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RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2019

1.          Obiectu] de activitate a] Casei de cultură a studenţiloi. din laşi

CCSIAsl
"DEalmAflvpq".

Obiectul  de  activitate  al  Caselor  de  Cultuă  ale  Studenţilor  este  reglementat  prin  HG

801/19.05.2004   privind   organizarea   şi   funcţionarea   Caselor   de   Cultuă   ale   Studenţilor   şi   a

Complexului Cultual Sportiv Tei.

Începând   din   anul   2013   instituţia   noastră   este   subordonată   Ministerului   Tineretului   şi

Sportului, conform HG  11/19.01.2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi

Sportului.

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

atribuţii principale:

a)        Promovează şi  desfăşoară activităţi  culturale  şi  artistice  specifice,  manifestări  sportive  şi

turistice, educative, recreative-distractive, transport şi de agrement;

b)       Iniţiază şi  organizează cercui artistice,  cenacluri,  cusuri teoretice  şi practice,  ateliere de

creaţie;

c)        Asiguă desfăşuarea activităţii fomaţiilor artistice studenţeşti;

d)       Asigură  participarea  studenţilor  şi  elevilor  în  conceperea  şi  organizarea  manifestărilor

cultual   şi  artistice  specifice,  manifestărilor  sportive   şi   turistice,   educative,  recreative

distractive şi de agrement.

Anual, în cadnil instituţiei noastre sunt organizate activităţi care încuajează creaţia sub toate

fomele ei, tinerii având posibilitatea să participe la festivaluri de dans, de muzică uşoară, de film, de

folclor, de teatru. Studenţii din Centnil Universitar laşi pot participa şi la o serie de cursuri de pictură,

fotografie,  grafică,  dansui  sportive,  de  societate,  chitară  clasică  sub  îndrumarea  unei  echipe  de

specialişti.

Casa  de  Cultură  a  Studenţilor  din  laşi  organizează  trainingui  de  fomare  pentm  tinerii  şi

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

leadership.
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11.         Situaţia j uridică

Clădirea în care ne  desfăşuăm activitatea face  parte din patrimoniul  public al  statului  fiind

proprietatea Ministemlui Tineretului şi Sportului, în administrarea Casei de Cultură din laşi.  În anul

2013  s-a realizat htabularea şi înscrierea clădirii în cartea fimciară, având numărul cadastral  146043-

C1.  Terenul  pe  care  este  amplasată  clădirea  este  atribuit  gratuit  de  Primăria  laşi  pe  toată  duata

existenţei clădirii prin HCL nr.263/2003.

Casa de Cultură a Studenţilor din laşi nu are autorizaţie de fimcţionare l.S.U. şi funcţionează

pe propria răspundere a ordonatorului de credite - director al instituţiei, conform prevederilor legale în

vigoare.

Autorizaţia nu a putut fi obţinută din cauza litigiului existent pe terenul pe care erau amplasate

instalaţia P.S.I.  şi cele două rezervoare de apă de 80 mc.  Datorită acestui aspect Casa de Cultură a

Studenţilor din laşi are în evidenţele sale o investiţie în curs nefmalizată, ^m valoare de 374.674,47 lei

ce a constat în lucrări de consolidare a terenului, lucrări de terasare, construire zid de sprijin, instalaţie

apă şi 2 rezervoare de apă cu capacitatea de 80 mc. Investiţiile au fost realizate în perioada 2006-2009,

fiind  finanţate  din  sursa  subvenţii  Ministerului  Tineretului   şi   Sportului.   La  momentul  recepţiei

lucrărilor, ^m anul 2009, rezervoarele s-au fisuat, iar constructonil a refuzat înlocuirea lor drept pentni

care s-a cerut în instanţă înlocuirea acestora. Procesul s-a finalizat în iunie 2015 cu decizia definitivă

şi irevocabila nr 235/18.06.2015 prin care constructoml a fost obligat să înlocuiască, pe cheltuiala sa,

cele   două   rezervoare.   În   momentul   depunerii   documentaţiei   pentm   obţinerea   autorizaţiei   de

construcţie necesară înlocuirii celor două rezervoare, Primaria Municipiului laşi ne-a respins dosarul

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

Municipiului laşi.

Striictura de conducere în anul 2019

Conducerea Casei de Cultuă a Studenţilor din laşi este asigurată de către un director, numit

prin  Ordin  de  Ministni  nr.316/31.0l.2019,   un  director   adjunct,   numit   prin  Ordin  de   Ministni

nr.1095/28.11.2019 şi un contabil şef angaj at prin concurs ^m iunie 2015 .

111.       Situaţia financiară

În  anul  2019,  Casa  de  Cultură  a  Studenţilor  din  laşi  a  avut  prevederi  bugetare  muale  de

3.173.805 lei distribuite astfel:
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- 589.150 lei; sursa -venitui proprii - alte venitui din prestări servicii şi alte activităţi

hstituţia noastră a ^mcasat în perioada 01.01.2019 -31.12.2019 venituri proprii  în sumă de

474.411 ]ei, reprezentând venituri din chirii spaţii şi venituri din transferuri voluntare în sumă

de 123.542 Iei.

În ceea ce privesc veniturile din ^mchiriere spaţii, ^m sumă totală de 474.411 lei se regăsesc

venit`ri   realizate din închirierea sălii de spectacole „Gaudeamus" în suma de 308.700 Iei şi venitui

din  închirierea  altor  spaţii  ale Casei  de  Cultură  a  Studenţilor din  laşi,  prin  contracte  ocazionale  în

sumă de 174.442 lei.

- 132.000 ]ei; sursa -venitui proprii -transferuri lunare altele decât subvenţiile.

Pentm  buna  desfăşuare  a  activităţilor  culturale,  în  completarea  subvenţiilor  primite  de  la

organul ierarhic superior,  instituţia noastră a primit fondui de la Primăria Municipiului laşi şi de la

Consiliul Judeţean laşi. în baza acorduilor de colaborare încheiate, suma de 123.542 ]eî, astfel:

Suma de 45.485,43 lei de la Primăria Municipiului laşi şi suma de 26.800 lei de la Consiliul

Judeţean  laşi  pentni  proiectul  cultural  "Festivalul  Studenţilor  leşeni  -  Festudis"  2019;    Suma  de

20.000  ]ei  de  la Primăria Municipiului  laşi  pentni proiectul  cultual  "Rock'n'Iaşi  Open Air "2019;

Suma de  11.975  Lei  de  la Primăria Municipiului  laşi pentni proiectul  cultural  "Folk'n'Iaşi  "  2019;

Suma de 9.781,60 lei de la Primăria Municipiului laşi pentm proiectul cultual Unifest 2019; Suma de

9.500 ]ei de la Primăria Municipiului laşi pentni proiectul cultual Studenţiada 2019.

- 2.452.655 lei; sursa - subvenţii de la bugetul de stat.

În   completarea   mijloacelor   financiare   necesare   organizării   şi   desfăşurării   activităţilor

specifice am primit de la organul ierarhic superior subvenţii în suma de 2.424.300 lei.

La anexa 5  ``Conturi de execuţie -Venituri" la raportarea anuală  31.12.2019:

prevederi bugetare aprobate iniţial

prevederi bugetare defmitive

drepturile constatate

încasări realizate

drepturi de încasat
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La anexa 7 - " Contu] de execuţie - Che]tuie]i " sunt evidenţiate plăţile nete de casă în sumă

de 3.022.253 lei detaliate şi cheltuielile efective în sumă  de 2.953.301 lei, din care:

-la cheltrieli curente         -plăţi nete de casă          =   3.022.253 lei

-cheltuieli efective         =   2.901.249 ]ei

- la che]tuieli de capital   - plăţi nete de casă

- cheltuieli efective

Cheltuieli de persona] :

Olei

52.052 lei

În mul 2019 s-au efectuat plăţi în sumă de 1.255.923 lei, conform BVC aprobat pe anul 2019.

Înstituţia are un număr de 28,5 postui contractuale, confom Stat de Funcţii aprobat prin Ordin

de Ministru nr.968/14.10.2019.

Bunuri şi servicii:

În anul 2019 s-au efectuat plăţi în sumă de 617.894 lei, BVC aprobat a fost de 750.990 lei.

În suma de 617.894 lei se regăseşte suma de 151.122 Iei, reprezentând subvenţia primită de la

organul ierarhic superior astfel:

suma de 52.200 ]ei primită pentru încălzit, iluminat şi foriă motrică;

suma de 98.922 ]ei primită pentni achiziţionare obiecte de inventar;

Lucrări şi servicii efectuate în anul 2019 din sursa venituri proprii:

1)   lucrări de întreţinere şi servicii de cuăţenie generală spaţii în valoare de 4.700 ]ei;

2)   servicii de pază în valoare de 66.368 lei;

Aceste servicii au fost efectuate cm fime de specialitate din cauza lipsei personalului de

întreţinere şi de pază.

3)   lucrări de verificare cazane centrală termică ^m valoare de 1.946 ]ei;

4)   servicii de mentenanţă sistem de alamare şi sistem de supraveghere video spaţii în sumă

de 6.198 lei;

5)   servicii de verificare hidranţi interiori în sumă de 799 lei;
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6)   servicii de verificare şi autorizare platfome pentni persoane cu handicap prin CNCIR -

893 lei;

7)   servicii de deratizare şi dezinsecţie a spaţiilor Casei de Cultură a Studenţilor din laşi ^m

suma de 2.915 lei;

8)   servicii actualizare site Casa de Cultură a Studenţilor din laşi ^m suma de 2.856 leî;

9)   lucrări de cuăţare şi verificare coşuri de fum în valoare de 1.050 lei;

10) servicii cadastrale în vederea actualizării cărţii funciare a imobilului în suma de 1.666 ]ei

În anul 2019 s-au efectuat lucrări de reparaţii curente la spaţiile Casei de Cultură a Studenţilor

din laşi (reparaţii curente la acoperiş - hidroizolaţii, văruire şi igienizare  spaţii teatml  Ludic şi sala

Moldavia, lucrări de revizie mecanica scenei şi achiziţie de materiale pentm reparaţii curente) în suma

totală de 76.544 lei.

În  anul  2019  au  fost  achiziţionate  materiale  cu  caracter  funcţional  ^m  sumă  de  22.184  lei,

materiale birotica în sumă de 5.002 lei şi materiale pentni cuăţenie spaţii în sumă de 9.226 ]ei;

Obiectele  de  inventar  achiziţionate  în  anul  2019  pentm  buna  desfăşuare  a  activităţilor

culturale şi administrative ale instituţiei sunt  în valoare totala de 153.458 Iei, astfel exemplificăm:

-     elemente de costume populare din zonele prahova, Banat şi Ardeal pentru studenţii membri ai

Ansamblului Folcloric " Doina Carpaţilor " în sumă de 123.500 ]ei;

-     un fax  multifuncţional pentru compartimentul cultual în valoare de 699  ]ei;

-     echipamente de lucru, scule pentru compartimentul administrativ în valoare de 8.953 [ei;

-     stingătoare de tip ABC în sumă de l.862 lei;

-     scaune pentru sala Moldavia în sumă de 3.768 ]ei;

-     scaune ergonomice în valoare de l.500 ]ei;

-     aparate de aer condiţionat pentru sălile Azur şi Ludic în valoare de 5.900 ]ei;

-     covor pvc pentru sala de spectacole „Gaudeamus" în valoare de 5.926 lei;

-     videoproiector pentru sala Moldavia în suma de l.350 lei.

Cursuri de pregătire profesiona]ă pentru angaiaţii proprii:

În anul 2019 s-au efectuat cusuri de pregătire profesională pentru un numar de 5 angajaţi din

compartimentele Administrativ, Achiziţii si Contabilitate, valoarea cusurilor fiind în sumă de 2.848

lei.
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A]te cheltuîeli -Acţîuni cu caracter ştiinţific şi socîa]-cultural:

În anul 2019 s-au efectuat plăţi în valoare de 1.149.542 Iei.

Din totalul acestora, suma de 1.026.000 lei reprezintă subvenţii primite pentru acţiuni cultuale

organizate de instituţia noastră în anul 2019 astfel:

-     pentru programul " Tabere studenţeşti 2019 "  =  672.000 lei

-     pentru acţiuni cultuale conform calendar de acţiuni aprobat = 354.000 lei

Suma de 123.542 lei reprezintă venituri proprii primite din alte transferuri voluntare, în

completarea subvenţiilor Ministerul Tineretului şi Sportului.

Che]tuie]i de capital:

În anul 2019 nu am avut aprobate prevederi bugetare la cheltuieli de capital.

Director,
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Denumire acţiune Spectacol de teatru „Poem irlandez pentru vioară
şi suflet"

Lo şi perioadă de desfăşurare Casa de Cultură a Studenţilor laşi, sala „Auel Luca",

11  ianuarie 2019

Organizator Casa de Cultuă a Studenţilor laşi prin Teatml XL

artener (dacă este cazu]) Bună Ziua laşi, IasiFun, Inoras.ro

Participanţi 5 7 participanţi

Tota] che]tuieli Olei

S ma decontată din bugetul Olei
CCS/CCSS Teî

su' a reprezentând contribuţia Olei
Pa eneru]ui (dacă este cazu])

Eă=:E.i:

Indicatori stabi]iţi Denumire
Standard / Rea]izat

pe obiective indicator

Indicatori ca]itativi
Calitatea ridicată aspectacolului

100 % / 100 %

Indicatori cantitativi

Număr actoriNumărregizortehnicNumărvoluntari 214

Indicatori financiari Cost participant 0 levparticipant

Descriere activităţi Spectacolul   a   fost  jucat   la   mai   multe   festivaluri
naţionale  şi  intemaţionale  de  teatm  şi  se  bucură,  la
fiecare    rq)rezentaţie,    de    succes.    Textul    are    o
frumuseţe   simplă   şi   seducătoare,   transmisă   într-o
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manieră   sinceră,   fără   artificii,   emoţional.   Singura
determinare  spaţială  o  realizează  ziarele  împrăştiate

pretutindeni   pe   scenă   şi   care   accentuează   dueros
ideea de  lipsă,  de  gol.  Abisul  fizic  este  secondat  de
căderea spirituală pe care cei doi actori încearcă să o
evite - unul  prin  celălalt,  unul  pentm  celălalt.  Poate
tocmai de aceea, poezia iubirii, relaţia conflictuală cu
timpul,  dar  mai  ales  căutarea  disperată  a  identităţii
transfomă spectacolul într-o parabolă existenţială

Rezultate (pe obie€tive) La   spectacol   au   fost  prezente   55   de   persoane,   ^m
maj oritate studenţi.

Promovarea acţiunii

htti)s://www.facebook.com/events/524105381407
2:2fJl

Prob me/obstaco]e în desfăşurarea
Nu au fost probleme.

acţiunii, sugestii

Concluzii, menţiuni Spectacolul   a  fost   susţinut  în  memoria  regizorului
Auel Luca şi a avut succes, ca de fiecare dată.

Listă documente, materia]e ataşate

Fotografii de la eveniment.

Responsabil acţiune Numele şi prenumele: Regizor Vera Nacu
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Denumire acţiune Spectaco] de teatru şi coregrafie „În paşi de poezie"

Lo şi perioadă de desfăşurare Casa de Cultură a Studenţilor laşi, sala „Auel Luca"

18 ianuarie 2019, 20 martie 2019

Organizator Casa de Cultură a Studenţilor laşi prin Teatnil XL

artener (dacă este cazul) Bună Ziua laşi, Inoras.ro, IasiFun

Participanţi 94 participanţi

Total che]tuieli 01ei

S ma decontată din bugetu] Olei
CCS/CCSS Tei

Su a reprezentând contribuţia Olei
Pa eneru]ui (dacă este cazul)

FÎ:

Indicatori stabi]iţi Denumire
Standard / ReaHzat

pe obiective indicator

Indicatori calitativi
Calitatea ridicată aspectacolului

100% / 100%

Indicatori cantitativi

Număi. actoriNumărregizorartisticNumărregizortehnicNumărvoluntari
9

®ăE:î.=:
115

Indicatori financiari Cost participant 0 lei/participant

Descriere activităţi Spectacolul   a   fost   conceput   pentni   a   sărbători   Ziua
Culturii  Naţionale  (15  ianuarie)  şi  Ziua lntemaţională a
Poeziei (21  martie). „În paşi de poezie" reuneşte versuri,
cântece  şi  mişcări  de  coregrafie  pentm  a  reaminti  de
fiumuseţea  versurilor  eminesciene  şi  nu  numai.  Este  o
îmbinare fericită între cuvânt, paşi de dans şi cântece de
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inspiraţie poetică.

Rezultate (pe obiective) Publicul celor două spectacole a fost alcătuit în principal
din studenţi.

Promovarea acţiunii htti]s://www.facebook.com/events/13574203737734
2/

httDs://www.facebook.com/events/21029566764657
46/

Prob eme/obstacole în desfăşurarea
Nu au fost probleme.

acţiunii, sugestii

Conc]uzii, menţiuni Spectacolul a răspuns nevoii tinerilor actori de a încerca
tehnici teatrale diferite. S-a pus accentul pe transpunerea
scenică  a  poeziei,  prin  intemediul  coregrafiei,  fără  a

pierde din vederea importanţa versurilor în sine.

Listă documente, materia]e ataşate

Fotografii de la evenimente.

Responsabil acţiune Numele şi prenumele: Regizor Vera Nacu
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Denumire acţiune Spectacol lectură „Micul Prinţ"

Lo şi perioadă de desfăşurare Casa de Cultură a Studenţilor laşi, sala „Auel Luca"

1 februarie 2019

Organizator Casa de Cultură a Studenţilor laşi prin Teatrul XL

artener (dacă este cazu]) Inoras.ro, Bună Ziua laşi, Iasi Tv Life

Participanţi 22 participanţi

Tota] cheltuie]i Olei

S ma decontată din bugetul
Olei

CCS/CCSS Tei

Su a reprezentând contribuţia Olei
Pa eneru]ui (dacă este cazul)

Eg.=:E:

Indicatori stabi]iţi Denumire
Standard / Realizat

pe obiective indicator

Indicmtori calitativi
Calitatea ridicată aspectacolului

100% / 100%

Indîcatori cantitativi

Număr actori 4

Nmăr regizorartisticNumărregizortehnic 11

Indicatori financiari Cost participant 0 lei/participant

Descriere activităţi Pe   1   februarie   se   sărbătoreşte   Ziua   intemaţională   a
cititului  cu voce tare.  Sub deviza „Citeşte cu voce tare,
schimbă  Lumea!",   oameri  de  pe  ^mtreg  globul  citesc
împreună, în public, pentm a marca dreptul fiecărui copil
de a citi şi de a avea acces la infomare. Este o zi în care
se încuajează lectua în public, dar şi cultura în general,
o   sărbătoare  pentm  cei   mici   şi   cei   mari  deopotrivă.
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Începând cu acest an, Teatml XL s-a alăturat demersului
Litworld de  a promova  literatura şi  importanţa acesteia
în    viaţa    noastră,    indiferent    de    vârstă    (detalii    pe
www.litworld.org/wra     .  Într-o  atmosferă  caldă,  a  avut
loc o seară de lectură direct pe scenă. Teatml XL l-a adus

printre prietenii  mici  şi  mari  pe  Micul  Prinţ.  Cartea  lui
Antoine    de    Saint-Exup5ry   vorbeşte    despre    bucuria
lucurilor   simple,   despre   prietenie,   despre   fiimuseţea
lumii.

Rezu]tate (pe obiective) Spectactorii s-au arătat încântaţi de ideea lecturii cu voce
tare pe o scenă de teatru.

Promovarea acţiunii

httDs://www.facebook.com/events/15535040647530
80/

Prob eme/obstaco]e ^m desfăşurarea
Nu au fost probleme.acţiunii, sugestii

Conc]uzii, menţiuni Spectacolul s-a adresat publicului de vârste diferite, astfel
încât studenţii actori au adaptat ritmul  lecturii ^m fimcţie
de acest fapt. A fost un exeperiment reuşit şi apreciat de
către public.

Listă 1 documente, materia]e ataşate

Fotografii de la eveniment.

Responsabi] acţiune Numele şi prenumele: Regizor Vera Nacu
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Denumire acţiune Spectaco] de teatru „Coincidenţe"

L c şi perioadă de desfăşurare Casa de Cultură a Studenţilor laşi, sala „Auel Luca".

21 februarie 2019

Organizator Casa de Cultură a Studenţilor laşi prin Teatml XL

artener (dacă este cazul) Inoras.ro, IasiFun, Bună Ziua laşi

Participanţi 67 participanţi

Tota[ cheltuieli Olei

uma decontată din bugetul Olei
CCS/CCSS Tei

Su a reprezentând contribuţia Olei
P rtenerului (dacă este cazul)

F%e9

Indicatori stabiliţi Denumire
Standard / Realizat

pe obiective indicator

Indicatori calitativi
Calitatea ridicată aspectacolului

100% / 100%

Indicatori cantitativi

Număr actoriNumărregizorartisticRegizortehnic 8
aE:E:

11

Voluntari 2

Indicatori financiari Cost participant 0 lei/participant

Descriere activităţi Spectacolul  a  fost  conceput  pentni  a  implica un  număr
mare  de  actori  studenţi  într-un  spectacol  care  îmbină
elemente de teatm absurd, comic de situaţie şi de limbaj.
Patm posibile scenarii ale ^mtâlnirilor care ne pot decide
soarta, după texte de Matei Vişniec, Neil LaBute, Eugene
Ionesco  si  Mihai  lgnat.   Sunt  întâmplări  femecătoare,
reunite  într-un  spectacol  cu  umor  de  calitate,  plin  de
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conexiuni Şi simbolistică.

Rezu]tate (pe obiective) Spectatorii au fost în majoritate studenţi.

Promovarea acţiunii

httDs://www.facebook.com/events/34941142900840
9/

Prob eme/obstaco]e ^m desfăşurarea
Nu au fost probleme.

acţiunii, sugestii

Concluzii, menţiuni Spectacolul  a  reunit  subiecte  şi  tehnici  teatrale  diferite.
Iniţial,  studenţii  au  lucrat  sparat  cu  regizorul,  pe  acte;
apoi  au  lucrat  împreună  pentni  a  da  o  fomă  unitară
spectacolului.   A   fost   o   ^mbinare   bună   ^mtre   efortul

personal şi munca de echipă.

List documente, matei.Îale ataşate

Fotografii de la eveniment.

Responsabil acţiune Numele şi prenumele: Regizor Vera Nacu
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Denumire acţiune Spectacol de teatru „Un cuplu aiurit"

L c şi perioadă de desfăşurare Casa de Cultură a Studenţilor laşi, sala „Auel Luca"

7, 8, 15, 27 martie 2019

Organizator Casa de Cultură a Studenţilor laşi prin Teatrul XL

artenei. (dacă este cazu]) IasiFun, Inoras.ro

Participanţi Aproximativ 450 persoane

Tota] che]tuie]i Olei

S ma decontată din bugetu] Olei
CCS/CCSS Tei

SuP a reprezentând contribuţia Olei
rteneru]ui (dacă este cazu])

FEL

Indicatori stabi[iţi Denumire
Standard / Realizat

pe obiective indicator

Indicatori calitativi
Calitatea ridicată aspectacolului

100%/100%

Indicatori cantitativi

Număr actori
6

eP
113aE:

Număr regizor

ă artistic
E:.i:

Număr regizortehnicNumărvoluntari

Indicatori financiari Cost participant 0 levparticipant

Descriere activităţi "Un  cuplu  aiurit"  este  una  dintre  cele  mai  de  succes

comedii  americane,  care  reuneşte  femei  cu personalităţi
diferite,  putemice  şi  nostime  deopotrivă.  Întâlnirile  lor
sunt de fapt mici evadări din rutina de zi cu zi. Discuţiile

pline  de  umor  şi  bârfele  nevinovate  sunt completate  de
amintiri    spumoase   din   vremea   liceului.    htriga    se

A
tr.Vasileconta,  nr. 30                                                          T          o232 410 615                                                                E          contact@ccsiasi.ro

od700106,  laşi                                                                      F          0232276240                                                              W         www.ccsiasi.ro



- l,y'/ ^ / -riTS#lNNEIRffi#]ŞmoRTULU,5iFp §ftc„şHAŞ '

complică atunci când una dintre ele ajunge într-o situaţie
dificilă, iar doi ffaţi spanioli femecători îşi fac apariţia în
scenă.  Relaţiile  dintre  personaje,  comicul  de  limbaj  şi
răstumările  de  situaţie  asigură  reţeta  unui  spectacol  cu
ritm şi bună dispoziţie.

Rezultate (pe obîective) Spectacolele   au   fost  jucate   în   spaţii   diferite,   pentni

publicul  studenţesc,  dar  şi  pentm  personalul  USAMV
Iaşi, cu ocazia zilei de s martie.

Promovarea acţiunii httos://www.facebook.com/events/38611845223942
6/
httos://www.facebook.com/events/36865456719744
1/
httDs://www.facebook.com/events/33469856048799
8/

Prob eme/obstacole^mdesfăşurarea
Nu au fost probleme.

acţiunfi, sugestii

Conc]uzii, menţiuni La   acest   spectacol,   au   lucrat   studenţi   din   generaţii
diferite. Toate reprezentaţiile au fost cu sala plină, cu un

public implicat şi  impresionat de calitatea spectacolului,
iar acest lucru a încuajat actorii.

List documente, materia]e ataşate

Fotografii de la eveniment.

Responsabil acţiune
Numele şi prenumele: Regizor Vera Nacu
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Denumire acţiune Spectacolul  ``Călătorie ^m Viitoru] de leri"

Lo şi perioadă de desfăşurare Casa de Cultuă a Studenţilor, Sala Gaudeamus, 18.03.2019

Organizator Casa de Cultură a Studenţilor laşi

artener (dacăestecazul) Inoras.ro, Bună Ziu laşi, Iaşi Fun, Evenimentul Regional al
Moldovei, Tele M laşi

Participanţi 120 artişti, 500 spectatori

Total cheltuieli Olei

S ma decontată din bugetulCCS/CCSSTei Olei

Su a reprezentând contribuţia
Olei

Pa eneru]ui (dacă este cazu])

Indicatori stabiliţipeobiective Denumire indicator Standard / Realizat

Indicatori caLitativi
Calitatea ridicată aspectacolului

100% / 100%

Indicatori cantitativi

Număr de artiştiNumărpersonal 1208

tehnicNumărvolutari 20

Indicatori financiari Cost  participant 0 lei/participmt

Descriere activităţi S-a  realizat  un  spectacol  denumit  „Călătorie  în  Viitorul  de
ieri" ^m regia referentului Adrian Ştefan, un spectacol în care s-
au angrenat toate trupele  şi cluburile de dans, muzică, teatru,
arte  vizuale,  etc..  existente  ^m  Casa de  Cultură  a  Studenţilor
Iaşi, cât şi personalului administrativ.

Un spectacol sincretic ce ne-a purtat de la începuturi, din cele
mai vechi timpuri şi obiceiuri până ^m zilele noastre unde totul
s-a schimbat şi pare o altă lume.
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0   suită   de   momente   artistice   care   au   subliniat   artistic
importanţa celor mai semnificative perioade ale timpului care
au marcat evoluţia omenirii. Am trecut   paşi de dans, recitând
şi ascultând prin momentele transfomării lumii de astăzi.
Din distribuţia spectacolului  au  făcut parte trupa „The  Sky",
Ansamblul  Folcloric  „Doina  Caipaţilor",  Clubul  de  Muzică
„Richard   Oschanitzky",    HomeTown   Dance,   Seoul   Beat,
Elegance,    Petran   &    Students,    Clubul   de   Arte   Vizuale
„ConceptArt",  Teatrul  XL,  Fabrica  de  voluntari  şi  Cenaclul"Mihai Eminescu".

Rezultate (pe obiective)
Un aport de imagine pentm Casa de Cultuă a Studenţilor laşi;

Mărirea   interesului   şi   vizibilităţii   activităţilor   şi   acţiunilor
desfaşuate în Casa de Cultură a Studenţilor laşi;

Prin   acest    spectacol    artiştii    Şi-au   imbunătăţit    abilităţile
artistice,  au învăţat  să lucreze  organizat  şi  să intereactioneze
social  şi  artistic  cu  ceilalţi  artişti  implicaţi  -  realizându-se
astfel şi un schimb de experienţă si de păreri;

Impactul  a  fost  unul  pozitiv  pentni  cei  care  au  luat  parte  la
spectacol, participanţii fiind extrem de multumiţi de ceea ce au
reuşit    să    înveţe    şi    să    creeze    ^m    zilele    premergătoare
spectacolului iar spectatorii i-au primit cu lungi aplauze;

Promovarea acţiunii httD://iasifun.ziaruldeiasi.ro/calatorie-in-viitoml-de-ieri-
sDectacol-de-teatru-muzica-si-dans/178222/httos://www.facebook.com/events/casa-de-cultua-a-

studentilor-iasi/c%C4%831%C4%83torie-%C3%AEn-
viitorul-de-ieri/392086864938543/

httD://telem.ro/calatorie-in-viitorul-de-ieri/

httDs://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/moldova/a-
calatorie-in-viitorul-de-ieria--217452222.html

httDs://www.ultimele-stiri.eu/articol/calatorie-in-viitorul-
de-ieri/5099382

Prob eme/obstaco[e în desfăşurareaacţiunii,sugestii
Nu au fost probleme de semnalate.
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Concluzii, menţiuni Un eveniment reuşit ce  ar trebui multiplicat având în vedere
beneficiile aduse asupra tinerilor şi studenţilor ce activează în
Casa  de  Cultură a  Studenţilor  laşi.  Astfel  de  evenimente  nu
numai  că  îi  ajută  pe  aceştia  să  se  dezvolte,  dar  le  oferă  şi

posibilitatea de  a învaţă lucnri  noi  şi  de  a cunoaşte  oamem
pasionaţi şi interesaţi de acelaşi domemu.

Acest tip de evenimente măresc vizibilitatea Casei de Cultură
a Studenţilor în rândul  studenţilor.Un spectacol cu un impact

pozitiv   şi   promovator   asupra   tinerilor   şi    studenţilor   ce
activează în Casa de Cultură a Studenţilor laşi.

Listă documente, materia]e ataşate Fotografii de la eveniment.

Responsabil acţiune Numele şi prenumele: Referent  ştefan Adrian

A
tr.VasHeconta, nr.  30                                                           T          0232 410 615                                                                 E          contact©ccsia§i.ro

od  700106,  laşi                                                                      F          0232276240                                                              W         www.ccsiasi.ro









1-`, ` ,,1+*irs#LNE'RŢţJRTt[şispoRTULu]Fi5 B §HC„şJ Âş ]

Denumire acţiune It's Sport Time! - cursă cu obstacole&sporturi

L şi perioadă de desfăşumre 2 mai 2019

Organizator Casa de Cultuă a Studenţilor din laşi

ariener (dacă este cazu]) Decathlon

Participanţi 100 studenţi din trei organizaţii studenţeşti din laşi

Tota] cheLtuie]i Olei

S ma decontată din bugetu]CCS/CCSSTei Olei

Su a reprezentând contribuţia
Partenerul a oferit echipamentele şi premiile pentni

Pa eneru]ui (dacă este cazu])
desfăşuarea  evenimentului.

E==PÎgEEl=

Indicatorî stabi]iţipeobiective Denumire indicator Standard / Realizat

Indicatori ca]itativi

PromovareaorganizaţiilorstudenţeştiîncomunitatePromovareasănătăţiiprinrealizareadeactivităţisportiveCreareaunuimediudesocializarepentruorganizaţiilestudenţeşti
90%/100%80%/100%100%/100%
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Indicatori cantitativi

Număr participanţi 100

Număr de ONG-uri 3

Număr de premii 10

Indicatori financîari Cheltuieli participant 0 lei/participant

Descriere activităţi Pe  2  Mai  2019,  Casa  de  Cultură  a  Studenţilor  din  laşi,
împreună  cu  organizaţiile  studenţeşti  din  laşi  şi  Decathlon
Iaşi au organizate venimentulb lt's Sport Time! . cursă cu
obstacole&sporturi.

Pe   2   Mai,   Ziua  Naţională   a   Tineretului   am   realizat   o
mulţime de activităţi plăcute şi recreative cum ar fi cursă cu
obstacole,        aerobic,        jocuri        de        ping-pong        şi
multealtelepentrutinerii din laşi.

It's Sport Time! este o activitate de diseminare a schimbului
de  tineri  din  Puerto  de  la  Cmz  (Tenerife)  derulat  în  luna
februarie  2019  în  cadrul  proiectului  Erasmus+  MAPPHVG
YOUTH'S  IHALTH  cu  participanţi  din  Romania,  Spania,
Bulgaria şi lslanda.

ezu]tate (pe obiective) 01. Conştientizarea importanţei practicării sportu]ui în
vederea unei vieţi active şi sănătoase

Prin îndeplinirea acestui  obiectiv am reuşit  să le prezentăm
Studenţilor  importanţa  practicării  sportului  şi  participarea
studenţilor la competiţii sportive.

02. Organizarea unei competiţii sportive

Evenimentul sportiv pe care l-am organizat a fost diferit de o
competiţie  sportivă  clasică,  deoarece  am  creat un  cadni  de
socializare  pentni  participant.  Participarea  la  evenimentul
sportiv a fost un moment de relaxare şi considerăm că l-am
îndeplirit cu succes.

Promovarea acţiunii Promoarea evenimentului  s-a realizat   prin  intermediul
organizaţiilor   studenţeşti,   a   partenerilor,   dar   şi   prin
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intermediul online, pe paginile de socializare.

Prot)l me/obstacole în desfăşui.areaacţiunii,sugestii
Nu au fost probleme de semnalat.

Conc]uzii, menţiuni Pe  2  mai  2019,  Casa  de  Cultură  a  Studenţilor  din  laşi  a

promovat  şi  a  desfăşuat  activităţi  sportive,  educative  şi
recreativ-distractive.

Listă o€umente, materia]e ataşate

Fotografii de la eveniment.

Responsabi] acţiune Numele   şi   prenumele:   Referenţi   Diana   Mihai   şi
Adrian Căliman
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Denumire acţiune Festivalul Studenţilor leşeni "FEstudls"

Lo şi perioadă de desfăşumre Iaşi, 8 -12 mai  şi  16-19 mai 2019

Organizator Casa de Cultură a Studenţilor din laşi

artener (dacă este cazul) Organizaţiile studenţeşti din laşi, Primăria Municipiului
Iaşi, Consiliul Judeţeam laşi, Ateneul Naţional din laşi,

Direcţia Judeţeană pentm Sport şi Tineret laşi, Cafeneaua
Piaţa Unirii, Tiki Bistro, Dopo Poco, Selgros, Petni, Acord

Travel, EuoLux, Cartuf, StarNet.

Participanţi 5000 tinerl

Total cheltuie]i 84.306,80 lei

S ma decontată din bugetu] 12.021,37 lei
CCS/CCSS Tei

Su a reprezentând contribuţia Consiliul Judeţean laşi -26.800 lei
P rteneru]ui (dacă este cazul)

Primăria Municipiului laşi -45.485,43 lei

Indicatori stabiliţi
Denumire indicator

Standard /
•     pe obiective Realizat

Indicatori calitativi

Realizarea de evenimente 100% / 100%100%/100%100%/100%100%/100%100%/100%
culturale adresate Studenţilor

Implicarea studenţilor în

;E:a)

evenimente culturalePromovareaorganizaţiilor

î.E: studenţeşti în comunitatePromovareasănătăţiiprin

realizarea de activităţi sportive

Promovarea artiştilor din rândul
Studenţilor
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Crearea unui mediu de socializare 100% / 100%

pentm organizaţiile studenţeşti

Indicatori cantitativi

Prezenţa a 4000 de studenţi din 4000 / 35001000/80025/19

organizaţiile studenţeşti la Parada
Organizaţiilor

Prezenţa a 500 de spectatori la
evenimentele care s-au desfaşuat

^m Sala Gaudeamus a Casei de

Cultuă a Studenţilor

Prezenţa a 25 de organizaţii
studenţeşti la evenimentul

Manifestări Studenţeşti

Indicatori financiari Cheltuieli participant
16,86 lei/participant

Descriere activităţi 08.05.2019 - Parada FEstudls

Parada Organizaţiilor Studenţeşti - 18:00

Ca în fiecare an şi acum,  la ediţia a XIX-  a a Festivalului
Studenţesc  FEstudls,  organizaţiile  studenţeşti  au  ieşit  în
stradă,  nu  pentm  a  protesta,  ci  pentm  a  face  cunoscut
ieşenilor cel mai tare festival studenţesc.
Punctele   de   plecare   ale   Paradei   au   fost   din   Parcarea
Facultăţii    de     lnginerie    Chimică    din    Tudor    pentni
organizaţiile studenţeşti ale TUIAşl şi din faţa coipului Bal
UAIC pentni organizaţiile studenţeşti ale UAIC, USAMV,
Medicină şi ARTE.
Cele două grupuri s-au deplasat spre Piaţa Palat unde a fost
punctul  de  întâlnire  sub   simbolul  prieteniei,   socializării,
înffiţirii organizaţiilor studenţeşti într-un  singur grup,  care
a  pomit  spre  Casa  de  Cultură  a  Studenţilor.  Voluntarii,
recuzita,  voia  bună  şi  entuziasmul  sunt  adunate  pentm  a
transmite  şi celorlalţi  atmosfera şi  energia organizaţiei  din
care fac parte.

09.05.201,

Laser Tag - 10:00

Jocul Laser Tag este una dintre cele mai complexe activităţi
de divertisment disponibile ^m acest moment,  fiind potrivit
atât  pentm  copii,  cât  şi  pentm  adulţi.   Jocul  de  acţiune
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„lasertag"  te  învaţă  să  lucrezi  în  echipă,  să îţi  organizezi
acţiunile  şi  te  provoacă  să  construieşti  strategii  eficiente,
alături de coechipierii tăi. Competiţia s-a desfăşuat ^m două
etape.  13  asociaţii au făcut echipe a câte  10 persoane şi au

jucat meciui eliminatorii, semifmale şi marea fmală.Iaşulpebicic[etă-18:00

Esenţa fericirii este sănătatea, iar a sănătăţii e mişcarea. Pe
9 mai 2019, în cadml FEstudls a avut loc un evemment ce

promovează  stilul  sănătos  de  viaţă  şi  punctele  cheie  ale
oraşului  laşi.  La eveniment au participat toţi pasionaţii  de
ciclism  sau  cei  care  şi-au  dorit  să  adopte  un  stil  de  viaţă
sănătos.

Plecarea   s-a   realizat   din   parcaffea   Casei   de   Cultură   a
Studenţilor   şi   au   urcat   pe   Copou   până   la   Academia
Romana, de acolo a început traseul, au mers către Grădina
Botanică, după s-a ieşit în Păcuari şi intorcându-se după la
Casa   de   Cultură   a   Studenţilor,   în   punctul   de   placare.
Traseul a fost de  1  oră şi 30 minute, viteza deplasare  18-22
kmm.

Spectacol Folcloric ''Cânt şi joc pe plai străbun" -20:00

Ziua Euopei, ^m strai popular, în cântec şi joc împreună cu
membri ai Ansamblului „Muguelul" de la Universitatea de

Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion lonescu de  la
Brad",    sub   îndrmarea   coregrafiilui    Cătălin    Hiliţanu,
Ansamblul   „Orpheas"   al   Comunităţii   Elene   din   laşi,
coordonat    de    lonuţ    Anastasiei,    Fanfara    Militară    a
Gamizonei   laşi,   sub  bagheta  dirijorului  Lt.   Gil   Onoriu
Negrei   şi   Ansamblului   Folcloric   „Doina   Carpaţilor"   al
Casei   de   Cultură   a   Studenţilor   laşi    sub   îndnmarea
coregrafiilui  Mihaela  Cojocani  şi  a  dirijomlui  Marinică
Botea  au  fost  ambasadorii  culturii  tradiţionale  româneşti.
Instrumentiştii  şi  dansatorii  ieşeni  au  susţinut  cu  ocazia

„Zilei  Euopei"  o  serie  de  momente  artistice  folclorice,
prefăcând muzica şi dansurile specifice ardealului românesc
^m ambasadori de cinste ai neamului dintre Carpaţi.

10.05.2018

Lmer Tag - 10:00

A   doua   zi   de   Laser   Tag   ne-a   făcut   cunoştinţă   cu
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semifinaliştii   şi   finaliştii   competiţiei.   După   teminarea
meciuilor a avut loc festivitatea de premiere. A

Seară de film -21:30

În acest an Casa de Cultură a Studenţilor a fost gazda unei
seri      dedicată      cinematografiei      româneşti.      Comedia
"Afacerea  Est",  un  film  ataşant,  tragic  şi  totuşi  comic,

despre cât de absudă şi sarcastică poate fi viaţa a rulat în

prezenţa   actorului   Daniel   Busuioc,   care   a   răspuns   la
curiozităţile din timpul filmărilor.

Comedia lui lgor Cobileanski spune povestea unei prietenii
surprinzătoare  dintre  doi  moldoveni,  Marian  (Constantin
Puşcaşu),    un   intelectual   de   provincie,    şi    Petro    (Ion
Sapdani), un oportunist plin de idei. Cei doi se avântă ^mtr-o
călătorie nebunească ^m căutarea banilor necesari pentru a-şi
^mdeplini   visurile:   Marian   vrea   să   se   căsătorească   cu

Veronica (Anne Marie Chertic), în timp ce Petro îşi doreşte
o macara pe care s-o închirieze. Ei decid să devină parteneri
de afaceri şi ^mcep să lucreze la un plan: să vândă un vagon
de  potcoave.  Planurile  li  se  dau  peste  cap,  dar  cu  toate
acestea Marian şi Petro nu îşi pierd optimismul şi ^mcearcă
alte metode de a se căpătui.

Fo]k'n'Iaşi - 18:00

Festival   concurs   desfăşurat   în   sala   Dublin   a   Casei   de
Cultură a Studenţilor a fost conceput ^m prima seară dintr-un

program al membrilor clubului  "Susţine artiştii ieşeni".

11.05.2018

Re€ostud - 10:00

Începând cu ora  10:00, în parcarea căminului T7-8,  a avut
loc proiectul  Recostud,  proiect realizat în cadrul  Festudls
de către Casa de Cultură a Studenţilor din laşi în parteneriat
cu Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi  laşi  şi  Recycle
Intemţional.    Şi-au   propus,    pe    lângă   o    campanie    de
conştientizare  a importanţei  reciclării,  o  zi  propriu-zisă în
care studenţii pot recicla cantităţi mari  de pet-uri, hârtie  şi
alumiu(doze), având 3 motive bine întemeiate:

1. Grija pentm mediul înconjuător

2.  Posibilitatea  de  a  câştiga  o  lună  gratuită  de  cazare  în
căminul în care locuiesc, dacă reuşesc să colecteze cea mai

A            C
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mare cantitate de materiale căminului afemet

(Proiectul s-a desraşuat sub foma unui concurs acordându-
se  un  singur  premiu  pentm  fiecare  cămin  al  campusului,
studentului  ce  adună  cea  mai  mare  cantitate  de  materiale
reciclabile)

3.     Totul     s-a     petrecut     ^m     scop     caritabil,     concret
materialele colectate  au  fost  valorificate  prin  intermediul
fimei Recycle lntemational, iar acei bani au fost distribuiţi
către proiectul "Casa Share".

Studchef - 13:00

Gastronomia  şi  pasiunea  pentm  gătit  au  adunat  studenţii
bucătari la cel mai nou eveniment din cadnil Festudls.

Studchef   a   fost   un   concurs   gastronomic   la   care   au

participat cei  mai talentaţi  studenţi  în artele  gastronomice.
Prima  etapă  a  evenimentului   a   fost   cea  de  preselecţii,
desfaşurată   pe   data   de    11    mai   în   Campusul   Tudor
Vladimirescu  la  căminul  T5.  Concuenţii  înscrişi  au  fost
supuşi  la  3  probe  de  gătit,  le-au  fost  testate  abilităţile  şi
talentul în arta culinară, creativitatea şi răbdarea şi doar  10
au trecut în etapa fmală.

Etapa  finală  s-a  desfăşuat  în  Magazinul   Selgros,  unul
dintre partenerii principali ai festivalului. Cei 10 finalişti au
fost  jurizaţi  de  un juriu  specialist.  Cei   10  finalişti  şi-au
demonstrat  talentul  culinar în faţa juriului,  însă doar  3  au
trecut  de  primele  3  probe.  În  uma  acestei  probe  fmale,

juriul a desemnat un câştigător al trofeului Studchef.

Folk'n'Iaşi -18:00

A  doua  seară  de  Festival  concurs  a  avut  loc  tot  în  sala
Dublin  a Casei  de  Cultură a  Studenţilor unde  au urcat pe
scenă     invitaţi     precum     llie     Ţucanu     -     câştigator
FOLKN'IAŞI  2018,  Ciprian  Cotruţă,  Tihan  Paul  şi  Adi
Bezna.

STUD PARTY - 18:00

STUD-PARTY  a  apărut  în  FEstudls  ^m  urma  tendinţelor
studenţilor  de  a  se  distra  pe  muzica  elecronică.  DJ-ii  fac
atmosfera,     iar     muzica     dă     energie.     Ambele     sunt
ingrendientele  perfecte  care  au  făcut  din  STUD-  PARTY
ceva   emblematic   pentni   festivalul   studenţesc.   Casa   de
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Cultură a Studenţilor din laşi a legalizat distracţia pe 1 1 mai
2019, în aer liber.  Mega petrecere în aer liber, nu poate fi
decât la FEstudls.   0 petrecere tematică incredibilă cu un
show  de  lasere  în  parcarea  din  faţa  Casei  de  Cultură  a
Studenţilor. Atmosfera a fost întreţinută de DJ- ii locali, dar

şi  naţionali  precum  de  DJ  Arias  şi  DJ  Vali  Bărbulescu,
invitatul special al serii.

12.05.2018

Standiup Comedy i 20:00

Cu  peste  10  milioane  de  vizualizări  pe  youtube,  Gabriel
Gherghe, Victor Dragan şi Petrică lstoc sunt trei comedianţi
^mdrăgiti cu sute de  showuri la activ,  ce  au ucat pe  scena

Casei de Cultură a Studenţilor alături  de Gabriel Dumitriu
aka Pupază din Morţii Tei şi Bogdan Munteanu cu umorul
la pachet.

Gala Laureaţiilor Folk - 20:00

Au fost premiaţi cei mai buni artişti care au urcat în cele trei
zile  dedicate  folk-ului.  În  concertul  de  final  au  urcat  pe
scenă artiştii: Cosmin Vaman şi Alexandra Andrei.

16-19.05. 2018

Universitariada,  Baza  Sportivă  a  Universităţii  Tehnice
Gheorghe Asachi

Cea mai aşteptată competiţie sportivă din cadrul festivalului
este  Universitariada.  Anul  acesta  organizaţiile  înscrise  au

participat la umătoarele sporturi: volei, fotbal, şah, baschet,
tenis de masă şi biliard. Prin intemediul acestui eveniment
ne-am  propus  să  promovăm  sportul  în  rândul  studenţilor
care   nu   au   ocazia   să  participe   la   astfel   de   competiţii
dedicate celor care nu sunt profesionişti, ci celor care joacă
de plăcere.

Rezultate (pe obîective) Festivalul,  conceput  de  studenţi  pentm  studenţi,  a  devenit
tradiţional pentru viaţa studenţească a laşului şi a reunit an
de am peste  10.000 de studenţi.

A
tr.Vasileconta, nr.  30                                                           T          0232 410 615                                                                 E          contact@ccsiasi.ro

d 700106,  laşi                                                                          F 0232 276 240                                                             W         www.ccsias i. ro



``'-,--+iirş#JNNE]Eţ§ŢtişispoRTULu.HiiETP 9uc-şHAş '

Promovarea acţiunii Au fost realizate materiale promoţionale pe care au fost
utilizate logo-ul finanţatorului şi al proiectului:

•    Tricoui
•    Af,şe
•    Bamere
•    Rollup-ui

Finanţatorul  şi  proiectului  au  fost  promovate  şi  prin
intemediul   apariţiilor  în  media  locală   (anunţuri   în

presă    şi    prezenţa    la    emisiunile    radio    şi    TV).
Finanţaton]l   şi  proiectul  au  fost  promovate   şi  prin
intemediul  social-media  şi  pe  paginile  de  socializare
ale    organizaţiilor    studenţeşti,    ale    festivalului,    pe

paginile de facebook Festudis laşi şi Casa de Cutură a
Studenţilor.

Prob eme/obstaco]e^mdesfăşurarea Din  cauza  vremii  nefavorabile,  atât  seara  de  film  cât  şi
acţiunii, sugestii Festivalul   concurs   Folk'n'Iaşi   s-au   desfăşuat   în   sala

"Gaudeamus"  respectiv  sala  Dublin  a  Casei  de  Cultură  a

Studenţilor din laşi.

Concluzii, menţiuni FEstudls a luat naştere în anul 2001  din dorinţa studenţilor
de a-şi putea exprima ^m diferite moduri spiritul competitiv

şi  pofta  de  distracţie.  FEstudls  are  drept  scop  încuajarea
participării active la evenimentele organizate de asociaţiile
studenţeşti,  oferind  tinerilor  ieşeni  oportunitatea  de  a  se
implica în această sesiune artistică. Festivalul, conceput de
studenţi  pentm  studenţi,  a  devenit  ti.adiţional  pentni  viaţa
studenţească a laşului şi a reunit an de an peste  10.000 de
studenţi.  Timp de 5 zile oraşul a fost cuprins de o fienezie
studenţească  care  a  schimbat  (accelerat)  pulsul  oraşului.
Prin numărul impresionant de participanţi şi prin varietatea
evenimentelor  organi2ate,   FEstudls   a  devenit  o   tradiţie
continuată  anual   cu   seriozitate   şi   entuziasm.   Este   ştiut
faptul  că  de   18   ani   studenţii   ieşeni   asteaptă  o   singură
sesiune, cea de la ^mceputul lunii mai.

Listă documente, materia]e ataşate Fotografii  de  la  eveniment  şi  Catalogul  „Festudis  în
imagini«

Responsabil acţiune
Numele şi prenumele: Referent Diana Mihai
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D numire acţiune
FESTIVALUL  NAŢIONAL CONCURS PENTRU TINERET

FOLK'N'IAŞI

L c şi perioadă de 10-12 mai 2019,

desfăşurare
Sala Dublin, Casa de Cultură a Studenţilor din laşi

Organizator Casa de Cultură a Studenţilor din laşi prin Clubul Fabrica de Voluntari şi
Clubul Susţine Artiştii leşeni

Parte ei. (dacă este cazu]) Primăria Municipiului laşi

Participanţi 550 participanţi

otal cheltuîeli 16.949,85 lei

Subuge a decontată dinulCCS/CCSSTeî
4.974,85 lei

Sucont( a reprezentândibuţiapar.eneruluiacăestecazul)
11.975 lei, corzi de chitară, închiriere echipamente sonorizare, trofee

E!ieEeeE=

Indicatoristabi]iţipeobiective
Denumire indicator Standard / Rea]izat

Indicatoricalitativi
Calitatea ridicată a recitalurilor 100% / 100%

Indicatori

Număr spectatori 550

Număr concuenţi 10

cantitativi Nmăr de zile 3

Număr voluntari 50

Indicatorif]nanciari
Cheltuieli participant

30,81 lei / participant

A
tr.Vasileconta, nr.  30                                                           T          0232 410 615                                                                  E          contact@ccsiasl.ro

d  700106,  laşi                                                                       F          0232276240                                                               W         www.ccsiasi.ro



+

1`\\ , l`-T+j,TS#NNE.#E§Ţt,ş[spORTULU]qjEEP §mc„ş#Ş [

D scriere activităti În  perioada  10-12  mai  a  avut  loc  Festivalul  Concusul Naţional  pentru
tineret Folk'N'Iaşi care s-a deraşuat în Sala Dublin, Casa de Cultură a
Studenţilor din laşi.

În prima zi au urcat pe scena studenţii artişti de la Clubul Susţine Artiştii
Ieşeni, care au realizat un spectacol de 120 de minute.

În cea de  a doua zi,  a fost organizat Concursul Folk'N'Iasi  la care  s-au
înscris  10  concuenţi  din  laşi,  Craiova,  Chişinău,  Galaţi  şi  Bucueşti.
Seara  s-a  încheiat  cu  recitalurile  a  2  câştigători  de  la  ediţia  2018  Ilie

Ţurcanu şi Paul Tihan, precum şi a artiştilor Ciprian Cotruţă, Adi Bezna
şi Adrian Maftei.

Gala Laueaţilor s-a desfăşuat în ultima zi de festival şi a numărat printre
câştigători:   Ana  Maria  Filip  (Marele  Premiu),  trupa  Duba  (maiestrie
instrumentală),  Cristi  Lazăr  (interpretare),  Alex  Gogoşeanu  (imn  laşi
Capitala Tineretului) şi trupa Onmis (compoziţie). În recital au urcat trupa
Fior şi Cosmin Vaman şi Alexandra Andrei.

În   cele   3   zile   de   festival   ain  avut   550   spectatori   (150,   200,   200),
majoritatea studenţi sau tineri pânâ în 30 de mi.

Am   avut   42   de   tineri   voluntari   care   ne-au   ajutat   cu   organizarea
festivalului   şi   30   de   tineri   studenţi   artişti   care   au   urcat   pe   scena
festivalului.

În luna ianuarie am emis un Regulament de participare la Festival, unde
am  pus  accent  pe  compoziţiile  proprii  dar  şi  pe  faptul  călaşiul  este
Capitala Tineretului din România 2019 -2020, astfel încât una din  piese
trebuia să fie dedicată acestui fapt.

Am  promovat  festivalul  mai  ales  ^m  mediul  online  prin  realizarea  unei

pagini  a  festivalului  şi  distribuirea  de  postări  pe  diferite  grupui  cu
persome interesate de muzica folk.

Re ltate (pe obiective) a)   42 tineri implicaţi în organizarea evenimentului
b)   30 de tineri artisti promovati
c)   550 de tineri spectatori
d)   72 tricouri distribuite

Pr movarea acţiunii https://www.facebook.com/folkniasi

Pe  materialele  de  promovare,  Ministerul  Tineretului  şi  Sportului,
Casa   de   Cultură   a   Studenţilor   din   laşi   şi   Primăria   laşi   a   fost
menţionată ca finanţator: afişe, cover page, tricouri.
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Prodes ]eme/obstaco]e^inşurareaacţiunii,sugestii
Am dorit să realizăm festivalul în aer liber, la Balenă, Gradina Palas, Parc
Voievoidal, dar din păcate, starea vremii nu a permis acest lucru.

C nc]uzii, menţiuni Un eveniment care deja a devenit tradiţie, şi de la an la an ar trebui să se
dezvolte.

Listă ocumente, materialeataşate
Fotografii de la eveniment, locaţie, trofee, ar[işti invitaţi, concuenţi.

Re ponsabil acţiune Numele şi prenumele: Referent Adrian Căliman
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Denumire acţiune ROCK'N'IASI OPEN AIR

Lo şi perioadă de desfăşurare 17-19 mai 2019, Parcare Casa de Cultură a Studenţilor din
Iaşi

Organizator Clubul Fabrica de Voluntari din Casa de Cultură a
Studenţilor din laşi

artener (dacă este cazu]) Centrul Cultual German, Primaria Municipiului laşi

Par'icipanţi 1000, 650, 600 spectatori pe seară, 100 voluntari şi

personal tehnic,15 tnipe în recital

Tota] che]tuieli 44.978,16 lei

S ma decontată din bugetul 24.978,16 lei

CCS/CCSS Tei

Su a reprezentând contribuţia 20.000 lei, închiriere echipamente
Pa eneru]ui (dacă este cazul)

Indicatori stabiliţipeobiective
Denumire indicator Standard / Rea]izat

Indicatori calitativi

Calitatea ridicatăprestaţieiartiştilor
100% / 100%

Calitatea serviciilor desonorizareşilumini 100% / 100%

Indicatori cantitativi

Număr de voluntari 100

Număr spectatori 2250

Număr trupe 15

Indicatori financîari Cost spectator 19,99 lei/persoană

Descriere activităţi În perioada  17-19 mai 2019,  Casa de  Cultură a Studenţilor
din   laşi   împreună  cu   Centrul   Cultural   German   laşi,   a
organizat   Festivalul   lntemaţional   ROCK'N'IAŞI   OPEN
AIR 2019,  în  Parcarea  Casei  de  Cultură  a  Studenţilor  din
Iaşi.

În  etapa  de  pregătire  a  festivalului  s-a  fomat  o  echipă
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coordonată  de  către  Căliman  Adrian,  echipă  din  care  au
facut   parte   tineri   de   la   Clubul   Fabrica   de   Voluntari.
Organizarea  festivalului  a  început  ^m  luna  ianuarie  2019,
când  au  ^mceput  să  fie  contactate  trupe  pentni  festival.
Lineup-ul iniţial a fost stabilit la începutul mai. Un accent
s-a  pus  pe  promovarea  trupelor  tinere,  astfel  încât  am
organizat   un   concurs   pentru   trupele   din   România   şi
Moldova.  În uma votului publicului au fost alese 2 trupe,
una din Braşov şi alta din Chişinău.

Deoarece  din  motive  obiective  s-a  întârziat  cu  aprobarea
Bugetului Casei de  Cultură a Studenţilor din laşi dar şi al
Primăriei  Municipiului  laşi,  adunând  la  aceasta  şi  sumele
aprobate   care   nu   acopereau   bugetul   solicitat   decât   în

proporţie de  40 - 45  %,  organizatorii au trebuit să aleagă
între a renunţa la festival sau să îl reorganizeze. Au decis să
mute  desfaşuarea  festivalului  de  pe  Pârtia  de  Ski,  unde
fiJsese   anunţat   iniţial,   în   Parcarea   Casei   de   Cultură   a
Studenţilor din laşi, renunţând de asemeri la o scenă şi la 6
trupe  care  trebuiau  să  vină  la  festival,  am  modificat  de
asemenea ora de începere de la 19 la 18.

Programul  ROCKN'IASI  OPEN  AIR  2019  s-a  respectat,
astfel încât nu am avut decalaje ^mtre ce ne-am propus şi ce
s-a ^mtâmplat pe scenă.

Deoarece s-a anunţat vreme cu ploaie şi vânt, organizatorii
au luat măsuri  şi au informat publicul despre ce trebuie  să
facă în caz de vreme severă,  astfel încât publicul  şi artiştii
să fie în siguanţă.

S-a emis un Regulament de acces la Festival, astfel încât să

participe  doar  spectatorii  iubitori  de  muzică  rock,  şi  de
asemenea să poată fi percheziţionaţi pentm a evita intrarea
cu ame albe sau droguri în incintă.

Pe scena festivalului au urcat:

Vineri, 17 mai 201918:00-SukarNation

18:50-Underwaves
19 :40-Subliminal Damage

20:50-Fallcie
22:00-Bucovina

Al
tr.Vasileconta,  nr.  30                                                           T          0232 410 615                                                                 E          contact@ccsiasi.ro

od 700106,  laşi                                                                       F          0232 276 240                                                               W         www.ccsiasi.ro



l-+r( -,`1;flrsîli'NNE]RŢţ§VtişispoRTULuiEii=P şnc~şJAş [

Sâmbătă,18 mai 2019
18:00-BPC

18:50-Magnetic
19:40-Bent by Sonow

20: 50-Proj ect Renegade
22:00-Harakiri for the SkyDuminică,19mai2019

18:00-LabbaTrissta
18:50-Outstom
19:40-Astrarot

20:50-Anonyme
22:00 - Electric Moon

In locaţia de desfăşuare a festivalului, s-au amenajat spaţii
unde tinerii puteau să facă diferite activităţi, să participe la
concusuri,   să   interacţioneze   cu   artiştii   preferaţi,   să   ia
autografe, măsuri de prim ajutor, infomare despre activităţi
de voluntariat.

În promovarea şi  organizarea festivalului  au fost implicaţi
100 voluntari şi personal tehnic.

In  cele  3  zile  de  festival  am  avut  aproximativ  1000,  650,
600 de  spectatori, în general tineri cu vârsta cuprinsă între
17 -30 ani.

Rezultate (pe obiective) a)    100 tineri implicaţi în organizarea evenimentului
b)   15 fomaţii
c)   2250 de tineri spectatori la festival

Promovarea acţiunii Pagina  oficială  a  festivalului  unde  a  fost  promovată
activitatea:

httDs://www.facebook.com/miasi

Festivalul   a   fost   promovat   în   mass   media   locală,
onJine,  tv  şi  radio  (Iaşi  tv  life  -  "Iaşiul  te  vede  -  9
mai", TVR laşi, Radio Hit, Radio laşi).

Departamentul  de  media  al   festivalului  a  promovat
festivalul  în mediul  online  unde  am  atins  cifie  foarte
bune:   peste    103.000   de   interacţiuni   cu   pagina   de
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eveniment, peste 4500 de răspunsuri la pagină.

Pe   materialele   de   promovare   a   fost   specificat   că
Ministenil  Tineretului  şi  Sportului,  Casa de  Cultură a
Studenţilor, Primăria laşi sunt finanţatori:  afiş, tricouri
voluntari,   cover   page   facebook.   De   asemenea   s-a
specificat  în  fiecare  seară  pe  scena  festivalului  cine
sunt fmanţatorii şi organizatorii festivalului.

Probl me/obstaco]e în desfăşurarea Starea   vremii   influenţează   participarea   spectatorilor   la
acţiunii, sugestii eveniment,  dar şi măsuri  suplimentare care trebuiesc  luate

de organizatori astfel încât să se elimine riscuile de apariţie
a accidentărilor.

Concluzii, menţiuni Un eveniment reuşit care ar trebui multiplicat.

Listă documente, materiale ataşate Fotografii cu artiştii invitaţi, spectatori.

Responsabil acţiune
Numele şi prenumele: Referent Adrian Că]iman

A           C
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Denumire acţiune Festiva[ul de Teatru Contemporan „UniTeatru" Iaşi

Loc şi perioadă de desfăşurare Casa de Cultură a Studenţilor laşi, 8 iunie 2019

Organizator Casa de Cultură a Studenţilor din laşi prin Teatrul XL

P rtener (dacă este cazul) Iaşi Tv Life, Inoras.ro, Bună Ziua laşi

Participanţi 80 persoane

Tota] cheltuie]i 2.996,91  lei

Su a decontată din bugetul 2.996,91  1ei
CCS/CCSS Tei

Su a reprezentând contribuţia Olei

Pa eneru]ui (dacă este cazul)

Elş:ăE:ăi.=:

Indicatori stabi]iţi Denumire
Standard / Realizat

pe obiective indicator

Indicatori ca]itativi

Calitatea ridicatăprestaţieiartiştilorCalitatearidicatăaspectacolelordeteatruşievenimenteconexe 100% / 100%100%/100%

Indicatori cantitativi

Număr de artişti 80

Număr de voluntari 20

Număr de spectatori 250

Indicatori financiari Cost participant 8,5626 lei
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Descriere activităţi Festivalul  de  Team  Contemporan  „UniTeatru"  a  fost

gândit   ca   un   eveniment   cane   aduce   laolaltă   tineri
pasionaţi de artele spectacolului. Anul trecut am celebrat
Centenarul   Marii   Uniri,   toate   spectacolele   prezentate
fiind  ale   unor  autori  români   clasici   şi  contemporani.
Ediţia a lI-aa reunite  elevi,  studenţi,  actori profesionişti

pentm  un  maraton  de  peste  12  ore  de  evenimente.  Au
fost spectacole de comedie,  dramă,  spectacol de păpuşi,
one-man show, dar şi un atelier de yoga, special conceput

pentni  artele  spectacolului.  Au  urcat  pe  scenă  elevi  de
liceu,   studenţi   la  universităţi   de  profil,   dar  şi   actori
experimentaţi ai teatrelor din Moldova. Evenimentele au
fost cu intrare liberă şi au avut loc în  spaţii  diferite  din
Casa de  Cultură  a  Studenţilor  laşi,  Teatnil  din  Stejar -
Tătăraşi, Cafeneaua Acaj u.

Rezultate (pe obiective) Conceput ca un maraton de teatru, festivalul s-a dovedit o
reuşită. Evenimentele au fost diferite şi s-au adresat unui

public larg: spectacol de păpuşi pentni cei mici, atelier de
yoga,      spectacole      pentni      adolescenţi      (pe      tema
bullyingului),     spectacole     de     profesionişti     (Teatml
Luceafărul),   studenţi   amatori   sau   actori   în   devemre

(Universitate   de   Arte   "G.   Enescu"),   drame,   comedii.
Spectatorii  au  regăsit  teme  de  interes,  s-au  bucuat  de
locaţiile diferite (Casa de Cultură a Studenţilor - 4 săli),
Teatrul   din   Stejar  (spaţiu  neconvenţional),   Cafeneaua
Acaju.     Voluntarii     au    asigurat    partea    logistică    a
evenimentului,  transferal  de  la o  locaţie la alta.  Intrarea
liberă a fost un plus al evenimentului.

Promovarea acţiunii httDs://www.facebook.com/Uniteatm/httos://www.facebook.com/reatrulxI/

Prob eme/obstacole în desfăşumrea
Nu au fost probleme.

acţiunii, sugestii

Conc]uzii, menţiuni Fomula  de  12  ore  de  teatm  a  fost  apreciată,  poate  fi
menţinută şi pentm ediţiile viitoare.

List documente, materiale ataşate Fotografii de la eveniment.

Responsabil acţiune Numele şi prenumele: Regizor Vera Nacu
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Denumireacţiune Festivalul Naţional de Dans „Iaşi Dansează"  2019

LOcş perioadă de desfăşurare Casa de Cultură a Studenţilor laşi,15-17 iunie 2019

Organizator Casa de Cultură a Studenţilor din laşi prin Clubul de Dans „The
Sky"

Pa ener (dacă este cazu]) Iaşi Tv Life, Evenimentul Regional al Moldovei

Par'icipanţi 60 participanţi de la Casele de Cultură a Studenţilor din ţară şi
60 participanţi cluburi de dans din laşi, 20 voluntari,120 artişti

cluburi Casa de Cultură a Studenţilor din laşi.

Tota] che]tuie]i 21.889,70 lei

Su a decontată din bugetulCCS/CCSSTei 21.889,70 lei

Suma reprezentând contribuţia
Olei

part nerului (dacă este cazul)

EIÎ:E,

Indicatoristabiliţipeobiective

Denumire indicator Standard / Realîzat

Indicatori calitativi Calitatea ridicată
100% / 100%100%/100%

ă. prestaţiei artiştilor
E:i:

Calitatea ridicată aspectacolelordincadrulfestivalului
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Indicatori cantitativi

Număr de tineriimplicaţiînfestivalNumărdevolutariNumărdeCasedeCultuăaStudenţilorparticipanteNumărdeartiştidelaCluburileCaseideCultuăaStudenţilordinlaşi
260206120

Indicatori financiari Cost participant 188 ,70 lei/participant

escriere activităţi Festivalul  de  dans  „Iaşi  Dansează"  a  fost  un  eveniment  prin
care s-a înlesnit schimbul cultural şi de experienţă artistică între
tineri dansatori din laşi Şi din ţară, prin organizarea unui festival
-concurs de dans.

Festivalul  de  dans  .,Iaşi  Dansează"  s-a desfăşuat în perioada
15-17  iunie  2019  ^m  sala  Gaudeamus  a  Casei  de  Cultuă  a
Studenţilor laşi după umatorul desfăşuator:

Sâmbătă, 1S iunie 2019

11:00-Sosirea  invitaţilor  la  Casa  de  Cultură  a  Studenţilor  din
Iaşi şi semnarea documentelor de participare la acţiune.

12:00-13:00-Cazarea  participanţilor  din  ţară  -  Hotel  ISJ  laşi,
str. Octav Botez 2A.

13:30-14:30-Prânz -Hotel ISJ.

15:00-15:30-Şedinţa tehnică (sala de  spectacole  Gaudeamus  a
Casei de Cultură a Studenţilor dinlaşi) cu toţi participanţii.

16.00-17.00-Şedinţatehnicăorganizatori-Juiu.

15:30-17:10-Acomodareacuscenaatrupelorparticipante:

15.30-15.50-fomaţia de dans „Urban Amy" a C.C.S. Ploieşti;

15.50 -  16.00 -fomaţia de dans „Seoul Beat" a C.C.S. Iaşi;

16.00  -  16.10  -  fomaţia  de  dans  „Jump  ln"  a  C.C.S.  Cluj  -
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Napoca;

16.10 -16.20 -formaţia de dans „Hometown" a C.C.S. Iaşi;

16.20   -   16.30   -   fomaţia  de   dans   „Freaks   CCS"   a   C.C.S.
Craiova;

16.30 -  16.40 -fomaţia de dans „One Dream" a C.C.S. Braşov;

16.40 -  16.50 -fomaţia de dans „Bel Art" Iasi

16.50  -  17.00  -  fomaţia  de  dans  „X  -  Tazy"  a  C.C.S.  Cluj  -
Napoca;

17.00 -17.10 -formaţia de dans „Five" a C.C.S. Târgu Mueş ;

18.00  -  22.00  -  Desfaşuarea  Festivalului  Naţional  de  Dans
„Iaşi Dansează" în sala de spectacole - Gaudeamus  a Casei de
Cultură a Studenţilor din laşi

22:00 -23:30-Cina -Hotel ISJ

Duminică, 16 iunie 2019

09.00-10.00-Mic-dejun -Hotel ISJ laşi

11.00-13.00-Vizită la Palatul Culturii laşi a delegaţiei din ţară.

13.00-14.30-Program liber în Complexul Palas.

14.30 -  15.30-Pranz -Hotel ISJ laşi

16.00 -17.30-Workshop dans -CCS laşi -Foaier -" THE ART
OF MOUVMENT"- ARTA MIŞCĂRII" -un joc despre cum "
mişcarea " poate deveni ARTA . Workshop-ul a fost susţinut de
Domnul Comel Tataru.

18.00-Spectacolul   „Power  of  Art"  -  realizat  de   Trupele   şi
Cluburile ce activează în Casa de  Cultură a Studenţilor laşi  şi
câte un moment al trupelor participante .

20.00-Gala Laueaţilor

21.00 -0.00  -Masa Festivă -Tiki Village laşi

Luni, 17 îunie 2019

09.00 - 10.00 Mic-dejun - Hotel ISJ laşi

10.00 -Plecarea delegaţiilor

Casa  de  Cultură  a  Studenţilor  laşi  a  suportat  cheltuielile  de

AstC
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cazare  şi  masă  numai  pentni  fomaţiile  studenţeşti  admise  şi
delegate de Casele de Cultură ale  Studenţilor din ţară invitate.
Celelalte trupe participante din laşi şi voluntarii ce au ajutat la
organizarea festivalului au beneficiat doar de cină.

]uriul a f iost format dln ..

Preşedinte j uriu

MIHAI MÂNDRUŢIU- maestni de balet, asistent şi coregraf al
teatrului  de  Operă din Braşov  şi  al  Operei  Maghiare  din  Cluj
Napoca.

Membri Juriu

D-na.  AMALIA  MÂNDRUŢIU  -  maestră  de  balet  la  Opera
Română din laşi  şi prim solistă la Opera Maghiară de Stat Cluj.

D1. ELVIS GACIIE - Balerin al Operei Naţionale Române laşi

şi absolvent al secţiei de coregrafie al Universităţii Naţionale de
Artă „George Enescu" din laşi.

Dl.  TATARU COSMIN coregraf de Street Dance,  Fondator al
trupei Urban Kingdom.

Dl. CORNEL TATARU vicepreşedinte WDC-România World
Dance Council) şi intemaţional Judge WDC.

Premii

S-au  acordat  premii  (diplome  şi  trofee)  pentm  fiecare  gen  şi
secţiune din concurs, astfel:

•locurile   1,   2,   3   pentni   toate   secţiunile   aferente   genurilor

contemporan,  street dance, show revue, caracter, dans modem,
dans cu soluţii inovatoare şi inedite, Dans Comic, Open.

•cea mai bună coregrafie

•trofeul festivalului.

•premiul special al juriului

•cel mai bun dansator

•cea mai buna dansatoare

AstCO
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R zultate (pe obiective) S-a facilitat accesul tinerilor la fomare şi educaţie infomală de
calitate,   prin  promovarea  laşului   ^m  calitate   de   Capitală  a
Tineretului   din   România   şi   prin   organizarea   unui   Festival
Naţional Concus de Dans la care participanţii au beneficiat de
condiţii optime scenice, de masă, de cazare şi organizatorice.

Prin   acest   spectacol   dansatorii   şi-au   imbunătăţit   abilităţile
artistice,  au  invătat  să  lucreze  organizat  şisă  intereacţioneze
social şi artistic cu ceilalţi artişti implicaţi - realizandu-se astfel

şi un schimb de experienţă şi de păreri.

Impactul  a  fost  unul  pozitiv  pentru  cei  care  au  luat  parte  la
spectacol, participanţii fiind extrem de multumiţi de ceea ce au
reuşit să^mveţe şi să creeze în zilele premergatoare spectacolului
iar spectatorii i-au primit cu lungi aplauze.

S-au  prezentat  şi  promovat  activităţile  culturale  prezente  ^m
Casa de Cultură a Studenţilor laşi prin realizarea ^m data de  16
iunie  2019 a unui  spectacolo  la care  au participat  Clubuile  şi
Trupele  ce  activează  în  Casa  de  Cultură  a  Studenţilor  laşi
intitulat "Power of Art".

romovarea acţiunii Partenerii media ai festivalului:

Opinia    Studenţească,    Bzi,    Evenimentul    Regional    al
Moldovei,   Cronica   de   laşi,   Curierul   de   laşi,   Agentia
Nationala  de  Presa  Agerpres,  Ziarul  de  laşi,  Tvr  lasi,  La
Iasi  Orasul  Virtual,  Iaşi  Fun,  Antena  1  Moldova,  Iasi  Tv
Life,  Tele  Moldova,  În  Society,  Zile  si  Nopti,  Viva  Fm,
Radio  Romania  lasi,  Inpact  Fm,  Radio  Hit,   Infinit  Tv,
Prima  Tv   lasi,  Altiasi.ro,   Iasi4u,   I  like  lasi,   Info   lasi,
inoras.ro, Apollonia Tv, Ceasca de Cultua, Iasul Cultual,
Agora lless,  TeleM, 7est, Bit Tv, Jumalul  lesean,  24 ore,
Buna dimineata lasi.

- https ://www.facebook.com/CCS IAS V

Pdesfă ob]eme/obstacole înurareaacţiunii,sugestii
Nu au fost probleme de semnalat.

oncluzii, menţiuni Participanţii la Festival au avut  posibilitatea de a învaţa lucniri
noi  şi  de  a  cunoaşte  oameni  pasionaţi  şi  interesaţi  de  acelaşi
domeniu, de a se dezvolta prin acumularea de noi cunoştinţe.
Acest tip  de  evenimente  cresc  vizibilitatea Casei  de  Cultură a
Studenţilor ^m rândul studenţilor şi tinerilor.
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Denumire acţiune
Festiva]u] Intemaţiona] de Creaţie Vestimentară „ART

EAST" 2019 -ediţia a IV-a

Loc i perioadă de desfişurare 21-23 iunie 2019

Organizator Casa de Cultură a Studenţilor din laşi

P rtenei. (dacă este cazul) Academia Models, Maria Obrega Foundation, Romanian
Fashion Council, Palas laşi

Participanţi 40 participanţi de la Casele de Cultură a Studenţilor din

ţară şi 60 participanţi din laşi

Total cheltuieli 23.950,3 lei

Su a decontată din bugetu]CCS/CCSSTei 23.950,3 lei

Sum reprezentând contribuţia
01eiPa enerului (dacă este cazu])

FgE:E.E!=:

Indicatori stabi]iţipeobiective
Denumire indicator Standard / Realizat

Indicatori ca]itativi

ÎmbunătăţireacalităţiiinfomaţiilorCalitateaspectacolului
Cu 70 %Foarteridicat

Indicatori cantitativi

Număr de designeriNumărdemodeleNumărdecolecţiivestimentare
3010030
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Număr bloggerimodăNumărdeinvitaţiNumărdeCasedeCulturăprezenteNumărpremiCadredidacticehvitateNumărfotografflcameramaniNumărechipămake-upNmărechipăhairstylingNumărparticipantNumărdeparteneriNumărdespectacoleNumărdespectatori

210315551015100202500
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Indicatori financiari
Cheltuielnvtpafticipa                          40 |ei/participant

Descrîere activităţi A   patra   ediţie   a   Festivalului   lntemaţional   de   Creaţie
Vestimentară    „ART    EAST",    evenimentul    celor   mai
originali  şi  inventive  este  o  platfomă  de  lansare  şi  de

promovare   a  tinerilor   designer  ^m   industria  extrem   de
competitivă  a  modei,  ceea  ce  anunţă  un  show  exploziv,
creative şi îndrăzneţ.

Evenimentul a fost organizat în perioada 21-23 iunie 2019,
în Grădina Palas şi Foaieml Casei de Cultură a Studenţilor
din laşi.

Au    participat    designer    din    oraşe    precum:    Braşov,
Bucueşti, Piteşti, Iaşi, Cluj-Napoca şi Chişinău.

Juiul   a   fost   fomat   din   Stephm   Pelger,    designer
internaţional/preşedintele      juriului,       S^riziana      Bujor,
reprezentant  Maria  Nobrega  Fondation,  Nicoleta  Ţupea,
model   intemaţional,   Alexandni   Roşieanu,   fotograf  de
modă,   Ioana   Ciolacu,   rprezentant   Românian   Fashion
Council,    Alexandm    Mistreţu,    reprezentant   Românian
Fashion Council, Nicoleta Mancea, hairstylist senior, Toni
Dincă,  One  Models,  Marius  Seceleanu,  reprezentant  lnfo
Fashion Romania, Cristina Nichita, designer.

Juiul  a  deliberat:  Cel  mai  bun  model,  Ce]  mai  bun
designer, Cea mai tinerească ţinută, Cel mai bun show

şi Cea mai bună colecţie de grup.

ezultate (pe obiective) 01.  Organizarea unui festiva] de creaţie vestimentară
la nivel international în perioada 21-23 iunie 2019.

/   2 spectacoleorganizate
v'    100modele
/   30 colecţii
/   30 designeri
/   10 make-up artişti
v'    15 hairdresseri
/   5 fotografi/cameramani
/   10 voluntari

02.  Imp[icarea  unui  număr  miDim   de  5   designeri
loca]i,  tineri  antreprenori  ^m  domeniu,  în  spectacolul
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organizat.

/   15 designerilocali
/   5 antreprenorilocali

03.    Particîparea    delegaţiilor    din    ţară    care    au
reprezentat alte CCS-uri.

/   CCSBraşov
/   CCs cluj-Napoca
/   CCs piteşti

04.   Organizarea   unui   eveniment   de   ga]ă   pentru
abso[venţii   de   ]a   Universitatea   Naţiona]ă   de   Arte

„George  Enescu"  din  laşi de  la  specializarea  „Design
Vestimentar".

La  ,ART  EST"  amorganizat  „Gala  Absolvenţilor"  de  la
U.N.A.G.E  laşi,  în  cadrul  căreia  tinerii  designerii  şi-au

prezentat  lucrările  de  licenţă  şi  disertaţie  unui  public  de
peste 200 persoane.

Promovarea acţiunii Promovarea evenimentului s-a realizat prin spot audio
la VIVA FM IAŞI, paginile de facebook şii nstagram
a festivalului  şi  a Casei  de  Cultură a  Studenţilor din
Iaşi.  La  promovarea  evenimentului  ne-au  sprijinit  şi

partenerii      media:       Opinia      Studenţească,      Bzi,
Evenimentul  Regional  al  Moldovei,  Cronica  de  laşi,
Cuierul de laşi, Agenţia Naţională de Presă Agerpres,
Ziarul  de  laşi,  Tvr  laşi,  Im  laşi  Oraşul  Virtual,  Iaşi
Fun, Antena  1  Moldova,  Iaşi Tv Life, Tele Moldova,
În  Society,  Zile  şi  Nopti,  Viva  Fm,  Radio  România
Iaşi, Impact Fm, Radio Hit, InfinitTv, Prima Tv laşi,
Altiasi.ro,   Iaşi4u,   I   like   laşi,   Info   laşi,   Inoras.ro,
Apollonia   Tv,   Ceasca   de   Cultura,   Iasul   Cultual,
Agora Press, TeleM, 7est, Bit Tv, Jumalul  leşean, 24
ore, Bma dimineaţa laşi.

Probl me/obstacoleîndesraşurareaacţiunii,sugestii
Nu au fost probleme de semnalat.

Concluzii, menţiuni Festivalul a avut ca scop promovarea şi susţinerea tinerilor
din   domeniul   artelor,   cu  precădere   susţinerea  tinerilor
designeri     care     doresc     să    îşi     promoveze     creaţiile

Alc
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vestimentare   într-un   eveniment   cu   specific   studenţesc.
Dorim ca acest proiect să aibă continuitate ^m sensul care la
Iaşi avem o facultate de profil, implicit şi tineri dornici să

participe   la   acest   gen   de   evenimente.   Reprezentanţii
Caselor  de  Cultură  din  ţară  şi-au  exprimat  de  asemenea
dorinţa de a participa la laşi la un eveniment similar celor
organizate de CCS Braşov, CCS Sibiu şi CCS Galaţi.

Listă ocumente, materia[e ataşate
Fotografii şi video de la eveniment.

Responsabi] acţiune Numele şi prenumele: Referent Diana Mihai

ASC
r.Vasilecon`a, nr.  30                                                           T          0232 410 615                                                                 E          contact@ccsiasi.ro

d700106,laşi                                                                      F          0232276240                                                              W         www.ccsiasiro











t',

- 1-',  . ,`-rirs#tNNE'kH§YtişispoRTuiuiqŢFP §ncmşAş [

Denumireacţiune Tabăra de Creaţie „ConceptArt"2019

Lo şiperioadă de desfăşurare Tabăra Muncel, 07-13 septembrie 2019

Organizator Casa de Cultură a Studenţilor din laşi

rtener (dacă este cazu[) IasiFun, Inoras.ro, Bună Ziua laşi, Iasi Tv Life

Participanţi 11 participanţi de la Casele de Cultură a Studenţilor şi 10

participanţi de la Universitatea Naţională de Arte "George
Enescu" Iaşi.

Total cheltuieli 16.655 lei

S ma decontată din bugetu]CCS/CCSSTei 16.655 lei

Su a reprezentând contribuţia
OleiPa enerului (dacă este cazul)

==ă=Î

Indicatori stabiliţipeobiective
Denumire indicator Standard / Rea]izat

Indicatori calitativi Calitatea Taberei Foarte ridicat

Indicatori cantitativi
Număr de studenţi 21

Număr de lucrări 50

Indicatori financiari Cost participant 793 ,09 lei/participant

Descriere activităţi Tabăra de Creaţie „ConceptArt"a fost   un eveniment prh
care  s-a  creat  schimbul  cultural  şi  de  experienţă  artistic
între tinerii membrii  ai clubului  de Arte Vizuale  al  Casei
de Cultură a Studenţilor laşi şi studenţii profesionişti care
studiază   la   Universitatea   Naţională   de   Arte   "George
Enescu"  dh  laşi,  prin  organizarea  unei  tabere  de  creaţie
unde au participat tineri cu vârsta cuprinsă între 20 şi 35 de
ani.

Tabăra de Creaţie „ConceptArt" s-a desfăşuat ^m perioada

A            C
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07-13   septembrie  2019  în  Tabăra  Muncel  Paşcani  laşi
după umatorul program :

Sambătă, 07 septembrie 2019

12:00 - Cazare şi predarea materialelor pentm pictură;

16:00  -  Prezentare  program tabără  şi  alcătuirea echipelor

pentni realizarea unei lucrări colective

Duminică, 08 septembrie 2019

12:00 -Workshop -Fotografie

16:00  -Workshop -Pictură

19:30    -    Vizionare    film    documentar   despre   pictorul
J.M.W.Tumer

Luni, 09 septembrie 2019

12:00 -Atelier Pictuă

16:00  -  Atelier  Foto  -  Fotografia  macro  şi  fotografia  de

Portret

20:00 - Seara de socializare

Marţi, 10 septembrie 2019

12:00   -   Worksoppictură   -   fLiziuni   cromatice   lucrare
colectivă

16:00 -Worksop Foto -fotografia documentară

Miercuri,11 septembrie 2019

10:00 -Atelier Pictură  -Plein air -peisaj

16:00-  Atelier Foto  -  Select  area pozelor  pentm  print  şi
catal08

Joi, 12 septembrie 2019

14:00-Atelier Pictură   -Prezentamea lucrărilor şi finalizarea
lor

16:00 -Atelier video -Interviuri cu membrii din tabară şi

prezentarea lor

Alş
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Vineri, 13 septembrie 2019

12:00 -  16:00 -Pregatirea expoziţiei de pictură şi printarea,
înrămarea fotografiilor pentni expoziţie.

18:00  -  Realizarea  vemisajului  de  prezentare  a  tinerilor
artiştişi  a  lucrarilor  acestora  şi  ^mpărţirea  diplomelor  de

participare.

În perioada  14 septembrie-18octombrie 2019  - Realizarea
catalogului de prezentare a taberei de Creaţie ConceptArt
2019.

S-a realizat un worksop ^m perioada 20 - 25 octombrie cu
cei   21   de   tineri   participanţi   la   tabără   despre   bazele
desenului în grafică, pictură şi fotografie.

Durata  expoziţiei  a  fost  în  perioada  13  septembrie -  15
noiembrie 2019.

ezu]tate (pe obiective) 01.  Rea]izarea  şi  prezentarea  a  peste  30  de  ]ucrari
realizate    de    cei    21    tineri    ta]entaţi    din    mediul
universitar laşi

S-a realizat un număr de 30 de lucrări de pictură şi 20 de
fotografii   de   cei   21   participanţi   la   tabăra   de   creaţie
ConceptArt2019.

02. Promovarea a 21 de tineri talentaţi în arte]e plastic

Instruirea ^m domeniul artelor vizuale  a celor 21  de tineri
de către cei doi traineri. Impactul a fost unul pozitiv pentm
cei care au luat parte la tabără, participanţii fiind extrem de
multumiţi de ceea ce au reuşit să înveţe şi să creeze în cele
6  zile  de tabără.  Expoziţia a fost deschisă timp  de  90  de
zile  pentni  toţi   studenţii  pasionaţi   de  artele  vizuale   şi
tinerilor  care  au  activităţi  în  cadml  Casei  de  Cultură  a
Studenţilor laşi.

Promovarea acţiunii Partenerii  media  ai  Casei  de  Cultură  a  Studentilor
Iaşi.https://www.facebook.com/CCSIASI.

Prob]e e/obstaco]e   în desfăşurareaacţiunii,sugestii
Nu au fost probleme de semnalat.
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Conc]uzii, menţiuni Participanţii  la  Tabără  au  avut    posibilitatea  de  a  învaţa
lucmri noi  şi  de a cunoaşte oameni pasionaţi  şi  interesaţi
de  acelaşi  domeniu,  de  a se dezvolta prin  acumularea de
noi cunoştinţe ^m domeniul ar[elor vizuale.
Acest   tip   de   evenimente   creşte   vizibilitatea   Casei   de
Cultură a Studenţilor în rândul studenţilor si tinerilor.

Listă ocumente, materiale ataşate

CD Foto şi Catalog de prezentare

Responsabil acţiune Numele   Şi   prenumele:   Pictor   scenograf   Daniel
Moisii

AS'CO
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Denumire acţiune Workshop Pictură, Grafică şi Desen

L«iiperioadădedesffişurare 15 septembrie -20 decembrie 2019

i        Organizator Casa de Cultură a Studenţilor din laşi
1

Mas media ieşeanăPîrtener(dacăestecazui)

'         participanţi 10 participanţi membrii ai clubului Conceptart de la Casele
de Cultură a Studenţilor şi 30 participanţi universităţi din

1

Iaşi;
1

'      Total che]tuieli
1.500 lei

Su
[ate€:;ta€%Sî:e?Ugetu`

1.500 lei

Sum reprezentând contribuţia
OleiPa enerului (dacă este cazul)111

Fş:ăE:E:

Indîcatori stabiliţipeobiective
Denumire indicator Standard / Realizat

Indicatori calitativi Calitatea Workshop Foarte ridicat

Indicatori cantitativi

Număr departicipanţi
40

Indicatorifmanciari Cost participant 3 7.5 1ei/participant

)   Descriere activităţi În perioada  15  septembrie  -30 octombrie 2019, Clubul de
1 Arte   Vizuale   „ConceptArt"   a   organizat   pentru   40   de
1 participanţi  un  atelier  de  grafrică  şi  desen  cu  notiuni  de

1

bază în construcţia portretului şi a natuii statice în diferite
1 tehnici  în  desen  şi  difertite  tehnici  grafice  de  exprimare
1

artistică.  Media de vârstă a cusanţilor a fost curinsă între
1

1 20 şi 35 de ari.
1

1)1

Clubul     de     Arte     Vizuale     „ConceptArt"     ^m     cadml
workshopului  a pus  la dispoziţia tinerilor materiale pentni

.Vasileconta,  nr. 30                                                           T
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) realizarea lucrarilor de grafică şi desen.1

1

In perioada 23  noiembrie - 20 decembrie 2019  a avut loc
1

1 worskopul de pictură şi compoziţie cromatică, au participat
1

10  tineri  membrii   ai   Clubului   de  Arte   şi   30   de  tineri

pasionaţi de pictuă.
1

Participanţi  au  avut  de  realizat  cate  2  tablouri  în  diferite
1

tehnici  având  ca  subiect  atât  arta  figurativă  cât  şi  arta1

1

1

abstractă.
1)

hezuitate(peobiective) S-a realizat un număr de  80  de  lucrări de pictură si  80  de
1 grafică şi desen de cei 40 participanţi  la workshopurile de
1

1 desen, grafică şi pictură creaţii realizate in cadrul Clubului
1

1 de Arte Vizuale „ConceptArt" 2019.
1

Cele  mai  bune  lucrari  au  fot  expuse  în  cele  3  expoziţii1

11

realizate în cadrul Casei de Cultură a Studenţilor laşi ^m sala
Foaier.

1 Impactul a fost unul pozitiv pentni cei care au luat parte la
1

1 workshop,  participanţii  fiind  extrem  de  multumiţi  de  ceea
1

1

ce au reuşit să înveţe şi să creeze în cele două workshopuri.
1

1

Expoziţiile  au fost deschise timp  de  30  de  zile pentru toţi1

1

1 studenţii  pasionaţi  de  artele  vizuale  şi  tinerilor  care  au
1

activităţi în cadrul Casei de Cultură a Studenţilor laşi.
1

1

))

1 Promovarea acţiunii

Partenerii media ai Casei de Cultură a Studenţilor laşi
1

1

1

111

- htţps ://www.facebook.com/CCS IAS I/

Problţme/obstacoleîndesfăşurarea
Nu au fost probleme de semnalat.

|      acţiunii, sugestii
1

1  Conc]uzii, menţiuni Participanţii  la  workshopuri  au  avut     posibilitatea  de  a
11 învăţa  lucmri  noi   şi  de  a  cunoaşte  oameni  pasionaţi  şi

interesaţi   de   acelaşi   domeniu,   de   a   se   dezvolta   pnn
1

1

acumularea  de  noi  cunoştinţe  în  domeriul  artelor  vizuale
1 (desen, grafică şi pictură).
1 Acest   tip   de   evenimente   creşte   vizibilitatea   Casei   de

1

Cultură   a   Studenţilor  în   rândul   studenţilor   Şi   tinerilor.

r.Vasileconta,  nr.  30
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0232 410 615

0232 276 240
contact@ccsiasi.ro
www.ccsiasi.ro



® ;+rs  #NN,.ÎE:#Tt| ŞI SPORTULul CCSIAsl
"o[qu"^snJDgqm1

11

Dezvoltă   creativitatea   şi   menţine   activă   imaginaţia   şi
1

spiritul inovator în rândul tinerilor.
11

Listă ocumente, materia]e ataşate

Foto de la workshop şi expoziţii.

|  Responsabil acţiune Numele şi prenumele: Pictor scenograf Daniel Moisii
1

1)
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Denumire acţiune Zi]e]e Casei de Cultură a Studenţilor din laşi 2019

LoSşiperioadă de desfăşurare Iaşi, noiembrie -decembrie 2019

Organizator Casa de Cultură a Studenţilor laşi

I}artener(dacăestecazul) Academia Models, Cotnari, Bună Ziua laşi, Ziaml de laşi,
Red Bull, Evenimentul Regional al Moldovei, Iaşi Tv Life,

TVR laşi, Agerpres, In.Oras.ro, Info laşi

Participanţi 1800 spectatori,110 studenţi premiaţi, 250 artişti, 200
voluntari,120 invitaţi

Total cheltuieli1 21.136,9 lei

S|ma decontată din bugetul 21.136,9 lei
CCS/CCSS Tei)

Su a reprezentând contribuţia
01eiPa enerului (dacă este cazu])1

1

11

)1'1E1=.

Indicatori stabiliţipeobiective
Denumire indicator Standard / Realizat

Indicatori ca]itativi
Calitatea ridicată aspectacolului

Realizat

Indicatori cantitativi

Număr de spectacole 5

:â1=. Număr de spectatori 1500

E Număr de artişti 250

lE:
Număr de premii 110

1111!

Număr de voluntari 200

Număr de invitaţi 120

Indicatori financiari Cheltuieli participmt 31, 08 lei/ participant

0232 410 615

0232 276 240
contact@ccsiasi.ro

www.ccsiasi.ro
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hezuitate (pe obiective) Zilelecasei de Cultură a Studenţilor din laşi au fostdeschise
cu Festivalul „Hora celor 7 coline" organizat de Ansamblul
Folcloric   Studenţesc   „Doina   Carpaţilor"   Iaşi,   unde   au

participat 500  de  spectator,  100  voluntari  şi  au evoluat pe
scenă „peste 170 de artişti din domeniulfolcloric.

În cadnil evenimentului au participat msamblui folclorice
studenţeşti care îşi susţin activitatea la Casele de Cultură a
Studenţilor din ţară.

Repertoriul muzical  şi  coregrafic al Ansamblului Folcloric
Studenţesc   «Doina  Carpaţilor»   Iaşi   cuprinde   melodii   şi

jocuri   populare   din   toate   zonele   folclorice   mari   ale
României:     Oaş,     Ardeal,    Banat,     Oltenia,     Muntenia,
Dobrogea şi Moldova. În prezent, ansamblul estec ondus de
dirijorul Marinică Botea şi de coregraful Mihaela Cojocani.

Tot în cadml Zilelor Casei de Cultură a Studenţilor a avut
loc  spectacolul  „Made  în România",  regia  Adrian  Ştefan,
spectacol sincretic ce cuprinde moment ar[istice realizate de
trupele Casei de Cultură a Studenţilor şi a partenerilor.

Cei 80 de artişti ce au evoluat pe scena Casei de Cultură a
Studenţilor  în  spectacolul  „Made  în  România"  de  Adrian

Ştefan, au readus în faţa publicului prin artele spectacolului
(dms, muzica, teatru, poezie, folk, etc.) cele mai importante
obiceiui  româneşti,  transpuse  sincretic  într-un  spectacol
unitar cu influenţe modemiste.  Spectacolul a urmărit omul
în evoluţia sa prin viaţa raportată la principalele  etape  ale
vieţii dar şi la tradiţiile străbune.

Gala    Studentului    leşean    2019,    eveniment    organizat
^mpreună    cu    Ministeml    Tineretului    şi    Sportului    şi

universităţile ieşene a fost o altă activitate din cadrul Zilelor
Casei de Cultură a Studenţilor din laşi.

Casa de Cultură a Studenţilor din laşi a premiat excelenţa în
educaţie,  artă  şi  implicarea  în  comunitate.  În  cadrul  galei
dedicate în ^mtregime  studenţilor au  fost premiaţi  studenţii
cu   rezultate   remarcabile   obţinute   în   domeniul   în   care
studiază, membrii care excelează la cluburile artistice de la
Casa de Cultură a Studenţilor laşi, organizaţiile studenţeşti
care  au  obţinut  finanţare  pentru  proiectele  pe  care  le-au
derulat ^m ultimii 3 ani şi tinerii care au evoluat pe scenă în
cadnil celei de-a Şasea ediţii a Festivalului Artei şi Creaţiei
Studenţeşti „Gaudeamus".
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La   Gala   Studentului   leşean   2019   au   fost   premiaţi   15
studenţi de la universităţile din laşi, 8 organizaţii studenţeşti

şi 17 tineri care s-au evidenţiat în cadrul clubuilor artistice
de la Casa de Cultură a Studenţilor din laşi.

Tot  de  Zilele  Casei  de  Cultură  a   Studenţilor,   înstituţia
noastră a organizat Ziua porţilor deschise, un eveniment ce
a oferit posibilitatea tinerilor să afle de activităţile pe care
Casa de  Cultură a Studenţilor din laşi  le pregăteşte  pentm
anul universitar 2019-2020.

Turul  ghidat  a  rămas  şi  în  acest  an  activitatea  centrală  a
Zilei  Porţilor  Deschise,  vizitatorii  au  putut  afla  cum  îşi
desfăşoară  activitatea  fiecare  referent  din  cadrul  Casei  de
Cultură a Studenţilor.  Pentm pasionaţii  de dans,  coregrafii
noştri   de   la   trupele   «The   Sky»,   «Doinacarpaţilor»   şi
«HomeTown»  le-au  pregătit  câteva  reprezentaţii  de  dans
specific fiecărui club în parte.

Totodată,   trupa   de   teatm   «Ludic»   a   susţinut   moment
umoristice,  iar  cluburile  «Richard Oscanitzky»  şi  «Chitară
clasică şi electrică» au suţinut ateliere de muzică.

Ziua  Porţilor  Deschise  a  atras  peste  200  de tineri  care  au
interacţionat cu referenţii de  specialitate de  la fiecare club
în parte.

Promovarea acţiunii httDs//hfbiasionnline.ro/zilelecasei-de-cultura-a-
studentilor-cifle-si-realizari/57772/

httD//iasifim.ziarLildeiasi.ro/zilele-casei-de-cultura-a-
studentilor/181905/

httDs//www.bziro/zilele-casei-deuiltura-a-
studentilor-iasi-2-6-noiembrie-2019-3802717

httD/^vww.cuzanetro/academic/general/au-inceDut-
zllele-casei-de-cultura-a-studentilordin-iasihtml

htti)s/#4-ore.ro/2019/10/31/bromam-bogatde-
maniftstari-artistice-si-culturale-in-cadrul-zilelor-casei-
de-cultua-a-studentilor/

httD://telem.ro/invitatul-stirilor-zilele-ccs-iasi/
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Prob]dme/obstacoleîndesfăşurareaac
Nu au existat probleme ^m desfăşurarea acţiunii.

ţiunii, sugestii

Conc]uzii, menţiuni Ediţia   de   anul   acesta   a   Zilelor   Casei   de   Cultură   a
Studenţilor din laşi, ce s-a desfaşuat în perioada noiembrie
-decembrie 2019, organizându-se cinci evenimente dedicate

în   exclusivitatet   inerilor,   ce   au   atras   peste    1.800   de
spectatori.  Casa  de  Cultură  a  Studenţilor  a  premiat  peste
110 de studenţi din laşi.

Listă documente, materiale ataşate

Fotografii şi materiale video de la eveniment.

!   Responsabi] acţiune Numele şi prenumele: Referent Diana Mihai
11
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Denumire acţiune
Festivalul Folcloric „Hora Celor 7 Coline"

Locţi perioadă de desfăşurare Casa de Cultură a Studenţilor din laşi, 01 -02.11.2019

Organizator Casa de Cultură a Studenţilor din laşi prin Ansamblul
Folcloric Studenţesc „Doina Carpaţilor"

!P?rtener (dacă este cazul)
IasiTv Life, Cotnari, Bună Ziua laşi, 24-ore.ro, Inoras.ro

Participanţi1 161 participanţi din care:  11 voluntari, 25 participanţi de la
Ansamblul Folcloric Studenţesc „Junii Braşovului" de la

Casa de Cultură a Studenţilor din Braşov,28 participanţi de
la Ansamblul Folcloric Studenţesc „Mă4işorul" de la Casa
de Cultură a Studenţilor din Cluj Napoca, 25 participanţi
de la Ansamblul Folcloric Studenţesc „Mugurelul" de la
Universitatea de Ştiinţe Agricole Şi Medicină Veterinară

„Ion lonescu de la Brad" Iaşi, 72 participanţi de la
Ansamblul Folcloric Studenţesc „Doina Carpaţilor" de la

Casa de Cultură a Studenţilor din laşi.

Total cheltuieli 10.006,22 lei

S+adecontatădinbugetul 10.006,22 leit       CCS/CCSS Tei
1

Sudareprezentândcontribuţia Olei

Pa eneru]ui (dacă este cazul)

iă

Indicatori stabi]iţipeobiective
Denumire indicator Standard / Realizat

Indicatori calitativi Calitatea acţiunilor Foarte ridicat

Indicatori cantitativi

Număr de artiştiimplicaţiNumărdevoluntariNumărdespectatori
15011

iE: 500

Număr despectacoleNumărde 1

Slr.Vasileconta"  30                                                 T
d 700106,  laşi                                                                          F
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ansambluiparticipante

4

Indicatori financiari Cost participant 62,150 1ei/ participant

!  Descrierea activităţi)!((\ Casa   de   Cultură   a   Studenţilor   laşi,   prin   Ansamblul
Folcloric  Studenţesc  „Doina  Carpaţilor"  a  organizat,  în

premieră  Festivalul   „Hora  celor  7   coline",   sâmbătă,   2
noiembrie 2019,  ora  17:00, în sala „Gaudeamus" a Casei
de           Cultură           a           Studenţilor           din           laşi.
Spectacolul   a   cuprins   momente   artistice   reprezentative

pentru fiecare zonă a ţării. Pe scena „Gaudeamus" au urcat
Ansamblul  Folcloric  Studenţesc  „Doina  Carpaţilor"  din
Iaşi, Ansamblul Folcloric Studenţesc „Junii Braşovului" de
la  Casa  de  Cultură  a  Studenţilor  din  Braşov,  Ansamblul
Folcloric Studenţesc „Mărţişorul" de la Casa de Cultură a
Studenţilor   din   Cluj   Napoca   şi   Ansamblul   Folcloric
Studenţesc   „Mugurelul"   de   la  Universitatea   de   Ştiinţe
Agricole şi Medicină Veterinară „Ion lonescu de la Brad"
Iaşi.  Totodată,  au  interpretat  în  cadnil  evenimentului  şi
tinerii:   Karla  Ursu,   Marian  Marele,   Mădălina  Balcan,
Iustinian  Breahna  de  la  clasa  de  canto  popular,  profesor
Claudia Martinică.

hezuitate (pe obiective)( 01.   Realizarea   unui   spectaco]   fo[cloric  în   data   de
2.11.2019,   în   care   să evo]ueze  scenic  3   ansambluri
folclorice,   2   existente   astăzi   la   nivelul   Caselor   de
Cu]tură a]e Studenţiloi. din România, Cluj - Napoca şi
Braşov, şi în cadruL Universităţii de Stiinţe Agronomice

şi Medicină Veterinară  „Ion  lonescu  de  la  Brad"  din
Iaşi.

Ansambluile  au  prezentat  suite  din  zonele  de  unde  fac

parte. Fiecare ansamblu a avut 25 de minute de prezentare
a momentelor artistice.

02. Facilitarea accesului tinerilor la consum de cultură
)

şi creaţie culturală de calitate

Ansamblul   Folcloric   Studenţesc   „Doina   Caipaţilor"   a

i

prezentat  o  nouă  suită  montată,  de  Botoşani,   suită  de
Muntenia şi două din zona Moldovei.
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! Promovarea acţiunii) httDs://www.facebook.com/events/442247656640208/

httD://iasi.inoras.ro/.../festivalul-hora-celor-7-coline-

5. . ./1/

httDs://iasi.inoras.ro/events/festivalul-hora-celor-7-
coline-58811/

httDs://allevents.in/iasi/festivalul-%E2%80%9Ehora-
celor-7-coline/200018174956758

httDs://infoiasionline.ro/tae/hora-celor-7-coline/

httDs://iasi.fest.ro/evenimente/diverse/festivalul-hora-
celor-7-coline

httl)s:/mg-
bg.facebook.com/iasitvlife.ro/videos/festivalul-hora-
celor-7-
colhe/2376581542450744/?videosouce=nermalink

httos://www.voutube.com/watch?v=EFWG3Mtx06Y

https://24-ore.ro/2019/10/31/program-bogat-de-
manifestări-artistice-şi-cultuale-în-cadrul-zilelor-
casei-de-cultură-a-studenţilor/

(

Nu au fost probleme.
Problepe/obstacoleîndesraşurarea

)      acţiunii, sugestii

!  Concluzii, menţiuni Un eveniment reuşit care trebuie să devină o tradiţie pentni
! Iaşi.

Listă documente, materia]e ataşate Fotografii şi material video de la eveniment.

§  Responsabil acţiune Numele  şi  prenumele:  Coregraf Cojocaru  Mihaela
Dorina

0232 410 615

0232 276 240
contact©ccsiasi.ro
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Denumire acţiune Festivalu] Naţiom]  "Studenţiada" 2019

L c şi perioadă de desfăşurare Iaşi,15 octombrie 2019 -15 decembrie 2019

Organizator Casa de Cultură a Studenţilor  din laşi şi Uniunea Naţională a
Studenţilor din România

Partener (dacă este cazu]) Primăria Municipiului laşi

Participanţi 3 000 participanţi

Tota] che]tuieli 49.500 lei

Şuma decontată din bugetul 40.000 lei
CCS/CCSS Tei1

Suha reprezentând contribuţia
9.500 lei

partenerului (dacă este cazu])

In?[imbrii!ctiunii1

Indicatorîstabiliţipeobiective
Denumireindicator

Standard / Rea]izat

Indicatoricalitativi
Calitatea festivalului Foarte ridicat

Indicatoricmtitativi
Număr de evenimente 7

Număr de voluntari 100

Număr de organizatori 75

Indicatorifinanciari
Cost participant

16,5 lei / participant

Descriere acţunii 15.10.2019-3.11.2019-Activitatea de management a proiectului a
avut   ca   scop   planificarea   şi   pregătirea   proiectului,   stabilirea
responsabilităţilor    şi    sarcinilor    solicitantului    şi    partenerilor
implicaţi în proiect.

4.11.2019  -Deschiderea evenimentului  -Primăria  Municipiului
Iaşi  -    acolo  unde  studenţi,  voluntari  şi  personalităţi  din  diferite
instituţii  de prestigiu ale  oraşului,  au  fost infomaţi  cu privire  la
activitaţile    ce    s-au    desfaşuat    pe    perioada    proiectului.    -
Comemorare  a  30  de  ani  de  la  Revoluţie  -  Piaţa  Unirii  -  acolo
unde   s-au   aprins    1989   de    lumânări    şi   unde    stundeţii    au
impresionat  prin  recitarea  a  anumitor  melodii   acompaniaţi  de
chitară.
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5.11.2019 -Lecţii de prim ajutor în aer liber-Parcare Facultate de
Chimie  -     Studenţii,  voluntarii,  cât  şi  persoanele  interesate  au
interacţionat, atât cu partea teoretică, cât şi cu cea practică, a tot ce
înseamnă prim aj utor.

6.11.2019  -Flash mob  în  Piaţa Unirii  -   Un moment  care  a fost
extrem  de  interactiv,  între  organizatori  şi public,  având ^m prim-

plan amintirea propagandelor comuniste.

Spectacol  de  teatni    pe  tema  Revoluţiei:  s-au  regăsit  moment
emblematice perioadei comuniste.

7.11.2019  -  Tedx  -     evenimentul  a  fost  sub  titlul  "Biblioteca
Umană",   unde   persoanele   invitate   şi-au  împărtăşit   experienţa
studenţiei ^m perioada comunistă.

8.11.2019  -Pub  Quiz  -    În  cadrul  acestei  activităţi,  studenţii  au
avut   ocazia   de   a   răspunde   la   o   serie   de   întrebări   comice,
referitoare la perioada comunistă.

9.11.2019 -Retro Disco Party -întregul proiect s-a încheiat cu o

petrecere    tematică,    ^m    stilul    anilor    80',    destinată    tuturor
participanţilor.

;  Rezultate (pe obiective) La  evenimente  au  fost  prezenţi  în  total  un  număr  de  3000  de

participanţi şi 75 de organizatori pe toată durata festivalului.

Promovarea acţiunii httt)s://www.facebook.coin/events/2509193209358842/

Probleme/obstacole^m
Nu au fost probleme.

dţ
)sffişurareaacţiunii,sugestii

Concluzii, menţiuni Festivalul a fost susţinut ^m memoria celor care au avut de suferit
la Revoluţia din 1989 şi a avut succes, ca de fiecare dată.

+istă documente, materia]e Fotografii de la festival.
ataşate1

Responsabil acţiune Numele şi prenumele:  Referent  Cojocaru Mhaela Dorina
şi Ursache loan
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'    Denumireacţiune Zi]e]e C]ubu]ui de Muzică „Richard Oschanitzky"

Loo
'şiperioadă de desfăşurare

Iaşi, februarie -decembrie  2019
)

Organizator Casa de Cultură a Studenţilorlaşi, Clubul de Muzică

„Richard Oschanitzky"

Partener(dacăestecazu]) UniversitateaNaţionalăde Arte „George
Enescu"Organizaţiilestudenţeşti din Centruluniversitarlaşi.

Participanţi 180 artişti (membriiclubului de Muzică „Richard
Oschanitzky" şi studenţi de la Universitatea Naţională de

Arte „George Enescu" / 500 spectatori din
Centruluniversitarlaşi.

Total cheltuie]i 11.999,98 lei

Su a decontată din bugetulCCS/CCSSTei 11.999,98 lei

Su a reprezentând contribuţia
Oleiparieneru]ui (dacă este c-])

(

: 1(1

Indicatori stabi]iţipeobiective
Denumire indicator Standard / Realizat

Indicatori calitativi
Calitateainfomaţiilor

Foarte bună

i:i9 1(

realizate

Indicatori cantitativi

Număr artişti 180

Î:l Număr momente 6

1!

Nmăr spectatori 500

Indicatori financiari Cost participant 17,64 lev participant

1   Descriere activităţi1 Concerte educative, dialoguri muzicale, ateliere de creaţie şi
improvizaţie    muzicaLă,    video-audiţii    musicale   tematice,
expoziţii de arte vizuale
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kezu[tate (pe obiective) 1)   180 de tineri implicaţi în proiect;
2)   Eveniment   cultual  -   educativ   pentni   tinerii   din

Centrul Universitar laşi având ca obiectiv apropierea
therilor de valorile muzicii româneşti contemporane.

! Promovarea acţiunii Promovarea  s-a  făcut  prin  afişe,   interviuri  în  mass-
media şi prin reţelele de socializare.

Probl me/obstacole în desfăşurareaacţiunii,sugestii Nu au fost probleme de semnalat.

!  Concluzii, menţiuni1 Schimb  de  experienţă  ^mtre  generaţii  diferite  de  muzicieni,
descoperirea  şi  promovarea tinerelor talente,  o  foarte  bună

promovare a  Clubului de Muzică „Richard Oschanitzky"şi a
Casei    de    Cultură    a    Studenţilor    la    nivelul    Centmlui
Universitar laşi.

Listă documente, materîa]e ataşate
Fotografii de la eveniment.

Responsabil acţiune
Numele Şi prenumele: Referent Romeo  Cozma
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Denumire acţiune Festivalul studenţesc uniFEST ediţia a XVIII-a, 2019

Loţşiperioadădedesfăşurare1 Iaşi,  8 noiembrie -18 noiembrie 2019

Organizator Casa de Cultură a Studenţilor din laşi şi Uniunea
1 Studenţilor din România -U.S.R. -zona Est

11

iartener (dacă  este cazul)11111111 Primăria Municipiului laşi , Consiliul Judeţean laşi şi
ONG-ui membre USR: ASCIS, ASVI, MOIDAVIA,
ARTIUM, AISUPA, TERIS, LSI, ISGG, AEGEE, E-
TEAM, LS ETH, ATI, Universitatea de Arte"George

Enescu", Universitatea „Al. 1. Cuza", Universitatea „Petre
Andrei", Universitatea Tehnică „Gh. Asachi",

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară,
American Experience, Asociatia AdNatua.

Participanţi Participanţi: 3000

Beneficiari direcţi: 5000

Beneficiari indirecţi: 20 000

1         Tota]che]tuie]i 23.999,40 lei
1

S+madecontatădinbugetul 23.999,40 lei

i        CCS/CCSSTei
Sum' a reprezentând contribuţia

9.781,60 leiPaheneru]ui (dacă este cazui)
11

1

1

I=Î:
Indicatori stabiliţipeobiective

Denumire indicator Standard/ Realizat

Indicatorî ca]itativi Cu 95%a Imbunătăţirea calităţii
E:EDÎ. infomaţiei

Indicatori cantitativi Număr de ONG-uri 14
=: implicate
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Număr de universităţiimplicate 5

Număr de evenimenteorganizate 11

Număr afişe, plimte, stikere 5000

Număr de reţele desocializareutilizatepentnipromovare 5

Număr de evenimentecultualeorganizate 10

Număr de coordonatori 8

Număr participanţi 3000

Număr beneficiari direcţi 4000

Număr beneficiaţi indirecţi
20.000

Nmăr partenen 10

Indicatori financîari
Cheltuielvparticipant 7 ,99 lei/participant

Cheltuieli/beneficiar 0,999 leiAeneficiar

|     Descriere activităţi1 Activităti:

AO.  Activitatea de management a proiectului.

11 Această   activitate   cuprinde   planificarea   şi   pregătirea

1

proiectului,     stabilirea    responsabilităţilor    şi     sarcinilor
solicitantului şi partenerilor implicaţi în proiect. Întâlnirile

1

echipei de coordonare a festivalului s-au desfăşuat în sala

1

Calculatoare a Casei de Cultuă a Studenţilor laşi.

A1. Concert folk „Susţine Artiştii leşeni"
1

Alc
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Scopul acestui eveniment este promovarea tinerelor talente
din  centrul  Universitar  laşi.  Susţine  artiştii  ieşeni  este un

proiect al Asociaţiei  Studenţilor Chimişti leşeni - ASCIS,
care presupune promovarea studenţilor talentaţi în diferite
domenii artistice au fost organizate 4 seri cu teme cultual
- artistice diferite, şi anume:   folk, umor, hip hop şi rock,

la care au urcat pe scenă studenţi şi trupe studenţeşti care
activează în domeniile respective.

A2. Organizarea unei compeţii sportive de fotba]

Evenimentul sportiv pe care l-am organizat a fost diferit de
o competiţie clasică sportivă,  deoarece am creat un cadm
de socializare pentni participanţi. Obiectivul propus a fost
ca    participanţii    să    se    distreze,    iar    participarea    la
evenimentul    sportiv   să   fie   un   moment   de   relaxare

şiconsiderăm că l-am ^mdeplirit cu succes.  Pe  lângă acest
lucru,  câştigătorii  campionatului  de  fotbal  organizat  la
nivelul  zonei  noastre  au  avut  ocazia  de  a  participa  la
Campionatul Naţional organizat la Bucueşti. Acolo echipa
noastra a reuşit perfomanţa de a se clasa pe locul 2.

A3. Concui.s Cu]tui'ă Genera]ă

În  cadrul  acestui  eveniment  s-a  realizat  un  concurs  de
cultură generală pe domenii vaste de cunoaştere. Acesta a
fost organizat de către Asociaţia Studenţilor Europeni laşi
- AEGEE laşi şi a fost un adevărat succes, participând un

numar de peste  10  echipe  a câte  doi  componenţi.  Scopul
evenimentului   a  fost   acela  de   a  îinbogăţi   cunoştinţele
studenţilor participanţi şi de asemenea, de a creea un cadm
relaxant şi distractiv.

A4. Trainingiuri

Scopul acestui eveniment a fost de a oferi infomaţii utile
studenţilor  participanţi,  pe  care  le  vor  folosi  în  viitor.
Aşadar  au  avut  loc  4  trainingui  cu  următoarele  teme:
Teamwork   şi   Leadership,   Educaţie   Financiară,   Time
Management,  Public  Speaking  şi  Comunicare;  ele  fiind
organizate de către partenerii noştri Liga Studenţilor de la
Geografie şi Geologie - LSGG. În cadrul acestor training-
uri participanţii au avut parte de  activităţi non-fomale de
cunoaştere a propriei persoane, dar şi a celorlalţi.

A5. Spectaco] de umor - Roastiu] Studentului

âîrdv7aos:,,eoc6:î:aş,,nr30
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Spectacol  de  umor în  care  invitaţii  speciali  au  fost  Bobi
Dumitraş,    Petrică    lştoc,    Gabriel    Gherghe,    Bogdan
Munteanu, Domnic lacob.  Evenimentul a avut loc în Sala
Gaudeamus  a  CCS  şi  a fost un everiment  „sold  out",  în
sală    fiind    ocupate    toate    locuile    disponibile.    Acest
eveniment a avut ca temă Roast-ul Studentului şi a fost cel
mai  de  succes  eveniment  din  festivalul  de  anul  acesta.
Spectacolul a fost realizat cu ajutoml partenerilor noştri de
la Liga Studenţilor Electrotehnisti - LS ETH.

A6. Acţiune de ecologizare

Prin  această acţiune  ne-am propus  să facem împreună cu
studenţii   un   pas    important   către   ceea   ce   înseamnă
infomarea tinerilor  cu  privire  la problemele  de  mediu  şi
implicarea   lor   în   acţiuni   de   ameliorare   a   impactului
antropic  asupra  mediului.  Această  acţiune  conţine  şi  o

parte  importantă de  educare  în ceea ce priveşte  lucml  în
echipă,  responsabilitatea  coordonării  unei  echipe   sau  a
unei anumite părţi din întregul eveniment. În cadrul acestei
activităţi am realizat o acţiune de ecologizare a zonei Ciric,
mde chiar daca nu au participat un număr foarte mare de
studenţi, cei care au fost au dat un exemplu pentm această
comunitate  reuşind  să  adune  un  numar  impresionant  de
deşeuri.

A7. Speed Stuck

Acest  eveniment  a  fost  integrat  în  proiectul  partenerilor
noştri de la AdNatura prin care s-a încercat doborârea unui
recod mondial: cât de multe persoane pot juca speed stuck
în acelaşi timp.  Ne bucuăm că am reuşit  să ajutăm  la o
asemenea  iniţiativă.  Acest  cadni  a  oferit  participanţilor

şansa  de  a  face  ceva  pentni  ţară  şi  de  a-şi  perfecţiona
îndemânarea în ceea ce priveşte acest joc, devenind tot mai

popular în ultimii ani.

A8. Treasure Hunt

Prin această acţiune ne-am propus să îi ajutăm pe studenţii
din  anul   1   să  cunoască  cele   mai   importante   obiective
turistice din laşi. Au participat un număr de 4 echipe a câte
5  participanţi,  care  au  parcurs  traseul  realizat  de  către
Asociaţia  E-Teain  Psychology  Şi  Liga  Studenţilor  de  la
lstorie.   Printre   obiectivele   incluse   în   acest   eveniment
amintim Piaţa Unirii, Parcul Copou şi Teiul lui Eminescu,
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Biblioteca  Municipală  Ferdinand   1   şi   multe   altele.   La
fiecare check-point concuenţii  au aflat infomaţii despre
locul  respectiv  şi  au  realizat  o  provocare  pentru  a  primi
urmatorul indiciu. Traseul a oferit studenţilor oportunitatea
de  a se  cunoaşte  şi  de a-şi  descoperi,  de ce nu,  un talent
sau o pasiune noua.  Ia finalul  acestui traseu adventuos,
atât participanţii, cât şi organizatorii au cântat şi dansat ^m
Piaţa Uririi pe cele mai cunoscute melodii în cadml unui
Flashmob.
A9. Petrecerea Tradiţiom]ă

Acest   eveniment   este   unul   cu   tradiţie   în   festivalul
UniFEST, acesta realizându-se an de an. Prh intemediul
acestui  eveniment  vrem  să  aducem  din  nou  „la  modă"
tradiţiile romaneşti în ceea ce priveste dansul, mâncarea şi
^mbrăcămintea  tradiţională.   Evenimentul   s-a  realizat  în

Sala Dublin a CCS laşi şi a fost un real succes participând

peste  150  de  persoane.  Pentru  o  atmosfera  cu  adevarat
tradiţională  am  avut  alături  Ansamblul  Folcloric  "Doina
Carpaţilor"  care ne-a încântat cu un  spectacol  de  dans  şi
fomaţia  Samson  Band  care  a  oferit  un  show  live  de
muzica  populară.  De  asemenea,  mesele  au  fost  pline  cu
delicatese tradiţionale.

A10. Cross-ul UniFEST

Un alt eveniment cu dedicaţie sportivilor din lasi. Cross-ul
UniFEST a fost realizat sub foma unui concurs în care cel
mai  bun  alergator  a  beneficiat  de  premiul  cel  mare:   o
invitatie la Electric Castle oferită de partenerii noştri de la
American  Experience.  Chiar  dacă condiţiile  meteo  nu au

ţinut  cu  noi,  unii  sportivi  nu  s-au  lasat  intimidaţi  şi  au
alergat  cei  2.75  km  pregătiţi  pentni  ei.  Activitatea  s-a
realizat pe malul râului Bahlui, vis-a-vis de Sala Grădinari

şi am fost ajutaţi  de  experii As Atletis.  De asemenea, în
cadrul acestui eveiment a avut loc şi un curs de prim-ajutor
oferit de voluntarii de la SVAIS.

A11. Tramvai Party

Această activitate a fost de departe una dintre cele mai de
succes  realizate.  Umând  traseul  Rond  Copou  -  Baza  3,
Tramvaiul  Tinerilor al  Municipiului  laşi  a  susţinut rnarea
noastră petrecere  unică.  Rolul  acesteia  a  fost  acela  de  a
stimula ieşirea din zona de confort a studenţilor şi de a-şi

±rdv7aos:[,eoc6?|:aş,,nr30
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1

petrece timpul liber cu prietenii.1

11 A12. Unifest Zu Party

Pentni  că  un  festival  atât  de  mare,  fiumos  şi  cu  tradiţie
1

merită un final de exceptie, am organizat Unifest Zu Party.

1

Ca   invitaţi   speciali   i-am   avut   pe   Adi   Mihăilă   „The
1 Hitman"   şi   Lucian   Bărbulescu.    A   fost   cu   adevarat
1

distracţie  şi  nebunie.  Desigur,  locaţia  a  fost  asiguată  de
către   prietenii   nostri   de   la   Master   Club   „The   fim11

experience" Iaşi. Am socializat şi ne-am facut noi prieteni,

111

ceea ce a facut ca activitatea să-şi atingă scopul.

|Rezultate(peobiective)111111111111111
A fost asigurată prin achiziţionarea resuselor de infomare

şi publicitate şi diseminarea infomaţiilor în cadml tuturor
activităţilor    care    pemit    acest    lucru.    Au    fost    date

publicităţii  comunicate  de  presă,  iar  mediul  online,  site-
urile  solicitantului  şi  partenerilor  şi  mass  media  au  fost

printre  principalele  mijloace  de  realizare  a  infomării  şi
publicităţii.  S-au distribuit flyere de infomare, care vor fi
puse la dispoziţia publicului larg. Evenimentele proiectului
au   beneficiat   şi   de   participarea   reprezentanţilor   mass-
media,  pentru  ca,  împreună cu comunicatele  de presă,  să
existe   şi   o   vizibilitate   suficientă   a   proiectului   şi   a
sprijinului.

În mediul online toate organizaţiile implicate au distribuit
evenimentul          creat          pe          pagina          festivalului
httDs ://www.facebook.com^JNIFESTIAS I/,          asiguândpromovareafestivalului.

111111

Pentni  promovarea  festivalului  au  fost  realizate  diverse
materiale de promovare:, bannere,   pliante, afişe si stikere
care au fost distribuite în campania de promovare.

|    Promovarea acţiunii111
Proiectul    a    fost    promovat    prin    mijloacele    de
informare:  flyere,  bannere,  afise.  Stikere  pe  acestea
fiind promovate şi logouile partenerilor.

Prob eme/obstaco[e în desfăşurarea Vremea nefavorabilă în unele  zile din cadml  festivalului,
acţiunii, sugestii fapt din cauza căruia nu au participat un numar mare  de

beneficiari la unele activităţi.

Conc]uzii, menţiuni Scopul festivalului UniFEST este diversificarea metodelor

±rdv7aos:'Teoc6:|:ş,,nr30
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de petrecere a timpului liber în rândul studenţilor.

Proiectul      umăreşte      îndrumarea      studenţilor      către
implicarea  în  viaţa  comunităţii,  ^m  activităţi  cu  caracter
social,   educativ,   cultural,    sportiv   şi   de   divertisment.
Proiectul  oferă  un  cadru  optim  de  petrecere  a  timpului
liber  al  studenţilor,  într-un mod  constructiv  şi  creativ,  cu
impact  asupra transfomării  lor în  membri  activi  ai  unei
comunităţi, pe termen mediu şi lung.

Listă |documente,materîaleataşate
Fotografii de la eveniment.

11

11

|   Responsabil acţiune Numele şi prenumele: Referent Diana Mihai şi Popa

1111

Adi Catalin
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Festivalu] NaţionaL de Fi]m de Scurt Metraj
1      Denumire acţiune

FILn4STUD 2019
11

L şi perioadă de desfăşurare Iaşi, 9-10 noiembrie 2019

Organizator Casa de Cultură a Studenţilor laşi

artener (dacăestecazu]) Evenimentul Regional al Moldovei, Bună Ziua laşi,
Universitatea Naţională de Arte „George Enescu" din

Iaşi, Info laşi, 240re.ro, Iaşi Tv Life

1            Participanţi 800 spectatori, 30 concuenţi,15 voluntari, 7 juaţi

|        Tota]che]tuîeli
2.020,04 lei

S ma decontată din bugetu] 2.020,04 lei
CCS/CCSSTei1

Su a reprezentând contribuţia
OleipaFenem,ui(dacăeste-,,111

11

Indicatori stabiliţi Denumire
Standard / Realizat1111

pe obiective indicator

Indicatori ca]itativi
Calitatea ridicată a

Realizat
1111lîlî:11 spectacolului

Indicatori cantitativi

Număr de filme^mscriseNumărdetinericreatoridefilmNumărfilmepremiate 42305

Număr de voluntari 15

111111 Număr de juaţi 7

Indicatori financiari Cheltuieli 2,37 lei/ participant
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111

participant

!Rezu]tate(peobiective)11111111111111111111111111111111 În cadrul celei de-a noua ediţie a Festivalul Naţional de
Film de  Scurt  Metraj  FILMSTUD  le-au  fost prezentate
^m  două zile  celor  aproximativ  800 de  spectatori,  42  de

filme ^mscrise în competiţie.

Cinefilii au avut posibilitatea de a vedea scurtmetraje de

genul ficţiune, documentar, animaţie şi experimentale.

În   cadml   competiţiei   s-au  înscris   30   de   participanţi,
studenţi de la facultăţile de arte din ţară.

Filmele  de   scurtmetraj   au  fost  evaluate  de  un  juiu
specializat în domeniul citematografiei.

În urma acestui eveniment a crescut interesul de consum
de film românesc de scurtmetraj în rândul tinerilor.

În cadrul concusului s-au înscris:

•     20 de filme de animaţie şi ficţiune
•     12  mini documentare
•     10 filme experimentale

Cele  mai  bune  cinci  filme  au  fost  premiate  după  cum
umează:

Premiul 1: Teodor Mirea („Family poftrait") -  Secţiunea
Ficţiune

Premiul   al   lI-lea:   Eugen  Dediu   („Circul   Foamei")   -
Secţiunea Documentar

Elena Ciolacu („Micul Erou") - Secţiunea Animaţie

Premiul  al  llI-lea:   Lenţa  Robert  Gabriel  („Salina")   -
Secţiunea Ficţiune

Premiul    Special:    Eugen   Dediu   („Mezzo   Piano")    -
Secţiunea Ficţiune

Promovai.ea acţiunii httDs://www.facebook.com/og/FILMSTUD-
174423312638394/Dosts/
httDs://gokid.ro/filmstud-2019-festivalul-national-
de-film-de-scurt-metrai/
httos://www.facebook.com/events/casa-de-cultua-a-
studentilor-iasi/festivalul-na%C5%A3ional-de-film-
de-scurt-metrai-filmstud-2019/428980557730695/

AI!tr.Va§ileconta,  nr. 30                                                          T          0232 410 615                                                                 E          contact@ccsiasi.ro
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httos://iasicaoitalatineretului.ro/eveniment/festivalul
-national-de-film-de-scurt-metrai-filmstud-2019/
httos://iasi.inoras.ro/events/festivalul-national-de-
film-de-scurt-metrai-filmstud-2019-58628/httDs://www.zilesinooti.ro/evenimente/50698/festiva

lul-national-de-film-de-scurt-metrai-filmstud-2019
httDs://allevents.in/iasi/festivalul-na%C5%A3ional-
de-film-de-scurt-metrai-filmstud-
2019/200018174953651
httD://www.ziare.com/ziare-iasi/stiri-
actualitate/festivalul-national-de-scurt-metrai-
filmstud-7870420
httDs://www.bzi.ro/festivalul-national-de-scurt-
metrai-filmstud-3810138
htţps://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/moldova/festi
valul-national-de-scurt-metraj-filmstud--
217471663.html

Prob]eme/obstacole^mdesfăşurarea
Nu au existat probleme în desfăşuarea acţiunii.

i         acţiunii,sugestii1

1    Conc]uzii, menţiuni Festivalul  este  un  eveniment  competitive  organizat  de

1

Casa de Cultuă a Studenţilor din laşi, care susţine tinerii
11 pasionaţi de film de scurtmetraj  şi ^mcuajează consumul
1 de scurtmetraje de calitate în special în rândul publicului
11 tânăr.

Scopul festivalului  constă în promovarea atât a tinerilor
1 care   studiază  arta   cinematografică,   cât   şi   a  tinerilor
11

pasionaţi   de   film,   oferindu-le   şansa  de   a-şi   proiecta
1 filmul ^m cadrul unui festival.

1 Intrarea a fost liberă pentru studenţi şi publicul iubitor de
film.

11

Listă documente, materiale ataşate
Fotografii şi materiale video de la evemment.

111

|   Responsabil acţiune Numele  Şi  prenumele:  Referent  Diana  Mihai  şi
11 Pictor scenograf  Danie] Moisii
11
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1

Iaşi Guitar Festival 2019i      Denumire acţiune1

Lo şi perioadă de desfăşurare Iaşi,16-17 noiembrie 2019

Organizator Casa de Cultură a Studenţilor laşi

+ariener(dacăestecazul)111
Asociaţia Excelenţă pe Portativ, 24-Ore.ro, Evenimentul

Regional al Moldovei, Inoras.ro, Ceasca de Cultură, TVR
IAŞI, Iaşi Tv Life

11             participanţi
10 concuenţi, 65 artiştişi 400 spectatori

Tota] cheltuie]i 12.585 lei

Shma decontată din bugetul 12.585 lei
|        CCS/CCSSTei

Su a reprezentând contribuţia Olei
Pa eneru]ui (dacă este cazu])1

i:D

Indicatori stabi]iţi Denumire
Standard / Realizat

pe obiective indicator

Indicatori ca]itativi
Calitateaspectacolelor

Foarte ridicată

Indicatori cantitativi

Număr despectacoleNumărdeconcuenţiNumărdeartiştiNumărdepremiiNumărevaluatorConcm 210

î.E= 65
E=:

35

Indicatori financiari Cheltuieli 26 ,49 lei/participant
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participant

Rezu]tate (pe obiective) 01. Atragerea, la laşi, a unui număr cat mai mare de
tineri  chitarişti  din  toată  ţara,  care  să  participe  ]a
concursu] de chitară electrică

-    s-a    cultivat    simţul    artistic    al    publicului    iesean,

promovând   cultura   muzicală   şi    dezvolând    interesul
pentni acest gen de manifestări de la ediţie la ediţie.

-   au   fost   promovaţi   tinerii   care   dovedesc   talent   în

domeniul       interpretării       instrumentale,       îmbogăţind
activitatea     concertistică     personal     prin      experienţa

participării la concusuri.

- au fost implicaţi profesionişti ^m domeniul chitaristic din

marile  oraşe  ale  ţării   (Bucueşti,   Cluj,   Suceava,   Iaşi,
Bacău, Vaslui, Radăuţi, Botoşani, Dorohoi).

02. Organizarea, în Municipiul laşi, a unui festival -
concurs    de    interpretare    instrumenta]ă,    destinat
tinerilor din toate Centre]e Universitare de profil din
ţară

Festivalul s-a desfaşuat pe 2 zile (16,17 nov 2019).

Sâmbată,    16   noiembrie   de    la   ora    14.00   a   ^mceput
concusul  de  chitară  electrică  la  care  au  participat   10
concuenţi din oraşele:   Iaşi, Bucueşti, Dorohoi, Bacău,
Suceava, Botoşani, Vaslui, Radăuţi.

Echipa de jurizare pentni concursul de chitară electrică a
fost fomată din:

Dan Spînu - conferenţiar universitar doctor (Universitatea
"George Enescu" din  laşi);

Petran  Paveliuc  -  profesor  chitară  (Casa  de  Cultură  a
Studenţilor laşi) ;

Andrei Roşulescu -profesor de chitară (Cluj-Napoca).

Nicu Patoi -profesor de chitară (Bucueşti).

Rareş Totu -compozitor, chitarist, (Buzău).

În uma deliberării concusului de chitară electrică, locul
1 a revenit tinerei Daria Cucoş (Iaşi).
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11

Sâmbată,   16   noiembrie,   de   la   ora   18.00   a   avut   loc
Festivitatea de premiere  şi  Gala  Laueaţilor concusului

1 de chitară electrică. După Gală a umat un microrecital de
chitară  electrică  susţinut  de  câştigătorii  concusului  de

1

chitară electrică IAŞI Guitar Festival ediţia a 1 0-a: Andrei

111

Ţăbâma  (Iaşi)  şi  Ştefan  Măgirescu  (Bacău)  umat  de
concertul extraordinar susţinut de blues manul Rareş Totu
(Buzău) cu Trio Blues Band Rareş Totu.

Duminică,  17 noiembrie, de la ora  15.00 a avut loc lecţia
deschisă  susţinută  de  Enescu  Band  pentni  concuenţii

1 concusului de chitară electrică, umată de un microrecital
11

al trupei.

11 Duminică  începând  cu  ora  18.00  a  avut  loc  concertul
FICS Jazz & Pop Orchestra intitulat Concert aniversar 25

1

de ani de muzică pop şi jazz. Ansamblul FICS este fomat
din 20 studenţi ai Universităţii de Arte "George Enescu"
din  laşi     şi  este  coordonat  de  conferenţiar  universitar
doctor Dan Sp^mu.

Promovarea acţiunii httDs://iasimitarfestival.iimdoffee.com/

httD://iasifun.ziaruldeiasi.ro/iasi-mitar-festival-a-xii-
a-editie/181827/

httos://www.facebook.com/CCSIASI/videos/iasi-
guitar-festival-eveniment-unic-%C3%AEn-%C5%A3ar%C4%83-invit%C4%83-iubitorii-de-

muzic%C4%83-la-cea-de/792774457814257/

httDs://24-ore.ro/2019/11/15/iasi-guitar-festival-a-
aiuns-la-cea-de-a-xii-a-editie/

httos://www.voutube.com/watch?v=xvumDJASF64

httns://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/moldova/guita
r-festival-revine-1a-iasi--217472078.html

httDs://iasi.inoras.ro/events/eruitar-festival-58994/

http://www.ceascadecultua.ro/ServesteEveniment.as

px?idev=3551

Prob|eme/obstaco]eîndesfişurarea
Nu au existat probleme în desfaşuarea acţiunii.

|        acţiunii,sugestii
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Concluzii, menţiuni Concertul  a  avut  loc  în  Sala  Gaudeamus  a  Casei  de
Cultură a Studenţilor laşi   unde au fost 400 de spectatori
iar în  mediul  online  au  fost peste  36.000  interacţiuri  şi
5.000 vizualizări la materialele promovate pe Facebook.

Listă documente, materia]e ataşate

Fotografii şi material video de la eveniment.

Responsabil acţiune Numele şi prenumele: Referent  Petran Paveliuc
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Denumire acţiune
Festiva]u] Artei şi Creaţiei Studenţeşti „Gaudeamus"

2019

Lo şi perioadă de desfăşurare Iaşi, aprilie-decembrie 2019

Organizator Casa de Cultură a Studenţilor laşi

hartener (dacă este cazu])1111 Organizaţiile studenţeşti din laşi, Bună  Ziua laşi,Info
Iaşi, Inoraş.ro, Evenimentul Regional al Moldovei, Iaşi

Tv Life, Apolloria Tv, TVR laşi

Participanţi 4500 spectatori, 500 artişti studenţi, 200 voluntari

1

21.200 lei1         Total cheltuieli1

S ma decontată din bugetul 21.200 lei
CCS/CCSS Tei1

SuLa reprezentând contribuţia Olei

Pa enerului (dacă este cazul)

111li11

Indicatori stabi]iţi
Denumire

Standard / Realizatindicator
pe obiective

Indicatori ca]itativi Calitatea ridicată aevenimentului

Realizat

:Îrdv7aos;'.eoc6:|:aş,,mo
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Indicatori cantitativi

Număr despectacoleNumărdeartiştiStudenţiNmărdepremiiNumărdeorganizaţiiNumărdealianţeNumărdespectatoriNumărdevoluntariNumărdetabereNumărdeparticipantitabără

950062394500200180

Indicatoririnanciari
Cheltuieliparticipant 265 lei/participant

Rezultate (pe obiective) Festivalul Artei şi Creaţiei Studenţeşti „Gaudeamus"  este
un proiect implementat de Casa de Cultură a  Studenţilor

11

din   laşi,   organizat   împreună   cu   asociaţiile   şi   ligile

11

studenţeşti  din  laşi.  Prin  acest  proiect  ^mcercăm  de  şase
ani să scoatem în evidenţă potenţialul pe care îl au tinerii
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în realizarea evenimentelor cultuale.

Studenţii   au  fomat  alianţe  ^mtre  2-3   asociaţii  sau  ligi
studenţeşti    şi-au   prezentat   în   cadrul   competiţiei   un
program   cultual   artistic   care   a   cuprins   maxim   zece
momente   artistice,   care   s-au   încadrat   în   maxim   120
minute de spectacol, unde au obţinut un punctaj, în uma
unei jurizări  realizate  de  referenţii  culturali  ai  Casei  de
Cultură a Studenţilor din laşi, Şi a prezenţei studenţilor şi
profesorilor la spectacole, stabilindu-se clasamentul final.

Participanţii   din  cadml   spectacolelor  au  fost  studenţi,
masteranzi,  doctoranzi,  rezidenţi  denumiţi  în  continuare
studenţi.  În timpul actului  artistic  au fost cel puţin 75  °/o
studenţi sau profesori.

Regulamentul  competiţiei  a  fost  întocmit  şi  stabilit    de
consiliul  artistic  al  Casei  de  Cultură  a  Studenţilor  laşi,
după   care   discutat   şi   aprobat   de   către   reprezentanţii
studenţilor  în  cadrul   şedinţelor  de  lucru  organizate  în
prima     etapă     a     proiectului,     până     la     înscrierea
participanţilor în concurs.

După înscrierea în competiţie, tinerii au gândit o regie şi o
tematică  a  unui  spectacol  stabilită  de  fiecare  alianţă  în
parte.    Fiecare    participant    înscris    în    competiţie    au
posibilitatea de a consulta oricare referent de specialitate
din  cadrul  instituţiei  pentm  a  crea un  spectacol  cât  mai
bun.   Membrii  din  consiliul  artistic,  care  au  şi  rol  de
juizare au avut şi obligaţia de a-i îndruma pe studenţi să
realizeze cele  mai bune momente  artistice.  Ba chiar mai
mult decât atât aceştia ia invitat să participe la cusuile
pe care le ţin zilnic la Casa de Cultură a Studenţilor.

Prin  acestă  competiţie,  tinerii  au  avut  şansa  de  a crea o
relaţie strânsă cu profesorii pe care îi au la facultate, chiar
pe   aceeaşi   scenă.   Totodată,   cadrele   didactice   au   fost
deschise în a le veni în ajutor tinerilor, evoluând şi aceştia
pe  aceeaşi  scenă  cu  studenţii.  Participanţii  au  avut  trei
luni la dispoziţie să pregătească fiecare eveniment în parte
până la ziua competiţiei.

La  finalul  fiecărei  reprezentaţii  juriu  au  oferit  confom
regulamentului   festivalului,   un   punctaj   demonstraţiilor
artistice pe care le-au văzut pe scenă. Pe lângă aceste note
date de juriu obiectiv de  specialitate s-a luat în calcul  şi
numărul de spectatori aflaţi în sală la eveniment.

I.a   fhalul   tuturor   spectacolelor   s-a   realizat   şi   Gala
Laueaţiilor     Gaudeamus     unde     au     fost     deliberate
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clasamentele din competiţie.

Participanţii competiţiei au fost:

1.   Alianţa LSGG -LSETH
2.   Alianţa ASFI - PRmffl - LSE
3.   Alianţa ASB - ASD - ASPP
4.   Alianţa LSFI - ATEFS - CIIEMIS
5.   Alianţa ASAFCI -ASTCM
6.   Alianţa LSM - AS HGIM
7.   Alianţa SSMI - SSFI - SSSI
8.   Alianţa ASCIS-E-TEAM-ARTIUM
9.   Alianţa ASVI -ATRAG

Câştigătorii competiţiei au fost:

Locul I -Alianţa LS ETH - LSGG

Locul al lI-lea - Alianţa ASAFCI-ASTCM

Locul al llI-lea -Alianţa LSM- ASAH GIM

În uma competiţiei, 80 membrii ai alianţelor câştigătoare

au mers ^m tabără la Câmpulung Moldovenesc, în perioada

noiembrie-decembrie 2019.

În anul 2019, festivalul:

•  a promovat  pe  perioada  desfăşuării  tinere  talente  din
mediul universitar ieşean,

•  a  pus  bazele  unor  colaborări  viitoare  între  Casa  de
Cultură a Studenţilor şi Universităţile ieşene,

• a antrenat peste 900 de tineri

•  48   de  profesori,   5   decani,  2  prodecani  şi  un  rector

prezenţi în sala de spectacole organizate,

• a contribuit la o mai bună comunicare între organizaţiile
studenţeşti  şi  Casa  de  Cultură  a  Studenţilor,  dar  şi  ^mtre
organizaţii şi facultăţile din care provin,

•  a  contribuit  la  dezvoltarea  unor  aptitudini  în  rândul

participanţilor,  în  vederea  organizării  de  evenimente  şi
implementării de proiecte,

•  a  fost  primit  cu  entuziasm  de  către  tineri  pentm  că  a
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11 reprezentat un mod de afimare,

•  a  contribuit  la  descoperirea  unor  talente  de  care  nici
1

membrii asociaţiilor nu ştiau că le au,
1111

•  a trezit interesul  şi  ^m rândul  celorlalte  organizaţii  care
din diferite motive au decis fie să se retragă după ce s-au
înscris, fie nu s-au ^mscris să participe.

Promovarea acţiunii httos://www.a2emres.ro/stiri/2019/03/27/comunicat-
de-oresa-casa-de-cultua-a-studentilor-din-iasi--
281920

htto://www.ziare.com/ziare-iasi/stiri-
actualitate/festivalul-gaudeamus-evenimentul-
numarul-unu-al-casei-de-cultua-a-studentilor-din-
iasi-7938588

httDs://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/moldova/festi
valul-a-qaudeamusa-evenimentul-numarul-unu-al-
casei-de-cultua-a-studentilor-din-ia-i--
217475439.html

httos://24-ore.ro/2019/03/27/festivalul-artei-si-
creatiei-studentesti-gaudeamus-ramDa-de-lansare-
Dentru-tinerii-artisti/

httDs://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/moldova/inceD
e-a-gaudeamusa--217453179.html

Proutme/obstaco]e în desfăşurarea
Nu au existat probleme ^m desfăşuarea acţiunii.

i        acţiunii, sugestii1

|        Conc]uzii,  menţiuni111111111111111

Pe 26 octombrie 2019, acest proiect a obţinut locul întâi la
cea  de-a  şasea  ediţie  a  Galei  Tineretului  din  România,

pentni cel mai bun proiect studenţescderulat de Casele de
Cultură a Studenţilor din România.

Festivalul Artei şi Creaţiei Studenţeşti „Gaudeamus" este
un proiect implementat de Casa de Cultură a Studenţilor
din   laşi,   organizat   împreună   cu   asociaţiile   şi   ligile
studenţeşti  din  laşi.  Prin  acest  proiect  încercăm  de  şase
ani să scoatem în evidenţă potenţialul pe care îl au tinerii
în realizarea everimentelor culturale.
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Activităţile proiectului au avut impact înrândul studentilor

implicaţi direct ^m proiect - echipa de proiect, prin faptul

că aceste noi competenţe dobândite le vor putea folosi ^m

viitor în plan personal şi profesional după cum umează:

•  infomaţii despre comunicarea cu ONGS-urile din laşi,

care le vor fi de folos în viitoarele acţiuni;•managementultimpului,îndetensionare a unor situaţii

în echipa de implementare a proiectului cauzate de criza

de timp;

• abilităţi de lucru în echipă şi comunicarea eficientă va fi

de  folos  ori  de  câte  ori  există probleme  de  comunicare

între  departamente,  între  departamente  şi  coordonator,

organizaţii şi parteneri, între organizaţii, etc.;

•  atitudinea  pro-activă  le  va  da  o  mai  mare  încredere

studentilor în puterea de acţiune a lor individuală.

•   abilităţi   de   cercetare,   planificare,   implementane   şi

evaluare a evenimentelor;•capacitateadeorganizare  le  va  folosi  în  pregătirea  şi

derularea cu succes a unor evenimente cultuale.

Listă documente, materia]e ataşate

Fotografii şi materiale video de la everiment.

|   Responsabil acţiune Numele şi prenumele: Referent Diana Mihai

111
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Denumire acţiune Workshop Fotografie şi Video

Loc Şi perioadă de desfăşurare 15 septembrie -20 decembrie 2019

Organizator Casa de Cultură a Studenţilor din laşi

artenei. (dacăestecazul) Mass media locală

Participanţi 1 5 participanţi membrii ai clubului Conceptart de la Casele
de Cultură a Studenţilor şi 25 participanţi  din universităţile

din laşi;

|       Tota]che]tuîeli
900,89 lei

Suhadecontatădinbugetui 900,89 lei
'       CCS/CCSSTei1

sulla reprezentând contribuţia

OleiPa enerului (dacă este cazul)

Indi.lacţi torii[nii111111 Indicatori stabiliţipeobiective Denumire indicator Standard / Rea[izat

Indicatori ca]itativi Calitatea Workshop Foarte ridicat

Indicatori cantitativi
Nmăr de 40

111(

participanţi

Indicatorifinanciari Cost participant 22. 5 lei/participant

|   Descriere activităţi11
În perioada  15  septembrie -30 octombrie 2019, Clubul de
Arte   Vizuale   „ConceptArt"   a   organizat   pentni   40   de

participanţi  un  workshop    de  fotografie  şi  video  art    cu
noţiuni  de  bază în  fotografie  noţiuni  de  bază  in  montajul
video. Media de vârstă a cursanţilor a fost curinsă între 20

şi 35 de ani.

1 Clubul     de     Arte     Vizuale     „ConceptArt"     ^m     cadrul
11 workshopului  a  pus  la  dispoziţia  tinerilor  echipamentele

1

Clubului  pentni realizarea lucrarilor  de  fotografie  şi  rame
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50 pe 70 cm şi şevalete pentm realizarea expoziţiilor.

În  perioada 01.03  -10.12  2019  au  avut  loc  expoziţii  foto
realizate    de    membrii    clubului    şi    de    participanţii    la
worskopul de fotografie şi compoziţie video art

Participanţi  au  avut  de  realizat  câte  20  de  fotografii  la
fiecare tematică abordată in cadrul cuisului şi de expus câte
2 fotografii. Cei de la video art au realizat un montaj.

hezu]tate(peobiective)111111111 Au  fost  expuse  un  număr  de  640  de  fotografii  ^m  cele  8
expoziţii   cu  tematici   diferite,   de   cei   40   participanţi   la
workshopuile de fotografie.

Impactul a fost unul pozitiv pentni cei care au luat parte la
workshop.  Expoziţiile  au fost deschise timp  de  20  de  zile

pentm toţi studenţii pasionaţi de fotografie şi tinerilor care
au activităţi în cadrul Casei de Cultură a Studenţilor laşi.

Promovarea acţiunii

Partenerii media ai Casei de Cultură a Studenţilor laşi

- htţps ://www.facebook. com/CCS IAS I/

pr.blJme/obstaco]e în desfăşurarea
Nu au fost probleme de semnalat.

|       acţiunii, sugestii1

|   Conc]uzii, menţiuni111 Participanţii  la  workshopuri  au  avut    posibilitatea  de  a-şi
dezvolta  pasiunea  pentni   comunicarea  vizuală   şi   de   a
cunoaşte oameni pasionaţi şi interesaţi de fotografie, de a se
dezvolta prin acumularea de noi  infomaţii  şi  experimenta1

1111

noi tehnici de realizare  a fototografiei artistice.
Aceste  tipui  de  evenimente  cresc  vizibilitatea  Casei  de
Cultură   a   Studenţilor   în   rândul   studenţilor   şi   tinerilor.
Dezvoltă   creativitatea   şi   menţine   activă   imaginaţia   şi

1 spiritul inovator în rândul tinerilor.
1

Listă documente,materia,eataşate1 Fotografii de la eveniment.

1  Responsabil acţiune Numele   şi   prenumele:   Pictor   scenograf        Danie]
11

Moisii
11
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Tabăra de Creaţie Artistică 2019'   Denumire acţiune

11

Lm şi perioadă de desfăşurare 15-18 noiembrie2019

Organizator Casa de Cultură a Studenţilor din laşi

PLrtener(dacăestecazui) Bună Ziu laşi

Participanţi 25 de studenţi şi tineri, membrii ai formaţiilor şi cercurilor

artistice ce activează în Casa de Cultură a Studenţilor laşi

sau care fac parte din Centrul Universitar laşi.

|      Totdche]tuieli
6.428,76 lei

Su a decontată din bugetulCCS/CCSSTeî 6.428,76 lei

Sumpari
Freprezentândcontrîbuţîa,enerului(dacăestecazul)1 Olei

11 Indicator stabi]iţi pe Denumire indicator Standard / Realizat

FgE:ă

111

obîective

Indicatori ca]itativi Calitatea Taberei Foarte ridicat

Indicatori cantitativi
Număr de 25

Î.=:
11

participanţi

Indicatori financiari Cost participant 257 lei/participant

1     Descriere  activităţi111111111 În  tabăra  de  Creaţie  2019  realizată  la  Muncel,  Paşcani  -

Iaşi,  au  participat  21   de  tineri  şi  4  coregrafi-instructori

careau participat activ   4 ore / zi  la workshop-uri de dans

unde   au  predat  genui   de  dans     diferite.   Tinerii   şi-au

îmbunătăţit   cultura   artistică   şi   au   socializat   cu   ceilalţi

participanţi.

A        ş[rdv7aos:',eoc6:|:aşi,nr  30                                               :
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Coregrafiile  realizate  în  această  tabără  au  fost  incluse  ^m

spectacolele  realizate  în  cadrul  acţiunilor  desfăşuate  sub

egida Casei de Cultură a Studenţilor laşi.

kezu,tate(peobiective) Promovarea,    susţinerea    şi    recompensarea   tinerilor   cu
111

potenţial   creativ   ridicat  în  domeniul   cultural-artistic   ce

activează  în  Trupa  „The   Sky"   din  Casa  de   Cultură  a
1 Studenţilor   laşi.   Schimbul   de   experienţă  între   membrii
1

1

clubului de Dans „The Sky" cu numeroase premii câştigate
11

la diferite festivaluri de profil şi tinerii pasionaţi de dans din

cadml celorlalte  clubui  din Casa de  Cultură a Studenţilor

1

din laşi.  Dezvoltarea relaţiilor socio-cultuale dintre tinerii

1

şi studenţii prezenţi în tabără.

1

Imbunătăţirea perfomanţelor artistice pnn învăţarea de noi
1

genuri de dans.
1

1

1

| Promovarea acţiunfi Evenimentul a fost promovat pe paginile de socializare
1 a cluburilor şi a Casei de Cultură a Studenţilor din laşi
1

şi în mass media din laşi.
1

1

Hob]e+„aocbtisutin:]:uî:e:â:raşurarea
Nu au fost probleme de semnalat.

11

1  Conc]uzii, menţiuni Participanţii  la  Tabără  au  avut    posibilitatea  de  a  învăţa
1

dansui  noi  şi  de  a cunoaşte oameni  pasionaţi  şi  interesaţi
1 de acelaşi domeriu.
1

1 Acest tip de evenimente creşte motivaţionarea şi implicarea1

1 studenţilor în activităţile desfăşuate în cadrul cluburilor şi
11 vizibilitatea   Casei   de   Cultuă   a   Studenţilor   ^m   rândul

tinerilor.

Lîstă4ocumente,materîa]eataşate Fotografii din tabără.
1

1

|  Responsabil acţiune Numele şi prenumele: Pictor scenograf Danie] Moisii
11
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Denumire acţiune Gala Voluntaru]ui leşean 2019

Lti1 Şi perioadă de desfiişurare Iaşi, 5 decembrie 2019

1

1

Organizator Casa de Cultură a Studenţilor laşi

1

artener (dacă este cazu]) Academia Models, Cake Expert, Cotnari, Bună Ziua laşi,
Avon

Participanţi 500

Total cheltuieli 4.568,141ei

S 1 ma decontată din bugetul 4.568,14 lei
CCS/CCSS Tei

S a reprezentând contribuţia
OleiP   1 rtenerului (dacă este cazu])

1

E:=.E:a,

Indicatori stabi]iţi Denumire
Standard / Rea]izat

pe obiective indicator

Indicatori calitativi
Calitatea ridicată aspectacolului

Realizat

Indicatori cantitativi

Număr despectacole
1

Î: Număr de proiecte^mscriseNumărdeaplicanţiNumărdepremii 261421

Al
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11                     Indicatori fmmciri
Cheltuieli                              9,13628 lei/ participant

participant

Rezu]tate (pe obiective)11111 Pe 5 decembrie de Ziua lntemaţională a Voluntarilor,
Casa de Cultură a Studenţilor din laşi a oferit la cea de-a
doua ediţie a „Galei Voluntarului leşean" peste 21 premii

persoanelor care dăruiesc în mod constant din timpul,
energia şi abilităţile lor pentni a se implica în comunitatea
din care fac paite.

Premiile de la Gala Voluntarului leşem 2019 au fost
acordate categoriilor : voluntarulanului, proiectul de
voluntariat al anului, coordonatorul de voluntariat al
anuluişiorganizaţia de voluntari a anului.

De asemenea, pentm categoria proiectul de voluntariat al
anului au fost acordate premii pentni domeniile: social,
sănătate, cultură, sport, educaţie, tineret, activism civic şi
mediu. Condiţia principal pentm nominalizări a fost ca
toţi candidaţii să îşi fi derulat activitatea pe duata anului
2019.

În cadrul galei au fost decemate şi zece premii speciale

partenerilor şi jumaliştilor care au sprijinit constant
activităţile desraşuate la Casa de Cultură a Studenţilor
din laşi pe tot parcusul anului 2019.

PROIECTUL DE VOLUNTARIAT AL ANULUI
2019
Titlul de Proiectul anului  2019 la categoria „Activism
civic" a fost acordat proiectului „DONARE DE
SÂNGE"implementat de LIGA S TUDENŢILOR
ELECTRONIŞTI DIN IAŞI.
Activism civic: a fost premiat proiectul care promovează
implicarea civică în comunitate.
Titlul de Proiectul anului 2019 la categoria „Educaţie" a
fost acordat proiectului „ZILELE BOBOCULUI
IEŞEAN" implementat de LIGA STUDENŢILOR
ELECTROTEHNIŞTI DIN IAŞI.
Educaţie: a fost premiat proiectul care promovează
metode inovative de educaţie fomală şi non-fomală, la
nivel universitar şi preuniversitar.
Titlul de Proiectul anului 2019 la categoria „Cultură" a
fo st oferit proiectului „InzIDerabilii"implementat de
ASOCIAŢIA CULTURALĂ MOLDAVIA.
Cultură: a fost premiat proiectul în care tinerii  au
organizat şi/sau sunt beneficiari în activităţi culturale şi
intercultuale.

A            C
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Titlul de Proiectul anului 2019 la categoria „Social" a
fost oferit proiectului „Împreună ridicăm o casă"
implementat de Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi

11 Români -Filiala laşi.
Social: a fost premiat proiectul care susţine implicarea Şi

1

dezvoltarea tinerilor în societate, pomind de la implicarea
acestora în activităţi de binefacere.
Titlul de Pi.oiectul anului 2019 Ia categoria „Sport" a

111 fost obţinut de proiectul „SPORT N IAŞI" implementat
de ASOCIAŢIA CULTURALĂ MOLDAVIA.

11

Sport: a fost premiat proiectul în care tinerii sunt
implicaţi direct ^m activităţi sportive, în evenimente
sportive ^m calitate de voluntari.
Titlul de Proiectul anului 2019 Ia categoria „Tineret" a
fost acordat proiectului „GE0mondls" implementat
de LIGA STUDENŢILOR DE LA GEOGRAFIE ŞI
GEOLOGIE IAŞI.

1

Tineret: a fost premiat proiectul care a avut în prim-plan
acţiuni de tineret.
Titlul de Proiectul anu[ui 2019 la categoria
„Sănătate" a fost oferit proiectului „RUNNING
IAşl" implementat de CĂTĂLIN COJOCARU.
Sănătate: a fost premiat proiectul care promovează a
unui stil de viaţă sănătos, de prevenire a unor boli sau

111

dependenţe, de acţiuni concrete de ajutor/ameliorare
pentm persoanele care suferă de diferite boli.
Titlul de Proiectul anului 2019 la categoria „Mediu" a
fost obţinut de proiectul „MARATON BLESSING
HEARTS" implementat de ASOCIAŢIA BLESSING
IEARTS.

111

Mediu: a fost premiat proiectul care promovează educaţia
ecologică, protej area mediului înconj uător, fomarea unei
atitudini responsabile faţă de mediu.

|    Promovarea acţiunii11
httt)s://www.zianildeiasi.ro/stiri/cine-sunt-
castiQatorii-t]remiilor-galei-voluntanilui-iesean-2019-
-238153.html

httDs://iasievents.ro/event/gala-voluntanilui-iesean-
2019/490/

httos://www.facebook.com/events/casa-de-cultua-a-
studentilor-iasi/E!ala-voluntarului-ie%C8%99ean-
2019/921539921539637/

httos://doxologia.ro/ascor-iasi-fost-declarata-
organizatia-anului-2019-la-gala-voluntarului-iesean

httos:M)asilica.ro/ascor-a-fost-declarata-orE!anizatia-
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anului-la-gala-voluntarului-iesean/

httD://www.ziare.com/ziare-iasi/stiri-actualitate/cine-
sunt-castif!atorii-Dremmiilor-galei-voluntarului-iesean-
2U19-7904982

httDs/Munaliimineataiasi.ro/fzala-voluntarului-iesean-
2019-isi-Drenriaza-castif!atorii/

httDs//aDolloniaradio.ro^aa/gala-voluntarului-iesean/

httD//monitonil.com.ro/local/ri-voluntarului-
iesean-2019-astazi-de-laora-1900-60787.html

httD//www.cuzanetTo/academic/lif6/studenti-si-
asociatii-studentesti-Dremiati-la-gala-voluntarului-ii-tml
httDs/^hrww.iasitvlifero/our-video/la-gala-
voluntarului-iesean-au-fost-acordate-Deste-20-de-

premii/

hhttDs//allevents.in/iasi/gala-voluntarului-
ie%C8%99ean-2019/200018174959434

httDs//wwwziarulevenimentul.ro/stiri/rioldovabrem
iile-a-galei-voluntarului-ieseana-217473456html

htti)s//stiriDentmviata.ro/o-casa-oentrudoi-orfani-
facuta-de-ascor-iasi-cel-mai-bun-Droiect-al-anului-la-
eala-voluntarului-iesean/

httos//www.ziuanewsroAevista-oresei/gala-
voluntarului-ie-ean-2019-1330864

httDs/^vww.ultimele-stiri.eu/articol/gala-
voluntarului-iesean/6051489

httDs//svf6ed.com/ro/news-details/o-noua-editie-a-
galei-voluntarului-iesean-live-video  261805 84html

httDs//www.ziarelive.ro/stiri/cine-sunt-castieatorii-
i)remiilor-galei-voluntarulu+iesean-2019html

httD//www.e-Dolitic.roAevista-Dresei/ca-tigatorii-
comoeti-iei-gala-voluntarului-ie-ean-2019-1267261

httDs//www.bzi.ro/gala-voluntarului-iesean-2019-
3830581?fbclid=IWARIZu700CYOFPvzOIog40H
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Pr°b]emda°cbpşubn:;]:uî:e::raşumrea
Nu au existat probleme în desfăşuarea acţiunii.

11

Concluzii, menţiuni Gala Voluntarului  leşean este o competiţie  locală pentru
mişcarea  de   voluntariat  prin  recunoaştere   a  meritelor
VOLUNTARIATULul    la    nivelul    laşului.    Această
competiţie    îşi    propune    să    ofere    o    bine    meritată
recunoaştere publică a persoanelor  care  dăruiesc  în  mod
constant din  timpul,  energia  şi  abilităţile  lor pentm  a  se
implica în comunitatea din care fac parte.

Listă 1 dmmente, materia]e ataşate
Fotografii şi material video de la eveniment.

11

Responsabil acţiune Numele şi prenumele: Referent Diana Mihai
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i      Denumire acţiune
Festivalul de Teatru ,Aurel Luca"

Ediţia a XIII.a

Lo şi perioadă de desfăşurare1 Casa de Cultură a Studenţilor laşi, sălile: „Aurel Luca"

„Gaudeamus" , „Azur"

6-9 decembrie 2019

Organizator Casa de Cultură a Studenţilor laşi prin Teatnil Ludic

artener (dacă este cazu]) Primăria Municipiului laşi, Compania Transport Public
Iaşi.

Participanţi 9 8 participanţi

Tota] che]tuie]i 5.646,54 lei

S ma decontată din bugetu] 5.646,54 lei
CCS/CCSS Tei

Su a reprezentând contribuţia Olei
P rteneru]ui (dacă este cazul)

Îă.

Indicatori stabiliţi Denumire
Standard / ReaHzat

pe obiective indicator

Indicatori calitativi
Calitatea ridicată afestivalului

Realizat

Indicatori cantîtativi

Actori 62

Regizori 6
E=E==:

Personal tehnic 10

Voluntari 20

Indicatorifmanciari Cost participant 57 ,617 lei/participant

A            C
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]      Descnere activ]tăţi1111

Festivalul şi-a propus să ofere o gamă largă de activităţi

prin intemediul cărora publicul ieşean să intre în contact
cu teatrul tânăr de calitate. Programul a inclus spectacole
de teatru, un workshop, vizite cultuale Şi, pentm prima
dată,  un  spectacol  dedicat  copiilor.  S-a  menţinut  Şi  la
această ediţie tradiţia de a celebra memoria fondatorului
Teatrului   Studenţesc   Ludic,   Auel   Luca,   cel   care   a
înfiinţat Teatrul Studenţesc „Ludic" acum 41 de am.

Au fost prezentate 10 spectacole de teatm ale trupelor de
studenţi din Alba-Iulia, Timişoaia, Ploieşti, Piteşti, Cluj-
Napoca, Braşov, Suceava şi laşi, dar şi un workshop. 0
altă noutată a reprezentat-o premiera de la sala mare de
spectacole    „Gaudeamus"        a    Teatrului    Studenţesc

„Ludic",  cu  spectacolul  „Bani  din  cer",  regia  Andrei
Ciobanu.

Rezu]tate (pe obiective)11 Reprezentaţiile au avut loc în spaţii diferite (S-a jucat în
3   săli   de   spectacole   din   cadml   Casei   de   Cultură  a
Studenţilor  laşi:   Sala  Gaudeamus,   Sala  Azu  şi   Sala
Aurel Luca.), cu intrare liberă şi au fost accesibile unui
număr  aproximativ   de   1300   de   spectatori   ^m   special
tineri.

|    Promovarea acţiunii1111

Mass   media   ieşeană   (televiziuni,   radiouri,   ziare,
mediul oniline).

Facebook:    Teatrul    Ludic,    Casa    de    Cultură    a
Studenţilor laşi.

Afise în mijloacele de tranport public din laşi

Probl me/obstacole în desfăşurarea
Nu au fost probleme.

(        acţiunii,sugestii

Concluzii, menţiuni1 În urma feedback-ului obţinut, considerăm că festivalul a
avut succes. Am continuat tradiţia începutăîn umă cu 13

111 ani,  ani în care au participat sute de studenţi membri  ai
trupelor de teatru studenţesc din ţară. Cu ajuton]l acestui
eveniment,   am   oferit   din   nou   vizibilitate   Casei   de
Cultură  a  Studenţilor  laşi  în  mass  media  ieşeanăşi  nu

1 numai.   Peste  1000 de spectatori au trecut pragul  Casei
de Cultură în cele 3 zile de festival. Manifestarea a reunit

ASC
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1111

tineri uniţi de aceeaşi pasiune pentm teatru, cu scopul de
a  se  descoperi  şi  de  a  învăţa  unii  de  la  alţii  şi  de  la

profesionişti, dar şi de a cunoaşte oraşul laşi.

Listă documente, material ataşate11

Fotografii de la festival.

Responsabil acţiune Numele şi prenumele: Regizor Ciobanu Andrei
11
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1|     Denumire acţiune1

Spectacol de Crăciun - Trupa de dans The Sky a CCS
Iaşi

Loq
' şi perioadă de desfăşurare1

CCS laşi, Sala Gaudeamus ,09.12.2019

Organizator Casa de Cultură a Studenţilor din laşi

iartener (dacă este cazul)1
Bună Ziua laşi, Inoras.ro, Iasi Tv Life

Participanţi 60 artişti, 20 voluntari, 460  de spectatori

Total cheltuielî 3.208,64 lei

S ma decontată din bugetulCCS/CCSSTei 3.208,64 lei

Su a reprezentând contribuţia Olei
Pa enerului (dacă este cazul)

E=9

1

Indicatori stabi]iţipeobîective
Denumire indicator Standard / Realizat

Indicatori calitativi
Calitateaspectacolului

Foarte ridicat

Indicatori cantitativi

Număr de artiştiNumărdevoluntariNumărdespectatori 60

=Î 20460

Indicatori financiari Cost participant 40,108 lei/ participant

'   Descriere activităţi S-a  realizat    un  spectacol  de  teatru  -  dans,  cu tematică de
Crăciun, denumit „Moş Crăciun în Era Tehnologiei" pentm
acordarea  de  sprijin în  fomare  de  manifestare  culturală  a
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tinerilor şi studenţilor.

ezultate (pe obiective) S-a realizat un spectacol uritar cu un numar mare de studenţi

şi tineri implicaţi. Aceştia şi-au îmbogăţit aria de cunoştinţe
în   materie   de   dans,   au   experimentat  tehnici   teatrale   şi
coregrafice  noi,  au  avut  ocazia  să  vorbească  deschis  cu
instructorii.

Prin  acest  spectacol  dansatorii  şi-au  îmbunătăţit  abilităţile
artistice, au învăţat să lucreze organizat şi să intereactioneze
social  şi  artistic  cu  ceilalţi  artişti  implicaţi  - realizându-se
astfel şi un schimb de experienţă şi de pareri.

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

spectacol, participanţii fiind extrem de multumiţi de ceea ce

au reuşit să înveţe şi să creeze în zilele premergătoare.

-   promovarea,   susţinerea   şi   recompensarea   tinerilor   cu

potenţial   creativ   ridicat   în   domeniul   cultural-artistic   ce

activează în trupa The Slq/ din Casa de Cultură a Studenţilor

Iaşi;

-  creşterea  rolului  Casei  de  Cultură  a  Studenţilor  laşi  în

mediul cultural studenţesc;

-    dezvoltarea    relaţiilor    socio-culturale    dintre    tineri    şi

studenţii Casei de Cultmă laşi prezenţi în spectacol;

-   prezentarea   activităţilor   cultural   artistice   realizate   sub

egida Casei de Cultuă a Studenţilor laşi tinerilor ieşeni.

-  incluziunea  socială  a  studenţilor  şi  tinerilor  din  mediile

sărace   cu  potenţial   creativ   ridicat  ^m   domeniul   cultural-

artistic   precum   şi   promovarea,   stimularea,   susţinerea   şi

recompensarea acestora.

-    în   pregătirea   spectacolului    toţi    tinerii    implicaţi    vor

aprofimda  infomaţii  coregrafice,  regizorale,  organizatorice

şi de exprimare scenică.
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11

Promovarea acţiunii Partenerii media:
11

Opinia   Studenţească,   Bzi,   Everimentul   Regional   al
Moldovei,  Cronica  de  laşi,  Curieml  de  laşi,  Agenţia

11

Naţională de Presă Agerpres,  Ziarul de  laşi,  TVR laşi,
La laşi Oraşul Virtual, Iaşi Fun, Antena 1  Moldova, Iaşi
Tv Life,  Tele Moldova,  În Society, Zile  şi Nopţi, Viva
Fm,  Radio România laşi,  Inpact Fm, Radio Hit, Infinit
Tv, Prima Tv laşi, Altiasi.ro, Iaşi4u, I like laşi, Info laşi,
inoras.ro,   Apollonia   Tv,   Ceaşca   de   Cultură,   Iaşul
Cultural,  Agora  Press,  TeleM,  7est,  Bit  Tv,  Jumalul
Ieşean, 24 ore, Buna dimineaţa laşi

- httDs://www.facebook.com/CCCS  IAŞI/

Probl me/obstaco]e^mdesfăşurareaacţiunii,sugestii
Nu au fost probleme de semnalat.

Concluzii, mentiuni1 Un eveniment reuşit ce ar trebui multiplicat având în vedere
beneficiile  aduse asupra tinerilor şi  studenţilor ce  activează
în  CCS  laşi.  Astfel  de  evenimente  nu numai  că îi  ajută pe
aceştia să se dezvolte, dar le oferă şi posibilitatea de a învăţa
lucruri noi şi de a cunoaşte oameri pasionaţi şi interesaţi de
acelaşi domeniu.

Aceste  tip   de   evenimente   măresc   vizibilitatea   Casei   de
Cultură a Studenţilor ^m rândul studenţilor .

Listă

Î°Cumente.materia]eataşate1 Fotografii de la eveniment.

|Responsabilacqune1

Numele şi prenumele: Referent  Ştefan Adrian lulian

0232 410 615

0232 276 240
contact@ccsiasi.ro
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]      Denumireacţiune

Revista de cultură „Junimea Studenţească"

Lo|şiperioadădedesraşurare1 Casa de Cultură a Studenţilor laşi, aprilie -  decembrie
2019

Organizator1 Casa de Cultură a Studenţilor laşi prin Cenaclul literar M.
Eminescu şi Cenaclul literar QUASAR - UNESCO

artener (dacă este cazul) Uniunea Scritorilor din România, Filiala laşi

Participanţi 20 redactori studenţi / 300 beneficiari ai revistei

Total che]tuîeli 2.000 lei

S ma decontată din bugetu] 2.000 lei
CCS/CCSS Tei

Su a reprezentând contribuţia 01ei

P rtenerului(dacăestecazul)

Fg.E:a9lî:

Indicatori stabiliţi Denumire
Standard / Realizat

pe obiective indicator

Indicatori calitativi
Îmbunătăţireacalităţiiinfomaţiei

95 % / 100 %

Indicatori cantitativi

Număr de tineriimplicaţiînredactarearevisteiNumărderevisteeditateNumărşedinţedelucru
20230

Indicatori financiari Cost beneficiar 6,66 lei/participant

A          C
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(Descnepactivitaţ]111

Revista Junimea Studenţească, aflată la al zecilea an de la
apariţie, a făcut public şi cunoscute creaţiile studenţilor şi
elevilor  ieşeni.  Junimea  Studenţească  este  o  revistă  care
deja   şi-a  căpătat  personalitate   în   rândul   creatorilor   şi
cititorilor, fiind citită şi accesată de un număr foarte mare
de tineri, elevi şi studenţi.

În perioada  aprilie-noiembrie  2019  au  existat ^mtâlniri  de
lucru   cu   tinerii   redactori   pentni   scrierea   şi   selectarea
textelor care compun revista.

În fiecare an existau două numere  separate a revistei, dar
anul  acesta  am fuzionat numerele  13  Şi  14  într-un  singu
exemplar ^mtr-un tiraj de 300 de exemplare.

Partenerii  realizării  revistei  au fost Ministeml  Tineretului

şi   Sportului   (MTS),   Uniunea   Scriitorilor  din  România
(USR)  şi  membrii  cenaclurilor  literare  care  activează  la
Casa de Cultuă a  Studenţilor din laşi.

Rezultate (pe obiective)11 În  cadrul  acestui  proiect  au  fost  umărite  şi  îndeplinite
umătoarele obiective :

01. Fomarea în domeniu] pub]icistic a unui număr de
20 de studenţi de la diferite facultăţi din laşi;

În uma întâlnirilor de lucru au fost fomaţi 20 de tineri în
domeniul publicistic.

02. Redactarea, selectarea şi tipărirea materia]e]or în
stil publicistic;

Editarea  revistei   Junimea  studenţească  este   o   realizare
deosebită pentni studenţii din laşi,  fiind un bun atelier de
lucru  şi  de  fomare  a  studenţilor,  doritori  de  afimare  în

plan literar.

03. Pub]icarea textelor a 20 de studenţi în numere]e 13

şi 14 ale Revistei „Junimea Studeţească``.

Totodată,  acestor  tineri  tineri  li  s-au  promovat  textile  în
cadml celor două numere legate în acest an.
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1    Promovarea acţiunii1 Promovarea   s-a   făcut   prin   prezentarea   revistei   la
emisiunile    de    televiziune    de    la   televiziunile    şi
radiourile din laşi, dar şi la întâlnirile cu studenţii de la
diferite facultăţi.

Prob eme/obstaco]e ^m desfăşurarea Nu au fost probleme în redactarea şi editarea revistei.
acţiunii, sugestii

i     Concluzii, menţiuni1 Proiectul   s-a   desfăşuat   confom   obiectivelor  propuse,
astfel   încât   au   fost   organizate,    selectate    şi   tipărite
materialele corespunzătoare componente a numerelor 13 şi
14   a   Revistei   „Junimea   Studenţească".   În   conceperea
numerelor  13  şi  14 s-au implicat 20 studenţi de la diferite
specializări   ale   facultăţilor   din   laşi.   Prin   intemediul
revistei,   tinerii   au   din   ce   ^m   ce   mai   mult   acces   la
infomaţiile  cu  privire  craţiile  literare, jumalistice,  epice
realizate de redactorii revistei.

List- documente, materia]e ataşate1

Fotografii cu revista de cultură studenţească.

Responsabil acţiune11 Numele şi prenumele: Referent Emilian Marcu

d 700106,  laşi
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RAPORT IMPLEMENTARE PARTICIPĂRI 2019

CCSIAslasAo(amA5-.

11|     Denumire acţiune

Lansare program tabere ,ARC" 2019

Lo şi perioadă de desfăşurare 02-03.04.2019, Palatul Victoria, Bucueşti

|          Organizator1
Ministerul Tineretului şi Sportului şi Ministeml pentm

Români de Pretutindeni.

partener (dacă este cazul) Bună Ziua laşi, Evenimentul Regional al Moldovei şi
horas.ro

Participanţi Casa de Cultuă a Studenţilor din laşi prin Ansamblul
Folcloric Studenţesc "Doinacarpaţilor"

|       Tota]che]tuieli
3000 lei

S|m%e€:;ta;%SÎ:e?Ugetd1 3000 lei

suha reprezentând contribuţia
Olei

Pa eneru]ui (dacă este cazu])

1jE==1 Indicatori stabi]iţipeobiective
Denumire indicator Stmdard / Realizat

Indicatori calitativi Calitatea acţiunilor Foarte ridicat

Indicatori cantitativi Număr participanţi 15 membri ai ansamblului

Indicatori fhanciari Cost participant 200 lei/participant

•.\'r Vasile Conta,  nr. 30
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Descriere activităţi Ansamblul  Folcoric  Studenţesc  "Doina Carpaţilor"  a pus  ^m
scenă  o  suită  din  zona  Moldovei  la  deschiderea  oficială  a

programului de tabere „ARC"-ediţia 2019 care a avut loc la
Palatul Victoria.

Tinerii au prezentat costumele tradiţionale româneşti din mai
multe  zone,  Moldova,  Ardeal  ,Muntenia,  Oaş  iar  Maestrul
dirijor  Marinică  Botea  şi  tânărul  naist  Sergiu  Tănasă  au
interpretat lmnul României cât şi lmnul Euopei.

Programul   de tabere „ARC" va reuni peste 3000 de elevi şi
tineri  români  din  ţările  aflate  în jurul  graniţelor  şi  Balcani,

precum   şi  din   Diaspora.   Activităţile  organizate  în  cadml
Programului    se   vor   axa   pe    dezvoltarea   abilităţilor   de
comunicare  în  limba română,  de  infomare  a participanţilor
asupra  istoriei  românilor  Şi  aprofimdarea  cunoştiinţelor  de
cultură şi civiliaţie românească.

111111111111

hezu[tate (pe obiective) 01. Susţinerea unui program artistic şi promovarea
dansurilor româneşti

Reprezentanţii celor două ministere, dar şi invitaţii reuniunii
au avut posibilitatea de a vedea sau revedea suite de dansui

populare româneşti

02. Prezentarea straielor şi valorilor româneşti

Tinerii au prezentat costumele tradiţionale româneşti din mai
multe  zone,  Moldova,  Ardeal  ,Muntenia,  Oaş  iar  Maestnil
dirijor  Marinică  Botea  şi  tână"l  naist  Sergiu  Tănasă  au
interpretat lmnul României cât şi lmnul Euopei.

1111111

Promovarea  acţiunii httt)://www.mi)rD.gov.ro/web/mrD-a-lansat-i]ropramul-
de-tabere-arc-editia-2019/

httos://www.oromotmedia.ro/2019/04/mm-a-lansat-
i)rofn.amul-de-tabere-arc-editia-2019/

htti)s://www.facebook.com/Doinacari)atilor/Dhotos/Dcb.9
73388022863420/973387132863509/?tvoe=3&theater

prob,lme/obstaco]e în desfăşurarea
Nu au fost probleme.

111

acţiunii, sugestii
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i      Conc]uzii,  menţiuni111111111111111111111

Ansamblul  Folcloric  Studenţesc  „Doina  Caipaţilor"  este  un

grup  de  tineri  iubitori  de  neam  şi  de  ţară,  care  păstrează  şi
promovează  dansurile  şi  cântecele  populare,  obiceiurile  şi
tradiţiile strămoşeşti româneşti.

Obiectivul     principal     al     acestui     ansamblu    constă    în
valorificarea      şi      promovarea      diversităţii       folclorului
moldovenesc, cât şi a celui din toate zonele etnofolclorice ale

ţării.

Programul     artistic    prezentat    de    Ansamblul     Folcloric
Studenţesc  „Doina  Carpaţilor"  cuprinde  cântece  folclorice
tradiţionale  atât  moldoveneşti,  cât  şi  din  celelalte  zone  ale

ţării.

Evoluţia dansatorilor şi a muzicienilor deopotrivă, a venit să
marcheze  astfel  Centenarul  Marii  Uniri,  aducând    laolaltă
muzica,    costumele    populare    din    toate    zonele    cultural
româneşti,   dar   continuă   şi   susţinerea   circulaţiei   valorilor
naţionale   şi   imaginii   României   în   lume,   dar   şi   pentni
consolidarea    şi    amplificarea    relaţiilor    cu    comunităţile
româneşti peste hotare.

Listă+ocumente,materialeataşate1 Fotografii de la eveniment.

|  Responsabil acţiune
Numele   şi   prenumele:   Coregraf  Cojocaru   Mhae]a
Dorina

1

1
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Intemational Youth Jazz Competition & Festival, ediţia a
i     Denumire acţiune1 XI-a - participare

Lod şi perioadă de desfăşurare1 Târgu Mueş,   10 -13 aprilie 2019

i         Organizator
Casa de Cultură a Studenţilor Târgu Mueş

p(artener (dacă este cazu])1 Clubul „Jazz - Blues" Târgu Mueş, Asociaţia Culturală

"Partitua"

Participanţi Fomaţia de jazz a Clubului de Muzică „Richard
Oschanitzky"

Total cheltuîeli 553,80 lei

Sdmadecontatădinbugetui 553,80 lei

|       CCS/CCSSTeî
Su a reprezentând contribuţia Olei
Paffenemlui (dacă este cazul)

11111

Indicatori stabiliţipeobiective
Denumire indicator Standard / Realizat

Indicatori calitativi
Calitatea

Foarte bună1iÎl informaţiilorrealizate

Indicatori cantitativi

Număr  membriparticipanţiNumărmomenteNumărspecatori
73

1111111

1200

Indicatori financiari Cost participant 79,1 1 lei/ participant

|   Descriere activităţi Participare la workshopuri, recitalui şi concerte organizate în
111 cadrul   lntemational   Youth   Jazz   Competition   &   Festival

Târgu Mueş, ediţia a XI-a.

!!rdv7aos;',eo::,na?,nr30
0232 410 615

0232 276 240
contact@ccsiasi.ro

www.ccsiasi.ro
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Rezu]tate (pe obiective) 1)      7  tineri implicaţi înproiect;

2)      1800 de tineri din centrul universitar Târgu  Mueş.

1111

Promovarea acţiunii Cea    de-a    XI-    a    ediţie    lntemational    Youti    Jazz
Competition & Festival   Târgu Mueş a fost promovată
în mass media locală din Târgu Mueş.

probi11me/obstaco]e în desfăşurareaacţiunii,sugestii
Nu au fost probleme de semnalat.

|   Concluzii, menţiuni Prin  această  participare  s-a  realizat  o  bună  promovare  a
11 clubului de muzică „Richard Oschanitzky", dar şi a Casei de
11 Cultură a Studenţilor din laşi la nivel naţional.

In cadrul acestu eveniment a avut loc şi schimb de experienţăartisticpentnitineriiparticipanţi.
11

1

Listă  1
[«umente,maftmeataşate

Fotografii de la eveniment.

111

Responsabi] acţiune
Numele şi prenumele:  Referent Cozma Romeo

1

1

!rdv7aos;'teoş:,nat:,.nr30
0232 410 615

0232 276 240
contact@ccsiasi.ro
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1

Participare ]a Festivalul lntemaţiona] de Teatru de
1       Denumire acţiune

Tineret „Apollo" Alba lu]ia
1

11

Lo[şiperioadădedesffişurare111 Casa de Cultură a Studenţilor Alba lulia

9-12 mai 2019

Organizator CCS Alba lulia, Asociaţia Grupul Skepsis

+artener (dacă este cazul) Primăria Municipiului Alba lulia
1

1            participanţi 7 membri ai Teatrului Studenţesc XL laşi
11

|         Tota]che]tuielî
2700 lei

SLma decontată din bugetui 2700 lei
1          CCS/CCSSTei1

Suha reprezentând contribuţia
01ei

Pq
'rteneru]ui (dacă este cazu])11

1 Indicatori stabiliţi Denumire
Standard / ReaHzat

1 pe obiective indicator

Indicatori calîtativi
Spectacol de teatrudecalitate

Ridicat

Indicatori cantitativi
Număr de 7 membri ai Teatrului

lE:1)

participanţi Studenţesc XL laşi

Indicatori financiari Cost participant 385,7142 lei/participant

|     Descriere activităti Membrii  Teatrului  XL  au  demonstrat  ^mcă  o  dată  că
11 teatrul   studenţesc   ieşean   are   valoare.    Studenţii   s-au

adaptat  bine  la  un  spaţiu  de joc  diferit  şi  au  oferit  un
eveniment de calitate. De asemenea, au fost prezenţi şi la

11
celelalte activităţi din programul bogat al festivalului.

tr.Vasile Conta,  nr.  30

cod 700106,  laşi

0232 410 615
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|Rezu]tate(peobiective)11111111111111111111
Spectacolul  prezentat  de  Teatml  Studenţesc  XL  a  fost
foarte bine primit atât de către publicul prezent, cât şi de
către specialiştii invitaţi ai festivalului.

Trupa   de   teatni   a   CCS   laşi   a   prezentat   premiera
„Orchestra  Titanic",   de   Hristo   Boicev.   Spectacolul   a
primit  recenzii  pozitive  din  partea  specialiştilor  şi  s-a
bucuat de succes la public.

La  spectacol  au  lucrat  membri  ai  tnipei  din  generaţii
diferite, realizându-se un valoros schimb de experienţă.

Trupa   de   teatm   a   CCS   laşi   a   prezentat   premiera
„Orchestra  Titanic",   de   Hristo   Boicev.   Spectacolul   a
primit  recenzii  pozitive  din  partea  specialiştilor  şi  s-a
bucuat de succes la public.

La  spectacol  au  lucrat  membri  ai  trupei  din  generaţii
difrite, realizându-se un valoros schimb de experienţă.

1

httDs://www.facebook.com/Aoollofestival/httos://www.facebook.com/reatrulxI/|   Promovarea acţiunii
1

Prob|eme/obstaco[eîndesfăşurarea
Nu au fost probleme.

acţiunii, sugestii

Concluzii, menţiuni Participarea trupei a fost un succes. Au fost reconfimate
relaţiile de colaborare cu trupele studenţeşti din ţară şi nu
numai.

Listă|documente,materialeataşate
Fotografii de la eveniment.11

11

1    Responsabil acţiune Numele şi prenumele: Regizor Vera Nacu

1

11

Vaslle Conta,  nr. 30
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1|      Denumire acţiune1

Participare la Festiva]u] Naţional de Teatru
Studenţesc „Zilele lmago" C]uj-Napoca

Loi şi perioadă de desfăşurare Casa de Cultuă a Studenţilor Cluj-Napoca

11 17-19 mai 2019

Organizator Casa de Cultură a Studenţilor Cluj-Napoca

+artener(dacăestecazu]) Teatrul Liber lmago
1

Participanti 7 membri ai Teatrului Studenţesc XL laşi

Total cheltuieli 2000 lei

S+madecontatădinbugetu] 2000 1ei
i        CCS/CCSSTei

su+a reprezentând contribuţia
Olei

Paţtenerului (dacă este cazu])1

111lI: Indicatori stabiliţi Denumire
Standard / Rea]izat

pe obiective indicator

Indicatori caLitativi
Spectacol de teatrudecalitate

Ridicat

Indicatori cantitativî Număr participanţi
7 membri ai Teatrului

i:
Studenţesc XL laşi

Indicatori financiari Cost participant 285,7142 lei/participant

Descriere activităţi Membrii  Teatrului  XL  au  demonstrat  încă  o  dată  că
teatrul  studenţesc ieşean are valoare.  Actorii au regândit
spaţiul scenic pus la dispoziţie, adaptându-se cu succes la
condiţii   diferite   de   joc.   Spectacolul   s-a   bucuat   de

Sîr.Vasile Conta,  nr. 30

cbd 7001o6,  iaşi

0232 410 615

0232 276 240
contact©cxxiasi.ro

www.ccsiasi.ro
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1

aprecierea publicului spectator.

1 Rezultate (pe obiective) Spectacolul  prezentat  de  Teatrul  Studenţesc  XL  a  fost
1 foarte bine primit atât de către publicul clujean, cât şi de
1

către ceilalţi participanţi la festival.
1

1

Trupa de teatm a Casei de Cultură a Studenţilor din laşi a

prezentat premiera „Orchestra Titanic", de llristo Boicev.
1 Spectacolul    a    primit    recenzii    pozitive    din    partea
11 specialiştilor şi s-a bucuat de succes la public.

1 La  spectacol  au  lucrat  membri  ai  trupei  din  generaţii
11 diferite, realizându-se un valoros schimb de experienţă.

Promovarea acţiunii httDs://www.facebook.com/events/40648740018436
4/

1

Lttos://www.facebook.com/TeatrulxI/

Prob
1 eme/obstacole în desfăşui.area

Nu au fost probleme.
|         acţiunii,sugestii1

1     Conc]uzii, menţiuni Participarea trupei a fost un succes. Au fost reconfimate
11 relaţiile de colaborare  cu trupele  Caselor de  Cultură ale
11

Studenţilor din ţară.

Listă documente, materiale ataşate11 Fotografii de la eveniment.

Responsabil acţiune Numele şi prenumele: Regizor Vera Nacu

tr.Vasile Conta,  nr   30

c|od  700106,  laşi

0232 410 615

0232 276 240
contact@ccsiasi.ro
www.ccsiasi.ro
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Participare ]a Concui.sul Naţional de Dans11

;   Denumire acţiune „EVERYBODY DANCE WITH US"  EDIŢIA A XIV-
1 A' PL0IEŞTI1

Loc ;iperioadădedesfăşumre1 23 -25 ml 2olg

11          Organizator1
Casa de Cultură a Studenţilor Ploieşti

P+rtener(dacăestecazu])1 Bună Ziua laşi, Inoras.ro, 24-ore.ro

Participanţi1 10 dansatori din Trupa „The Sky"

|      Total cheltuieli 2200 lei

SuLa decontată din bugetu] 2200 lei
:      CCS/CCSSTei
11

Sumh reprezentând   (dacă este Olei

cazu»

Îî.=:

Indicatori stabiliţipeobiective
Denumire indicator Standard / Realîzat

Indicatori calitativi
Calitateaspectacolului

Foarte ridicat

Indicatori cantitativi
Număr departicipanţi 10 artişti din Trupa „The Sky"

Indîcatori financiari Cost participant 220 lev participant

Descriere activităţi Trupa „The Sky" a Casei de Cultură a Studenţilor din laşi a

participat  la  Concusul  Naţional  de  Dans  „EVERYBODY
DANCE  WITH US"   EDIŢIA A XIV-A,  PLOIEŞTl  cu 5
dansui din repertoriul său:

•    Grup    Etnostilizat

•    Grup    StreetDance

•    Duet    DansModem

şîrdv7aos;',eoş:,nat;," "
0232 410 615

0232 276 240
contact@ccsiasi.ro
www.ccsiasi,ro
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•     Solo     StreetDance

•    Grup    DansModem

hezu]tatetpeobîectîve, 01.  Îmbunătăţirea  abi]ităţi]or  artistice  şi  schimbul  de

11

experienţă Între concurenţi

11

Prin  acest  spectacol  dansatorii  şi-au  îmbunătăţit  abilităţile
I 1

1

artistice, au învăţat să lucreze organi2at şi să intereacţioneze
11

social  şi  artistic  cu ceilalţi  artişti  implicaţi - realizandu-se
11 astfel şi un schimb de experienţă şi de păreri.

11 02. Realizarea unor momente artistice de tineri
1

Impactul a fost unul pozitiv pentni cei care au luat parte la
1 spectacol, participanţii fiind extrem de multumiţi de ceea ce
1 au  reuşit  să  înveţe  şi  să  creeze  în  zilele  premergătoare
1 spectacolului iar spectatorii i-au primit cu lungi aplauze .
1

1

1 03. Încurajarea şi motovarea tineri]or şi studenţilor de
1 a continua să exerseze în domeniul artistic
11

1

S-au  căştigat  2  locuri  11  şi  2  loc  1,  un mportant  succes  a
Casa de Cultură a Studenţilor din laşi prin Trupa The Sky şi
un real  câştig de imagine printre celelalte Case de Cultură

111

din ţară.

1

|  Promovarea acţiunii11 httDs://www.voutube.com/watch?v=vaawH5hD7C8

Prob]dme/obstaco]e^mdesfăşurarea
Nu au fost probleme de semnalat.!      acţiunii, sugestii

1

|  Concluzii, menţiuni

Un eveniment reuşit ce ar trebui multiplicat având în vedere
beneficiile   aduse   asupra   tinerilor   dansatori.   Astfel   de

1

evenimente nu numai ca îi ajută pe aceştia să se dezvolte,
1111 dar  le  oferă  şi  posibilitatea de  a învăţa lucruri noi  şi  de  a

cunoaşte oameni pasionaţi şi interesaţi de acelaşi domeniu.
Acest  tip  de  evenimente  măresc  şi  vizibilitatea  Casei  de

1

Cultură a Studenţilor în rândul studenţilor.
1

11

Listă documente, materia]e ataşate Fotografii de la eveniment.

Responsabil acţiune Numele şi prenumele: Referent  Ştefan Adrian

ci;răv7aos;'teoş:,na?,.nr.30
0232 410 615

0232 276 240
cc>ntact@ccsiasi.ro

www.ccsiasj.ro
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11|     Denumire acţiune
Dep]asarea Ansamblului Fo]c]oric Studenţesc ,Poina
Carpaţilor" la Festivalul National de Fo]clor "Flori de

1

Mai„
1

Lodşiperioadădedesfăşurare1 Braşov, 31.05 -01.06.2019

|         Organizator
Casa de Cultură a Studenţilor din Braşov

riartener(dacăestecazu]) Evenimentul Regioml al Moldovei, Bună Ziua laşi, TVR
Iaşi

1

1

1           participanţi 25 membri ai Ansamblul Folcloric
Studenţesc"Doinacarpaţilor"

1

11

1        Total cheltuieli1
2.469 lei

SJmadecontatădinbugetu] 2.469 lei

|       CCS/CCSSTei
Su   ' a reprezentând contribuţia Olei
pa(enerului(dacăestecazul)

1

Indicatori stabi]iţi
Denumire indicator Standard / Realizat11d

pe obiective

Indicatori ca]itativi
Calitatea

Foarte ridicat

Î]Îj111

spectacolului

Indicatori cantitativi
Număr departicipanţi

25

Indicatori financiari Cost participant 9 8,76 lei/participant

1   Descriere activităţi Asamblul    Folcloric    Studenţesc    „Doina    Carpaţilor"    a
11

participat la Festivalul Naţional  de  Folclor "Flori  de mai"
1

organizat de Casa de Cultură a Studenţilor Braşov.
1

1

In cadrul acestui eveniment Ansamblul studenţesc ieşean a
111 susţinut mai multe suite de dansui din Moldova. Alături de

Î;rdv7aos:',eoş:,na`:,.m30
0232 410 615

0232 276 240
contact@ccsiasi.ro

www.ccsiasj.ro
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111 dmsatori a participat şi solista Luiza Lauş.

tezu]tate (pe obiective) 01. Rea]izat.ea unui spectaco] fo[cloric
11

Punerea  în  scena  a  suitelor  moldoveneşti  în  interpretarea
1 cântecelor folclorice de către solista Luiza Lauş.
11

02.  Imbunătăţirea  abilităţilor  artistice  şi  schimbul  de
1 experienţă între participanţi
1

1

Prin  acest  spectacol  dansatorii  şi-au îmbunătăţit  abilităţile
artistice, au învăţat să lucreze organizat şi să intereacţioneze
social  şi  artistic  cu ceilalţi  artişti  implicaţi - realizandu-se
astfel şi un schimb de experienţă.

11

Promovarea acţiunii httDs://folclor-romanesc.ro/festivalul-national-de-
folclor-flori-de-mai-2019/

https://www.evensi.com/festivalul-ţional-folclor-flori-
teatrul-sica-alexandrescu-brasov/3 1 1502561

Proble 1Le/obstaco]eîndesraşurareaacţiunii,sugestii Nu au fost probleme.

Concluzii, menţiuni Ne bucuăm foarte mult că prin participarea la acest festival
am putut să-i facem fericiţi pr cei peste 500 de  spectatori,

1

iubitori ai folclorului şi a tradiţiilor autentice.
1

Listădocumente'materia]eataşate1
Fotografii de la eveniment.

1

1

1111 Responsabil acţiune Numele  şi  prenumele:  Coregraf  Cojocaru  Mihae]a
Dorina

s(r VasHe Conta,  nr, 30

c6d 700i o6,  iaşi

0232 410 615

0232 276 240
contact@ccsiasi.ro

ww.ccsiasi.ro
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11      Denumire acţiune

Participare ]a Festiva]u] „BALADELE DUNARII"

Loişiperioadădedesfăşumre 31 mai -02 iunie 2019, CCS Galaţi

Organizator CCS Galaţi

Ilariener(dacăestecazul) Bună Ziua laşi, Inoras.ro, 24-ore.ro, Infolasi.ro
11

Participanţi Tmpa Duba, 4 persoane

Total cheltuie]i 191  lei

191  leiS+ma decontată din bugetu]
'        CCS/CCSSTei

sŢatae:::::::?:â::::t:t:abz:!;a
Olei

E

111 Indicatori stabi]iţipeobîective
Denumire hdicator Stmdard / Realizat

5.â
1 Indicatori calitativi

Calitatea serviciilor
RidicatăeE:î.E:

11111111

artistice

Indicatori cantitativi
Număr de studenţiartişti

4

Indicatori financiari Cost  participant 47,75 lei / participant

1    Descriere activităţi Casa de Cultură a Studenţilor din laşi, prin Clubul Susţine
1 Artiştii leşeni a participat ^m perioada 31  mai-1  iunie 2019
1 la    Festivalul    Naţional    Studenţesc    de    Muzică    Folk

„Baladele   Dunării"   organizat   de   Casa   de   Cultură   a
1 Studenţilor Galaţi.
1 În cadrul competiţiei Casa de Cultuă a Studeţilor din laşi
11 a fost reprezentată de Trupa DUBA.
1

hezuitate (pe obie€tive)111111 01. Incurajai.ea tineri]or de a se perfecţiona ^m
domeniul artistic
Trupa DUBA a obţinut premiul 1 la Festivalul
Au fost promovaţi tinerii care dovedesc talent în domeniul
interpretării vocale şi instrumentale, îmbogăţind activitatea
concertistică    personal    prin    experienţa    participării    la

tr.Vasjle Conta,  nr. 30 0232 410 615

0232 276 240
contact@cc§iasi.ro

ww.ccsiasi ro
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concusuri.

02. Promovarea tinerilor în domeniul artistic
Au fost promovati tinerii care dovedesc talent în domeniul
interpretării vocale şi instrumentale, ^mbogăţind activitatea
concertistică    personal    prin    experienţa    participării    la
concusuri.

|  Promovarea acţiunii www.facebook.com/ccs.galatihtti)://ccsgalati.ro/index.Dho/2019/05/23/festivalul-
1

1

national-studentesc-de-muzica-folk-baladele-dunarii-
11 ed-xxi/

11

Problţme/obstacoleîndesfăşurarea Nu au fost probleme.
|       acţiunii, sugestfi

Concluzii, menţiuni Festivalul Naţional  Studenţesc de  Muzică Folk „Baladele
Dunării"  este  un proiect  de tradiţie  al  C.C.S.  Galaţi,  care
reprezintă  manifestarea  cultural  artistică  de  gen  la  nivel
naţional,  sub fomă de competiţie,  la care participă solişti

şi grupuri de muzică folk ce activează în Casele de Cultură
Studenţeşti,    dar   şi    nume   reprezentative   ale    genului.
Organizarea  acestei  manifestări  are  ca  scop  afimarea  şi
stimularea  potenţialului   ar[istic   studenţesc   ^m   domeniul
creaţiei şi inteipretării muzicii folk.

11

Listă Pocumente,materialeataşate
Fotografii de la eveniment.

|   Responsabil acţiune1 Numele şi prenumele: Referent Căliman Adrian

•?:.,

.Vasile Conta, nr. 30

d 700106,  laşi
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0232 276 240
contact@ax;iasi.ro
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111       Denumire acţiune

Participare ]a Festivalu] Naţional Studenţesc de
Teatm Contemporan „ActFest" Ga]aţi

11

Lo[şiperioadădedesfăşurare Casa de Cultură a Studenţilor Galaţi
111

14-16 iunie 2019

i            Organizator1 Casa de Cultură a Studenţilor Galaţi

Pariener(dacăestecazu])
Iasi Tv Life, Bună Ziua laşi

1             Participanţi1 9 membri ai Teatrului Studenţesc XL laşi

|         Totalche]tuie]i1 373 lei

S+madecontatădinbugetu] 373 lei
|         CCS/CCSSTei1

Su a reprezentând contribuţia Olei
Parteneru]ui(dacăestecazui)

FÎ:E:ă.

Indicatori stabiliţi Denumire
Standard / ReaHzat

pe obiective indicator

Indicatori calitativi
Momente artisticedecalitate

Ridicată

Indicatori cantitativi
Număr de 9 membri ai Teatrului

lE:11(

participanţi Studenţesc XL

Indicatori financiari Cost participant 41,44lei/participant

Descriere activităţi Trupa de  teatru  a  Case  de  Cultură  a  Studenţilor  laşi  a

prezentat   spectacolul   „Efectul   razelor  gamma  asupra
anemonelor",  de  Paul  Zindel,  sceneta  „Inima",  de  John
Cariani  şi  monologul  „Siberia  dus-întors",  după  Elena

§tr.Vasile  Conta.  nr.  30

cbd 700106,  laşi

0232 410 615
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contact@ccsiasi.ro
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1

Siupiu.  Toţi  cei  implicaţi  au fost apreciaţi  de public  şi

1

juiu. Membrii Teatrului XL au demonstrat încă o dată că
teatml   studenţesc   ieşean   are   valoare.   Studenţii   s-au

11 adaptat  bine  la  un  spaţiile  de  joc  diferite  şi  au  oferit
evenimente   de   calitate,   fiind   nominalizaţi   la   toate

111

categoriile la care au participat.

hezu]tate(peobiective)1 01. Realizarea unui spectacol de teatru
11

Momentele prezentate de Teatrul  Studenţesc XL au fost
1111 foarte bine primite atât de către publicul prezent, cât şi de

către juiul festivalului.

02. Evo]uarea tinerilor pe scenă şi c]asarea tineri]or
11 pe podium
1

S-au obţinut patm premii: cel mai bun monolog, cea mai
1

1

bună  scenografie,  cel  mai  bun  rol  secundar  feminin,
11 premiul special al juiului.

Promovarea acţiunii

httDs://www.facebook.com/events/31228634303808
1/

ProblLme/obstacole în desfăşurai.ea Nu au fost probleme.
1         acţiunii,sugestii1

1|    Conc]uzii, menţiuni
Participarea trupei a fost un succes. Au fost reconfimate

11 relaţiile de colaborare cu trupele studenţeşti din ţară,  iar
în palmaresul trupei au intrat patm noi premii.

1

Listă documente, materiale ataşate

Fotografii de la eveniment.

Responsabil acţiune Numele şi prenumele: Referent Emilian Marcu

1

tr.Vasile  Conta,  nr.  30

cbd 700106,  laşi
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1| Denumirmcţiune1
Participarea Ansamb]ului Fo]c]oric Studenţesc „ Doina
Carpaţilor" la două festiva]uri folc]orice intemaţiona]e.

Locşi perioadă de desfăşurare1 I.orca  -Spania, 27.06-03.07.2019

Dos Hemanas -Spania, 03-09.07.2019

1|       Organizator11
Grupo Coros y Danzas de Lorca

Grupo de Danza Ciudad Dos Hermanas
11

Pa
+ener(dacăestecm])

Bună Ziua laşi, Iasi Tv Life, Inoras.ro, 24-ore.ro,

Ansamblul Folcloric Studenţesc „ Doina Carpaţilor"
1       participanţi

|   Total cheltuie]i
51.301,69 lei

suLa decontată din bugetul|CCS/CCSSTei1 51.301,69 lei

Suma i.eprezentând contribuţia Olei

Pariq
'nerului (dacă este cazu])1

11 Indicatori
Denumire indicator Standard / Realizats,abiliţi pe

iÎi1

obiective

Indicatori calitativi Calitatea acţiunilor Foarte ridicat

Indicatoricmtitativi
Număr participanţi 30

Indicatori
Cost participant 1.710,0563 1ei/participant

financiari

Descriere activităţi Ansamblul Folcloric Studenţesc „Doina Carpaţilor" a participat

la   Festivalul    lntemaţional    de   Folclor   „Ciudat   de   Lorca"

organizat de Grupul de Folclor „Coros y Danzas" din Lorca în

perioada 27 iunie -3 iulie 2019 şi la Festivalul lntemaţional de

tr.Vasile Conta, nr. 30

od 700106,  laşi

0232 410 615

0232 276 240
contact@ccsiasi.ro
www.ccsiasi.ro
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1111111111111111111111111111111 Folclor       „XVII       Jomadas       Folcloricas       Nazarenas

Intemationales" organizat de Grupul Dos Hermanas din Sevilla
^m perioada 3 iulie -9 iulie 2019. Prin participarea ansamblului

nostru  la  cele  două  festivaluri  intemaţionale   am  valorificat

cultua  tradiţională  românească  şi  am  reprezentat  cu  mândrie

Casa de Cultură a Studenţilor din laşi şi Ministeml Tineretului şi

Sportului.    Suntem   onoraţi   că   am   participat   la   cele   două

evenimente  de  anvergură  intemaţională,  care  sunt  îndreptate

spre promovarea folclorului românesc, atât ^m rândul publicului

din Lorca şi Sevilla, mare consumator de cultură şi tradiţii, cât şi

printre  numeroşii  turişti  străini,  dar  fără  să  neglijăm  diaspora

românească. Alături de Ansamblul Folcloric Studenţesc „Doina

Carpaţilor"   în   cadml    festivalului    lntemaţional   de   Folclor

„Ciudat de Lorca"   au evoluat pe  scenele din Lorca şi  Sevilla:
"Super   Anges   Hwendo   Na   Bu"   din   Benin,   "Rejoice   The

Rusians"   din  Rusia,   Coros   y  Danzas   Francisco   Salzillo   de

Mucia, Cuadrilla de Vellez Blanco şi Grupo Coros y Danzas de

Lorca.

RJzultate (pe obiective) 01. Rea]izarea de spectacole fo]c]orice pentru Diaspora

Ansamblul Folcloric Studenţesc „Doina Carpaţilor" al Casei de

Cultură  a  Studenţilor  din  laşi     a  realizat  două  variante   de

spectacole folclorice muzical - coregrafice româneşti cu duată1

1

1 de 30 minute, respectiv 10 minute.
1

02.  Promovarea  ]a  nivel  intemaţional  a  tradiţii]or  şi  a
1

fo]c]oru]ui românesc
1

Festivalul lntemaţional de Folclor „Ciudat de Lorca" a venit ^m
^mtâmpinarea   tinerelor   generaţii   cu   şansa   de   a-şi   promova

1

tradiţiile naţionale într-un cadni oficial a ţării gazdă, Spania.
1

1

Ne  bucurăm  că  îinpreună  cu  celelalte  trupe  participmte  am

contribuit     la    promovarea     folclorului     autentic     la     nivel
11

3;răv7aos;'teoşŢa':j, n r  30
0232 410 615

0232 276 240
contact@ccsiasi.ro
www.ccsîasi.ro
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111

intemaţional.

Ansamblul    ieşean    s-a    remarcat    încă    din    deschidere    cu

reprezentaţiile din repertoriu care au o vechime  de peste 55  de

ani.  În cadrul festivalului, ansamblul a prezentat suite din zone

diferite  ale  ţării  cum  ar  fi  Ardeal,  Muntenia  şi  Moldova,  iar

orchestra  a  interpretat  unele  din  cele  mai  cunoscute  piese  din

folclorul       românesc       precum       "Ciocârlia",       "Mociriţa",

11

"Ciobamasul" şi altele.

03.   Schimbul   de   experienţă   intercultura]-artistic   între
1

1

participanţi
1

Organizatorii ne-au prezentat obiceiurile şi tradiţiile locale, încat

1 la  srarşitul  festivalului  fiecare  delegaţie  a avut posibilitatea  să
1 ^mveţe  un  dans  tradiţional  spaniol.  Fiecare  ansamblu  şi-a  ales

1 două perechi  de  dansatori  pentm  a învăţa un  dans  cu  specific
1

1 sevilian   pentm   a   putea   participa   la   deschiderea   oficială   a

1

Festivalului.   Şi  de  această  dată  Ansamblul  Folcloric  "Doina

Carpaţilor„ a urcat pe scenă iar ^mpreună cu orchestra a pregătit
11

diferite  momente  specifice  zonelor  ţării  noastre.  În  încheiere
11 organizatorii au pregătit un tur al Sevilliei şi o seară cu muzică

11 şi mâncăruri tradiţionale.

Promovai.ea acţiunii1 httos://www.facebook.com/JomadasFolcloricasNazarenash
temacionales/

httos://www.facebook.com/lasemana/Dhotos/a.1015236063
1111

9798597/10156513306763597/?twe=3&theater

Pdesfă ob]eme/obstacole^murareaacţiunii,sugestii1
Nu au fost probleme

donc,uzii' menţiuni1111 Ansamblul   Folcloric   Studenţesc   „Doina  Carpaţilor"   Iaşi   s-a

făcut  remarcat  încă  de  la  începuturile  sale  în  viaţa  cultural-

artistică  a  judeţului  laşi,  precum  şi  a  ^mtregii  ţări,  obţinând

!rdv7aos:'Teoş:,na?,
tr.Vasile Conta,  nr. 30 0232 410 615

0232 276 240
contact@ccsiasi.ro
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distincţii   la   concursurile   şi   festivalurile   locale,   naţionale   şi

intemaţionale  la  care  au  luat  parte,  susţinând  până  ^m  prezent

peste 2000 de spectacole în faţa a mii de spectatori.

Valoarea   artistică   a   ansamblului   nostni   a   fost   probată   şi

evidenţiată  pe  marile  scene  ale  lumii,  acesta  obţinând  reale

succese  în  cadrul  tumeelor  şi  festivalurilor  internaţionale  de

folclor în ţări ca:  Portugalia,  Spania, Franţa, Gemania, Belgia,

Grecia,  Finlanda,   Suedia,  Egipt,  Tunisia,  Polonia,  Tucia  şi

Statele  Unite  ale  Americii,  acolo  unde  studenţii  ieşeni  au  fost

adevăraţi    ambasadori    ai    cântecului    şi    dansului    popular

românesc.

Listădocumente,materia]e
Fotografii de la eveniment.1           ataşate

11

kesponsabi] acţiune Numele    şi   prenumele:    Coregraf   Cojocaru    Mihaela
1 Dorina

1

11

âîrdv7aos;l,eoş:,nat;,,nr3o
0232 410 615

0232 276 240
contact@ccsiasi.ro
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Denumire acţiune
Participare la FestivaLul Naţiona] de Dans „Stud Dance

Fest" Craiova 2019

Loc şi perioadă de desraşurare 27-29 septembrie 2019

Organizator Casa de Cultua a Studentilor Craiova

Partener(dacăestecazu])1 Bună Ziua laşi, Evenimentul Regional al Moldovei

Participanţi 15 dansatori din trupele de dans „The Sky" şi „Hometown"

|      Total cheltuieli
3.0901ei

Suhadecontatădinbugetui1CCS/CCSSTei 3.090 lei

SumA reprezentând contribuţia
01ei

pa+eneru]ui(dacăestecazu])111

11

Indicatori stabi]iţi Denumire indicator Standard / Rea]izat

Fe-

11111111 pe obiective

Indicatori calitativi
Calitatea

Foarte ridicat

9.=:ă.
spectacolului

Indicatori cantitativi
Număr de 15 artişti

E:
11111 participanţi

Indicatori financiari Cost participant 206 lei/participant

|   Descriere activităţi11 Tmpele    „The    Sky    şi    Hometown    au    participat    cu
umătoarele dansui din repertoriul lor:

1. Solo Street Dance lntensified - Hometown

2. Fomaţie Street Dance - Hometown

:#V7aos;'.eoş:|a?,' "  3°
0232 410 615

0232 276 240
contact @c"iasi ro
www ccsiasi. ro
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3. Fomaţie Dans  Modem Obsessed -Hometown

1

4. Grup Caracter - Pe aripile dansului - The Sky

11 5. Duet Caracter Dance Energy -The Sky

6. Grup Fantezie Coregrafică Nunta -The Sky
11

Rezu] te (pe obiective) 01.  Îmbunătăţirea  abiLităţilor  artistice  şi  schimbu]  de
experienţă ^mtr€ concurenţi

Prin acest  spectacol  dansatorii  şi-au îmbunătăţit  abilităţile
artistice, au ^mvăţat să lucreze organizat şi să intereacţioneze
social  şi  artistic  cu  ceilalţi  artişti  implicaţi,  realizându-se
astfel şi un schimb de experienţă şi de păreri.

02. Rea]izarea unor momente artistice de tineri

Impactul a fost unul pozitiv pentni cei care au luat parte la
spectacol, participanţii fiind extrem de multumiţi de ceea ce
au  reuşit  să  ^mveţe  şi  să  creeze  în  zilele  premergătoare
spectacolului iar spectatorii i-au primit cu lungi aplauze .

03. Încurajarea şi motovarea tinerilor şi studenţi]or de
a continua să exerseze în domeniu] artistic

S-au   câstigat   premii   la   toate   categoriile   la   care   s-a

participat.

Trupa de Dans „The Sky":

• locul 1 - dans caracter - grup

- locul 1 - dans caracter duet

- locul 1 - dans fantezie coregrafia - grup

- cea mai bună coregrafie din Festival - Adrian Ştefan

- cea mai bună coregrafie la fantezie coregrafică

- cea mai bună coregrafie la secţiunea dans de caracter

Trupa de Dans „Hometown":

I,ocul 1 - street dance formaţie

Locul 1  - dans modem - fomaţie

tr.Vasile Conta, nr.  30 0232 410 615

0232 276 240
contact@ccsiasi.ro

www.ccsiasl.ro
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1 I,ocul  1  - street dance solo
1

11 - cea mai bună coregrafie la secţiunea street dance

promotarea acţiunii11 https://www.facebook.com/CasaDecultuacraiova/

Proble e/obstaco]e  ^m   desfăşurarea
Nu au fost probleme de semnalat.

acţiun.

l'su8estii

Concl ii' menţiuni Un eveniment reuşit ce ar trebui multiplicat având în vedere
beneficiile   aduse   asupra   tinerilor   dansatori.   Astfel   de

1

evenimente nu numai ca îi ajută pe aceştia să se dezvolte,
11 dar  le oferă şi  posibilitatea de  a învăţa  lucniri noi  şi  de  a

11

cunoaşte oameni pasionaţi şi interesaţi de acelaşi domeniu.
Acest  tip  de  evenimente  măresc  şi  vizibilitatea  Casei  de

111 Cultură a Studenţilor în rândul studenţilor .

Listă dbcumente'materialeataşate Fotografii de la eveniment.

Respon
[abilacţiune Numele şi prenumele: Referent Ştefan Adrian
11

âîrdv7aos;,.eoş:,naţ,„.30
0232 410 615

0232 276 240
contact@c"iasi.ro
www`ccsiasi.ro
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1     Denumire acţiune

Participare Festivalul „STAND  UP  COMEDY"

Lod şi perioadă de desfăşui.are 01 -03.112019, BRAŞOV

|         Organizator
Casa de Cultură a Studenţilor Braşov

h
rener(dacăestecazui)

Bmă Ziua laşi

1          participanti
Trupa Electrocutaţii, 10 persoane

'        Tota]che]tuieli 511,48 lei

sJma decontată din bugetu]
511,48 lei

|       CCS/CCSSTei

Su a reprezentând contribuţia
01eipa   eneru]ui (dacă este cazu])11

E9.

1111

Indicatori stabiliţipeobiective
Denumire indicator Stmdard / Realizat

Indicatori calitativi
Calitatea

Ridicată
E:E.=:

1

serviciilor artistice

Indicatori cantitativî Număr de artişti 9

Indicatori financiari Cost participant 51,148lei/participant

Descriere activităţi11 În  cadml  festivalului,  Casa  de  Cultură  din  laşi  a  fost
reprezentat  de  Trupa  Electrocutaţii  care  au  susţinut  mai
multe moment umoristice alături de ceilalţi concuenţi.

hezutatetpeobîectîve, 01. Rea]izarea unor momente umoristice

Trupa  Electrocutaţii  au  realizat  mai  multe  moment  de
stand-up comedy în cadrul festivalului.

1

1

02. Incurajarea tinerilor de aparticipa la competiţii de
111

umor

Tinerii   ieşeni   au   cunoscut   şi   alte  trupe   de  umor  din
11 celelalte oraşe ale ţării, astfel încât au avut posibilitatea de

a-şi face schimb de idei, trăiri, impresii etc.
111

tr.Vasile  Conta,  nr.  30

700106,  laşi

0232 410 615

0232 276 240
contact@ccsiasi.ro
www.ccsiasi.ro
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Promovarea acţiunii httDs://www.facebook.com/events/333501267653919/

Prob eme/obstaco]^mdesfăşurarea
Nu au fost probleme.

acţiunii, sugestii

|    Conc]uzii, menţiuni11
De la an la an, tinerii sunt atraşi din ce în ce mai mult de
spectacole cu multă doză de umor. De aceeaia în rândul lor
au fost descoperite diverse momente umoristice care s-au
dovedit a fi mai mult decât o serie de glume, ci un întreg
ansamblu ce a fomat un show de umor profesionist.

11 De  aceea,  astfel  de  evenimente  trebuie  încuiajate  să  se
desfăşoare  pentni  că  în  România  sunt  din  ce  ^m  ce  mai

puţini comedianţi.

Listă documente, materia]e ataşate Fotografii de la eveniment.

Responsabilacţiune1
Numele şi prenumele: Referent  Că]iman Adrian

tr.Vasile Cbnta, nr.  30

od 700106,  laşi

0232 410 615

0232 276 240
contact@ccsia§i.rc)

ww.cc§iasi.ro
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1

Denumire acţiune Participare Festivalul Naţional de Satiră şi Umor

Locl şi perioadă de desfăşurare 15 -17.11.2019, Târgu Mueş

|         Organizator
Casa de Cultură a Studenţilor Târgu Mueş

p'
rrtener(dacăestecazui)

Bună Ziua laşi, 24-ore.ro, Inoras.ro

1

Participanţi Trupa Electrocutaţii,10 persoane

11

Total cheltuieli 554,78 lei

sulma decontată din bugetulCCS/CCSSTei
554,78 lei

s;aLae:eep=:::?âî::::t:t;|bz:!;a
Olei

11

;.1

Indicatori stabiliţipeobiective
Denumire indicator Standard / Realizat

Indicatori calitativi
Calitatea serviciilor

Ridicată

i:l

artistice

Indicatori cantitativi Număr de artişti 9

Indicatori financiari Cost participant 55,478 lei/ participant

1 Descriere activităţi În  cadrul  festivalului,  Casa  de  Cultură  din  laşi  a  fost
111 reprezentat  de  Trupa  Electrocutaţii  care  au  susţinut  mai

multe moment umoristice alături de ceilalţi concuenţi.

11

hezu,tate(peobiective, 01.     Eva]uarea     potenţialului     artistic    în     rândul
studenţilor

1

I.a concusul de creaţie pentni secţiunea de Caricatură:11

1
I.ocul I -Mariana Răileanu -CCS laşi;I.ocul11-LauaŢuchendrea-CCSlaşi;PentnisecţiuneadeFotografieUmoristică:I.oculI-IonuţCovau-CCSlaşi;

11

1

1

11

11

•:'' Vasile Conta,  nr. 30

qod 700106,  laşi

0232 410 615

0232 276 240
contact@ccsiasi.ro

www.cc§iasi.ro
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1 Cântec satiric (grup):
11

11

Locul 11 -Trupa Electrocutaţii -CCS laşi;
11

Promovarea acţiunii httDs://www.facebook.com/events/768658496930051/

httDs://www.zi-de-zi.ro/2019/1l/22/oremii-numeroase-la-festivalul-national-studentesc-de-satira-

si-umor/

probime/obstacole în desfăşurareaiacţiunii,sugestii Nu au fost probleme.

Concluzii, menţiuni1 Participarea la festivaluile naţionale a membrilor fomaţi
la Casa de  Cultmă a Studenţilor laşi nu  face decât  să ne

11 ^
bucue, mai ales că se întorc acasă cu premii.  Intotdeauna
vom încuraja tinerii să evolueze pe scene naţionale să aibă

11

posibilitatea de a-şi îndeplini visurile.
1

Listă +ocumente,materia]eataşate
Poze de la eveniment.

|Responsabilacţiune1
Numele şi prenumele: Referent Că]iman Adrian

tr.Vasile Conta,  nr. 30

cbd 700106,  laşi

0232 410 615

0232 276 240
contact@ccsiasi.ro
www.ccsiasi.ro
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1     Denumire acţiune
Participare la Festiva]u] „S'LIVE ROCK"

Loi
1 şi perioadă de desfăşurare

22 -24 noiembrie 2019, CCS Galaţi

|         Organizator
Casa de Cultură a Studenţilor Galaţi

bartener (dacă este cazul) IasiFun, Evenimentul Regional al Moldovei

Participanţi 10 persoane, Trupa BPC

|        Tota]cheltuieli
435,29 lei

S ma decontată din bugetu]CCS/CCSSTei
435,29 lei

Su a reprezentând contribuţia
01ei

Pa eneru]ui (dacă este cazul)

IE.g.E:S9î.i:

11

Indicatori stabiliţipeobiective
Denumire indicator Standard / Realizat

Indicatori calitativi
Calitatea serviciilorartistice

Ridicată

Indîcatori cantitativi Număr de tineri 10

Indicatori financiari Cost per participant 43,529 lei /participant

!    Descriere activităţi În   perioada   22-24   noiembrie   2019,   Casa   de   Cultură   a
Studenţilor  laşi   a  participat  prin   Clubul   Susţine   Artiştii

11

Ieşeni cu trupa „B.P.C" la cea de-a X- a ediţie a Festivalului
Studenţesc de Muzică Rock „S'LIVE ROCK", eveniment cu
carater   necompetiţional,   al   cărui   scop   este   dezvoltarea
schimbului   cultural   şi   de   experienţă   artistic  între   tinerii
intepreţi de muzică rock.

ezu]tate (pe obiective) 01. Incurajarea tinerilo r pasionaţi de muzică rock să se
dezvo]te artistic
Trupa   „B.P.C"   a   fost   susţinută   de   Casa   de   Cultură   a

11 Studenţilor   laşi   să   participle   în   cadml   acestui   festival.
11 Coordonatorul  acestui  segment  artistic  a înscris  în  festival

trupa de tineri.
02.  Schimbu]  cu]tura]  artistic  între  artiştii  de  muzică

1 l.":k

i:rdv7aos6'.eoş:,nat;,.nr30
0232 410 615

0232 276 240
contact@ccsia§i.ro

www.ccsiasi.ro
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1

Tinerii au avut posibilitatea de a cunoaste noi trupe din ţară
de acelaşi gen.

1111 Promovarea acţiunii www.facebook.com/ccs.galati
htto://ccsgalati.ro/index.ohD/2019/10/22/festivalul-
studentesc-de-muzica-rock-slive-rock/

probime/obstaco]e în desfăşurareaacţiunii,sugestii
Nu au fost probleme în desfăşuarea deplasării.

111

Concluzii, menţiuni Trupa  „B.P.C"  este  un  acronim pentru  „Bem Pe  Caiet",  o
trupă de rock  altemative,  cu  influienţe  din punk,  fimk,  ska
sau  reggae  din  laşi  care  a  participat  de  mai  multe  ori  la
festivalul de muzică rock din laşi,  dara rq)rezentat şi Casa
de Cultură a Studenţilor laşi de mai multe ori în cadrul altor
festivaluri naţionale.

Listă ONmmente, materia]e ataşate Poze de la eveniment.

Responsabil acţiune
Numele şi prenumele: Referent  Căliman Adrian

!rdv7aos;'Teoş:ra`:.mr30
0232 410 615

0232 276 240
contact@ccsiasi.ro

www.ccsiasi.ro
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1|  Denumire acţiune1

Participare ]a Spectacolul „Zi]e]e Prieteniei" 2019
Bucureşti

Loc iperioadădedesraşurare1 16.11 -17.11.2019, Bucueşti

|       Organizator
Casa de Cultură a Studenţilor din Buctu.eşti

Parener(dacăestecazui) Bună Ziua laşi, Inoras.ro, Evenimentul Regional al Moldovei

Participanţi 15 membri ai Ansamblului Folcloric Studenţesc "Doina
111 Carpaţilor" din laşi

|     Total cheltuieli
1.073,73 lei

suT' a decontată din bugetu],CCS/CCSSTei
1.073,731ei

Sum reprezentând contribuţia 01ei
part

Fnerului(dacăestecazu])

iî.=:

111
Indicatori stabiliţipeobiective

Denumire indicator Stmdard / Realizat

Indicatori calitativi Calitatea acţiurilor Foarte ridicat

Indicatori cantitativi Număr participanţi 15 membrii ai ansamblului

Indicatori financiari Cost participant 71,5821evparticipant

|Descnereaactivităţi1

Ansamblul   Folcloric   Studenţesc   „Doina   Carpaţilor"   Iaşi   a

participat  în  perioada   16-17  noiembrie  2019  cu  mai  multe
moment    artistice    la    evenimentul    „Zilele    Prieteniei    în
România",    organizat   de    Casa   de    Cultură   a    Studenţilor

1

Bucueşti, în colaborare cu Asociaţia „Doiriţa Dance Studio".

11

riezultate (pe obiective) 01. Crearea de moment artistice în cadrul evenimente]or la
1

nivel mţional
111

Ansamblul  Foloric  Studenţesc     „Doina  Carpaţilor"  a  pus  în

tr.Vasjle Conta,  nr. 30

cbd 700106,  laşi

0232 410 615

0232 276 240
contact@cxxiasi.ro

wwwccsiasi.ro
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1 scenă două suite din zona Moldovei,  iar solista ansamblului a
1

1

interpretat două melodii din zona Moldovei.
1

02.   Schimbu]   de   experienţă   între   artiştii   Caselor   de
11

Cultură a Studenţi]or din România
11

Schimbul Cultural "Zilele Prieteniei în România" este proiectul
1 organizat  de  Casa  de  Cultură  a  Studenţilor  din  Bucueşti  în

colaborare cu Asociaţia Doiniţa Dance Studio ce presupune un
schimb     de     experienţă     si     un     spectacol     de     folclor.

1

În  cadrul  schimbului  de  experienţă,   ansambluile  învaţă  ^m
1 cusul  unei  singure zile  2  dansuri,  pe  care  apoi  le prezintă ^m

spectacolul  de  Gală,  împreună  cu  alte  dansuri  din repertoriul

propriu.

Promovareaactiunii httos://www.facebook.com/events/46300935432874l/

httD://www.ccs.ro/index.oho/292-zilele-orieteniei-editia-a-
vi-a-2019

Prob]e+e/obstacoleîndesfăşurarea
Nu au fost probleme.

1    acţiunii, sugestii1

Concluzii, menţiuni Un eveniment ce trebuie  să aibă o continuitate  şi  o  mai  mare
deschidere asupra comunităţii.

Listădbcumente'materia,eataşate

Fotografii de la eveniment.1

1

Responsabil acţiune Numele   şi   prenumele:    Coregraf   Cojocaru   Mihae]a
Dorina

î#V7aos:'Teoş:,nat;{,nr.30
0232 410 615

0232 276 240

contact@ccsiasi.ro

www.ccsiasi.ro
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Denumire acţiune
Participare la Festivalul Naţional Studenţesc de

Tradiţii şi Obiceiuri de Crăciun ,],aurenţiu Hodorog"
ediţia Vlia Cluj Napom

Loc 1şi perioadă de desfăşurare Cluj Napoca, 7-8 decembrie 2019

111 Organizator Casa de Cultură a Studenţilor „Dumitni Fărcaş" din Cluj
Napoca

1

Phrtener (dacă este cazu])1 Bună Ziua laşi, Evenimentul Regional al Moldovei, Iasi
Tv Life, TVR laşi, Agerpres

11

Participanţi 30 membri ai Ansamblului Foloric Studenţesc "Doina
Carpaţilor" din laşi

11 Total cheltuie]i 4.000 lei

Su 1 a decontată din bugetulCCS/CCSSTei 4.000 lei

Sum reprezentând contribuţia Olei
Pa   1 enerului (dacă este cazul)

1Îlî:1 Indicatori stabiliţipeobiective
Denumire indicator Standard / Realizat

Indicatori caLitativi Calitatea acţiunilor Foarte ridicat

Indicatori cantitativi Număr participanţi 30 membri ai ansamblului

Indicatori financiari Cost participant 133,3 lei/ participant

Descrierea activităţi În cadrul  Festivalului Naţional  Studenţesc  de  Colinde  şi
Tradiţii   de   Crăciun   „Lauenţiu   Hodorog",   Ansainblul
Foloric  Studenţesc    "Doina  Carpaţilor"  a  pus  ^m  scenă
dansul măştilor, dansul caprei, a ursului, a căiuţilor, suita
de Botoşani dar Şi o colindă.

t1111

ezultate (pe obiective) 01.   Promovarea   tradiţiilor   de   Crăciun   în   rândul
tinerilor din România

Casa de Cultură a Studenţilor din laşi a fost prezentă prin
ansamblul    folcloric    studenţesc    cu   diferite    momente

.Vasile Conta,  nr. 30

cţtd  700106,  laşi

0232 410 615

0232 276 240
contact@ccsiasi.ro
www.ccsiasi.ro
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1

artistice,   straie   populare   şi   personaje   devenite   deja
1 legendă în mitologia populară românească:  Capra, Ursul,
1

1 Dansul Căiuţilor etc.
1

02. Pbomovarea porturului popular din fiecare zonă a
1

1

ţării
1

1

În cadrul  Festivalului Naţional  Studenţesc  de  Colinde  şi1

1

Tradiţii de Crăciun "Laurenţiu Hodorog" , tinerii din laşi1

1

le-au  prezentat  clujenilor  şi  nu  numai  portul  popular
1 moldovenesc,  dar  şi  măştile  autentice  folosite  în  zona1

11

Moldovei.

Promovarea acţiunii
htti)s://www.facebook.com/events/737737620085078

111

htti)s://clui.com/evenimente/festivalul-national-

1

studentesc-de-colinde-si-traditii-de-craciun/

1

Prob]eLe/obstacoleîndesfăşurarea
Nu au fost probleme.

1      acţiunii, sugestii
1

|  Concluzii, menţiuni Dragostea pentni obiceiule de iamă, colindele autentice,
1 tablourile de Crăciun cu tinda plină de colindători pentm
1 Ansamblul Folcloric a fost mereu o prioritate.  De aceea,
1 vom   păstra   şi   vom   valorifica   tradiţiile   româneşti   de
1 fiecare  dată  când  avem  posibilitatea  fie  prin  câtecele  şi
1

11

dansurile   folclorice   sau   prin   obiceiurile   şi   tradiţiile
româneşti.

Listă documente' materia,e ataşate

Fotografii de la eveniment ataşate.1

1

1

11

1  Responsabi] acţiune Numele şi prenumele:   Referent Cojocaru Mhae]a
1 Dorina
11

Ş%v7aos;'teo::rat:,, "  3o
0232 410 615

0232 276 240
contact@ccsiasi.ro

www.ccsiasi.ro
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11|      Denumire acţiune

Participarela Festivalul de Teatru „Test Fest",
Ediţia 1, Suceava

Lo şi perioadă de desfăşurare Casa de Cultură a Studenţilor Suceava,13-15
decembrie 2019

1          Organizator
Casa de Cultură a Studenţilor Suceava prin Teatrul
Studentesc Fabulinus şi Universitatea „ Ştefan cel

11 Mare" din Suceava.

+artener (dacă este cazul)1 Iasi Tv Life, Bună Ziua laşi, Evenimentul Regional al
Moldovei

Participanţi 10 persoane de la Teatrul Studenţesc „LUDIC"

|         Totalche]tuie]i1 256,63 lei

Shma decontată din bugetu] 256,63 1ei
CCS/CCSS Tei1

Su a reprezentând contribuţia Olei

Pa enerului (dacă este cazul)1

11: Indicatori stabiliţi Denumire Standard / Realizat
pe obiective indicator

Indicatori calitativi
Calitatea ridicată a Realizat

i:î.E]:

spectacolului

Indicatori cantitativi Nmăr  participanţi
1 0 participanţi

Indicatori financiari Cost participant 25 ,663 levparticipant

|     Descriere activităti
Teatrul       Ludic      s-a      prezentat      laFestivalulde
Teatru „Fest Test" din Suceava cu spectacolul „ Bani
din cer", regia Andrei Ciobanu, a cărui premieră a avut
loc pe s decembrie, la laşi. I.a Suceava, spectacolul a

111

avut loc pe 13 decembrie, de la ora 19:30.

tr.Vasile Conta,  nr. 30

dod 7ooi06,  iaşi

0232 410 615

0232 276 240

contact@ccsiasi.ro
www.ccsiasl.ro
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11

Rezu]tate (pe obiective) 01. Rea]izarea unui spectaco] de teatru

1

Comedia  „Bani  din  cer"  a  adus  pe  scenă  o  serie
de intrigi, farse pline de umor, răstumări de situaţie şi
schimbui de identităţi, promisiuri ce nu pot fi ţinute,
decepţii^m   dragoste   care   au   ţinut   cu   sufletul   la

gură publicul Şi a provocat de nenumarate ori râsul.

1
02. Promovarea tinerilor actori În cadru]

11 festiva]urîlor de teatru

Actorii teatrului studenţesc „LUDIC" au demonstrat ^m
1 faţa unui public de peste 100 de persoane că munca lor
111 de-a  lungul  orelor  de  repetiţii  din  cadrul  cusuilor

gratuite le e răsplătită prin aplauze.

1

Promovarea acţiunii Mass   media    din    Suceava    (televiziuni,    ziare,
mediul onlhe )

11

Facebook:   Teatrul   Ludic,   Casa   de   Cultua   a
Studenţilor  laşi,  Casa  de  Cultura  a  Studenţilor
Suceava.

Probl 1 me/obstaco]e în desfăşurarea
Nu au fost probleme.

acţiunii, sugestii

Concluzii, menţiuni După  ce  în  umă  cu  o  săptămână  cei  de  laTeatrul
Studenţesc Fabulinus au venit la laşi, Teatrul Ludic a

1

ţinut  să fie prezent,  în uma invitaţiei  colegilor de  la
Suceava, la prima ediţie a Festivalului de Teatni „Fest
Test", pentni a lega o viitoare bună colaborare cu Casa
de Cultură a Studenţilor din Suceava.  În acelaşi timp,

11 am  dorit  să prezentăm publicului  sucevean proaspăta
1 premieră a Teatrului Ludic, dar şi  să ne reântâlnim şi

împăriăşim    noi    experienţe    artistice    cu    membrii
1

celorlalte    Case    de    Cultură    participante. În    urma
feedbackul  obţinut,  considerăm că spectacolul  a  avut

11

succes la Suceava.
1

Listă 1documente, materiale ataşate Fotografii de la eveniment.

11

Responsabil acţiune Numele şi prenumele: Regizor Ciobanu Andrei

ş%V7aos;'teo8:îaţj' nr  3°
0232 410 615

0232 276 240

contact@ccsiasi.ro

www.ccsiasi.ro
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|    Denumire acţiune1 Sibiu Dans Festiva] 2019

Lo şiperioadă de desfăşui.are 9-11 august 2019

|         Organizator Casa de Cultura a Studentilor Sibiu

PLrtener(dacăestecazu])1 Iasi Tv Life, Bună Ziua laşi, IasiFun

11           participanţi
10 dansatori din Trupa „The Sky"

|       Totalcheltuielî 2.000 lei

Suha decontată din bugetui1CCS/CCSSTei11 2.000 lei

Sun|areprezentândcontribuţia Olei
pari

ieneru]ui(dacăestecazu])

1

Indicatori stabiliţi
Denumire indicator Standard / Realizat

EIgE:Î.=:

1111111111111 pe obiective

Indicatori calitativi
Calitateaspectacolului

Foarte ridicat

Indicatori cantitativi Număr participanţi
10 artişti

Indicatori financiari Cost participant 200 lei/participant

Descriere activităţi Trupa  „The  Sky"  a  participat  cu  umatoarele  dansui  din
repertoriul său:

1.   Grup    Show  revue    Girlonfire

2.   Grup    Caracter            Pe aripile dansului

3.   Duet    Caracter           DmceEnergy

tr.Vasile Conta,  nr. 30

cbd 700106,  laşi

0232 410 615

0232 276 240
contact@ccsiasi.ro

wvw.ccsiasi.ro
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ezu]tate (pe obiective)111 01.  Realizarea unor momente artistice de tineri

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

1

spectacol, participanţii fiind extrem de mulţumiţi de ceea ce
au  reuşit  să  înveţe  şi  să  creeze  în  zilele  premergătoare

1 spectacolului iar spectatorii i-au primit cu lungi aplauze .

1111 02.  Îmbunătăţirea  abi]ităţi]or  artistice  şi  schimbul  de
experienţă între concurenţi

Prin acest  spectacol  dansatorii  şi-au ^imbunătăţit abilităţile
11 artistice,  au  învăţat  să  lucreze  organizat  şi  intereacţioneze
111

social  şi  artistic  cu  ceilalţi  artişti  implicaţi  - realizându-se
astfel şi un schimb de experienţă şi de păreri.

1 03. Încurajarea şi motovarea tineri]or şi studenţilor deacontinuasăexersezeîndomeniulartisticS-aucâştigatpremiilatoatecategoriilelacares-a
11

111

participat:

1

- locul 1 - dans caracter - grup-locul2-danscaracterduet

11

- locul 1 - dans Show rewue - grup

|Promovareaacţiunii
httDs://www.facebook.com/Casa  de Cultură Sibiu/

Proble

["aocbfls:::lo,l:uîge:â:ffi"rarea

Nu au fost probleme de semnalat.

|  Concluzii, menţiuni
Un everiment reuşit ce ar trebui multiplicat având în vedere
beneficiile   aduse   asupra   tinerilor   dansatori.   Astfel   de

11

evenimente nu numai  că îi  ajută pe aceştia  să se dezvolte,
11 dar le  oferă şi posibilitatea de a învăţa lucruri noi  şi  de  a

cunoaşte oameni pasionaţi şi interesaţi de acelaşi domeniu.
11 Acest  tip  de  evenimente  măresc  şi  vizibilitatea  Casei  de
111 Cultură a Studenţilor în rândul studenţilor.

Listătocumente, materiale ataşate1 Fotografii de la eveniment ataşate.

|Responsabilmţiune

Numele şi prenumele: Referent Ştefan Adrian

slr Vasile Conta,  nr. 30

cpd 700106,  laşi

0232 410 615

0232 276 240
contact@ccsiasi.ro

www.ccsiasi.ro
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Denumire acţiune Participare la Festivalul Studenţesc de Muzică Uşoară
"A[monii musicale", ediţia  I -a

Loc şi perioadă de desfăşurare Târgu Mueş,  25 -27.  10  2019

Organizator Casa de Cultură a Studenţilor Târgu Mueş

Phrtener (dacă este cazu,)1 Iasi Tv Life

1           participanţi 2 soliştii vocali ai Clubului de Muzică „Richard

11

Oschanitzky"

|       Tota]che]tuieli
1601ei

Sulma decontată din bugetu]
160 lei!       CCS/CCSSTei

1

Su a reprezentând contribuţia Olei
Pa enerului (dacă este cazul)

1
Indicatori stabiliţi

Denumire indicator Standard / Realizat

]

11111

pe obiective

Indicatori ca]itativi
Calitatea

Foarte bunăinfomaţiilorrealizate

Indicatori cantitativi

Număr participanţi 2

El
1111111 Număr momente 2

Beneficiari 500

Indicatori fhanciari Cost participant 80 lei/ participant

1   Descriere activităţi Casa de  Cultură a Studenţilor din laşi a încurajat 2 tineri
1 de   la   Clubul   de   Muzică   „Richard   Oschanitzky"   săparticipelaworkshopuri,recitalurişiconcerteorganizate
1

1 în cadml lntematioml Youth Jazz Competition & Festival
11 Târgu Mueş, ediţia a XI-a.
11

itr Vasile Conta,  nr. 30

cod 700106,  laşi

0232 410 615

0232 276 240
contact@ccsiasi.ro

wwwccsiasi.ro
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ezu]tate (pe obiective) 01.  ReaLizarea unor momente artistice de tineri

1 Doi   tineri   din   laşi   încuajaţi   de   Casa   de   Cultură   a

11

Studenţilor laşi au susţinut moment artistice de calitate în
cadml evenimentului organizat la Târgu Mueş.

02.    Îmbunătăţirea   abilităţi]or   artistice   în    rându]
tinerilor

11

În uma participării la acest festival, tinerii au deprins noi
experienţe alături de  ceilalţi artişti  din ţară.  Prin astfel de
evenimente tinerii  reuşesc  să  se  cunoască mai  bine  şi  să
1ege  noi  legături  între  artişti,  unii  chiar  ajungând  să  îşi

11

fomeze trupe, formaţii etc.

|  Promovarea acţiunii1 httrts://ccsmues.ro/intemational-vouti-iazz-
comDetition-and-festival-tg-mues-editia-a-ix-a/

httDs://www.zi-de-zi.ro/2019/04/10/i)remii-de-3000-

11

euo-la-htemational-vouth-iazz-comDetition/

Probla'me/obstacoleîndesfăşurarea|acţiunii,sugestii
Nu au fost probleme de semnalat

|Conc]ufi,mentiuni1
Schimb     util     de     experienţă     artistic     pentru     tinerii

participanţi.   0   foarte   bună  promovarea   a  Clubului   de
Muzică  „Richard  Oschanitzky"  şi  a  Casei  de  Cultură  a

11

Studenţilor laşi la nivel naţional şi intemaţional.

Listă
[ocumente,materia]eataşate11 Fotografii de la eveniment ataşate.

Responsabi] acţiune
Numele şi prenumele: Referent Cozma Romeo

111

±V7aos:'Teog,nat:,,nr30
0232 410 615

0232 276 240

contact@ccsiasj,ro
www.ccsiasi.ro



CCSIAsl
"O!mTmĂA"D(NŢIUxti



1                 `-^1,`1)AMTS
F,,NNE,R#§Ţt, ş, spoRŢULU[                                                               q_! ! ! ! !_P şnc_şjAş l

11

Denumire acţiune
Participare ]a Festiva[ul Naţional Studenţesc de Pictură,

Grafică şi Fotografie „VIZUALIA" 2019

Lod1 şi perioadă de desfăşurare Cluj Napoca, 28-29 octombrie 2019

11 Organizator Casa de Cultură a Studenţilor din Cluj - Napoca

b
rrtener(dacăestecazui)

Bună Ziua laşi, TVR laşi

1

Participanţi 1 coordonator din partea Casei de Cultură a Studenţilor laşi

1

Tota] che]tuie]i 164 lei

sl1ma decontată din bugetu]CCS/CCSSTei 164 lei

Su a reprezentând contribuţia 01ei

Pa enerului (dacă este cazu])

iji
Indicatori stabiliţipeobiective

Denumire indicator Standard / Realizat

Indicatori calitativi Calitatea festival Foarte ridicat

Indicatori cantitativi
Număr  participanţi 1 participant

Indicatori financiari Cost par[icipant 164/participant

11111111

Descriere activităţi Au participat la acest festival toate clubuile de arte vizuale
care activează ^m cadrul Caselor de Cultură din toata ţara, cât

şi   Universităţile   de   Arte  Vizuale   din  laşi,   Cluj-Napoca,
Timişoara şi Bucueşti.

S-a realizat  o  expoziţie  colectivă,  unde  Casa  de  Cultură  a
Studenţilor din laşi a participat prin expozanţii  Clubului  de
Arte  Vizuale  Conceptart  cu  20  de  fotografii  Şi  15  tablouri
realizate  în  cadrul  Workshopurilor de  fotografie,  pictură  şi
desen.

Î:răv7aos:',eo3:,na?,.nr.30
0232 410 615

0232 276 240
contact@ccsiasi.ro
vww.ccsiasi.ro
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ezu]tate (pe obiective)1 01. Realizarea unei expoziţii de fotografie, pictură, desen
11

Casa  de  Cultură  a  Studenţilor  din  laşi  a  participat  prin
1

1 expozanţii  Clubului  de  Arte  Vizuale  Conceptart  cu  20  de

11

fotografii  şi  15  tablouri  realizate  în  cadrul  Workshopurilor
de fotografie, pictură şi desen.

02. Promovarea tineri]or din domeniul arte]or p]astice
1

11 Tinerii  au  avut    de  a  se  dezvolta  prin  acumularea  de  noi
11 cunoştinţe în domeniul artelor vizuale, dar şi de a-şi expune

propriile lucrări în alte spaţii decât oraşul de provenienţă.

|Promovareaacţiunii111

Partenerii media ai festivalului :

Partenerii media ai Casei de Cultură a Studenţilor Cluj-
Napoca.

b]dme/obstaco]eîndesfăşurarea Nu au fost probleme de semnalat.
|       acţiunii, sugestii11

|  Conc]uzii, menţiuni Participantii la Festival   au avut   posibilitatea de a relaţiona
1 şi  schimba păreri despre  arta contemporană şi  noile media,

1

de   a  cunoaşte   oameni   pasionaţi   şi   interesaţi   de   acelaşi
domeniu, de a se dezvolta prin acumularea de noi cunoştinţe

111 în domeniul artelor vizuale.

Listăîocumente,materia]eataşate Fotografii de la eveniment ataşate.

|Responsabilacţiune1
Numele şi prenumele: Pictor scenograf  Daniel Moisii

tr.Vasile Conta,  nr. 30

cbd 700106,  iaşi

0232 410 615

0232 276 240
contact@ccsiasi.ro
ww.ccsiasi.ro
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Denumii.e acţiune
Participare la Festivalul Studenţesc de Modă ''Fashion

Gate"
1

Lobşiperioadădedesfăşurare1 Conacul Heldsdorfdin Hălchiu -28-30 noiembrie 2019 -
Braşov

1,             Organizator1
Casa de Cultură a Studenţilor Braşov

Partener(dacăestecazu]) Academia Models, Universitatea Naţională de Arte
1 „George Enescu" din laşi, Zianil Evenimentul, Bună Ziua

11

Iaşi, Info laşi.ro, In.Oraş.ro

Participanţi 10 parrticipanţi/ 300 beneficiari

Total cheltuieli 2.500 lei

S ma decontată din bugetu] 2.500 lei

(         CCS/CCSSTei

Su   a reprezentând contribuţia Olei

P rtenerului (dacă este cazu])

111

Indicatori stabiliţi Denumire
Standard / ReaHzat

1111lFlî: pe obiective indicator

Indicatori ca]itativi
Calitatea ridicată a

Realizat
spectacolului

Indicatori cantitativi

Număr designeri 1

Număr modele 8

lE:1111

Număr coordonator 1

Indicatori financiari Cost participant 250 lei/participant

|     Descriere activităti
În  perioada  28-30  noiembrie  2019,   Casa  de  Cultură  a
Studenţilor  laşi  a  participat  la  Festivalul  Studenţesc  de

111

Modă  "Fashion  Gate",  organizat  de  Casa  de  Cultură  a

tr.Vasile  Conta,  nr.  30

700106,  laşi

0232 410 615

0232 276 240

contact@cxsiasi.ro

www.ccsiasi.ro
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1

Studenţilor   Braşov care  a avut loc  la Conacul  Heldsdorf
1 din Hălchiu.
1

Am participat în cadml  festivalului  cu colecţia  "Origini",
1

1 realizată    de    tânăra    designer    Geanina    Ciobanu,    sub
coordonarea doamnei Conf. Dr. Comelia Brustureanu de la

1

1 Universitatea Naţională de Arte "George Enescu" din laşi.

1

Colecţia a fost pusă în valoare  de  către modelele  noastre
dragi   de   la   Academia   Models,   iar   coregrafia   care   a

1

completat    prezentarea     a     fost     realizată     de     Alina

1

Babcinetchi.

Colecţia   „Origini"   accentuează   apartenenţa   la   trecutul

1

nostru, susă de inspiraţie a lucrării fiind portul strămoşesc
de început.

1

În colecţie se regăsesc elemente ale costumului tradiţional1

11

românesc în cercând să se scoată în evidenţă frumuseţea şi
1 unicitatea acestuia.1

1

1

Tema   dezvoltată   în   cadrul   proiectului   redă   libertatea

1

emanată    de    fimcţionalitatea    produselor    vestimentare

precum şi transmiterea atmosferei tradiţionale prin anumite
1 material arhaice precum stofa, pielea şi blana de oaie.

1

Scopul   lucrării  îl  constituie  aducerea  ^m  autenticitate  a

1

vechilor  elemente  daci  ce  în  cadrul  portului  tradiţional
românesc, pierdute ^m negura timpului.

1

1

1 Printre   principalele   obiective   ale   colecţiei   se   enumeră
1

11 umătoarele:  să constituie  o  inovaţie  ^m  cadn]l  designului
vestimentar, dar ^m acelaşi timp să accentueze apartenenţa

1

1

noastră  în  cadrul  poporului  român,  să  demonstreze  prin
exemple   concrete   că   nu   doar   elementele   venite   din

1

occident   pot   constitui   o   inovaţie   în   cadrul   designului
1

1 vestimentar ci şi elementele tradiţionale româneşti, acestea
1

1 având atât de multe de spus.
1

1

|Rezultate(peobiective) Prin deplasarea realizată s-a umărit:
1

01. Promovarea tineri[or designeri ]a concursun
1 naţionale
1

1

În  cadrul  competiţiei,  tânăra  Geanina  Ciobanu,  designer
111

care a reprezentat Casa de Cultmă a Studenţilor din laşi a

#răv7aos:'Teoş:,nat:,.nr.30

0232 410 615

0232 276 240
contact@ccsiasi.ro

www.ccsiasi.ro
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11

obţinut trofeul "Fashion Gate" 2019 la Braşov.

02. Implicarea studenţilor în evenimente cultura]e
11

Am participat în cadml  festivalului  cu colecţia  "Origini",

1

realizată    de    tânăra    designer    Geanina    Ciobanu,    sub

111

coordonarea doamnei Conf. Dr. Comelia Brustueanu de la
Universitatea Naţională de Arte "George Enescu" din laşi.
Colecţia a fost pusă în valoare  de  către modelele  noastre
dragi   de   la   Academia   Models,   iar   coregrafia   care   a

1

11 completat     prezentarea     a     fost     realizată     de     Alina
1

Babcinetchi.
111

|   Promovarea acţiunii11

https://www.ziarulevenimentul.ro/stirvmoldova/tinerii
-ieseni-la-festivalul-studentesc-de-moda-a-fashion-

8atea--
217472879.html?fbclid=IWAR2aB_FfvoAplmgscrl
kGNf7zu61tJ40VUopnBro3ZcGzCv6tepgkmTO-EM

1

https://www.bzi.ro/casa-de-cultua-a-studentilor-iasi-
1 participa-1a-festivalul-studentesc-de-moda-fashion-
1 gate-editia-a-ix-a-

3825199?utm  souce=website&utm  medium=ead-
1 more-

pictue&fbclid=IWAR l g                    06GNqHseeQvd
1 ODW9cyflwcoByGvZx6jzpiMmolsgFJEeemNU

Probl
[me/obstacoleîndesfăşurarea Nu au existat probleme ^m desfăşuarea acestei deplasări.
|        acţiunii, sugestii1

Concluzii, menţiuni Tinerii   nu   privesc   aceste   evenimente   doar   ca   pe   o
competiţie.   E   un  moment  în  care   designerii,   make-up
artiştii,  hairstylistii,  modelele  se  cunosc  între  ei,  schimbă
idei,  povestesc  despre  ce  au  mai  studiat pentm domeniul
lor.   Prin   astfel   de   evenimente   tinerii   pot   excela   în
domeniul pe care şi l-au ales să creeze.

Listă|documente,materia]eataşate Fotografii ataşate de la eveniment.
11

Responsabil acţiune Numele şi prenumele: Referent Diana Mihai

Str.Vasile Conta,  nr.  30

700106,  laşi

0232 410 615

0232 276 240

contact@ccsiasi.ro

www.ccsjasi.ro
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Denumire acţiune
Participare la Festivalul Studenţesc "Jazz Napocensis",

ediţia a XXIII-a

Loc şiperioadădedesraşurare Cluj -Napoca,  25 -27.11. 2019

|         Organizator
Casa de Cultură a Studenţilor Cluj - Napoca

P rtener (dacă este cazul) Iasi Tv Life, Bună Ziua laşi

Participanţi Fomaţia "Jazzissimo" a Clubului de Muzică „Richard
Oschanitzky".

1

Total cheltuieli 793,78 lei

S+madecontatădinbugetul 793,78 lei

1

CCS/CCSS Tei

suLa reprezentând contribuţia
01ei

pa+enerului(dacăestecazu])1

1

Indicatori stabiliţi Denumire indicator Standard / Realizat111

pe obiective

Indicatori ca]itativi
Calitatea

Foarte bunăE) infomaţiilor

Îi

realizate

Indicatori cantitativi

Participanţi 6

Număr momente 2
11111

Beneficiari 600

Indicatori financiari Cost participant 132,296 lei/ participant

Descriere activităţi În     perioada  25-27  noiembrie   2019,   Casa  de   Cultură  a

1

Studenţilor     laşi,     prin     Clubul     de     Muzică    „Richard
Oschanitzky"  a  participat  la  Festivalul  „Jazz  Napocensis",

11 organizat de Casa de Cultură a Studenţilor din Cluj Napoca.

ezultate (pe obiective) 01.  Incut.ajarea şi motivarea tinerilor şi studenţilor de a

tr.Vasile  Conta,  nr.  30

dod 7ooi o6,  iaşi

0232 410 615

0232 276 240

contact@ccsiasi.ro
www.cc§iasi.ro
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1

continua să exerseze în domeniu] artistic

I,a   cea   de-a   XXIII-a   ediţie,   fomaţia   „Jazzissimo"   sub
1

1

coordonarea  profesorilor  Romeo  Cozma  şi  Dan  Spînu  a
obţinut       trofeul        festivalului        „Jazz       Napocensis".

1

Câştigătorii  competiţiei  sunt:  Iuliana Clarisa,  Paulina Popa,
1

Cristian Bantaş, Georgian Plutaşu şi Alex Gabriel!

1 02.  Rea]izarea unor momente artistice de tineri

Participarea  tinerilor   ieşeni   la   workshopuri,   recitaluri   şi11

concerte  organizate  în  cadml  Festivalul  Studenţesc  "Jazz
1

Napocensis, ediţia a XXIII-a.

| Promovarea acţiunii1
httDs://www.bzi.ro/oremii-i)entru-clubul-de-muzica-

111111 richard-oschanitzkv-de-la-casa-de-cultura-a-studentilor-
3825164

Probl+e/obstacoleîndesfăşurarea
Nu au fost probleme de semnalat

i      acţiunii, sugestii1

1  Concluzii, menţiuni
Schimb util de experienţă artistică  pentni tinerii participanţi.

1 0  foarte  bună  promovare  a  Clubului  de  Muzică „Richard
11 Oschanitzky"şi a Casei de Cultură a Studenţilor  laşi la nivel

naţional.
11

Listă documente'materialeataşate1 Fotografii de la eveniment.

|  Responsabil acţiue1 Numele şi prenumele: Referent Cozma Romeo

11

Vasile Conta,  nr. 30

700106,  laş,

0232 410 615

0232 276 240
contact@ccsiasi.ro

www.ccsk}si.ro
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1|       Denumire acţiune1

Participare La Festivalul Naţional de Modă
„EXTRAVAGANCE"

Lo[şiperioadădedesfăşurare Galaţi -13 -15 decembrie 2019

11

1i            Organizator
Casa de Cultuă a Studenţilor Galaţi

+artener(dacăestecazul) Sisi Make-up Studio, Marian Bulbuc, hairstylist, Mădălina
Filip, hairstylist, Academia Models

1

1

21  de participaţi/ 200 de beneficiari1             Participanti1

|         Totalche]tuieli
2.000 lei

S
[madecontatădhbugetd 2.000 lei

CCS/CCSS Tei1

Su a reprezentând contribuţia
OleiPa enerului (dacă este cazu])

11

Fe,5.S

Indicatori stabiliţi Denumire
Standard / Reanzat

pe obiective indicator

Indicatori ca]itativi
Calitatea ridicată aspectacolului

Realizat

Indicatori cantitativi

Număr de designer 2
'8E:

Număr de make-up 2214

lî:111111

artiştiNumărde hair

styliştiNumărdemodele

Indicatori financiari Cost participant 95,2380 lei/ participant

tr.Vasile Conta,  nr.  30

cbd 700106,  laşi

0232 410 615

0232 276 240
contact@ccsiasi,ro

www.ccsiasi.ro
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i             Descriere    activităţi1111111111111111111111111111111111

Casa de  Cultură a  Studenţilor laşi  a participat în perioada
13-15  decembrie  2019  la  Festivalul  Naţional   Studenţesc
"Extravagance"   -   ediţia  a  XII-a,   organizat  de   Casa  de

Cultură a Studenţilor Galaţi.

În cadrul evenimentului Casa de Cultură a Studenţilor laşi a

participat cu  colecţia  "Metallized",  realizată  de  designerul
Andrada   Paşaniuc   şi   colecţia   "The   50's"   realizată   de
designerul Cezara Maria Paraschiv.

Colecţia "Metallized" ilustrează procesul pe care individual
îl parcurge în societatea contemporană pentni a ajunge să se
identifice.  Este  reprezentată  astfel  trecerea  de  la  ffagil  la
rigid, prin material transparente, opace, fluide sau due.

Colecţia "The 50's" evidenţiază perioada, punând accent pe
moda feminină din acea vreme şi pe modul în care aceasta

poate  fi  reinterpretată  în  actualitate.  Piesele  vestimentare
reflectă  un  amestec  de  conservatorism  şi  fiumuseţe,   de

prospeţime  şi  feminitate.  Colecţia  este  fomată  din  rochii
cloş  mai  mult  sau  mai  puţin  diafane,  cu  umeri  goi   şi
lungime medie, cambrate pe talie şi accesorizate de mănuşi.

Machiajele  prezentărilor  au  fost  realizate  de  echipa  Sisi
Make-up Studio, reprezentată de Angelica Huţanu şi  Sauta
Petraru Madalina.

Coafiirile  din  competiţie  au  fost  realizate  de  hairstyliştii
Mădălina Filip şi Marian Bulbuc.

Show-ul a fost asigurat de modelelede la Academia Models
din   laşi:   Emma   Maria,   Roxana  Mihaela  Necula,   Olea
Guţanu,   Patricia   Cepoi,   Adriana-Adela   Cepoi,   Denisa
Panainte, Maria Magdalena Pavăl,  Dariush Dalvand,  Cristi
Melinte, Cristi Zagorcea şi Theodor Stamate.

Coregrafia a fost realizată de Alina Babcinetchi.

Rezultate (pe obiective)1 Casa de  Cultură a  Studenţilor laşi  a participat în perioada
13-15   decembrie  2019   la  Festivalul  Naţional   Studenţesc

111

"Extravagance"   -   ediţia  a  XII-a,   organizat   de   Casa  de

Cultură a Studenţilor Galaţi şi a obţinut premii de excelenţă
la     toate     categoriile:     design     vestimentar,     make-up,
hairstyling şi modeling.

11

!%V7aos;'teoş:,nat:,inr30
0232 410 615

0232 276 240

contact@ccsiasi.ro

www ccsiasi.ro
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Prin deplasarea realizată s-a umărit:

01.    Promovarea   tineri]or   designeri    la   concursuri
mţionale

În cadnil evenimentului Casa de Cultură a Studenţilor laşi a

participat cu  colecţia  "Metallized",  realizată  de  designeml
Andrada   Paşaniuc   şi   colecţia   "The   50's"   realizată   de
designerul Cezara Maria Paraschiv.

02. Imp]icarea studenţi]or în evenimente cu]tural

În cadrul acestui festival, Casa de Cultură a Studenţilor din
Iaşi a promovat 20 de tineri din domeniul artei.

03. Promovarea hairstylişti]or în rândul studenţilor;

Machiajele  prezentărilor  au  fost  realizate  de  echipa  Sisi
Make-up Studio, reprezentată de Angelica Huţanu şi  Sauta
Petraru Madalina.

04. Promovarea makeiup artişti]or în rândul
studenţiLor

Coafi]rile  din  competiţie  au  fost  realizate  de  hairstyliştii
Mădălina Filip şi Marian Bulbuc.

Promovarea acţiunii htţps://www.viata-libera.ro/prima-pagina/138846-
editie-jubiliara-la-festivalul-national-studentesc-de-
moda

11 htţps://exploremag.ro/festivalul-studentesc-moda-
extravagance/

hms://www.ziarelive.ro/stiri/galati-festivalul-national-
11 studentesc-de-moda-extravagance.html
1

Prob|€me/obstacoleîndesfişurarea
Nu au fost probleme în desfăşurarea deplasării.

acţiunii, sugestii

1|    Concluzii, menţiuni
Casa de  Cultmă a  Studenţilor laşi  a participat  în perioada

1

13-15  decembrie  2019  la  Festivalul  Naţional   Studenţesc
"Extravagance"   -   ediţia   a  XII-a,   organizat  de   Casa   de

Cultuă a Studenţilor Galaţi.
1

111 "Gala Extravagance" a fost conceput ca un show de modă,
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machiaj şi coafiiri haute couture si pr6t-a-porter.

111

Casa de Cultură a Studenţilor Galaţi, cu scopul de a susţine,

promova    şi    stimuli    potenţialul    artistic    studenţesc    ^m
domeniul   modei,  organizează această manifestare culturd
artistică de  gen la nivel naţional,  sub fomă de competiţie,

11

la  care  participă  trupe  de  modele,  designeri,  hair  stylisti,
make-up  artistice  activează  sau  colaborează  ^m  Casele  de
Cultură Studenţeşti din ţară.  De aceea din anul 2011  Gala

1

Extravagance  şi-a  schimbat  titulatura  în  Festival  Naţional
11

de Modă Extravagance, păstrându-şi conceptul.

Listă |documente,materialeataşate11
Fotografii din cadrul evenimentului.

Responsabi] acţiune1 Numele şi prenumele: Referent  Diana Mihai

1

tr.Vasile Conta,  nr. 30

cbd 700106,  laşi

0232 410 615

0232 276 240
contact@ccsjasi.ro

www.ccsiasi.ro



CCSIAsl
asIotmTum^5nlmm.





PARTENERIATE în anul 2019

1.   Primăria Municipiu]uil laşi a organizat Gala Excelenţei Sportului leşean ^m data

de 16 ianuarie 2019, în sala „Gaudeamus".

2.   Asociaţia  Grupul de lniţiativă  a  Studenţi]or Unici a organizat repetiţii  de  dans  ^m

sala  „Intim"  ^m  fiecffe   vineri  şi  sâmbătă    din  săptămână ^m perioada 25.01i

25.03.2019.

3.   Fundaţia  Comunitară  laşi a  desfăşuat  o  şedinţă  organizatorică   în  data de  19

februarie 2019 cu tinerii implicaţi ^m Programul de Burse.

4.   PalatuL  Copiilor  laşi  a  organizat  ^m  sala  „Azu"  ^m  fiecare  duminică  din

săptămână gimnastică aerobică ^m perioada 12.02-12.05.2019.

5.   Fundaţia  Comunitară  laşi a desfăşuat o ^mtâlnire  cu  studenţii practicieni  de  la

Facultatea   de   Filosofie   Şi    Ştiinţe    Social   Politice   din   cadm   Univerităţii
"Alexandm loan Cuza" Iaşi în data de 1 martie 2019.

6.   Asociaţia  Studenţi]or  La  Drept  laşi  a  organizat  Proiectul  "Model  European

Union"  ^m sala „Foaier" ^m data de 5 martie 2019.

7.   S.C. Hometown Dance S.R.L. a organizat repetiţii de dans ^m sala „The Sky" şi

sala „66" săptămânal în perioada 4.03.-4.06.2019.

8.   Asociaţia Lindenfed a organizat ^m data de 11 apriLie 2019 şi 16 aprilîe 2019 ^m

sala de „Conferinţe" ^mtâlniri cu noii voluntari pentru a semna contractele.

9.   Asociaţia Grupu] de lniţiativă a Studenţi]or Unici   a organizat repetiţii de dans ^m

sala  „Intim``  ^m  fiecare    vineri  şi  sâmbătă  din  săptămână  ^m  perioada  15.03i

29.06.2019.

10.  Asociaţia   Studenţilor  Francofoni   a   solicitat  pentni  Festivalul   Zilele   Studentului

Francofon  sonorizare  şi  a  organizat  un  workshop  ^m  sala  „Conferinţe"  în  data  de

16.05.2019 şi 18.05.2019.

11.  Asociaţia  Kasta  Morre]y a organizat săptămânal în sala „htim" repetiţii de modă şi

dans în perioada 12.02-12.05.2019.

12.  Asociaţia  Centrul  Cultural Unesco  "Cetatea  Romanţei" -Târgovişte   a organizat

preselecţie în sala „Azur" în data de 31 mai 2019 pentm Festivalul Naţional de Romanţe
"Crizantema de au."



13. Asociaţia Tinerilor Români din Afara Graniţe]or laşi au organizat în data de 7 mai

2019, în sala „Gaudeamus", " Seara teatrului Basarabean".

14.  Asociaţia  Kasta Morrely a organi2at săptămânal în sala „Intim" repetiţii de modă şi

dans în perioada 30.05-30.08.2019.

15.  Asociaţia   „ROR"   Iaşi   a   organizat   ^m   data   de   4   iunie   2019,   ^m   sala

„Gaudeamus", "Impact - Stop - Stop Bulling".
16.  C]ubuL  Sportiv  Gimnis  laşi  a organizat un spectacol caritabil  de gimnastică

aerobic şi dans ^m sala „Gaudeamus" ^m data de 5 iunie 2019.

17.  Asociaţia lubire şi Încredere ^m organizarea Festivalului -Concus Coral lntemaţional

Gavril Musicescu ^m data de 3 iulie 2019, în sala „Gaudeamus".

18.  Asociaţia Grupu] de lniţiativă a Studenţi]or Unici a organizat repetiţii  de dans  ^m

sala „Intim" ^m fiecare  vinea.i şi sâmbătă din săptămână ^m perioada 1.07.2019 -

1.10.2019.

19.  Asociaţia pentru Protecţia Rutieră ``Worldstreet" a organizat  întâlniri săptămânale

în fiecare joi din săptămână în sala „Calculatoare"  în perioada 11.07.2019 -11.10.2019.

20.  ClubuL Jurna]işti]or pentru copii a organizat  ^m sala „Calculatoare"  ^mtâlniri

ale   clubului   de  jumalişti   şi  public   speaking   pentni   copii   ^m   perioada   1-

12.07.2019.

21.  Aso€iaţia Lotus a organizat  ^m sala „Elegance`` proiecte de modă dans şi teatm

săptămânal ^m perioada 19.07.il9.10.2019.

22. Asociaţia Lotus a organizat ^m sala „Elegance" proiecte de modă dans şi teatm

săptămânal, ^m perioada 29.10-20.12.2019.

23.  Asociaţia  Youth  Alma  a avut ^mtâlniri  organizatorice ^m  sala „Conferinţe" ^m

perioada 23.10-30.12.2019.
24. Pa]atuL  Copiflor  laşi  a  organizat  ^m  sala  „Azu"  ^m  fiecare  duminică  din

săptămână gimnastică aerobică ^m perioada în perioada 30.05.-30.08.2019.

25.  Clubul Jurnaliştilor pentru copii a organizat ^m sala „Conferinţe" ^mtâlniri ale

clubului de jumalişti şi public speaking pentm copii ^m perioada 29.07. - 16.08.

2019.

26.  S.C. Hometown Dance S.R.L. a organizat repetiţii de dans ^m sala „The Sky"

şi  sala „66`` săptămânal ^m perioada 19.06.-19.09.2019.



27. Asociaţia  Euro-Est  a  organizat  evenimentul  „Festivalul  cu  Umbrele"  ce  s-a

desfăşLmt ^m perioada 28.09 29.10.2019.

28.  Asociaţia Cu]tura]ă „Moldavia" a organizat  ^m sala „Dublin" ^m data de S şi 6

octombrie 2019, ^mtâniri cu membrii asociaţiei.

29. Asociaţia Liga  Studenţilor Electrotehnişti a organizat ^m sala „Gaudeamus"
^m data de 26 noiembrie 2019, evenimentul „Balul Bobocilor 2019".

30.  Liga  Studenţilor Electronişti a organizat ^m sala „Gaudeamus" în data de 27

noiembrie 2019, evenimentul „Balul Bobocilor 2019".

31.  Asociaţia Studenţilor lnformaticieni leşeni a organizat ^m sala „Gaudeamus"
^m  data  de  16  decembrie  2019,  un  spectacol  caritabil  "Crăciun  din  inimă  de

student."

32.  C]ubu] Jurnaliştilor pentru copii a organizat  ^m sala „Calculatoare", ^mtâlniri

ale  clubului  de  jumalişti  şi  public  speaking  pentni  copii  ^m  perioada  28.09-

15.12.2019.

33.  Asociaţia Kasta MorreLy a organizat săptămânal în sala „Intim", repetiţii de modă şi

dans în perioada 1.10-30.12.2019.

34.  Asociaţia pentru Promovarea Economiei Cunoaşterii  a organizat Festivalul Fabricat

în laşi din data de 5 octombrie 2019, în Parcul Expoziţiei din laşi.

35.  Asociaţia Studenţilor Francofoni a organizat  spectacolul caritabil "Arată că-ţi pasă!"

în data de 16 decembrie 2019, în sala „Gaudeamus".

36.  S.C. Hometown Dance S.R.L. a organizat repetiţii de dans ^m sala „The Sky"

şi sala „66" săptămânal ^m perioada 01.10 - 31.12.2019.
37. Pa]atu]  Copiflor  laşi  a  organizat  ^m  sala  „Azu"  ^m  fiecare  duminică  din

săptămână gimnastică aerobică ^m perioada 2.10.-30.12.2019.

38.  Asociaţia Grupul de lniţiativă a  Studenţilor Unici a orgmizat repetiţii  de  dans ^m

sala  „Intim"  ^m  fiecare  vineri  şi  sâmbătă  din  săptămână  ^m  perioada  15.10i

30.12.2019.

39.  PaLatul Copiilor laşi a organizat ^m sala „Gaudeamus" ^m data de 23 noiembrie

2019, Concursul Naţional de Gimnastică Aerobică "IAŞIGYM".

40.  S.C. Hometown Dance S.R.L. a organizat un spectacol ^m data de 9 decembrie

2019 în sala „Gaudeamus".



41.  Liceul  Teoretic  Waldorf laşi  a  organizat un  târg  de  Crăciun  în  data  de  4

decembrie 2019, în sala „Foaier".

42. Asociaţia Human Help a organizat proiectul „Tânăr într-un #IaşiNepoluat", în

perioada 01.08-30.11.2019.


