RAPORT DE ACTIVITATE
C.C.S. GALAŢI PE ANUL 2019
În anul 2019 Casa de Cultură a Studenţilor Galaţi a desfăşurat un număr de 36 de activităţi
pentru tineret, ţinând cont de Strategia Naţională în domeniul politicii pentru tineret şi programul
de guvernare 2015-2020, având ca beneficiari directi si indirecţi un număr de 45.000 tineri.
Bugetul din subvenţii alocat activităţilor pentru tineret pe anul 2019 a fost de 177,457.000
lei din care s-au cheltuit 160,542.77 lei.
Partenerii Casei de Cultură a Studentilor Galati au fost: Universitatea Dunărea de Jos Galaţi,
Teatru Dramatic Fani Tardini, Teatru Muzical Nae Leonard, Primaria Galati, Fundatia Andreiana
Juventus, Asociaţia Culturală Pacifica
Structurile de tineret cu care Casa de Cultură a Studenţilor Galaţi a colaborat la proiectele de
tineret au fost în număr de 7: Liga Studentilor Galati, AIESEC Galaţi, Societatea Studentilor
Medicinişti Galati, Asociaţia Studenţilor de la Drept, Asociaţia Studenţilor Basarabeni şi
Bucovineni, A.N.O.S.R
Activităţile pentru tineret s-au încadrat în domenii de intervenţie precum educaţie nonformală, incluziune socială, consiliere şi orientare în carieră, muncă şi antreprenoriat, participare
şi voluntariat, sănătate sport şi recreere, la acestea participand un numar de 3500 tineri (elevi,
student, absolventi).
FESTIVALUL NATIONAL STUDENTESC DE MUZICA FOLK “BALADELE
DUNARII”-EDITIA A XXI-A - Festivalul Naţional de Muzică Folk Baladele Dunării, s-a
desfăşurat ăn perioada 31 mai -1 iunie 2019. Prima seara a festivalului (concursul propriu-zis) a
avut loc in Gradina Publica, iar cea de-a doua seara (Gala Laureatilor) - in Sala de Spectacole a
CCS Galati. Organizat de Casa de Cultura a Studentilor Galati, evenimentul a avut ca parteneri
Universitatea Dunarea de Jos Galati, Liga Studentilor Galati, Primaria Galati, Fundatia
Andreiana Juventus, Asociatia Culturala Pacifica.De spectacolul-concurs oferit de participanti si
invitati in cele doua seri ale evenimentului , au beneficiat direct un numar de 3000 persoane.
Buget angajat pe proiect – 23.700 lei din care s-au cheltuit16.664,7 lei.

OLIMP-X - În perioada 18.05. - 23.05.2019, Casa de Cultură a Studenților din Galați în
parteneriat cu Liga Studenților din Galați, Universitatea "Dunărea de Jos" din Galati, Facultatea
de Educație Fizică și Sport au desfasurat proiectul tradițional OLIMP-X, anul acesta competițiile
fiind distribuite pe parcursul a 7 zile.
Proiectul în sine reprezintă o alternativă pentru activităţile cotidiene ale majorităţii studenţilor
din Galaţi, fiind o metodă sportivă de a-şi testa abilităţile, curajul și spiritul de echipă. In cadrul
acestui proiect s-au desfasurat competitii pe echipe sau individual de inot, tenis de camp,tenis cu
piciorul, fotbal, tenis de masa, baschet volei, precum si traseu aplicativ care a pus la incercare
anduranta a 20 de studenti.
Încadrat în pilonul III (sănătate, sport si recreere) proiectul a reunit un numar de 150 de
participanti, studenti ai Universitatii Dunarea de Jos Galati, iar de eveniment s-au bucurat peste
1200 de beneficiari directi si indirecti.
Bugetul alocat evenimentului a fost de 3000 lei din care s-a cheltuit efectiv suma de
2099,61 lei.

GLOBAL VILLAGE - În data de 27.06 2019 Casa de Cultură a Studenților din Galați în
parteneriat cu AIESEC, Universitatea "Dunărea de Jos" din Galati au desfasurat proiectul Global
Village. Acest eveniment a îmbinat diferite culturi, reprezentate de peste 50 de tineri din colțuri
diferite ale lumii, ce vin într-un mediu deschis pentru a împărtăși elemente culturale, preparate
tradiționale și experiențe personale. Sunt tinerii ce au ales să se implice activ în schimbarea
lumii, tineri ce au multe de spus și arătat – inclusiv bunătățuri culinare. Evenimentul a oferit un
mediu deschis, călduros, cu oameni frumoși și fascinanți, exuberanți și ce așteaptă cu entuziasm
să cunoască persoane noi. Incadrat in pilonul I (cultura si educatie non-formala) proiectul a
reunit un numar de 50 de participant, studenti ai Universitatii Dunarea de Jos Galati, iar de
eveniment s-au bucurat peste 1000 de beneficiari directi si indirecti.
Bugetul alocat evenimentului a fost de 1300 lei din care s-a cheltuit efectiv suma de
1199,65 lei.

TOAMNA CULTURALA STUDENTEASCA - În data de 8-10.10.2019 Casa de Cultură a
Studenților in parteneriat cu Liga Studenților din Galați și Universitatea "Dunărea de Jos" din
Galati, a desfășurat proiectul Toamna Culturala Studenteasca. In cadrul acestui eveniment au
avut loc dezbateri şi discuții pe teme de interes pentru studeţi. În continuarea evenimentului,
începând cu orele 23.00, a fost organizat tradiționalul concert al trupei „Paraziții” Avand ca
prioritate participarea si voluntariatul proiectul a reunit un numar de 500 de participanti, studenti
ai Universitatii Dunarea de Jos Galati, iar de eveniment s-au bucurat peste 5000 de beneficiari
directi si indirecti.
Bugetul alocat evenimentului a fost de 15000 lei din care s-a cheltuit efectiv suma de
7475.13 lei.

FESTIVALUL NATIONAL STUDENTESC DE TEATRU CONTEMPORAN
“ACTFEST” - Casa de Cultură a Studenţilor Galaţi, având scopul asumat de a susţine, promova
şi stimula potenţialul artistic studenţesc, organizează – în domeniul teatrului – această
manifestare cultural artistică, la nivel naţional, sub formă de competiţie, la care participă trupe de
teatru de amatori, regizori si scenaristi artiști ce activează sau colaborează în cadrul Caselor de
Cultură Studenţeşti din țară. Editia din 2019 a evenimentului s-a desfasurat in perioada 14-16
iunie 2019. Festivalul Naţional Studenţesc de Teatru ”ActFest” s-a desfaşurat pe categoria
“Amatori” pe următoarele secţiuni: interpretare (monolog, sceneta, piesa de teatru) si creatie.
Numărul de participanți direcți a fost de 120 de persoane(studenți, elevi și alte categorii)
iar beneficiari indirecți în număr de 1500.
Bugetul alocat în 2019 pentru acest eveniment a fost 24.500 lei din care s-au cheltuit
21.096,84 lei .

ZIUA INTERNAŢIONALĂ A STUDENTULUI
Evenimentul a avut loc in data de 17 noiembrie 2019. Workshop de informare asupra
drepturilor şi obligaţiilor studenţilor.
Participanţi 150 beneficiari 1500
Buget alocat 2650 lei, buget cheltuit 1499,66 lei
EDUMED - Proiectul „EDUMED”, organizat de Casa de Cultură a Studenților Galați, în
parteneriat cu Societatea Studenților Mediciniști Galați (SSMG), și Facultatea de MedIcină și
Farmacie din cadrul Universității “Dunărea de Jos” din Galați s-a desfășurat sub forma unui
workshop în data de 17.11.2019.
Locație- Facultatea de Medicină și Farmacie din Galați, Corp CDT, sala 1.7 și 11.8.

Workshopul a fost susținut de echipe din Centrul pentru Dezvoltarea Resurselor umane „For
LIFE”, din dorinta de a veni in intampinarea nevoilor de formare profesionala a personalului din
domeniul medical.
Grup țintă: Studenții din Facultatea de Medicină și Farmacie din anii I, II și III, de la
specializările medicină generală, asistență medicală generală, farmacie, moașe și medicină
dentară.
Bugetul alocat în 2019 pentru acest eveniment a fost 6.695 lei din care s-au cheltuit
6.694 lei .

S’LIVE ROCK - Organizat de Casa de Cultura a Studentilor Galati, Festivalul Studentesc de
Muzica Rock “S’live rock”, ajuns la cea de-a IX-a editie, este un eveniment cu caracter
necompetitional, avand ca scop dezvoltarea schimbului cultural si de experienta artistica intre
tinerii interpreti de muzica rock.In cadrul editiei 2019 a evenimentului au concertat trupe tinere
de muzica rock, afiliate Caselor de Cultura din Galati si Iasi . In final trupa invitată: Trooper, a
incantat publicul timp de aproape doua ore, in Clubul Daily, locatia de desfasurare a
evenimentului. Incadrat in pilonul I, evenimentul a atins obiectivele propuse, anume facilitarea
accesului tinerilor la cultura, promovarea si sustinerea acestora - prin oferirea catre publicul tanar
a unui spectacol de inalta prestatie artistica oferit de participantii din partea Caselor de Cultura
dar si de invitatii conacrati. Proiectul a reunit un numar de 25 de participanti, iar de eveniment sau bucurat peste 700 de beneficiari directi si indirecti.
Bugetul alocat evenimentului a fost de 11.970 lei din care s-a cheltuit efectiv suma de
10.911 lei.

FESTIVALUL NATIONAL STUDENTESC DE MODA “EXTRAVAGANCE” - Casa de
Cultură a Studenţilor Galaţi, având scopul asumat de a susţine, promova şi stimula potenţialul
artistic studenţesc, organizează – în domeniul modei – această manifestare cultural artistică, la
nivel naţional, sub formă de competiţie, la care participă trupe de modele, designeri, hair-styliști
și make-up artiști ce activează sau colaborează în cadrul Caselor de Cultură Studenţeşti din țară.
Festivalul s-a desfasurat in perioada 13-15 decembrie 2019.
Numărul de participanți direcți a fost de 200 de persoane(studenți, elevi și alte categorii)
iar beneficiari indirecți în număr de 1000 persoane.
Bugetul angajat pe proiect - 28.200 lei din care s-au cheltuit 24,117,42 lei

BALUL BOBOCILOR - Balul Bobocilor, ed. a XXIII-a, s-a desfasurat in data de 4 dec. 2019,
cand a avut loc spectacolul propriuzis de desemnare a titlului de Miss si Mister Boboc, dar si pe
parcursul a sase saptamani de pregatiri ce au precedat evenimentul. Spectacolul in sine a
prezentat activitatile bobocilor pe parcursul celor sase saptamani de pregatire, dar si momente
artistice de teatru, dans pregatite de participant. Anul acesta cei 24 participanti au fost supusi
unor probe ce le-au testat rezistenta fizica si psihica, perioada in care au avut loc filmari in
diferite locatii din Galati, dar si din tara . Evenimentul organizat de Casa de Cultura a Studentilor
Galati a avut ca parteneri Universitatea „Dunarea de Jos” din Galati si Liga Studentilor Galati.
Pregatirile pentru eveniment au avut loc pe parcursul a sase saptamani in spatiile Casei de
Cultura a Studentilor Galati (coregrafii, momente personale), Univ. Dunarea de Jos Galati si
Campusul universitar “Al. I. Cuza”. La eveniment au participat un numar de 24 studenti,
beneficiarii directi si indirecti fiind in numar de 1500 persoane.
Bugetul alocat proiectului a fost de 13.980 lei din care s-au cheltuit efectiv 12.656,73 lei
lei.

MEDINFO - _ Proiectul „Medinfo”, organizat de Casa de Cultură a Studenților Galați, în
parteneriat cu Societatea Studenților Mediciniști Galați (SSMG) s-a desfășurat in data de
6 noiembrie 2019. Sesiunile de informare organizate în cadrul proiectului MEDinfo au avut un
real succes mai ales pentru studenții din anul 1, care au fost interesați de oportunitățile de care
pot beneficia în mediul universitar și în materie de voluntariat.
Buget angajat pe proiect 1.300 lei si cheltuit in 1297,46 lei

YOUTH SPEAK FORUM – În data de 23 noiembrie 2019, în Sala Aula Magna a Universității
Dunărea de Jos din Galati s-a desfasurat proiectul Youth speek forum.
Organizator: Casa de Cultura a Studentilor Galati
Partener: voluntari AIESEC
Proiectul a venit în sprijinul tinerilor studenți cu dorința de a-i învața să cunoască
oportunitatile oferite de angajatori, prin workshopuri tinute de companiile prezente, fiecare
având tematica specifica companiei. Evenimentul a avut ca beneficiari directi 200 si indiecti
1500.
Bugetul alocat proiectului a fost de1.200 lei din care s-au cheltuit efectiv 1196,48 lei.

PRETUIESTE VIATA!- Proiectul „Prețuiește viața”, organizat de Casa de Cultură a
Studenților Galați, în parteneriat cu Societatea Studenților Mediciniști Galați (SSMG) s-a
desfășurat în două etape : în data de 18 octombrie şi 21 octombrie 2019
- prima etapă derulată în licee - noţiuni de prim ajutor. Sub formă de atelier, elevii au primit
suport teoretic şi practic de la voluntarii din SSMG. Au primit notiuni teoretice de : evaluarea
victimei, verificarea respiraţie prin metoda PAS, eliberarea cailor aeriene, palparea corecta a
pulsului, compresiuni toracice, respiraţie artificială (tehnici în caz de stop cardiorespirator),
măsurarea tensiunii arteriale, masurarea glicemiei, prezentarea trusei de prim ajutor. După
iniţierea teoretică în cursurile de prim ajutor, elevii au exersat practic noţiunile, îndrumaţi de
studenţii de la SSMG.
- a doua etapă s-a adresat studenţilor, sub foma a două ateliere, prin intermediul cărora studenții
au aflat numerose informații din sfera acordării primului ajutor,
Locație- Casa de Cultură a Studenţilor Galaţi
Cursurile au fost susținute de echipe de voluntari ai SSMG, studenți la Facultatea de Medicină și
Farmacie din cadrul Universității „Dunărea de Jos” Galați, ce au cunoștințe în domeniu

dobândite atât din facultate, cât și în urma unor cursuri de pregătire și stagii de voluntariat la
Serviciul Județean de Ambulanță Galați. Cursurile au avut parte teoretică dar și parte practică.
Toți studenții participanţii au avut posibilitatea de a exersa manevrele învățate, primind diplomă
de participare semnată de CCS Galaţi şi SSMG
Proiectul a avut un buget de 1400 lei, din care s-a cheltui 1375,11 lei, pentru materiale
paramedicale (care să sprijine noţiunile toretice şi practice de prim ajutor) şi material .

ADMITERE ÎN PROFESIE – Casa de Cultura a Studentilor Galati, in parteneriat cu Clubul
Studenţilor de la Drept, a organizat in data de 26 noiembrie 2019 o dezbatere cu tema cum să
reuşeşti în carieră. Evenimentul a avut ca beneficiari directi 45 si indiecti un numar de 100
persoane,
Bugetul alocat şi cheltuit al proiectului a fost de 595 lei .

ETICA SI NONDISCRIMINARE - Casa de Cultură a Studenţilor Galaţi a organizat, în
parteneriat cu Facultatea de Stiinte Juridice, Sociale şi Politice în data de 30 octombrie 2019, o
dezbatere cu tema Etică şi Nondiscriminare, la care au participat studenţi ai Universităţii
„Dunărea de Jos” din Galaţi şi din organizaţiile studenţeşti din Universitatea „Dunărea de Jos”
din Galaţi.
150 participanţi / 500 beneficiari
Buget angajat pe proiect a fost de 2450 lei din care s-a cheltuit suma de 1262,43 lei.

STUDENŢIADA – 07.12.2019. Organizat de Casa de Cultura a Studentilor Galati, evenimentul
a avut ca scop dezvoltarea schimbului cultural si de experienta artistica intre tineri. Incadrat in
pilonul I (cultura si educatie non formala), evenimentul a atins obiectivele propuse, anume
facilitarea accesului tinerilor la cultura, promovarea si sustinerea acestora Proiectul a reunit un
numar de 200 de participanti, iar de eveniment s-au bucurat peste 2500 de beneficiari directi si
indirecti.
Bugetul alocat evenimentului a fost de 7500 lei din care s-a cheltuit efectiv suma de
6822,55 lei .
Republica Moldova şi Transnistria în contextul vecinătăţii estice a Romaniei
13-14 decembrie 2019
Serii de conferinţe, dezbateri, mese rotunde cu participarea catedrei de drept, Ştiinţe Politice şi
Relaţii Internaţionale în care s-au analizat oportunitatea şi necesitatea creerii unei reţele
transnaţionale de cooperare academica
Participăanţi 50 beneficiari 1000
Bugetul alocat şi cheltuit 480 lei
CONCERTUL DE CRACIUN - 17 DECEMBRIE 2019. Organizat anual de Casa de Cultura a
Studentilor Galati, Concertul de Craciun este un eveniment oferit de institutia noastra tuturor
partenerilor si colaboratorilor dar si tinerilor implicate in activitatile noastre culturale, artistice,
educative sau sportive.Evenimentul a fost un spectacol sustinut de Nicu Alifantis .Concertul a
avut loc, in Sala D3 a Universitatii Dunarea de Jos Galati, Evenimentul a avut ca beneficiari

directi si indiecti un numar de 1200 persoane, in special elevi si studenti dar si alte categorii de
persoane.
Bugetul alocat proiectului a fost de
11,759.0 lei din care s-au
cheltuit efectiv 11,161. lei

PARTICIPĂRI LA FESTIVALURILE NAŢIONALE STUDENŢEŞTI –Solistii, trupele si
formatiile afiliate Casei de Cultura a Studentilor Galati au participat la festivalurile si
conscursurile organizate de Casele de Cultura Studentesti din tara.
Bugetul alocat participarilor nationale a fost de 5.000 lei din care s-a cheltuit suma de
2648 lei.
PAŞI IN CUNOASTERE
În data de 11 mai şi în data de 20 mai 2019 , în Sala Studio a Casei de Cultura a Studentilor
Galati, s-a desfasurat proiectul Pasi in cunoastere.
Organizator: Casa de Cultura a Studentilor Galati
Partener: AIESEC
Proiectul a venit în sprijinul tinerilor(elevi şi studenți) cu dorința de a-i învața să se cunoască să
cunoască oportunitatile oferite de viaţă, prin educaţia nonformala şi implicarea în voluntariat.
Proiectul a avut un buget de 1.140 lei din care s-au cheltuit 1.140 lei.

PRIN STUDENŢI, PENTRU STUDENŢI:DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR
TRANSVERSALE ALE STUDENŢILOR DIN ROMĂNIA PRIN INTERMEDIUL
ORGANIZAŢIILOR STUDENŢEŞTI - 31.10-03.11 2019 şi 06-08.12.2019

Activitatea din proiect a fost structurata in 4 mari direcţii, astfel, la nivelul proiectului s-au
desfaşurat 4 activităţi majore:
A1 - Au fost dezvoltate abilităţile de gestionare a resurselor umane , îmbunătăţite abilităţile de
management al conflictului.
A2 - Au fost imbunătăţite abilităţile de negociere şi relaţionare cu partenerii din mediul privat si
au fost imbunătăţite abilităţile de scriere a proiectelor de finanţare nerambursabila pe un formular
standard.
A3 - Au fost imbunătăţite abilităţile de a influenta deciziile la nivel de universitate.
A4 - Au fost imbunătăţite abilităţile de comunicare publică, abilitati de utilizare a programelor de
editare grafica si abilitati de realizare si administrare a site-urilor de promovre a org, studenţesti.
Bugetul alocat a fost de 29.957 lei din care s-a cheltuit suma de 29.950 lei.

Alte proiecte la care CCS Galaţi a participat ca partener în anul 2019 (nesubvenţionate).

Step One Dance
Evenimentul a avut loc in data de 02.03.2019
Atelierul de chitară
Evenimentul a avut loc in data de 05-20.03.2019
Festivalul Zilele Basarabiei
Evenimentul a avut loc in 25-31.03.2019
Târg de intership-uri
Evenimentul a avut loc in data 09-10.2019

Un zâmbet de sărbători
Evenimentul a avut loc in data 08-20.04.2019
FII VOLUNTAR DE ZIUA PĂMÂNTULUI
Evenimentul a avut loc in data de 22 APRILIE 2019
Public Step Dance Contest
Evenimentul a avut loc in data de19.05.2019
Bucurie în mişcare
Evenimentul a avut loc in perioada 18-19.05.2019
Zona liberă de neocomunism
Evenimentul a avut loc in perioada 13 iunie.2019
Galati Summer University
Evenimentul a avut loc in perioada 17-31 iulie 2019, a fost un proiect educational pentru elevi .
Festival de sah Pro Logos
Evenimentul a avut loc in data de 09-11 august 2019.
Mişcare şi curăţenie în pădure
Evenimentul a avut loc in data de 21 septembrie 2019.
Prietenii Vieţei Libere
Evenimentul a avut loc in data de 11 decembrie 2019.

