 
- Memorie Stick 
- Agende 
- Pixuri 
- Insigne 
- Brelocuri 
- Plachete 
- Trofee 
- Sacoșe 
- Tricouri 

Finanțatorul și proiectului au fost promovate și prin intermediul 
aparițiilor în media locală : Tvr Iași, Iași TV Life, Apollonia Tv, 
TeleMoldova, Prima Tv, Virgin Radio, Viva Fm, Radio Iași, Ziarul 
de Iași, Bună Ziua Iași, InOraș.ro, etc. 
Finanțatorul și proiectul au fost promovate și prin intermediul 
social-media și pe paginile de socializare ale Casei de Cultură a 
Studenților Iași și a organizațiilor studențești. 

Probleme/obstacole în 
desfăşurarea 
proiectului, sugestii 

Nu au existat probleme. 

Concluzii,  menţiuni Prin proiectul „CCS 60“ a crescut nivelul de vizibilitate pe care 
Casa de Cultură a Studenților Iași îl are în mediul de tineret 
ieșean. În atingerea acestui scop s-au îndeplinit următoare 
obiective: 
-promovarea într-o manieră atractivă și de impact a ofertei 
educaționale și de petrecere a timpului liber pe care CCS Iași a 
propus-o mediului studențesc și de tineret ieșean, 
-promovarea rezultatelor cultural-artistice pe care tinerii 
șistudenții ieșeni le-au obținut prin activități desfășurate în 
cadrul CCS Iași, 
-adaptarea permanentă a ofertei CCS la nevoia de formare și de 
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petrecere a timpului liber exprimată de tinerii și studenții ieșeni 
precum și racordarea acestor nevoi la resursele oferite grupului 
țintă. 

Lista documente, 
materiale atașate 

fotografii de la eveniment 

Responsabil proiect  Numele şi prenumele:    Referent  Mihai Diana-Vasilica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

Denumirea 
proiectului 

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A STUDENTULUI 

Locul și 
Perioada de 
desfășurare 

17 noiembrie  Casa de Cultură a Studenților Iași 

Organizator Casa de Cultură a Studenților Iași 

Parteneri LSETH, ASCHEMIS, MOLDAVIA, ASMIS, ARTIUM, ASTCM, 
LSUTI, LSGG, TERIS, ASTIP, ASCIS, LSAC, ASV, ASALT, OSSEI, 
ASAFSIM 

Participanţi/ben
eficiari 

300 

Total cheltuieli 300 lei 

Suma decontată 
din bugetul MTS/ 
DJST/ DSTMB 

300 lei 

Suma 
reprezentând 
contribuţie 
proprie şi sau 
atrasă 

0  

Concordanţa 
între obiectivele 
propuse şi ceea 
ce s-a realizat 

DA 

 
Indicatorii 
proiectului 

Indicatori  
stabiliţi pe 
obiective 

Denumire indicator 
Standard / 
Realizat 

Indicatori 
calitativi 

calitatea momentelor 
artistice 

Ridicata 

Indicatori 
cantitativi 

nr spectatori 
nr momentelor realizate 
nr voluntari organizare 
nr artisti 

300 
15 
20 
40 

Indicatori 
financiari 

Cost pe artist = 992,47 
lei /40 

24,81 lei / 
pers 

Descrierea 
activităţilor 
realizate  

Ziua Internațională a Studentului, a fost marcată la Iași 
printr-o  seară comemorativă susținută de studenți și 
voluntarii de la CCS Iași și de  organizațiile studențești 
partenere. 

Rezultate 
obţinute(pe 

20 tineri implicați în organizarea evenimentului 
300 de tineri spectatori 
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obiective) 40 de tineri artiști 

Promovarea 
proiectului şi a 
finanţatorului 

https://www.facebook.com/events/1685221191789148/ 

Probleme/obstac
ole în desfă 
şurarea 
proiectului, 
sugestii 

Nu 

Concluzii,  
menţiuni 

un eveniment reusit care ar trebui multiplicat 

Lista 
documente, 
materiale 
atașate 

fotografii de la eveniment 

Responsabil 
proiect  

Numele şi prenumele:    Referent  Căliman Adrian                      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/events/1685221191789148/


 
 

 
 

 
 
 

Denumirea proiectului Festivalul Internațional de Teatru “Aurel Luca” 
 

Locul și Perioada de 
desfășurare Casa de Cultură a Studentilor Iași 

5-11 decembrie 2017 

Organizator Teatrul Studențesc Ludic, CCS Iaşi, Asociația Moldavia 

Parteneri Primăria Municipiului Iași 

Participanţi/beneficiari 
123 de participanți directi si aproximativ 800 de participanți 
indirecți (spectatori și voluntari) 
 

Total cheltuieli 21134.69 lei 

Suma decontată din 
bugetul MTS/ DJST/ 
DSTMB 

21134.69 lei 

Suma reprezentând 
contribuţie proprie şi 
sau atrasă 

 

Concordanţa între 
obiectivele propuse şi 
ceea ce s-a realizat 

Festivalul și-a propus să ofere o gamă largă de activităţi prin 
intermediul cărora publicul ieşean să intre în contact cu teatrul 
tânăr de calitate. Programul a cuprins spectacole de teatru, o 
dezbatere, un atelier susținut de regizorul Dan Victor, precum şi o 
seară multiculturală, în memoria fondatorului Teatrului Studenţesc 
Ludic, Aurel Luca. Au fost stabilite parteneriate cu instituţii de 
cultură din Iaşi, dar şi din străinătate, fiind încurajate și valorificate 
schimburile culturale între tineri. 
 
Evenimentul și-a propus să fie un loc de întâlnire pentru tinerele 
talente, dar și o ocazie pentru spectatorii ieșeni de a cunoaște 
abordări diverse ale fenomenului teatral românesc și internațional. 
Astfel, manifestarea a reunit tineri uniţi de aceeaşi pasiune pentru 
teatru, cu scopul de a se descoperi şi de a învăța unii de la alţii şi de 
la profesionişti. 

Beneficiarul principal al acestui festival – publicul ieşean de toate 
vârstele – a avut parte de cinci zile de cultură tânără, iar Casa de 
Cultură a Studenţilor Iaşi a fost foarte bine pusă în valoare de nivelul 
ridicat de calitate al manifestărilor. 

 
Indicatorii proiectului 

Indicatori  
stabiliţi pe 
obiective 

Denumire indicator Standard / Realizat 

Indicatori 
calitativi 

  

Indicatori 
cantitativi 
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Indicatori 
financiari 

  

Descrierea activităţilor 
realizate  

Festivalul a prezentat 17 spectacole de teatru ale trupelor de liceeni 
și studenți din Ploiești, Alba-Iulia, Sibiu, Timișoara, Iași, Miroslava, 
precum și un spectacol invitat din Israel. S-au propus abordări 
diferite ale fenomenului teatral – de la montări clasice, la puneri în 
scenă avangardiste, de la teatrul absurdului la teatrul nonverbal – 
toate reunite sub semnul calității. Spectacolele au transmis mesaje 
puternice, emoție și au creionat un portret al fenomenului teatral 
tânăr, un fenomen viu, aflat în continuă schimbare. 
 
Pe lângă acestea, au avut loc și o serie de evenimente inedite. 
Membrii Clubului Logos au fost invitați la dezbaterea “Tinerii și 
teatrul (de) azi”, în care s-a adus în discuție relația tinerilor cu arta, 
cu teatrul, sub toate aspectele sale. Teatrul Studențesc Ludic a 
prezentat un spectacol-lectură intitulat “Nuntă în gară”, în prezența 
autorului, regizorul Dan Victor, din București. Acesta va susține și un 
foarte interesant workshop, intitulat „Călătoria... Eu Sunt” în care s-
au prezentat anumite tehnici care să îi ajute pe tinerii actori în 
pregătirea fizică și psihologică de dinainte de spectacole. Acest 
atelier a fost prezentat cu succes și în fața studenților de la 
Academia de Film din Beijing, unde Dan Victor este profesor 
colaborator. Ziua de sâmbătă a adus alte două evenimente 
importante: un spectacol de teatru-dans realizat de cunoscutul 
coregraf Hugo Wolff și un spectacol „In memoriam Aurel Luca”. 
Seara memorială a cuprins evocări ale regretatului regizor Aurel 
Luca, dispărut în septembrie 2017, precum și proiecții foto, 
momente de muzică, dans, teatru și magie susținute, printre alții, 
de Fără Zahăr, Corul Angeli Seniori, Clubul de muzică “Richard 
Oschanitzky”, Compania de dans și entertainment The Sky, Teatrul 
Studențesc Ludic. 
 

Rezultate obţinute (pe 
obiective) 

Festivalul are o tradiție în Iași și în fiecare an îşi propune să fie în 

primul rând un loc de întâlnire pentru tinerii pasionaţi de teatru din 

ţară şi din străinătate. Schimbul de experienţă realizat în cadrul 

manifestării va fi de ajutor studenţilor în activităţile ulterioare, cu 

impact pozitiv asupra comunităţilor din care aceştia provin. Pentru 

publicul ieşean, spectacolele au reprezentat o evadare din rutina de 

zi cu zi, în lumea teatrului de calitate. 

 

Evenimentul a avut caracter noncompetitiv, insistându-se pe 

valoarea  schimbului de experiență și de idei. Participanții s-au 

bucurat de cinci zile de teatru în care au câștigat experiență, au 

cunoscut maniere diferite de joc, au primit tehnici noi de pregătire 

a spectacolelor și au avut ocazia să aducă încă un omagiu regizorului 

Aurel Luca, prin participarea în seara memorială. 

 

Promovarea proiectului 
şi a finanţatorului 

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

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


 
 

 
 

https://www.facebook.com/Teatrul-LUDIC-1522508154672538/ 
https://www.facebook.com/CCSIASI/ 
 
Apariții media: 
http://radioiasi.ro/evenimente/5-9-decembrie-2017-festivalul-
international-de-teatru-aurel-luca/ 
 
http://vivafmiasi.ro/audio-festivalul-international-de-teatru-aurel-
luca-debuteaza-astazi/ 
 
http://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/cultura/festivalul-organizat-
de-teatrul-a-ludica-va-purta-numele-a-aurel-lucaa--217413763.html 
 
http://www.cuzanet.ro/academic/general/festivalul-de-teatru-
studentesc-de-la-iasi-va-purta-numele-regizorului-aurel-luca.html 
 

Probleme/obstacole în 
desfăşurarea 
proiectului, sugestii 

Nu au fost. 

Concluzii,  menţiuni  

Lista documente, 
materiale atașate 

Comunicat de presă, fotografii de la eveniment  

Responsabil proiect  Numele şi prenumele:  Referent   Emilian Marcu 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/Teatrul-LUDIC-1522508154672538/
https://www.facebook.com/CCSIASI/
http://radioiasi.ro/evenimente/5-9-decembrie-2017-festivalul-international-de-teatru-aurel-luca/
http://radioiasi.ro/evenimente/5-9-decembrie-2017-festivalul-international-de-teatru-aurel-luca/
http://vivafmiasi.ro/audio-festivalul-international-de-teatru-aurel-luca-debuteaza-astazi/
http://vivafmiasi.ro/audio-festivalul-international-de-teatru-aurel-luca-debuteaza-astazi/
http://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/cultura/festivalul-organizat-de-teatrul-a-ludica-va-purta-numele-a-aurel-lucaa--217413763.html
http://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/cultura/festivalul-organizat-de-teatrul-a-ludica-va-purta-numele-a-aurel-lucaa--217413763.html
http://www.cuzanet.ro/academic/general/festivalul-de-teatru-studentesc-de-la-iasi-va-purta-numele-regizorului-aurel-luca.html
http://www.cuzanet.ro/academic/general/festivalul-de-teatru-studentesc-de-la-iasi-va-purta-numele-regizorului-aurel-luca.html
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Denumirea 
proiectului 

Q-Mas Special 

Locul și Perioada 
de desfășurare 

17 decembrie 2017 

Organizator Casa de Cultura a Studentilor, Iasi 

Parteneri Casa de Cultura a Studentilor Iasi 

Participanţi/ben
eficiari 

48 tineri 

Total cheltuieli 3.000 lei 

Suma decontată 
din bugetul 
C.C.S. 

3.000 lei 

Suma 
reprezentând 
contribuţie 
proprie şi sau 
atrasă 

 

Concordanţa 
între obiectivele 
propuse şi ceea 
ce s-a realizat 

Unul dintre cele mai importante obiective a fost realizarea 
spectacolului,avand si scop caritabil in colaborare cu cei de la 
Salvati Copii. Astfel, tinerii au putut sa realizeze si un schimb 
intercultural, interactionand intre ei, depasindu-si emotiile 
pentru a urca pe scena dar au inteles si ideea de a darui, 
strangandu-se numeroase pachete pentru copii. 

 
Indicatorii 
proiectului 

Indicatori  
stabiliţi pe 
obiective 

Denumire indicator Standard / Realizat 

Indicatori 
calitativi 

calitatea prestației 
artistice 
calitatea serviciilor 
de sonorizare și 
lumini 

Foarte ridicată 
Foarte ridicată 

Indicatori 
cantitativi 

nr participanți 
nr spectatori 

48 
450 

Indicatori 
financiari 

Cheltuieli/participant 62.5 lei/participant 

Descrierea 
activităţilor 
realizate  

Spectacolul Q-Mas Show este dedicat tinerilor dansatori ai 
clubului, fiind al treilea an consecutiv cand a avut si un scop 
caritabil. Prin acest spectacol le oferim sansa tinerilor de a 
face parte dintr-un spectacol pe o scena mare, cu public unde 
isi pot pune in evidenta munca si orele de antrenament. Alaturi 
de Salvati Copiii Iasi am strans pachete cu haine,rechizite, 
jucarii pentru a le oferi copiilor nevoiasi. 
Spectacolul a fost un succes atat ca si concept cat si ca scop. 

Rezultate 
obţinute(pe 
obiective) 

Principalul obiectiv atins a fost realizarea spectacolului.  Pe 
langa acesta ne-am dorit sa strangem pachete pentru copiii de 
la Salvati Copii – lucru ce s-a realizat cu succes, cursantii 
reactionand pozitiv la propunerea noastra. 

Promovarea 
proiectului şi a 

Evenimentul a fost promovat pe retelele de socializare. 



 
 

 
 

finanţatorului 

Probleme/obstac
ole în 
desfăşurarea 
proiectului, 
sugestii 

Nu au fost probleme de semnalat 

Concluzii,  
menţiuni 

 

Lista documente, 
materiale 
atașate 

 

Responsabil 
proiect  

Numele şi prenumele:      Alexandru Ignat                      
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Denumirea proiectului Spectacol  de Craciun 

Locul și Perioada de 

desfășurare 
Iasi, CCS Iasi, Sala Gaudeamus , 12.12.2017, ora 19.00 

Organizator Casa de Cultură a Studenților Iași 

Parteneri  

Participanţi/beneficiari 60 de  artiști, voluntari și personal tehnic  / 400 de spectatori  

Total cheltuieli 5538.61 lei 

Suma decontată din 
bugetul C.C.S. 

5538.61 lei 

Suma reprezentând 
contribuţie proprie şi sau 
atrasă 

0 

Concordanţa între 
obiectivele propuse şi ceea 
ce s-a realizat 

S-a realizat: 
- Promovarea activităților cultural artistice la nivel local 
prezente în CCS Iași , activități axate în special pe dans, și 
teatru; 
- s-a cuantificat interesul şi potenţialul existent la nivelul anului 
2017 în rândul tinerilor ce activează în CCS 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 CCS 
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 participanti 
 

60 de  artisti, 
voluntari si  
personal tehnic si ~ 
400 spectatori 

Indicatori 
financiari 

Cheltuieli/participant 
92,31 / participant 
13,84 / spectator 

Descrierea activităţilor 
realizate  

S-a realizat un spectacol denumit “ Povestea 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 CCS 

Iași. 

Un spectacol ce i-a purtat pe spectatori într-o poveste pe 

urmele celui ce avea să devină binecunoscutul Moș Crăciun , un 

spectacol de mare calitate artistică, cu înalta încărcătura 

emoțională și coregrafică , ce a atras apauze pe parcursul și la 

finalul spectacololui . 

Întreg spectacolul  a fost realizat prin teatru- dans, și a fost un 

spectacol adresat tinerilor și adulților. 



 
 

 
 

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 regizorale 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 intereacționeză 
social și artistic cu ceilalți artiști implicați – realizându-se astfel 
și un schimb de experiențaă 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  CCS Iași; 
Mărirea interesului și vizibilității activităților și acțiunilor 
desfășurate în CCS Iașiîin cadrul tinerilor și studenților; 
 

Promovarea proiectului şi a 
finanţatorului 

S-au realizat promovări online pe pagina oficială a CCS Iași și 
altele, afișe ce au fost expuse în orașul Iași și în fața CCS Iași, 
promovare verbalș 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 
CCS Iasi. 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 acelasi domeniu.  
Acest tip de evenimente măresc vizibilitatea Casei de Cultură a 
Studenților în rândul studenților . 

Lista documente, materiale 

atașate 
 

Responsabil proiect  
Numele şi prenumele:  Referent  Ștefan Adrian 
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  Parteneriate 2017 : 
 

1. Societatea Naţională de Cruce Roşie , Filiala Iaşi a organizat în data de 15 
ianuarie  „Gala Crucii Roşii” ,  

2. Școala de Valori  a organizat proiectul Grow  în perioadele 11 ianuarie , 23 
ianuarie și 27 februarie,  

3. Primăria Municipiului Iași a organizat în data de 19 ianuarie evenimentul “Gala 
Excelenței Sportului Ieșean în sala Gaudeamus”,  

4. Carieres in white a organizat în data de 8  aprilie  un târg de locuri de muncă 
pentru medici şi asistenţi ,  

5. Liceul Dimitrie Cantemir a organizat un spectacol în cadrul proiectului Your Are 
Art în data de 16 februarie în sala Gaudeamus , 

6. UNIUNEA UCRANIENILOR DIN ROMANIA  Gala aniversară “Simpozion” în sala 
Gaudeamus în data de 2 aprilie,  

7. ASJ a organizat în data 11, 13, și 14 mai  „Serile Filmului Românesc„  
8.  Asociaţia LEVEL îşi desfăşoară întâlnirile săptămânale în fiecare miercuri , în 

sala de Conferinţă a CCS Iaşi , 
9. Asociația Liga Studenților din Universitatea A.I.Cuza a organizat o conferință 

intitulată Sfinții Închisorilor în data de 22 martie în sala Gaudeamus și întâlniri 
săptămânale în fiecare în fiecare zi de  miercuri, 

10. ASAFCI  a organizat în Gaudeamus Gala aniversară “ASAFCI 10 ANI”  în data de 29 
martie,   

11. Comunitatea Elenă a organizat  repetițiile cu dansurile grecești în fiecare 
sâmbătă în sala Azur,  

12. GISU a organizat un spectacol caritabil în data de 28 februarie în sala Gaudeamus 
și repetiții de dans în sala Intim, 

13. Școala Gimnazială “Dimitrie Sturdza”  a organizat  proiectul – Bullyng – 
deprinderi care contează dincolo de granițe în data de 3 mai în sala Gaudeamus, 

14. GISU Iaşi a organizat săptămânal activităţi de educaţie nonformală în sala 
Calculatoare, 

15. Cercetasii României a organizat întâlnirile săptămânale în fiecare duminică în 
sala Conferință, 

16. Asociația  Lotus – Academia Show a oganizat în sala Elegance repetiții de dans , 
modelig  și teatru pe perioada anului, 

17. Palatul Copiilor împreună cu Gimnis a organizat repetiții în sala Azur în fiecare 
duminică, și canto popular în sala Intim în fiecare marți și miercuri din 
săptămână, 

18. Asociația Kasta Morrely a organizat săptămânal  în sala Intim  repetiții de modă 
și  dans,  

19. Asociația Studenților Chimiști Ieșeni a organizat în sala Gaudeamus  un 
Spectacolul Științific în data de 25 mai, 

20. Asociația Mânuțe Pricepute a organizat întâlniri cu voluntarii înscriși la Festivalul 
Altfel la Iași în sala de Conferințe în zilele stabilite de comun acord și au fost 
sprijiniți cu mese și scaune pentru organizarea de ateliere în data de 28 mai,  

21. Asociația Studențească Amicus din Iași a organizat în data de 3 iunie în sala 
Gaudeamus un spectacol caritabil, 

22. A.S. T.C.M.I.  a organizat  proiectul studenții ieșeni învață să managerieze 
proiecte  unde CCS s-a ocupat de promovarea proiectului, 

23. Palatul Copiilor din Iași  a organizat Concursul Național de Gimnastică în 
perioada 17, 18  iunie și  14,15  octombrie, în sala Gaudeamus, 

24. Școala Populară de Arte Titel Popovici din Iași a organizat în data de 22 iunie în 
sala Gaudeamus un Spectacol de Muzică Populară, 



 
 

 
 

25. Asociația din Iași Iubire și Încredere a organizat în perioada 5 si 8 iulie în sala 
Gaudeamus Festivalul Concurs Coral Internaţional pentru Tineret Gavriil 
Musicescu. 

26. Opinia Studențească, editarea revistei Opinia Studențească și redactarea  
materialelor de presă, tehnoredactare și desfășurarea ședințelor în cadrul CCS 
Iași, 

27. Asociația Studenților Chimiști ieșeni  au organizat un WRKSHOPURI DE 
MANAGEMENTULUI  EVENIMENTELOR  în perioada 28.08.-2.09 Hotel Piatra Craiului 
Pârâul Rece unde CCS a pus la dispoziție doi traineri. 

28. Asociația Clubului de dans sportiv a organizat cursuri de dans de societate în 
sala Elegance săptămânal, 

29. Cercul Militar a organizat  Festivalul de Interpretare a Cântecului Popular 
“Angela Moldovan” în data de 15 septembrie în sala Gaudeamus. 

30. ETH a organizat  Tabara de Ecologizare Vreau o țară ca afară! în  perioada 11 -
16.09 .2017 ,Hotel Piatra Craiului Pârâul Rece unde CCS a pus la dispoziție un 
trainer. 

31. Asociatia Ambulanta Life prin Serviciul de Ambulanta Iasi a organizat în data de 
29 septembrie un concert caritabil în sala Gaudeamus. 

32. Asociația Doina Iașului a organizat spectacol caritabil Cântec pentru Teodora în 
data de 30 octombrie în sala Gaudeamus, 

33. Festivalul cu Umbrele Iași unde  CCS  a participat cu diverse activități, 
34. TVR Iași a organizat în data 2 noiembrie proiectul transfrontalier “TVR Iași 26  - 

Iași – Cernăuți – Chișinău ” în sala Gaudeamus. 
35. Palatul Copiilor  a organizat repetitii în sala Azur în perioada  octombrie – 

decembrie, 
36. Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași 

a organizat în perioada 5,6,7 octombrie Festivalul folcloric internațional  
“Trandafir de la Moldova” în sala Gaudeamus. 

37. R.O.A.S.I.T. din România  Festival Interetnic Confluențe în data de 7 octombrie 
2017 în sala Gaudeamus, 

38. TVR Iași  a fost partener la  Spectacolul Aniversar  “De la anotimpurile lui Vivaldi 
la Rapsodia  lui Enescu”  în data de 19 octombrie care a avut loc în sala 
Gaudeamus, 

39. ARTIUM  a organizat în sala de Conferință sedințele săptămânale  în fiecare  
miercuri din săptămână, 

40. Fundația Română PRO CULTURE  a organizat în sala de Conferință sedințele 
săptămânale  în fiecare  zi de marți din săptămână, 

41. Asociația Culturală Noua Acropola România Filiala Iași a organizat cursuri de 
filosofie și psihologie în fiecare marti din săptămână în sala de conferință, 

42. Asociația Youth Alma a organizat repetiții de dans modern  în sala Intim în 
fiecare marți și sâmbătă din săptămână, 

43.  Micul Verde  (Cafeneau CPU) partener la generic CCS 60 care  a avut loc în 
perioada 3-6 noiembrie, 

44. BCU  Mihai Eminescu  a dat sala pentru Festivalul   Iași Guitar Festival în data de 
17 noiembrie, 

45.  Asociația Studenților și Absovenților Facultății de Construcții și Instalații din 
Iași , a organizat  un spectacol în data de 20 noiembrie în sala Gaudeamus, 

46. Asociația Studențească Prime  a organizat în sala de conferință în data de 26 
noiembrie un training, 

47. Direcțía de Asistență Comunitară a organizat eveniment scio –cultural pentru 
persoanele vârstnice în data de 28 noiembrie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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48. Liceul Waldorf a organizat în data de 4 decembrie un Târg de Crăciun în Foaier, 
49. A.S. T.C.M.I. a organizat un spectacol caritabil în data de 13 decembrie în sala 

Gaudeamus, 
50. Grădinița Sf. Sava Iași a organizat  o serbare în data de 19 decembrie în sala 

Gaudeamus, 
51. Asociația Țara Tinerilor Uniți   și CCS  a organizat un spectacol caritabil  în data 

de 10 decembrie. Evenimentul a fost numit “Pe urmele lui Moș Crăciun”, ce a 
făcut parte din campania omonimă, care a avut ca scop sprijinul a 100 de copii 
din Comuna Sinești Județul Iași, 

52. Liga Studenílor de la Geografie și Geologie  unde CCS  a  asigurat transportul pe 
data de 21 decembrie în vederea deplasării în satele Românești, Ursoaia și 
Avântul pentru a duce 200 de pachete pentru copii din acele sate. 

     
 
 
Participări: 
 
Festivalul International Youth Jazz Competition and  CCS Târgu Mureș perioada 10-
14 mai.  
Festivalul International de teatru pentru tineret APOLLO CCS  Alba Iulia  perioada 
11-15 mai. 
Festivalul National Studentesc de Folk BALADELE DUNARII  CCS Galati perioada 12-
14 mai. 
Festivalul National Studentesc FASHION GADE & DANCE CCS  Brasov   perioada  15-
17 iunie. 
Festivalul Studentesc de dans – Sibiu  DANS FESTIVAL CCS Sibiu perioada 30 iunie – 02 
iulie. 
Festival Inernational de Folclor  - Felletin  si Festivalul Montoire – Franta perioada 
01-16 august. 
Zilele Prieteniei în România  CCS Bucuresti perioada 24-27 august. 
Festivalul de Moda Be Creative Fashion Festival  CCS Sibiu perioada 26-27 august. 
Festivalul de teatru Seri în lumea Thaliei  perioada 20 – 22 octombrie. 
Festivalul Național de Teatru Contemporan Act Fest perioada 27 – 29 octombrie. 
Festivalul Studențesc de folclor  CCS Brașov perioada 28 – 29 octombrie. 
Festivalul Național Studențesc de Satiră și Umor CCS Târgu Mureș perioada 24 – 26 
noiembrie. 
Tradiții și obiceiuri CCS Sibiu perioada 16 – 19 noiembrie. 
Concurs Național de dans Every body dance with us  CCS Ploiești  perioada 16 – 17 
noiembrie. 
Festival de Rock S live Rock CCS Galați perioada 17 – 18 noiembrie. 
Festival  Național Studențesc de teatru Absurd Eugen Ionescu CCS  București. 
Festival Național Studențesc de Modă Extravagange CCS Galați perioada 24 – 26 
noiembrie. 
 
 
 

 
       Director,                                                                                                             
   Crucianu Teodor Bogdan                                                                                           


