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Raport de activitate pentru anul 2022
al Casei de Cultura a Studentilor Pitesti

Casa de Cultura a Studentilor este o institutie publica cu personalitate juridica,  aflata in subordinea

Ministerului Familiei Tineretului si Egalitatii de Sanse .

•   Obiectul principal de activitate:

-  organizarea  si  desfasurarea  actiunilor cultural  -  artistice,  distractive,  educative,  turistice  inteme,

sportive, de agrement precum si alte servicii pentru tineri si studenti.

•   Atributii principale in realizarea obiectului de activitate:

- promoveaza si desfasoara activitati culturale si artistice specifice, manifestari sportive si turistice,

educative, recreativ - distractive, de transport si de agrement;

- initiaza si organizeaza cercuri artistice pentru tineri si studenti;

-  asigura participarea tinerilor si  studentilor in conceperea  si organizarea manifestarilor sportive  si

manifestarilor  cultuale  si  artistice  specifice,  manifestarilor  sportive  si  turistice,  educative,  recreativ-

distractive si de agrement;

- asigura desfasuarea activitatii fomatiilor artistice studentesti;

•   Conducerea casei de cultura a studenti[or est'e asigurata de catre consiliul de administratie si de catre

director,  numit  prin  ordin  al  ministrului  Ministrului  Familiei  Tineretului  si  Egalitatii  de  Sanse,  in
confomitate cu prevederile art.4 din HG nr.801/2004
•   Modul   de   organizare   a   consiliului   de   administratie   si   atributiile   acestuia   se   stabilesc   prin

Regulamentul  de  Organizare  si  Functionare  a casei  de  cultura  a  studentilor.  Consiliul  de  administratie
are  rol  de  decizie  asupra  Calendarului  de  activitati   si   a  celorlalte   servicii  destinate  cu  precadere
studentilor.
•   Conducerea operativa a activitatii casei de cultura a studentilor este asigurata de director. Acesta duce

la indeplinire deciziile consiliului de administratie, cu respectarea prevederilor legale.
•   Directorul  prezinta  anual  spre  aprobare  consiliului  de  administratie  un  raport  de  activitate  si  un

program de activitati cultural artistice.
•   In exercitarea atributiilor sale, directorul emite decizii.
•   Atributiile  directorului  se  stabilesc  prin  Regulamentul  de  Organizare  si  Functionare  a  caselor  de

cultua ale studentilor.



•   Directorul are calitatea de ordonator de credite in conditiile legii.

•   Numarul maxim de postui care poate fi utilizat de casele de cultura ale studentilor este de 350.

•   Repartizarea la CCS  Pitesti    a numarului  de  posturi  este  aprobata prin  Ordinul  1778/19.12.2017  al

Ministrului Tineretului si Sportului iar angajatii au fost preluati in anul 2022 de catre Ministerul Familiei
Tineretului si Egalitatii de Sanse.
•   Incadrarea si  salarizarea personalului caselor de cultura ale  studentilor si  a personalului   contractual

din sectorul bugetar, se face  prin legea cadni nr.153/2017 cu modificarile si completarile ulterioare.
•   Finantarea  cheltuielilor  curente  si  de  capital  ale  caselor  de  cultura  ale  studentilor  se  asigura  din

venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat.
•   Casele de cultura ale studentilor pot beneficia de subventionarea cheltuielilor ocazionate de realizarea

unor programe de manifestari culturale, stiintifice si sportive, nationale si intemationale efectuate pentm
tineri   si   studenti   iar  nivelul   subventiilor  se   stabileste   ca  diferenta  intre  cheltuielile   ocazionate   de
organizarea programelor si veniturile incasate din realizarea lor si se aproba de catre Ministrul Familiei
Tineretului si Egalitatii de Sanse.
•   Veniturile   proprii   ale   caselor   de   cultura   ale   studentilor   pot  proveni   din   donatii,   sponsorizari,

inchirieri, finantari interne si intemationale si tarife de la persoanele fizice si juridice.

In ceea ce priveste baza materia]a a institutiei si starea acesteia, va comunic urmatoare]e:

În  data  de  08.03.1978,  sub  numarul  220,  s-a  emis  Protocolul  încheiat  între  Consiliul  Popular  al
municipiului  Piteşti  şi  Consi[iul  Uniunii  Asociaţiilor  Studenţesti  din  lnstitutul  de  lnvăţământ  Superior
Piteşti,  privind  trecerea  Casei  de  Cultură  a  Elevilor  şi  Studenţilor,  str.  Panselelor,  nr.2,  din  subordinea
Consiliului  Popular  al  municipiului  Piteşti7 judeţul  Argeş,  în  subordinea  Consiliului  Uniunii  Asociaţiilor
Studenţilor Comunişti din lnstitutul de Învăţământ Superior din Piteşti.

Începând  cu  12.12.1990,  Universitatea  din  Piteşti,  prin  hotărâre judecătorească în  dosarul  10403/
1990  a reuşit  să recupereze  Casa de  Cultură  a  Elevilor  şi  Studenţilor din  subordinea  Consiliului  Uniunii
Asociaţiilor Studenţilor Comunişti  şi  în confomitate cu Ordinul ministnilui  Învăţământului  şi  Ştiinţei nr.
3179/  21.01.1992,   se  înfiinţează   Casa  de   Cultură   Studenţească  din  Piteşti,   instituţie   cu  personalitate

juridică, cu sediul ^m aleea Panselelor, nr. 2.

In prezent institutia se afla in proces cu Oficiul de Cadastru si Primaria Pitesti pentru recunoasterea
dreptului  de  proprietate  pentru  cladirea  CCS  in  suprafata  de  950  mp  si  teren  in  supfafata  de  1376  mp.
Oficiul de Cadastru si Primaria Pitesti au dat avize favorabile, umand sa se solutioneze in instanta aceasta

problema.

Cladirea situata in Pitesti,  strada Pans.elelor nr.  2  ce deserveste ca sediu CCS  se afla in stare buna
din punct de vedere  al  structuii,  necesita reparatii in  anumite  sali  si birouri,  este  in  curs  de avizare ISU,
necesita  sistem  de  sufraveghere,  sistem  de  detectie  si  alarmare  in  conformitate  cu  prevederile  ISU  si
refacerea  infrastructurii  la  reteaua  de  intemet  prin  dotarea  cu  echipamente  eficiente  avand  in  vedere

ponderea activitatilor in mediul online.

Numarul de posturi aprobate in statul de functii =  12, numarul de posturi ocupate =11, un post
temporar vacant ( CIC ).

Casa de Cultură a Studenţilor Pitesti desfăşoară constant activităţi culturale locale şi naţionale, în
scopul promovării creaţiilor artistice ale tinerilor si  studenţilor.  Anual  instituţia organizează activităţi care
încurajează creaţia sub toate fomele ei, tinerii având posibilitatea să participe la festivaluri de dans, modă,



literatură  etc.  sau  organizează  cursuri  de  fomare  pentni  tinerii  Şi  studenţii  care  doresc  să  îşi  dezvolte
diverse aptitudini.

1.    Cerc de Tradiţii populare:
Descrierea acţiunii:  În perioada august-octombrie 2022 s-a desfăşurat, activitatea la CCS Piteşti -

vineri  de  la  ora  17:00,  Cercul  de  Tradiţii  Populare.  Şedinţele  desfăşurate  au  cuprins  deprinderea  unor
noţiuni  de  cultură  tradiţională  ce  a  cuprins  elemente  despre  portul  popular,  despre  jocurile  populare  şi
tradiţiile din zona Munteniei.

Domeniu de intervenţie/ Măsură: Cultură şi educaţie non-fomală (sustinerea diversitatii cultuale
si a accesului la cultura)

Scop: Dezvoltarea interesului tinerilor Şi studenţilor pentru cultura populară.
Obiectivele  proiectului  au  fost:  Dezvoltarea  interesului  tinerilor  şi  studenţilor  pentru  tradiţiile,

folclor şi portul argeşean în rândul a 60 de tineri si studenti.

2.   CercdeDans
Descrierea  acţiunii:  h  perioada  august-octombrie  2022  s-a  desfăşurat,  în  sala  8  a  CCS  Piteşti,

Cercul  de  Dans.   În  uma  şedinţelor  desfăşurate  cursanţii  au  deprins   aptitudini  specifice  în  domeniul
dansului,  atrăgând tinerii  şi  studenţii către un mod de viaţă  sănătos prin dans, petrecând în  mod plăcut  şi
organizat timpul liber. Participanţii şi-au dezvoltat educaţia estetică, capacitatea de întelegere şi apreciere a
valorilor culturale  şi  a  fmmosului,   s-au  obişnuit  cu  sincronizarea mişcărilor în  grup  şi  corelarea  acestor
mişcări   cu   muzica  în   cadrul   unor  concepţii   coregrafice,   şi-au   dezvoltat  aptitudinile  creatoare,   şi-au
îmbogăţit şi dezvoltat modalităţile de exprimare prin dans şi mişcare, a imaginaţiei şi a spiritului de echipă,

şi-au perfecţionat capacităţiile de improvizare pe anumite teme muzicale.
Domeniu de intervenţie/ Măsură: Cultură şi educaţie non-fomală (sustinerea diversitatii culturaLe

si a accesului la cultura)
Scop: Dezvoltarea interesului tinerilor şi studenţilor pentm un mod de viaţă sănătos prin dans.
Obiectivele proiectului au fost: Deprinderea tehnicilor de dans în rândul a 60 de tineri si studenti.

3. Cerc de Fotografie
Descrierea acţiunii:  Participanţii  s-au bucuat şi  au deprins  aptitudini  specifice,  tehnici  şi  secrete

ale artei în domeniul fotografiei in perioada august-octombrie 2022. Au deprins noţiuni specific domeniului

şi au reuşit să pună în practică notiunile deprinse.
Domeniu de Întervenţie/ Măsură: Cultură şi educaţie non-fomală (sustinerea diversitatii culturale

si a accesului la cultura)
Scop: Dezvoltarea interesului tinerilor şi studenţilor pentm fotografie.
Obiectivele proiectului au fost: Iniţierea a 30 de tineri şi studenţi în arta fotografiei.

4.   CercdeModă
Descrierea  acţiunii:  În  perioada  august-octombrie  2022  s-a  desfăşurat,  în  sala  C  a  CCS  Piteşti,

Cercul  de  Modă.  Şedinţele  desfăşurate  au  cuprins  deprinderea unor noţiuni  de bază referitoare  la poziţia
corectă a corpului,  la mersul pe scenă corect,  în realizarea unui machiaj  şi  la pregătirea pentm realizarea
celor mai reuşite fotografii. Totodată, acest curs de modă a explorat modul în care moda este conectată cu
alte  concepte,  cum  ar  fi  stil,  design  vestimentar  şi  colecţii,  precum  şi  industria  modei  şi jumalism.  S-au
atins  şi  teme  care  au  vizat  modelingul  profesional,  îmbunătăţirea  imaginii  de  sine,  ultimele  tehnici  de
mişcare scenică,  arta machiajului,  cosmetica si coafiira,  dezvoltarea unui portofoliu profesional,  lucrul cu
fotografii, modeling-ul ca afacere şi ca profesie. Participantii s-au bucurat şi au deprins aptitudini specifice,
tehnici şi secrete ale artei în domeniul modelingului.



Domeniu de intervenţie/ Măsură: Cultură şi educaţie non-fomală (sustinerea diversitatii culturale
si a accesului la cultura)

Scop: Dezvoltarea interesului tinerilor şi studenţilor pentru modelling şi bune maniere.
Obiectivele  proiectului  au  fost:  Iniţierea  a  30  de  tineri  şi  studenţi  în  modelling  şi  a  bunelor

maniere.

5.   Cenaclul literar „Juventus"
Descrierea  acţiunii:  Proiectul  îşi  propune  dezvoltarea  interesului  tinerilor  şi  studenţilor  pentm

cultură  prin  organizarea  unor  cenacluri  cu  diferite  teme  specifice  în  vederea  dezbaterii  şi  aprofundării
cunoştinţelor.  De  asemenea,  proiectul  mai  reprezintă  şi  o  altemativă  de  petrecere  a  timpului  liber  al
tinerilor   şi   studenţilor,   prin   participarea   la   cenaclul   literar,   schimburi   de   idei   şi   pregătirea   pentm
concursurile de  specialitate.  Ţinându-se  cont de  faptul că în  ultimii  ani concursul de poezie  "Juventus" a
avut un real succes, dar şi faptul că în cadml cenaclului literar organizat în alţi ani interesul a fost mare, iar

participantii s-au bucurat şi au deprins aptitudini  specifice  şi tehnici noi, ne propunem ca şi ^m acest an să
pastrăm tradiţia  şi  să  aducem un plus  valoare  altor  studenţi pasionaţi  de  cultură ce vor putea participa la
diverse concursuri în domeniu.

Domeniu de intervenţie/ Măsură: Cultură şi educaţie non-fomală (sustinerea diversitatii culturale
si a accesului la cultura)

Scop: Dezvoltarea interesului tinerilor şi studenţilor pentni cultură.
Obiectivele  proiectului  au  fost:  Dezvoltarea  vietii  cultuale  a  studentilor  prin  organizarea  unor

reuniuni  sau  initierea  unor  discutii  lunare  sau  bilunare  pe  diferite  teme  culturale.  La  aceasta  actiune  au

participat 40 de personae.

6.   Concursul Naţiona[ de Fotografie 2022 - online
Descrîerea  acţiunii:  Concursul  Naţional  de  Fotografie  2022  -  online  a  asigurat  o  interfaţă  între

tinerii şi  studenţii talentaţi  din domeniul  artei,  public  şi  critici  din domeniul  artei  fotografice.  Astfel,  prin
aducerea  la  acest concurs, în juriu,  a unor nume  consacrate  din  domeniu,  tinerii  şi  studenţii  talentaţi pot
face  umătonil  pas  într-o  carieră.  Casa  de  Cultură  a  Studenţilor  Piteşti,  sub  egida  Ministrului  Familiei
Tineretului  si  Egalitatii  de  Sanse  a  organizat în  perioada  august-octombrie  2022  Concursul  Naţional  de
Fotografie 2022 -online, concurs adresat studenţilor şi tinerilor creatori cu vârsta cuprinsă între  15  şi 35 de
ani.  Având  în  vedere  situaţia  dificilă  prin  care  trecem  cu  toţii,  dar  şi  necesitatea  continuării  actului
creativ,  am  căutat  să  găsim  soluţii  şi  să  le  adaptăm  mediului  online,  astfel  încât  tânăra  generaţie  să-şi
continue  dezvoltarea  cultuală.  Una  dintre  soluţiile  depistate  este  organizarea  acestui  concurs  de  creaţie
artistică.

Domeniu de intervenţie/ Măsură: Cultură şi educaţie non-fomală (sustinerea diversitatii culturale
si a accesului la cultura)

Scop: Dezvoltarea interesului tinerilor şi studenţilor pentm arta fotografică.
Obiectivele proiectului au fost:  Organizarea unui concurs de fotografie.  Pomovarea a 30 de tineri

şi studenţi şi încurajarea acestora către dezvoltarea abilităţilor şi cunoştinţelor în arta fotografică.

7.   Concursu] de Dans
Descrierea acţiunii: Casa de Cultuă a Studenţilor Piteşti a invitat tinerii talentaţi cu vârsta de peste

14  ani  să  participe  la  Concursul  de  Dans  2022.  Organizat  în  perioada    octombrie  -  noiembrie  2022
concursul a reunit mai mulţi participanţi, însă premiaţi au fost cei mai buni. Prin acest proiect s-a promovat
cultura şi sportul prin dans.

Domeniu de intervenţie/ Măsură:  Cultură şi educaţie non-fomală (sustinerea diversitatii culturale si
a accesului la cultura)

Scop: Dezvoltarea interesului tinerilor şi studenţilor pentm un mod de viaţă sănătos prin dans.



Obiectivele proiectului au fost: Realizarea unui concurs de dans ^m vederea promovarii culturii Şi a
sportului prin dans în rândul a 5.000 beneficiari.

8.Festivalul Concurs de Muzică
Descrierea   acţiunii:   Proiectul   si-a  propus   organizarea  unui  festival   studenţesc   de   muzică  şi

promovarea la iiivel naţional a perfomanţelor studenţilor ce activează în cercurile CCS Piteşti, dar şi cu o
fomaţie de seniori cunoscută în lumea muzicii. Festivalul s-a desfăşurat on-line iar participanţii si-au etalat
aptitudinile  aristice.  Deasemenea,  participanţii  au  primit diplome  de participare  si  premii.  Mediatizarea a
fost realizată de CCS Piteşti neimplicând costuri suplimentare.

Domeniu de intervenţie/ Măsură: Cultură şi educaţie non-fomală (sustinerea diversitatii culturale
si a accesului la cultura)

Scop:   Valorificarea  aptitudinilor  artistice  ale  studenţilor  amatori,  promovarea  şi   susţinerea  de
talente artistice.

Obiectivele  proiectului  au  fost:  Organizarea  unui  festival  de  muzică  cu  participarea  artiştilor

proprii ai CCS.

9.Ziua lnternaţională a Studentului 2022
Descrierea  acţiunii:  Proiectul  a  avut  ca  obiectiv  general  promovarea  de  demersuri  creative  şi

inovatoare   în   rândul   studenţilor.   Acesta   si-a  propus,   prin   activităţile   derulate,   să  ofere   oportunitaţi
studenţilor  de   a  deprinde   competenţe   necesare   dezvoltării   individuale   şi   a  dorit   să   sublinieze  rolul
important pe care studenţii îl au ca cetăţeni, oferindu-1e şansa de a se cunoaşte, de a interacţiona şi de a se
implica în proiecte comune, în vederea consolidării ideii de apartenenţă la spaţiul comunitar. Proiectul si-a

propus  să  sprijine  toate  fomele  de  creativitate,   să  creeze  un  context  care  să  permită  studenţilor  să
dobândească  competenţe  de  exprimare  a  propriei  personalităţi,   să  contribuie   la  fomarea  unui   spirit
antreprenorial  mai  pregnant,  să  promoveze  diversitatea  cultuală  ca  sursă  a  creativităţii  şi  inovaţiei,  să
sensibilizeze opinia publică cu privire la perceperea inovaţiei drept modalitatea de promovare a dezvoltării
duabile şi să aducă în atenţia publicului strategii regionale Şi locale bazate pe consolidarea spiritului civic.
Ne-am propus  să organizăm o masă rotundă/o întâlnire online studenţii ţi tinerii/ asocialţile studenţeşti de
la nivel  local  pe  teme  actuale  şi  de  interes  comun.  Mediatizarea  a  fost  realizată  de  către  CCS  Piteşti  cu
materiale proprii, neimplicând resurse financiare.

Domeniu   de   intervenţie/   Măsură:   Participare   şi   Voluntariat   (Imputemicirea   studentilor   sa
actioneze ca factori de schimbare pentru crearea unor comunitati durabile).

Scop: Dezvoltare personală a studenţilor în materie de cultură, educaţie şi sport.
Obiectivele  proiectului  au  fost:   Dezvoltarea  vieţii  culturale  a  studenţilor  prin  organizarea  de

seminarii, dezbateri, spectacole şi concursui.
La aceasta actiune am avut 15 participanti, care au fost premiati cu tricoui.

10.Zilele Voluntariatului 2022 - 5 decembrie 2022
Descrierea acţiunii: Proiectul umăreşte dezvoltarea personală a studenţilor şi facilitarea accesului

acestora pe piaţa muncii prin sporirea competenţelor profesionale.  În cadrul proiectului  se va desfăşua o
actiune  de  igienizare  cu  ajutorul  tinerilor  şi  studenţilor  voluntari  participanţi.   Proiectul  urmăreşte  să

popularizeze   Legea   Voluntariatului,   să   promoveze   conceptul   şi   practica   voluntariatului,   să   crească
implicarea  voluntarilor  în  comunitate,  să  fie  recunoscută  public  valoarea  voluntariatului,  a  rezultatelor
obţinute  şi  a contribuţiei  acestora  la  soluţionarea  problemelor.  Mediatizarea va  fi  realizată  de  către  CCS
Piteşti cu materiale proprii, neimplicând resurse financiare.



Domeniu   de   intervenţie/   Măsură:   Participare   şi   Voluntariat   (Imputernicirea   studentilor   sa
actioneze ca factori de schimbare pentni crearea unor comunitati durabile).

Scop: Promovarea conceptului şi practicii voluntariatului.
Obiectivele proiectului  au fbst:  Recunoaşterea publică a valorii voluntariatului prin promovarea

activităţilor de voluntariat, a rezultatelor obţinute şi a contribuţiei voluntarilor la soluţionarea problemelor.
Ia aceasta actiune estimam sa avem peste 20 de participanti.

11. Student Career 2022
Descrierea  acţiunii:  Proiectul  a  urmărit  dezvoltarea  personală  a  4  de  studenţi  şi  făcilitarea

accesului acestora pe piaţa muncii prin sporirea competenţelor profesionale şi desfăşurărea unor cursuri de
specializare în carieră acreditate ANC:  „Instructor sDortiv' ' . Prin efectuarea acestor cursuri, beneficiarii îşi
vor îmbunătaţi capacităţile de gestionare a relaţiilor şi dezvoltare personală.  Selectarea acestora se va face

pe baza unei solicitari scrise sau pe e-mailul   instituţiei. Mediatizarea va fi realizată de către CCS Piteşti cu
materiale proprii, neimplicând resurse financiare.

Domeniu  de  intervenţie/  Măsură:  Muncă  Şi  Antreprenoriat  (Crearea  de  oportunitati  care  sa
făciliteze accesul studentilor la locuri de munca de calitate).

Scop: Dezvoltarea personală a participanţilor şi creşterea şanselor pe piaţa muncii.
Obiectivele proiectului au fbst: Accesul a 4 tineri şi studenţi spre orientarea îm carieră şi accesul

pe piaţa muncii.

12. Concursul National de Studentesc de Poezie  ''Juventus" 2022
Descrierea  acţiunii:  Casa  de  Cultura  a  Studenţilor Piteşti  a  invitat  tinerii  şi  studenţii  creatori  cu

vârste  între   15-35  ani  să  participe  la  Concursul  Naţional  Studenţesc  de  Poezie  ,Juventus"2022.    Mai
departe, câştigătorii au fost desemnati pe data de  10 mai 2022 de un juriu alcătuit din personalităţi argeşene
din  domeniul  literar  şi  anunţaţi  de  către  personalul  CCS  Piteşti.  În  uma  desfăşurării  concursului  vom
realiza revista online "Juverntus" pe  2022.  Ţinându-se cont de  fptul că ^m perioada următoare principala
sursă de infomare şi de petrecere a timpului liber va fi pentm studenţi şi tineri, ne propunem să-i atragem

pe aceştia sperând că vor disemina infoHnaţia dobândită unui număr de minim 10 persoane.
Domeniu de intervenţie/ Măsură:  Cultură şi educaţie nonformală (Sustinerea diversitatii culturale

si a accesului la cultura)
Scop: Dezvoltarea interesului tinerilor şi studenţilor pentm cultură.
Obiectivele   proiectuluî   au   fttst:   Dezvoltarea   vieţii   culturale   a   studenţilor   prin   organizarea

concursului.

13. Participări, Concursuri, Festivaluri Naţionale, Gale CCS 2022.
Descrierea acţiunii:  Prin acest proiect,  of6rim şansa studenţilor să interacţioneze cu colegii lor din

ţq:ă,  de  a  face  schimb  de  experienţă  cu  aceştia  şi  de  a participa la activităţi  cultural-artistice,  sportive  şi
educative, prezentarea creaţiilor artistice şi nu numai ^m făţa unui public obiectiv. Prioritare vor fi invitaţiile
venite din partea celorlalte  CCS  -  uri  din ţară,  precum  şi  Direcţiilor Judeţene pentru  Sport  şi  Tineret din

ţară, cu precizarea că CCS Pitesti va fi prezentă şi la manifestările celorlalte instituţii de cultură din judeţul
Ar8eş.

Domeniu de intervenţie/ Măsură: Cultură şi educaţie nonfomală (Sustinerea diversitatii cultura[e
si a accesului la cultura)

Scop: Participarea studenţilor dm cadrul CCS Piteşti la gale şi ftstivaluri studenteşti.
Obiectivele   proiectului   au   fbst:   Creşterea  interesului   studenţilor  pentru  manifestări   cultural-

artistice, educative, sportive ^m rândul a 40 de tineri şi studenti.



14. Student Club Party
Descrierea acţiunii: Acţiunea "Student Club Party" îşi propune organizarea unor seri de petrecere

pentru  tineri  şi  studenţi,  cu  muzică de  toate  genurile,  interpreţi  consacraţi  şi  relaxare  prin  dans  care  să
atraga tinerii  şi  studenţii către petrecerea  timpului  liber într-un mod  agreabil într-o  atmosferă placută şi
distractivă, manifestându-se prin muzică şi dans, atat on-line cat si in aer liber. Această petrecere ajută la
menţinerea tonusului, a bunei dispoziţii, relaxării şi altemativă de petrecere  a timpului liber.  Totodata se
vor  organiza,  concursuri,  camavaluri,  spectacole  dedicate  zilelor  speciale  din  cursul  anului  2022.  Mai

precis vorbim de organizarea de spectacole, organizarea de campionate de ping-pong, organizare de club
de  ciclism.  Mediatizarea  va  fi  realizată  de  către  CCS  Piteşti  cu  materiale  proprii,  neimplicând  resurse
financiare.

Domeniu de intervenţie/ Măsură: Cultură şi educaţie nonfomală (Sustinerea diversitatii culturale
si a accesului la cultua)

Scop: Oportunitate de exprimare pentru tineri şi studenţi prin muzică, dans, teatru, literatură, etc. un
mijloc de socializare intr-un mod placut, competitiv si distractiv .

Obiectivele  proiectului  au  fost:  Creşterea  interesului  studentilor  pentru  manifestari  cultural  -
artistice  in  randul  a   10  000  de  tineri  si  studenti;  Petrecerea  timpului  liber  intr-o  atmosfera  placuta  si
distractiva; Inlaturarea stresului prin dans.

15. Concursul de Miss şi Creaţie Vestimentară ''Culorile Toamnei";
Descrierea  acţiunii:  Concursul  de  Miss  şi  Creaţie  Vestimentară  "Culorile Toamnei"  asigură o

interfaţă între  tinerii  şi  studenţii  talentaţi  din domeniul  modei,  respectiv  al  modelingului,  public  şi  critici
din  domeniul  designului  vestimentar.   Astfel,   prin   aducerea  la  acest  concurs,  în  juriu,   a  unor  nume
consacrate  din  domeniu,  tinerii  şi  studenţii  creatori  pot  face  următorul  pas  într-o  carieră.  Un  alt  aspect
important îl reprezintă spaţiul de desraşurare pentru studenţii implicaţi în cercurile şi cluburile de modă din
cadrul CCS  Piteşti.  Proiectul  se va desfăşua în luna septembrie,  iar prezentarea va avea loc la Teatru Al.
Davila  sau  o  locatie  similara,  unde  vor participa  tineri  creatori  de  modă,  ce  îşi  vor prezenta  creaţiile  cu
ajutorul modelelor implicate în activitatea cercurilor de modă ale CCS. Juriul va fi compus din 5 membri,
designeri vestimentari,  invitaţi MFTES, reprezentanţi  ai Universitaţii Piteşti  şi persoane publice piteştene.
Juriul  va desemna câştigătorii  în  funcţie  de  calitatea  creaţiilor expuse  şi  se  vor acorda premii  pe  diverse
categorii,  atât  pentru  creatorii  de  modă  cât  şi  pentru  modelele  participante.  Show-ul  vestimentar  va  fi
completat   de   premii   inedite   oferite   prin   atragerea   sponsorilor/partenerilor   şi   va   fi   transmis   online.
Mediatizarea va fi realizată de către CCS Piteşti cu materiale proprii, neimplicând resurse financiare.

Scop: Dezvoltarea interesului tinerilor şi studenţilor pentru modă Şi creaţie vestimentară;
Obiective:  Organizarea unui  concurs  de  miss  şi  creaţie  vestimentară.  Pomovărea  a  100  de  tineri,

studenţi şi creatori de modă, încurajarea acestora către creaţie în domeniul modei;

16. Ziua Naţională a României -uniţi prin tricolor 1 decembrie 2022
Descrierea acţiunii: Proiectul vine în întâmpinarea studenţilor şi tinerilor pentru sporirea interesului

pentru  istoria  naţională  şi  patriotism  prin  aniversarea  Zilei  Naţionale  a  României  şi  prezentarea  publică

prinm   defilare   a   tricolorului   lung   de   circa   10   metri.   Activitatea   se   va   realiza   în   zona   centrală.

Mediatizarea va fi realizată de către CCS Piteşti cu materiale proprii, neimplicând resurse financiare.

Domeniu de Întervenţie/ Măsură: Cultură şi educaţie nonfomală (Sustinerea diversitatii culturale
si a accesului la cultura)

Scop:  Promovarea istoriei  naţionale  şi  a patriotismului în rândul  tinerilor  şi  studenţilor precum  si
valorificarea aptitudinilor artistice ale studentilor amatori, promovarea si sustinerea de talente artistice.



Obiectivele proiectului au fost: Creşterea consumului de cultură în rândul tinerilor şi studenţilor.

17. Campanie Antidrog 2022 - online
Descrierea   acţiunii:   Unul  dimre   inamicii   omului   modem  este  DROGUL.   Dobândite  pe  cale

naturală sau artificială, substanţele care fabrică vise  sau care aduc "fericire",  fac anual, mai multe victime
decât amele de distrugere în masă.  Care sunt riscurile specifice cu care se confruntă persoanele care
consumă droguri în timpul pandemiei COVID-19, care sunt serviciile de care aceştia vor avea nevoie,
cum se vor adapta profesioniştii care ]ucrează în acest domeniu sunt câteva din întrebările care pot
apărea în actualul context pandemic. Potrivit celor de la Agenţia Naţională Antidrog, Observatorul
Euopean  pentru  Droguri  şi  Toxicomanii  (EMCDDA)  pune  la  dispoziţia  ţărilor  membre  un  ghid  de
recomandări  şi  posibile riscuri  asociate  consumului  de  droguri,  în  contextul  pandemiei  COVID-19.  CCS
Piteşti va realiza o campanie de infomare adecvată şi continuă în rândul tinerilor şi studenţilor. Aceştia vor
fi capabili să reacţioneze corect într-o  situaţie de risc.  Este dovedit faptul că resursele necesare fomării şi

promovării  unui  stil  de  viaţă  sănătos  sunt  mult  mai  reduse  faţă  de  cele  necesare  în  cazul  tratamentului
consumatorilor  de   droguri.   Mediatizarea   va   fi   realizată   de   către   CCS   Piteşti   cu   materiale   proprii,
neimplicând resurs e fmanciare.

Domeniu   de   intervenţie/  Măsură:   Sanatate,   sport   si   recreere   (Promovarea  educatiei  pentru
sanatate, preventie si a unui mod de viata sanatos)

Scop: Constientizarea si reducerea consumului de droguri in randul tinerilor si studentilor.
Obiectivele  proiectului  au  fost:  Organizarea  unei  campanii  de  informare  cu  privire  la  riscurile

consumului de droguri, alcool şi tutun în rândul tinerilor şi studenţilor.

18. Campanie informative BTS - oii]ine
Descrierea acţiunii: Proiectul îşi propune mediatizarea, informarea şi atragerea tinerilor şi

studenţilor la activităţile desfăşurate în cadrul Casei de Cultuă a Studenţilor Piteşti, o vizibilitate mai
accentuată a acţiunilor proprii, cât şi creşterea vizibilităţii paginii şi site-ului CCS Piteşti. Organizatorii vor
susţine campanii informative cu privire la bolile cu transmitere sexuală în rândul tinerilor şi studenţilor ce
iau parte la activităţile din cadrul CCS Piteşti, prin realizarea unor materiale infomative pentru a fi
distribuite atât fizic, cât şi în mediul online, fie în cadrul dezbaterilor deschise cu aceştia în mediul online.
În urma acestor campanii infomative se doreşte conştientizarea riscului de infecţie cu BTS şi reducerea
numărului de persoane infestate. Mediatizarea va fi iealizată de către CCS Piteşti cu materiale proprii,
neimplicând resurs e financiare.

Domeniu   de   intervenţie/  Măsură:   Sanatate,   sport   si   recreere   (Promovareă  educatiei   pentru
sanatate, preventie si a unui mod de viata sanatos)

Scop: Conştientizarea şi reducerea cazuilor de boli cu transmitere sexuală în rândul tinerilor şi
studenţilor.

Obiectivele  proiectului  au  fost:  Organizarea  unei  campanii  de  infomare cu privire  la bolile cu
transmitere sexuală în actualul context pandemic.

19. Evocari
Descrierea  acţiunii:  Proiectul  vine  în  întâmpinarea  studenţilor pentru  sporirea  interesului  pentni

lectură prin aniversarea şi comemorarea scriitorilor şi prezentarea publică a operelor acestora,  selectate în
funcţie de importanţa scrierilor lor. Activităţile se vor realiza în cadrul unor conferinţe publice, medalioane
literare, 1ecturi din operele marilor noştri scriitori şi vor fi transmise online. Mediatizarea va fi realizată de
către CCS Piteşti cu materiale proprii, neimplicând resurse financiare.

Domeniu de intervenţie/ Măsură: Cultura si educatie nonfomala (Sustinerea diversitatii culturale
si a accesului la cultura).



Scop: Promovarea literaturii româneşti în rândul tinerilor şi studenţilor.
Obiectivele  proiectului  au  fost:  Creşterea  consumului  de  cultură  literară  în  rândul  tinerilor  şi

studenţilor.

Tabel activitate specifica

N,.
Denumire acţiune

jvr. Tipul de Sume alocatel Parieneri
Crt. particii}anwnr.beneficiari proiect sume executate

1.
Cerc de TradiţiiPOpulare

80 participanti7.500beneficiariindirecti propriu 6.000 lei/ 6.000 lei -

2.
Cerc de Dans

100 participanţi/10.000beneficiari propriu 6.000 lei/ 6.000 lei -

3. Cerc de Fotografie
50 participanţi/2.500beneficiari propriu 6.0001ei/ 6.000 1ei -

4.
Cerc de Modă

100 participanti2.000beneficiariindirecţi propriu 6.000 lei / 6.000 lei -

5.
Cenaclul literar„Juventus''

3 0 participanti1.000beneficianindirecţi propriu 0

6. Concursul Naţional de 30 participanti propriu 3.0001ei/3 .000 lei -

Fotografie 2022 - 6.000 beneficiari
online; indirecţi

7.
Concursul de Dans2022

50 participanţi/ propriu 3.000 lei/ 0 lei pz,m
5.000 beneficiariindirecţi; Ia accasta data

8.
Festivalul Concus deMuzica

30 participanti propriu 2.000 1ei// 0  lci  pana

10.000 beneficiariindirecţi; la  ace{`stL`  data

9. Ziua lntemaţională a 30 participanti propriu 500 lei/ 500 lei -

Studentului 2022; 1000 beneficiari;
10.

Zilele Voluntariatului2022
20 participanti propriu 500 lei / 0 lci pam la -

1000 beneficianindirecti; acc:`sta data

11.
Student Career 2022

4 participanţi / 4 propriu 6.000 lei/ 0  1ei  paiia -

beneficiari direcţi; lii  acc€`sta  data

12. Concurs National 30 participanti propriu O  lei                         ® -

Studentesc de 10.000 benefician
Poezie"Juventus"2022-online; indirecţi

13. Participări 40 participanti
propriu 5.447  lei /98()  lci

-

Concursuri, 30.000 beneficiari
Festivaluri Naţionale,GaleCCS2021; indirecti pam  li`  iicci`sta dzita

14.
Student Club Party2022;

1 19 participanti

propriu
14000 lei/ 4.614 lei

31.200 beneficiariindirecti pana la aceasta data

15.

Culorile Toamnei
100 partic ipanti5000beneficiariindirecţl propriu 2.000 lei/ -

16. Ziua Nationala a 20 participanti propriu 0 lei/ 0 lei -

Romaniei-Uniti prin 1000 beneficiari



tricolor indirecti;

17.
Campanie Antidrog2022-online;

10 participanti5000beneficiariindirecţi; propriu 01ei 1 partener

18.
Campanie informativă

10 participanti5000benefician propriu
Olei 1  partemer

BTS - online; indirecţi;

19.

Evocan 5 0 participanţi/3.000beneficiari; propriu Olei -

Pe lângă manifestările mai sus  menţionate, Casa de Cultură a Studenţilor Piteşti a organizat

şi alte manifestări, după cum urmează:
Programul National Tabere Studentesti 2022 prin care, 55 de studenti ai Universitatii din Pitesti cu

rezultate deosebite la invatatura au beneficiat in perioada lunii august 2022 de cazare si masa la mare, in

Localitatea Costinesti si la munte, la Sinaia.

In perioada ianuai.ie-octombrie 2022, au avut loc si repetitii ale trupelor care activeaza in cadrul Casei de
Cultura a Studentilor Pitesti, in vederea participarii cu acestea la concursuri si festivaluri nationale si locale,
si-au  desfasurat  activitatea  cercurile  de  dans,  muzica,  teatru,  modelling  si  traditii  populare.  Fotografie  si
Cenaclul literar Juventus precum şi discuţii constante cu reprezentanţii organizatiilor studentesti din cadrul
Universitatii din Pitesti:  „Liga Studentilor Pitesti", A.I.E.S.E.C  avand ca scop dezvoltarea si realizarea de

proiecte comune pentru tineri si studenti.

Investitivreparatii ale bazei materiale realizate

ln anul 2022, la Titlul 20,  articolul 20.02.00 s-au efectuat lucrari de inlocuire a instalatiei vechi de
apa rece care alimenteaza institutia cu una noua, lucrarea fiind in suma de 3813,72 lei.

La Titlul  20,  articolul  20.05.30  -  obiecte  de  inventar  s-au  efectuat urmatoarele  dotari  in  suma  de
15000 lei, astfel: 8 Mese si 80 de scaune , scara aluminiu, monitor calculator, scule si accesorii Bosh.

Subventii de la bugetul de stat incasate in anul 2022 pana la aceasta data de 806.320 lei dintr-un
total de  1.248.378 lei aprobati.

Venituri proprii realizate

ln anul 2022:  19972 lei din total preconizat de 22.400 lei

ln anul 2021 : 8.532 lei din total preconizat de 24.000 lei

ln anul 2020: 23.839 lei din total preconizat de 40.200 lei

Masuri propuse in vederea imbunatatirii activitatii: Inlocuire parchet sala dans cu tarchet, lucrari de
termoizolatie la peretii exterior ai cladirii, hidroizolatie acoperis, amenajare platou intrare in institutie,
lucrari de reparatii capitale spatii fatada laterala, lucrari de renovare terasa,1ucrari de reamenajare sala
spectacole, amenajare spatiu pentru centrala de detecti si semnalizare la incendiu.

DIRECTOR,


