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În anul 2021 Casa de Cultură a Studenţilor Galaţi a desfăşurat un număr de 16 activităţi pentru 

tineret, tinând cont de prioritățile pentru zona de tineret din cadrul Programului de guvernare 2020-

2024, având ca participanți un număr de 415 și beneficiari directi 2087 şi indirecţi un număr de 

5850 tineri. 

Bugetul din subventii alocat activităţilor pentru tineret pe anul 2021 a fost de 106,935.00 lei 

din care s-au cheltuit 88,398.47 lei iar pentru activitatea de tabere studentesti, bugetul alocat a fost 

de 148,685.00 lei din care s-a cheltuit 129,199.32 lei, diferenta de 19,485.68 lei s-a facut retur in 

contul de subventii al M.T.S. 

 

FESTIVALUL NATIONAL STUDENTESC DE MUZICA FOLK “BALADELE 

DUNARII”-EDITIA A XXIII-A - Festivalul Naţional de Muzică Folk Baladele Dunării, s-a 

desfăşurat în perioada 26-27 iunie 2021. Concursul a avut loc în Sala de Spectacole a CCS Galaţi. 

Organizat de Casa de Cultură a Studenţilor Galaţi, evenimentul a avut ca parteneri Liga Studenţilor 

din Galaţi şi UVSAR. Au concertat în închiderea festivalului Emeric Imre și Ducu Bertzi.  

 Buget angajat pe proiect – 14.000 lei din care s-au cheltuit 11.754,61 lei. Finanţare MTS 

  

 



  

 

S’LIVE ROCK - Organizat în data de 25 septembrie 2021, de Casa de Cultură a 

Studenţilor Galaţi, Festivalul Studenţesc de Muzică Rock “S’live rock”, ajuns la cea de-a XII-a 

ediţie, este un eveniment cu caracter necompetiţional, având ca scop dezvoltarea schimbului 

cultural şi de experientă artistică între tinerii interpreţi de muzică rock şi s-a desfăşurat în locația 

Versus Pub. În cadrul ediţiei 2021 a evenimentului au concertat  trupe tinere de muzică rock, 

afiliate Caselor de Cultură din Galaţi si Iași finalizat cu recital susâinut de Gîndul Mîței- Moldova. 

Încadrat în pilonul Cultură şi educaţie nonformală, evenimentul a atins obiectivele propuse, anume 

facilitarea accesului tinerilor la cultură.  Proiectul a reunit un număr de 20 de participanţi, iar de 

eveniment s-au bucurat peste 1000 de beneficiari direcţi si indirecţi. 

Bugetul alocat evenimentului a fost de 13.096,80 lei din care s-a cheltuit efectiv suma de 

12189,4 lei. Finanţare MTS 

 

  

 

 

 

 



  

 

PODCAST CULTURAL STUDENŢESC – emisiuni online cu invitaţi care s-au remarcat 

în diferite domenii (social, cultural, sportiv); Încadrat în pilonul Cultură și educație 

nonformală(Susţinerea diversităţii culturale si accesului la cultură) activitatea a avut în perioada 

iulie -  decembrie 2021 un număr de 4 podcasturi cu următorii invitați: Iulia Gușatu- multiplă 

laureată la concursuri de folk, Andrei Bușilă – interpret muzică rock, Ducu Bertzi – cantautor folk  

și trupa Fără Zahăr.  

Proiectul a reunit un număr de 7 de participanţi,  iar de eveniment s-au bucurat peste 800 

de beneficiari direcţi si indirecţi. 

 

Buget alocat - 5000 lei din care s-a cheltuit efectiv suma de 2.913,31 lei.  

  

 

 GO GLOBAL - În data de 13 noiembrie 2021 Casa de Cultură a Studenților din Galați în 

parteneriat cu AIESEC, a desfasurat proiectul Go Global. Întrucât contextul actual a făcut 

călătoriile mai puțin accesibile pentru unii dintre noi, Go Global with Global Volunteer - este un 

eveniment online, organizat de CCS Galaţi si voluntari AIESEC Galaţi, care își propune să te facă 

să trăiești emoțiile și entuziasmul personelor care călătoresc și aduc un impact în comunitate. 

Având domeniul principal de intervenţie promovarea participării, a voluntariatului, educaţiei 

civice şi implicării sociale proiectul a reunit un numar de 25 de participanti,  iar de eveniment au 

beneficiat peste 500 de beneficiari directi si indirecti.  

Bugetul alocat evenimentului a fost de 1.500,00 lei din care s-a cheltuit efectiv 

suma de 1.497,94 lei. 

 

 

 

   



  

  

 

 

 

       TOAMNA CULTURALĂ STUDENTEASCĂ - În data de 9 octombrie 2021 Casa de 

Cultură a Studenților în parteneriat cu Liga Studenților din Galați și Universitatea "Dunărea de 

Jos" din Galati, a desfășurat proiectul Toamna Culturală Studenţească. În cadrul acestui 

eveniment a avut loc o şedinţă festivă care a reunit foşti şi actuali membri ai Ligii Studenţilor 

Galaţi. Avand ca prioritate participarea si voluntariatul proiectul a reunit un numar de 30 de 

participanti, studenti ai Universitatii Dunarea de Jos Galati, iar de eveniment s-au bucurat peste 

800 de beneficiari directi si indirecti. 

Bugetul alocat evenimentului a fost de 6.574,15 lei din care s-a cheltuit efectiv suma de 

6.574,15 lei . 

  

        



  

 

 

FESTIVALUL NAȚIONAL STUDENȚESC DE TEATRU CONTEMPORAN 

“Actfest” reprezintă manifestarea cultural artistică de gen la nivel naţional, sub formă de 

competiţie, la care participă trupe de teatru afiliate  Caselor de Cultură Studenţeşti. Organizarea 

acestei manifestări are ca scop afirmarea şi stimularea potenţialului artistic studenţesc în domeniul 

creaţiei şi interpretării teatrale. Casa de Cultură a Studenţilor Galaţi a organizat în perioada 08-09  



  

 

octombrie 2021, Festivalul Naţional Studenţesc de Teatru Contemporan ”ActFest”, ediţia a VIII-

a. Festivalul a fost structurat pe două  categorii: “Amatori” şi  “Şcoli de teatru” Au participat 

trupe de teatru din următoarele centre universitare: Galaţi şi Ploieşti. Numărul de participanți a 

fost de 36  iar participanți direcți și indirecți 327. 

Bugetul alocat evenimentului a fost de 21.195,00lei lei din care s-a cheltuit efectiv suma de 

10.397,56 lei . 

 

MEDINFO   - Proiectul „Medinfo”, organizat online de Casa de Cultură a Studenților 

Galați, în parteneriat cu Societatea Studenților Mediciniști Galați (SSMG)  s-a desfășurat în 

perioada 27 octombrie 2021. MedInfo 2021 s-a desfășurat pe platforma Google Meet, împreună  

 

 



  

 

cu lectorul Bogdan Mihai Istrate, activist și manager al programelor HIV/SIDA din partea 

Asociației Semper Musica și Ana Maria Țuțu, studentă în anul V la Universitatea de Medicină și 

Farmacie “Carol Davila” București. Tema conferinței de anul acesta a fost: “Rolul studenților la 

medicină în facilitarea accesului tinerilor la educație pentru prevenirea HIV și a altor infecții cu 

transmitere sexuală”. Participanti :30 iar beneficiari direcţi şi indirecţi 400 

Buget angajat pe proiect:  2.000 lei si cheltuit: 1.813,08 lei 

 

CREATE YOUR STORY - În data de 26 noiembrie 2021, Casa de Cultură a Studenților 

din Galați în parteneriat cu AIESEC, a desfasurat proiectul Create your story- online. Create your 

story este un eveniment creat impreuna cu Facultatea de Litere, si are ca scop prezentarea 

oportunitatilor de internship in domenii precum copywritting si de invatamant a studentilor. 

Acestia vor avea ocazia de a-şi lărgi cunoştiţele direct de la  specialişti, care au trecut prin astfel 

de experiente..Având domeniul principal de intervenţie promovarea participării, a voluntariatului, 

educaţiei civice şi implicării sociale proiectul a reunit un numar de 25 de participanti,  iar de 

eveniment au beneficiat peste 500 de beneficiari directi si indirecti.  

Bugetul alocat evenimentului a fost de 1.000,00 lei din care s-a cheltuit efectiv suma de 

791,41lei.

 

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 data de 20 noiembrie 2021. 



  

 

Au fost prezentate noţiuni de prim ajutor. Sub formă de atelier, participanţiii 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, participanţii au exersat practic noţiunile, îndrumaţi de studenţii de 

la   SSMG pe manechine  Participanti :60 iar beneficiari direcţi şi indirecţi 400.Locație- Casa de 

Cultură a Studenţilor Galaţi  

  Proiectul a avut un buget de 2.800 lei, din care s-a cheltui 2.559,249lei, 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 și Administrație Publică, a organizat online in data de 16 noiembrie și 13 

decembrie 2021 o dezbatere cu tema cum să reuşeşti în carieră. 



  

 

Prioritate; Munca si antreprenoriat, Scop: orientarea/dezvoltarea cunostintelor privind domeniile 

profesionale de interes in randul studentilor. Obiective: Facilitarea accesului studenţilor la 

oportunitati profesionale specifice 

   Evenimentul a avut ca 40 de participanți și  beneficiari directi  si indiecti un numar de 500 

persoane,  

Bugetul alocat:1.500 lei şi cheltuit al proiectului a fost de 1.355,65 lei 

 

 

      

ABC-ul carierei tale - În data de 30 octombrie 2021 Casa de Cultură a Studenților din Galați 

în parteneriat cu AIESEC, a desfasurat proiectul ABC-ul carierei tale- online. ABC-ul Carierei 

Tale este un eveniment la nivel local in care dorim să contribuim la performanța studenților din 

Universitatea Dunărea de Jos.Desfășurarea evenimentului: 

În cadrul evenimentului am avut invitați specialiști în Resurse umane, dar și în alte domenii 

de interes pentru studenți precum Marketing, IT, Finanțe sau Business. Astfel, participanții au 

putut afla care este perspectiva specialiştilor din resurse umane, dar și oportunitatile de internship 

în domeniile lor. Când s-au înscris la eveniment, participanții au trimis CV-urile lor şi au primit 

feedback asupra acestuia.Având domeniul principal de intervenţie promovarea participării, a  



  

 

voluntariatului, educaţiei civice şi implicării sociale proiectul a reunit un numar de 25 de 

participanti,  iar de eveniment au beneficiat peste 400 de beneficiari directi si indirecti.  

 

Bugetul alocat evenimentului a fost de 2.500,00 lei din care s-a cheltuit efectiv suma de 

2.284,8 lei.  

 

 

 

 

 

 

 

EDUMED  -    Proiectul „Edumed”, organizat  de Casa de Cultură a Studenților Galați, în 

parteneriat cu Societatea Studenților Mediciniști Galați (SSMG)  s-a desfășurat în data de 4 

decembrie 2021 .Avînd ca prioritate: Muncă şi antreprenoriat,  

Scop: Dezvoltarea profesionala a studentilor,Obiective: Facilitarea accesului tinerilor la 

formare profesională prin Insusirea tehnicilor clinice de baza/diagnosticare 

Descriere activități: Tehnicile clinice de baza- sunt subiectul acestui stagiu de pregatire 

profesională pentru studenţii Facultăţii de medicină din Galaţi.Pentru practica pe simulatoare se 

creeaza 8 grupe și 8 stații de lucru. Fiecare grupă  efectuează manevre practice pe câte un simulator 

medical (conform tematicii) timp de 1 oră, după care se vor  schimba posturile de lucru până când 

participanții au trecut prin toate cele 8 stații.”. Participanti :46 iar beneficiari direcţi şi indirecţi 

380. Buget angajat pe proiect:  13.000 lei si cheltuit: 12.259,82 lei 



  

 

 

 

  

ZIUA INTERNAŢIONALĂ A STUDENTULUI – 12 decembrie 2021, spectacol de 

muzică și stand-up comedy - Comedie Amăruie, susținut de trupa Fără Zahar. Participanți: 15 iar 

beneficiari direcți și indirecți: 600. Buget alocat – 20.000 lei și cheltuit 20.000 lei 



  

  

 

THAT’S US – creație digitală cu participarea trupelor CCS Galaţi. Participanți: 15 iar beneficiari 

direcți și indirecți: 400.  Buget alocat: 3.000 și cheltuit 1.406,66 lei  

 

 

      



  

 

PARTICIPARI LA FESTIVALURILE NATIONALE STUDENTESTI – Solistii, trupele si 

formatiile afiliate  Casei de Cultura a Studentilor Galati au participat fizic sau online la  

festivalurile si conscursurile organizate de Casele de Cultura Studentesti din tara. 

Part. Festivalul de creatie Vestimentara ArtEast , Iasi – 2 premii; 

O participare online la Festivalul de Teatru Seri in lumea Thaliei - Ploiesti; 10 participanți, - 8 

premii; 

Participare la Concursul National University Fotomodel Romania, Brașov – 2 premii 

Bugetul alocat participarilor nationale a fost de 3.000 lei din care s-a cheltuit  suma de 

581,56 lei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Pentru celelalte activitati ale Casei de Cultura a Studentilor Galati, pe anul 2021, a fost alocat 

un buget de 1,231,032.00 lei, reprezentand:  

- credite bugetare pentru cheltuieli de personal de 1,016,930.00 lei din care s-au cheltuit 

990,126.00 lei;  

- credite bugetare pentru bunuri si servicii de 214,102,00 lei din care s-au cheltuit 143,169.00 

lei, conform executiei bugetare anexate prezentului raport. 

In luna ianuarie a anului 2022 a fost alocat un buget din subventii pentru cheltuieli de personal 

de 84,744.00 lei din care s-a cheltuit 77,625.00 lei. 

Patrimoniul Casei de Cultura a Studentilor Galati este compus din: cladire administrativa 2 

corpuri in valoare de 8,083,026.00 lei si teren aferent in valoare de 2,154,238.00 lei (neintabulate) 

apartinand domeniului public al statului si active fixe in valoare de 195,726.00 lei, reprezentand 

instalatii tehnice, echipamente, mijloace de transport si mobilier. 

Partenerii Casei de Cultură a Studenţilor Galaţi au fost: Universitatea Dunărea de Jos Galaţi , 

Primăria Galaţi, Teatru Dramatic Fani Tardini.  

 Structurile de tineret cu care Casa de Cultură a Studenţilor Galaţi a colaborat la proiectele 

de tineret pe anul 2021 au fost: Liga Studentilor din Galati, AIESEC Galaţi, Societatea 

Studentilor  Medicinişti Galati, Clubul Studenţilor de la Drept și Administratie Publică. 

 Activităţile pentru tineret s-au încadrat în domenii de intervenţie precum Cultură şi 

educaţie nonformală, sănătate sport şi recreere, consiliere şi orientare în carieră,promovarea 

participării, a voluntariatului, educaţiei civice şi implicării sociale, ocupare şi antreprenoriat, 

educaţie pentru sănătate, participare şi voluntariat. 

 


