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D numire acţiune Zilele C]ubu]ui de Muzică „Richard Oschanitzky"

L c şi perioadă de desfăşurare Iaşi, februarie - decembrie  2020

0 ganizator Casa de Cultură a Studenţilor laşi şi Clubul de Muzică

„Richard Oschanitzky".

P rtener (dacă este cazu]) Universitatea Naţională de Arte „George Enescu" şi
Organizaţiile Studenţeşti din Centml Universitar laşi.

P 'cipanţi
Membrii Clubului de Muzică „Richard Oschanitzky"/
Tineri din Centnil Universitar laşi.

T cheltuieli 4995,30 lei

Su a decontată din bugetul 4995,30 lei
C S/CCSS Tei

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

: Indicatori stabiliţi
Denumire indicator Standard / Rea]izat

9.=:ă
pe obiective

Indicatori ca]itativi Calitatea infomaţiilor
50q40  1 70q4o

Î:
realizate

Indicatori cantitativi

Participanţi 70 / 95

Număr momente 3/5

Beneficiari 2000 / 2.500

Indicatori financiari Cheltuielvpar[icipant 52,58 lei

A
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scriere activităţitate(peobiective) Spectacole, dialoguri muzicale, ateliere de creaţie şi
improvizaţie muzicală, video-audiţii musicale
tematice, workshopui.

RePrProacţiCo 180 de tineri implicaţi în proiect;

Eveniment cultual-educativ pentru tinerii din Centrul
Universitar laşi  având ca obiectiv apropierea tinerilor
de valorile muzicii româneşti contemporane;

2800 de tineri din Centrul Universitar laşi;

ovarea acţiuniiIeme/obstacoleîn desfăşurarea Promovarea s-a făcut prin afişe, interviuri în
mass-media şi prin reţelele de socializare.

Nu au fost probleme de semnalat.niî, suge§tii

cluzii, memţiuni Schimb   de   experienţă   între   generaţii    diferite   de
muzicieri,    descoperirea    şi    promovarea    tinerelor
talente,   o   foarte   bună  promovare   a     Clubului   de
Muzică    şi a Casei de Cultuă a Studenţilor la nivelul
Centrului Universitar laşi.

LIst documente, materia]e ataşate

Fotografii de la everiment.

Resp nsabil acţiune Numele şi prenumele: Seinnătua şi stampila:

Romeo Cozma
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Denu ire acţiune Spectacol Folcloric „Mărţişoare Fo]clo rice"

LOcş perioadă de Sala Gaudeamus, Casa de Cultură a Studenţilor din laşi, 4
desra urare martie 2020

Org izator Ansamblul Folcloric Studenţesc „Doina Carapţilor" şi Casa
de Cultură a Studenţilor laşi

Parte er (dacă este cazul) Mass-media locală

Parti ipanţi 80 tineri

Total cheltuieli Olei

Suma decontată din bugetu]
OleiCCS/ CSS Tei

Suma reprezentând

Olei
contri uţia partenerului
(dacă ste cazul)

F=ăE:

Indicatori stabiliţipeobiective
Denumire indicator Standard / Rea]izat

Indicatori ca[itativi Calitatea evenimentului Ridicată"dicată

Indicatori cmtitativi

Număr de participant 80 / 80

E. Număr de sponsori 0/0

E: Număr de voluntari implicaţi 5/5

Indicatori financiari Cheltuieli/participant Olei
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Desc •ere activităţi Casa de Cultură a Studenţilor din laşi a organizat un spectacol
folcloric intitulat  "Mărţişoare folclorice" ce a avut loc
miercuri, 4 martie 2020, începând cu ora 19:00, în Sala
"Gaudeamus" a Casei de Cultură a Studenţilor din laşi.

În luna mărişorului am reunit pe aceeaşi scenă Ansamblul
Folcloric Studenţesc "Doina Carpaţilor" coordonat de dirijoml
Marinică Botea şi coregrafiil Mihaela Cojocaru, Ansambul
Folcloric Studenţesc "Mugurelul", coordonat de lonuţ Timofte

şi coregraf Dr. Cătălin Hiliţanu şi Ansambul Folcloric "Suflet
de român", coordonat de profesor Lili Rădeanu şi instructor
coregraf Dan Nechita.Fiecareansamblua^mcântat publicul cu suite de dansuri din

toate zonele ţării. Soliştii Roxana Cojocam Serea, Luiza
Maria Lauş , Roxana Filip şi lonuţ Timofte au încântat

publicul cu vocile lor.

Rezu tate (pe obiective) 01. Promovarea studenţi]or ce sceana Gaudeamus ce s-au
înscris în sesiunea din octombrie.

R1:  Au  urcat  pe  scena  22  de  studenţi  dansatori,  acestia  au
dansat una din suitele din zona Moldovei. -obiectiv atins

02. Imp]icarea a altor două ansambluri din mediul şcolar
şi universitar din laşi.

R2:    Alături    de   Ansamblul   Folcoric    Studenţesc    „Doina
Caipaţilor",    au    urcat    ^m    cadrul    spectacolului    folcloric

„Mărţişoare  Folclorice",   Ansamblul   „Suflet  de   român"   şi
Ansamblul „Muguelul" al USAMV laşi.

Prom varea acţiunii Promovarea evenimentului s-a realizat cu ajutoml instituţiei, a
dansatorilor dar şi a presei locale.

httDs:/munadimineataiasi.ro/martisoare-folclorice-un-
soectacol-de-exceDtie-t]e-scena-casei-de-cultura-a-

studentilor-din-

A
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iasi/? fl)cl id=IWAR0rullD  Au l Yhc g2f3 YwtMKdoTZIpi
wvikcwa4ksccroLLoa9-MuhoF9IkhttDs://www.facebook.com/events/2724046057702811/

Prob eme/obstacole în
Nu au fost probleme de semnalat.

desfă urarea acţiunii, sugestii

Conc uzii, menţiuni Eveniment cu o continuitate ce merită promovat la fel de mult
ca Şi până acum.

Listăataşa ocumente, materia]ee
Fotografii de la eveniment.

Resp nsabil acţiune Numele şi prenumele:  Semnătură şi ştampilă

Cojocaru Mhaela Dorina

A
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De umire acţiune Spectacol de teatru „Insu]a Femei]or", regia Andrei
Ciobanu

Lo şi perioadă de desfăşurare Martie 2020, Casa de Cultură a Studenţilor din laşi

Or anizator Casa de Cultură a Studenţilor din laşi

Pa ener (dacă este cazu]) Trupa de Teatru Ludic

Pa icipanţi 9 actori,  1 rezizor,  150 spectatori

To cheltuieli Olei

Su a decontată din bugetu] Olei
CC /CCSS Tei

Su a reprezentând contribuţia
Olei

Pa enerului (dacă este cazu])

I

Indicatori stabiliţipeobiective
Denumire indicator Standard / Rea]izat

Indicatori ca]itativi

Calitatea ridicată
100% / 80%100%/100%= prestaţiei artiştilor5.

ăE:E. 1

Calitatea spectacolului

Indicatori cantitativi

Număr de artişti
9/9150/1503/3

E. promovaţiNumărspectatoriNumărspectacole

A
Str.V3sileconta,  nr. 30                                                                  Ţ           0232410615                                                                         E            contact@ccsiasi.ro

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



j„ #,NNE]RE#Ţt, Ş, SpORTULu,                                    q®F §nc„ş[Aş,

|lndi®torifimcimi
Cheltuieli participant                     O lei/ participant

De criere activităţi Patni femei naufiagiate pe o insulă pustie, fără bărbaţi, ^m
ftunte cu Lady Robinson, cu Elen, divo4ata de 5 bărbaţi,Ala-visătoareşialcoolicăşiVenera-odansatoarelabară

aşteaptă cu feprilitate de ani de zile să pice măcar ui bărbat
pe insula lor. In aşteptarea bărbatului, ele fac diferite lucruri
care de care mai ciudate pentru a trece timpul mai repede.Înceledinumă,peinsulăajungebărbatulmultdorit,dar...

surpriză! El nu e atras deloc de femei. Cun vor rezolva cele
patni locuitoare ale insulei situaţia, rămâne de văzut! Toate
acestea în... Insula femeilor!
Spectacolul nu este recomandat persoanelor sub 14 ani!

Re ltate (pe obiective) 01. Promovarea tineri]or artişti

Din distribuţie au făcut parte 9 tineri de la Teatnn Ludic.

02. Rea]izarea a minim două reprezentaţii

S-au realizat trei spectacole de teatn] „Insula Femeilor".

Pro ovarea acţiunii Promovarea  a fost realizată prin  interinediul  platfomelor
online (Facebook şi lnstagram).

Pro ]eme/obstacole^mdesfăşurarea
Nu au fost probleme ^m desfăşuarea evenimentului.acţi nii' sugestii

Con luzii, menţiuni Un eveniment reuşit care ar trebui multiplicat.

List documente, materiale ataşate Fotografii de la eveniment.

Resp nsabil acţiune Numele şi prenumele:            Semnătura şi ştampila:

Referent Cojocaru nfihaela Dorina
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D numire acţiune Workshop Online - Creaţie foto-video

L cşiperioadă de desfăşurai.e Casa de Cultură a Studenţilor laşi,10 iunie -15
decembrie 2020

0 ganizator Clubul de Arte Vizuale „ConcepART" şi Casa de
Cultuă a Studenţilor laşi

P rtener (dacă este cazul) Mass-media locală

P rticipanţi 40 tineri

T ta] che]tuie[i 1.498,59 lei

S ma decontată din
1.498,59 leib etul  CCS/CCSS Tei

Su a reprezentând contribuţia
Olei

Pa eneru]ui (dacă este cazu])

Ia dicatoriiţiunii

Indicatori stabi]iţi pe
Denumire indicator Standard /

obiective Reatizat

Indicatori ca]itativi Calitatea Foarte bună / Foarte
infomaţiilor bună

Indicatori mtitativî Număr  participant 40 / 40

Indicatori finmciari Cheltuieli/participant 37,46 lei

De criere activităţi În perioada  10 iunie -  15 decembrie 2020, Clubul de
Arte Vizuale „ConceptArt" a organizat un workshop
de  fotografie  cu  40  tineri,  unde  au  fost  prezentate
noţiunile   de   bază  în   domeriul   foto   -   video,   iar
studenţii    participanţi    au    acumulat    informaţii    în
domeriul   artelor vizuale.  În uma workshop-ului  sa
organizat   o    serie   de   expoziţii    de   prezentare    a

Al ::rdv7aă':oC6:î:;,' nr 3°                                         :    |  :::::;::::                                             :      ;°wn;a:cş::,S'rao"°



„\`     ,  ,-

ri„ #lNNEILŢfLRŢt, Ş[ SPORTULU]                                          U   §ftc„ş#Şi

lucrărilor  realizate  de  studenţi.  Cuisul  a duat  peste
trei luni unde sau prezentat peste 6 lecţii, cu diferite
teme  şi  genuri din domeniul fotografiei  şi  un număr
de patni expoziţii cu cele mai bune lucrări.

R zu]tate (pe obiective) 01. Realizarea unui workshop on]ine de fotografie
cu un număr de 40 de studenţi;

R1 :  Stimularea creşterii  interesului pentm  fotografie
în rândul tinerilor prin expunerea lucrărilor în cadrul
unui vemisaj.

R2: 4 expoziţii orgarizate.

Pr movarea acţiunii httDs://www.facebook.com/events/99274364787
5188

httDs://www.facebook.com/events/75428771177
5692

httDs://www.facebook.com/events/60805168991
5419

Pracţ bleme/obstaco]e^mdesfăşurarea
Nu au fost probleme de semnalat.unii, sugestii

Co c]uzii, menţiuni Acest  workshop  se  organiza fizic,  dat fiind contetul

pandemic,  am fost nevoiţi  să ţinem cusurile online.
Tinerii înscrişi la cusuri s-au mobilizat şi au realizat
lucrările   în  timp   util  pentni  ar  reali2a  expoziţiile
finale.

Lis ă documente, materia] ataşate Fotografii de la everiment.

Res onsabil acţiune Numele şi prenumele:  Semnătură şi ştampilă

Danîel Moîsii
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De umire acţiune Cupa laşu]ui ]a Mountain Bike

L şi perioadă de desfăşurare 02 - 03 octombrie 2020, Iaşi

Or anizator Casa de Cultură a Studenţilor din  laşi

Pa ener (dacă este cazul) Asociaţia Real Sport laşi

Pa icipanţi 250 participanţi + 50 voluntari

To cheltuieli 500 lei

Su„Te a decontată din bugetu]  CCS/CCSS•„
500 lei

Su a reprezentând contribuţia
OleiPa enerului (dacă este cazu])

=!:ăi: Indicatori stabiliţi pe Denumire
Standard/ Realizatobiective indicator

Indicatori calitativi Calitatea actuluiartistic
Ridicată/ Ridicată

Indicatori cantitativi Număr de tineriparticipanţi
300/300

Indicatori financiari Cheltuieli/participant
1,66 lei

Des rierea ctivităţi rea]izate în Casa   de   Cultmă   a   Studenţilor   din   laşi   a   fost
reprezentată, prin intemediul Clubului Fabrica de
Voluntari,    la    evenimentul    Cupa    laşului    la
Mountain Bike, de către cei 50 de voluntari ce au

participat  la  organizarea    şi  buna  desraşurare  a
evenlmentului.

Re ltate (pe obiective) 1.    250 participanţi

2.    50 de voluntari

Pro ovarea acţiunii Promovarea  a  fost  realizată  prin  intemediul

platfomelor      social      media      (Facebook,

A
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Instagram).

Pro ]eme/obstacole în desfăşurarea Nu  au  fost  probleme    sau  obstacole  care  să  nu
acţi nii, sugestii poata fi rezolvate de către organizatori şi voluntari

la faţa locului.

Co cluzii, menţiuni Ediţia de anul acesta Cupa laşu]ui ]a Mountain
Bilm a fost realizată fără probleme şi au fost atinse
obiectivele         şi    asteptările    organizatorilor    şi

partenerilor.

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

Res onsabil acţiune Numele şi prenumele:   Semnătura şi stmpila:
Catiman Adrian
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D numire acţiune Tabara de Creaţie „ConceptArt" 2020

L şi perioadă de desfăşurare Muncel-Paşcani , octombrie-decembrie

0 ganizator Clubul de Arte Vizuale „ConceptART" şi Casa de
Cultuă a Studenţilor laşi

P rtener (dacă este cazul) Mass-media locală

P rticipanţi 20 tineri

T tal che]tuie[i 10.999,96 lei

S ma decontată din
10.999,96  leib getul  CCS/CCSS Tei

S ma reprezentând contribuţia
Olei

P rtenerului (dacă este cazu])

Ia dicatorii

Indicatori stabiliţi pe
Denuire indicator Standard /

obiective Realizat

Indicatori ca]itativi
Calitateainfomaţiilor

Foarte bună / Foartebuă

ţiunii
fumizate

Indicatori cmtitativi Număr  participant 20

Indicatori fînanciari Cheltuieli/participant 549,998 lei

De criere activităţi Un   număr   de   20   studenţi   sau   implica   activ   în
realizarea a peste 40 de lucrări de pictură şi fotografie
care  au  fost  umărite  online.  La  finalul  taberei  sa
realizat un catalog de prezentare a lucrărilor realizate
în tabără de tinerii studenţi. Tema la fotografie a fost
``Lumina  Rembrandt",  workshop  susţinut  de  Paul

A ::rdv7aos;':oC6:î::,' nr 3°                                        :    |  :::::;::::                                            :      :°;|a:c:::,S'rao"°
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Adrian Chiş.

R zu]tate (pe obiective) 01. Realizarea şi prezentarea a peste 40 de lucrări
rea]izate   de   cei  20   tineri   talentaţi   din   mediu]
universitai. Ieşean.

Rl:   20   tineri   instruiţi   în   domeniul   fotografiei   şi

pictuii;

R2: 40 lucrări realizate.

omovarea acţiunii https://www.facebook.com/events/29037461231
90239

P ob]eme/obstacole în desfăşurarea
Nu au fost probleme de semnalat.ac •unii, sugestii

C nc]uzii, menţiuni Tabăra  de  creaţie  artistică  a  ajuns  la  XIII-a  ediţie
unde   au   participat   studenţi   de   la   Universitatea
Naţională de Arte „George Enescu"Iaşi şi membri de
la la Clubul de Arte Vizuale „ConceptArt". Lucrările
realizate  ^m  tabără  au  avut   ca  temă  de   inspiraţie
mediul natural şi s-a intitulat „Green Mania''.

Li tă documente, material ataşate Fotografii de la eveniment.

Re ponsabil acţiune Numele şi prenumele:  Semnătură şi ştampilă

Danîe] Moisii

A'
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D numire acţiune
Workshop On]ine- Creaţie Pictură, Grafică şi
Desen 2020

L şi perioadă de desfăşurare Casa de Cultură a Studenţilor laşi, septembrie -
decembrie 2020

0 ganizator Clubul de Arte Vizuale „ConceptART", Casa de
Cultuă a Studenţilor laşi

P rtener (dacă este cazu]) Mass-media locală

P rticipanţi 50 tineri

T tal cheltuieli 2.000 lei

S ma decontată din
2.000 lei                                                                                    ,

b getul  CCS/CCSS Tei

S ma reprezentând contribuţia
Olei

P rteneru]ui (dacă es(e cazul)

Ia dicatoriiţiunii

Indicatori stabi]iţi pe
Denumire indicator Standard /

obiective Realizat

Indicatori calitativi
Calitateainfomaţiilorfumizate

Foarte bună / Foartebună

Indicatori cantitativi Număr  participant 50 / 50

Indicatori financiari Cheltuieli/participant 40 lei

A
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D scriere activităţi În  perioada  20  septembrie  -  20  decembrie  20ZO,:)our::|;pe:edţ:Ze:d:Î»Cg°:::ţ":or::zăat#

faeşrL:o:ed;nacuadfiŢstc;r::edneti:ed:ă=]:emâ:nţ:]:rădî:
desen şi grafică, iar studenţii participanţi au acumulăt
Înfomaţîî   şî   ap]îcat   în   domenîuL   arteLor   vîzuauF.
Workshop-ul   sa   concretizat   cu   o   expoziţie   unde
studenţii    si-au    prezentat    lucrările    realizate.     În

perioada 20 septembrie - 20 decembrie 2020, Club+l

::câ:eşYiŢm:;,:,oi:c::tAmri"na=râieza;.ms::esnîi:

nEţ:sefdued:;,s,:;ăi:::ţiep:;:::d|ead,bo:oEid:[i,:cm#[

aplicat aceste  infomaţii în domeniul artelor vizualt.
Workshopui   s-a   concretizat   cu   o   expoziţie   unde
studenţii  au prezentat lucrările realizate.  S-a realiz ) t
un numar de patni  expoziţii  cu  lucrările  obţinute
cadrul workshop-urilor.

Re ltate (pe obiective) R1:  S-au realizat unui  număr de  două workshop-
111

online

R1 : S-au relizat un cus de desen, grafică si un curs

pictuă şi compoziţie;

R3 : 4 expoziţii organizate

Pr movarea acţiunii https://www.facebook.com/CcsnsI/videos/175 11

764624190103

Pr b]eme/obstaco[e în desfăşurarea
Nu au fost probleme de semnalat.

1

ac unii, sugestii

Co cluzii, menţiuni Ne  bucuăm  că  tinerii  au  rămas  la  fel  de  implicaţi

I

chiar dacă worksop-ul s-a desfăşuat online.

A
Str.Vasileconta,nr.30                                                                  T           0232410615                                                                         E            contact@ccsiasi.ro

111!

cod700106,laşi                                                                             F           0232276240                                                                    W          www.ccsiasi.ro







ri„ #lNNE]LTLRyt, Ş. SPOR"LU]                                     © §Hc_şHAş i

Den mire  acţiune Promovarea - Ansamblu] Fo]cloric Studenţesc
Poina Caipaţi]or" - materiale video.

Loc şi perioadă de desfăşurare Casa de Cultură a Studenţilor,  Parcul Grup Satuar
Voevodal, 10 octombrie 2020

Org izator Casa de Cultură a Studenţilor laşi

Pa ener (dacă este cazul) Mass-media locală

Pa `cipanţi
50 de  dansatori din Ansamblul Folcloric Studenţesc

„Doina Carpaţilor"

To cheltuieli 5.500 lei

Su decontată din bugetul
5.500  Iei

CC CCSS Tei

Sum repi.ezentând contribuţia
Olei

part neru]ui (dacă este cazul)

!=:Î.=:

Indicatori stabi]iţipeobiective
Denumire indicator Standard / Rea]izat

Indicatori calitativi Calitatea rezultatului
Foarte ridicat/ Foarteridicat

Indicatori cantitativi

Număr de participantNumărdeumăritori
5010.000

Indicatori financiari Cheltuieli/umăritori 0,55 lei

Desc •ere @ctivităţi
Filmarile   vor   avea   loc   ^m   spaţiu   deschis,   grădina

botanică, se vor filma 5 suite din diferite zone ale ţării.
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Echipa de filmare va fi formată din 4 persoane, se va

filma  în  claritate  4k  cinema,  4  camere,  o  dronă.  În

cadrul   filmărilor   vor  participa   45   de   dansatori   ai

Ansamblului Folcloric Studenţesc „Doina Carpaţilor".   i

Re Itate (pe obiective) Munca   tinerilor   studenţi   dansatori   ai   Ansamblului
Folcloric  Studenţesc  „Doina Carpaţilor" trebuie  să se
vadă la fel de bine precum o şi fac, pasiunea acestora
trebuie transmisă şi prin imagini de calitate şi claritate.
Filmarile   vor   fi   folosite   atât   pentru   promovarea
activităţilor amsamblului dar şi pentru arhiva instituţiei
din care facem parte.

Pro ovarea acţiunii
httDs://www.facebook.com/CCSIASI/httDs://www.facebook.comDoinacarpatilor/

Pro ]eme/obstaco]e ^m desfăşurarea
Nu au fost probleme de semiialat.acţi nii' sugestii

Con luzii, menţiuni Ne bucuăm de faptul că acum munca şi efortul
tinerilor dansatori este pusă corespunzător ^m valoare.

List documente, materia] ataşate
Fotografii de la proiect.

Resp nsabil acţiune Numele şi prenumele:      Senmătura şi stampila:

Cojocaru Mhaela Dorina
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D numire acţiune IAşl GUITAR FESTIVAL EDIŢIA 13

L c şi perioadă de desfăşurare Iaşi,16 octombrie -21 noiembrie 2020

1.
ganizator Casa de Cultuă a Studenţilor laşi

P rtener (dacă este cazu]) Asociaţia Excelenţă pe Portativ

P rticipanţi Tinerii chitarişti din toată ţara cu vârste cuprinse în le

12 şi 22 ani.

T tal che]tuieli 12.618,811ei

S ma decontată din
12.618,81  leib getul  CCS/CCSS Tei

S ma reprezentând contribuţia
Olei

P rtenerului (dacă este cazul)

Ia dicatorii

Indicatori stabiliţi pe
Denumire indicator Standard /

obiective Realizat

Indicatori ca]itativi

Îmbunătăţirea calităţiiinfomaţiilorCalitatea
80%Foarte bună

ţiunii inregistrarilor online

Indicatori cantitativi

Număr de evenimente 3/2

1

Număr de participanţi 40/95

Număr de vizualizări 20.000/70.000

Număr de parteneri 3/3
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Indicatoririnanciari Cheltuieli/participant              132,8295 levparticipan{

D scriere activităţi Casa de Cultuă a Studenţilor din laşi a organizatrm

perioada 16 octombrie -21 noiembrie ediţia XIIl hşi
Guitar Festival editie exclusiv online.

Concursu   Romanian   Guitar   Contest   a   avutl o

i:ri:cr::eppr:rsees[:[ceţ::`es.rae:Ţmcst:=es[262°dc:Ţ]n°e5rin&Vri

:;a:t::ar.eEâuoî=;ădl:cm;=săŢe::tceăidvideolcu1

Înperioada05nov-09novjuriulaalespeceicteautrecut^metapaall-a.i

În-preselecţiilor,juriulaîmpăpitînftnctie(de
vfflîşgor:ao:c[::n:[:6;:2p:::vc„_[2,]T

:: ::t::::]:a[]:-sa_:;:;fi:;:ta: ;°cnocn::::ţL           !

Echipa  de jurizare  a  fost  fomată  din  cei  mai  b+ni

profesori de chitară din ţară:                                            i

Nicupatoi-chitmist,compozitor.profesordechi+a(Bucueşti);

1

Dmiel Dragomirescu - chitarist, profesor de chit4a
(Suceava) ;                                                                                   )

1

Dan  Spînu  -  compozitor.  profesor  de  compozi[ie

(Iaşi)

Cosmin     Culea     -     chitarist,     profesor     chit4ra

(Constanţa)                                                                              |

Horeacrişovan-chitarist,compozitor(Timişoara)!
1

Marius pop -chitarist, compozitor (Oradea)             1

AndeiRoşulescu-chitmist,scriitor(Cluj-Napoca)

A
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Petran   Paveiiuc   -   chitarist,   compozitor,   profesbr

(Iaşi).

Concuenţii  calificaţi  la  cele  2  categorii  au  avut  de
trimis până la data de 21 noiembrie 2021 un material
video în care au trebuit sa filmeze o piesa aleasa de Fi
si o improvizatie pe care au trimis-o membrii juiulpicatreeicu4zileinaintededatalimitadetrimiterela

materialului video.                                                               '
1

La categoria. I                                                                          i
1

Locullarevemt-uiTeodorTeişmu(mai)Locul2areverittânaruluiAnduPiţigoi(Iasi)

Imcul3arevenittffimmclaudiuHmciuc(I*i)|

:ccua]te[8::]eave[:[t ]u] ov[diu Bolocan "ea)          1

Locul 2 a revenit lui ştefan Munteanu (Iaşi)                1
1Locul3arevenitluicristianNicoara(Bucueşti)|

Tot  in  cadrul  festivalului  a  avut  loc  si  un  ateliţr

p|:L:Uo]::Stz°onoamchdLe"p:::eL;::]Lce:rveezr::tt:tiD°mm]:;înisambatape21noiembrielaora19.00.

âci::is::e`siier.:ms.:=escomrieineerasuimhu:e=sap,:stâe3:.edî
subiect.                                                                                                                    11

I

11

Re ultate (pe obiective)
01. Organizarea concursului Romanian Guitar    |Contest,

11
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111

/   S-au înscris 22 de tineri din toata ţara
1

1

o2. Stimularea implicării tinerilor ^m activităţi db
domeniul cultural-artistic;                                           i1

v'   Imp]icareaa30tineriînreaLizarea              1
evenimente]or                                                     i

]:;ţ.Îî]e:Ţ:::e=,°ant:]::r:tutur°ractiuni]Orpropusî
11

Pr movarea acţiunii Evenimentele au fost promovate în mass medeia     [
locală, site-ul instituţiei şi ale partenerilor media,      ,
dar şi în mediul online pe paginile de lnstagram     |

şi  Facebook  ale  Casei  de  Cultură  a  Studenţilor     !
Iaşi.                                                                                                                                      \1

Pr b]eme/obstaco]e^mdesfăşurarea Evenimentele s-au desraşuatonline cu  public           1
ac •unii, sugestii

virtual.                                                                                                          '1
1

Co cluzii, menţiuni Evenimenteleauawtmimpactfoariebmînmedi+On`ine.1

Lis ă documente, matei.ia] ataşate Îmegistrări video din preselecţii şi ambele finale.        |1

R ponsabi] acţiune Numeleşiprenumele: Senmătuăşiştampilă              |

Petru paveliuc                                                                    |1

Al

1

111

1

1
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De umire  acţiune

Înregistrare   audio-suită   Botoşani   -   Ansaml)]u]

Fo[c]oric  Studenţesc  „Doina  Carpaţilor"  al  Casei

de Cu]tură a Studenţilor din laşi

Loc şi perioadă de desfăşurare Casa de Cultuă a Studenţilor, Studio,19 octombrie
2020

0 izator Casa de Cultuă a Studenţilor laşi

Pa ener (dacă este cazu]) Mass-media locală

Pa `cipanţi
15

To cheltuieli 7500 lei

Su a decontată din bugetul 7500  lei
CC /CCSS Tei

Su a reprezentând contribuţia Olei

E:
Indicatori stabiliţi

Denumire indicator Standard / Rea]izat

i:a)®

pe obiective

Indicatori ca]Îtativi Calitatea rezultatului
Foarte ridicat/ Foarte

Î.=:
ridicat

Indîcatori cantitativi

Număr departicipanţiNumărdeascultători

15/1510.000/10.000

Indîcatori fhanciari Cheltuieli/ascultător 0,75 lei

Des riere activităţi În  anul  2019,  patrimoniul  folcloric  al  Ansamblului

Folcloric Studenţesc „Doina Carpaţilor" s-a îmbogăţit

cu o nouă suită din punct de vedere coregrafic,  suită
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montată    de    coregrafa    ansamblului,    subsemnata

Mihaela  Cojocani.  Momentan  suita  de  Botoşani  nu

poate   fi  pusă  ^m   scenă  de   fiecare   dată  în  cadrul

spectacolelor sau festivalurilor unde nu este necesară

prezenţa  orchestrei.  Din  acest  motiv,  este  nevoie  de
^inregistrarea suitei din punct de vedere muzical.

Re Itate (pe obiective) Înregistrarea suitei de Botoşani, rămânerea acesteia în

patrimoniul   ansamblului    şi   Casei   de   Cultuă   a
Studenţilor din laşi şi folosirea acesteia ori de cate ori
este nevoie.

Pro ovarea acţiunii httDs://www.facebook.com/CCSIASI/httDs://www.facebook.comDoinacarpatilor/

Pro leme/obstaco]e în desfăşurarea
Nu au fost probleme de semnalat.

acţi nii, sugestii

Co cluzii, menţiuni Îmegistrarea suitei  s-a realizat cu  succes.  Aceasta va
rămâne   în   patrimoniul   ansamblului   Şi   Casei   de
Cultură a Studenţilor din laşi.

Lis documente, material ataşate Fotografii de la eveniment.

Res onsabil acţiune Numele şi prenumele:      Semnătura şi stampila:

Cojocaru Mihae]a Dorina

A
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implicate 500/200

Număr de participanţi 5000

Număr de vizualizăriNumărdeparteneri 5/5

Indicatori financiari Cheltuieli/participant 4,6 lei

D scriere activităţi Casa de Cultură a Studenţilor din laşi a sărbătorit 63
ani   de  la  înfiinţare.   În  perioada  2-5   noiemb+ie
2020   au   avut   loc   „Zile le   Casei   de   Culturăp
Studenţilor".  În  această  perioadă  v-am  pregătit\ o
serie   de   manifestări   cultural-artistice   ce   au   aht
scopul de a evidenţia rolul pe care instituţia noastrăh_

a avut şi îl are în mediul studenţesc.                             ,

În   perioada   2-5    noiembrie,   în   intervalul   o+ar
\

17:00-20:00  am  aşteptat  tinerii  în  lulius  Mall lla

„Zilele  Bobocului  leşean".  Activitatea desfăşua
'tă

la  „Zilele  Bobocului   leşean"  a  oferit  posibilitatea
tinerilor    să    afle    despre    activităţile    pe    care lle
desfăşuăm    la    Casa   de    Cultuă   a    Studenţil+r.
Reprezentanţii   de   la   cluburile   noastre   au  realizat
ateliere  demonstrative  cu  cei  care  au  trecut  pe  |la
standul „CCS".

Pe 4  noiembrie  2020, de la ora  19:00  a încândt

publicul   cu   o   nouă   premieră   în   regia   Adriăn
Ştefan.  Trupele  Casei  de  Cultură  a  Studenţilor  d,in
Iaşi  şi  partenerii  Academia  Models  şi  Hometown
Dance au prezentat mai multe momente artistice, într-
un spectacol intitulat „Behind the door".

Premiera  a  surprins  momente,  obiceiuri  şi  amintin
petrecute în spatele uşilor cluburilor artistice.

Pe  5  noiembrie  2020, de la ora  18:00  a avut ldc
expoziţia  portret realizată de membrii  clubului  de
arte  vizuale  „ConceptArt".  „Light  Rembrandt"  a
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avut    ca    temă    iluminarea    portretului    ^m    stilul
Rembrandt. Acest stil reproduce în fotografie modul
în care celebrul pictor a redat lumina ^m multe dintre

portretele   sale   şi   se   caracterizează  prin  triunghiul
luminos care se fomează sub ochiul subiectului, pe

partea  mai  puţin  luminată  a  feţei.  Expozanţii  sunt:
Daniel    Moisii,    Gabriel    Popa,    Adrian    Arpinte,
Sebastian   Bîrzu,   Bogdan   Cîmpan,   Casian   Mitu,
Marius   Enache,    Paul    Adrian   Băhnăreanu,    Ana
Teodora Busuioc

R zu]tate (pe obiective) 01. Diversificarea ofertei cultura]e şi de petreceri
a timpu]ui liber pe care Casa de Cultură a
Studenţilor laşi o promovează la nive]u]
studenţHor ieşeni;

/   Realizarea 3 evenimente cultuale02.Stimulareaimp]icăriistudenţi]orîn activităţi

din domeniul cu]tural-artistic;

/   Implicarea a 100 tineri în realizarea
evenimentelor03.Dezvo]tareapersonală a studenţilor fo]osind

metode de educaţie interactive non-formală;

/   Implicarea tinerilor în realizarea momentelor
artistice, ateliere de lucru, workshop foto etc.

Pr movai.ea acţiunii Evenimentele  au  fost promovate în mass media
locală, site-ul instituţiei şi ale partenerilor media,
dar şi în mediul online pe paginile de lnstagram

şi  Facebook  ale  Casei  de  Cultuă  a  Studenţilor
Iaşi.

Pr bleme/obstaco]e în desfăşurarea
Evenimentele s-au desfăşuat online fară public.

acţ unii, sugestii
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C nc]uzii, menţiuni Evenimentele au avut un impact foarte bun în mediul
online.

L stă documente, material ataşate Fotografii de la evenimente.

R sponsabil acţiune Numele şi prenumele: Semnătură şi ştampilă

Diana Mhai
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