
 

 

  
 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE  

 2020 

 

 

 
 Scurtă descriere a Casei de Cultură a Studenților Brașov 

Casa de Cultură a Studenților este instituție publică cu personalitate juridică, funcționează 

în baza Legii 801/2004 și se află în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului. 

Principalul obiect de activitate al instituției constă în organizarea şi desfăşurarea 

acţiunilor cultural-artistice, de divertisment, educative, turistice, sportive şi de agrement, precum 

și a altor servicii create cu scopul de a oferi o alternativă de petrecere a timpului liber pentru 

tineri şi în special pentru studenţi.   

Activitatea instituției este structurată pe patru compartimente, astfel:  

- Conducere 

- Compartimentul cultural-artistic; 

- Compartimentul financiar – contabilitate – resurse umane; 

- Compartimentul secretariat şi relaţii publice – patrimoniu – administrativ. 

 

Scurtă descriere a activității instituției: 

Conform Regulamentului de organizare și funcționare al Casei de Cultură a Studenților 

Brașov activitățile desfășurate în instituție au în vedere următoarele:   

1. promovează și desfășoară activități de educație non-formală (culturale și artistice 

specifice, manifestări sportive și turistice, educative, recreativ-distractive, transport și de 

agrement de tipul: cursuri, concursuri, tabere, cenacluri, festivaluri, campanii, caravane, 

expoziții, târguri, manifestări sportive și turistice, seminare simpozioane, mese rotunde, 

conferințe, evenimente, întâlniri de lucru, ateliere de lucru, schimburi interne și 

internaționale etc.); 

2. inițiază, organizează și asigură funcționarea cercurilor studențești și de tineret, 

cenacluri, cursuri teoretice și practice, ateliere de creație; 

3. asigură desfășurarea activității formațiilor artistice studențești și de tineret; 

4. asigură participarea studenților și tinerilor în conceperea și organizarea acțiunilor de 

educație non-formală (culturale și artistice specifice, manifestărilor sportive și turistice, 

educative, recreativ-distractive și de agrement); 

5. acordă asistență de specialitate studenților, tinerilor și organizațiilor neguvernamentale 

studențești și de tineret (denumite în prezentul regulament ONGS/ONGT), în vederea 

elaborării de proiecte, acțiuni, activități pentru studenți și tineri; 



 

 

6. produce și difuzează materiale de specialitate, cuprinzând informații utile 

tinerilor/studenților, precum și instituțiilor și ONGS/ONGT implicate în activitatea de 

tineret; 

7. sprijină și stimulează creativitatea și performanța studenților și tinerilor în diverse 

domenii cultural-artistice. 

 

În cadrul compartiemntului cultural-artisitc funcționează următoarele secții: 

- Dans modern – Formaţia de dans modern şi contemporan  „One Dream”  

- Folclor – Ansamblul folcloric studenţesc „ Junii Braşovului” 

- Muzică – Studioul Muzical „Gaudeamus”, solişti de muzica uşoară, dance, pop, 

populară, jazz, folk.  

- Modeling şi fotografie – trupa „Agressione Models” 

- Teatru – grupul de satiră şi umor  „Bacteria H” 

- Cercul de arte orientale Kung Fu 

- Turism  – Clubul de Turism şi Protecţia Naturii „Cocoşul de Munte”. 

În mod obișnuit, la Casa de Cultură a Studenţilor activează aproximativ 300 de tineri, în 

majoritate studenți. Situația creată de pandemia COVID-19 a afectat numărul membrilor din 

secțiile cultural-artisitice.  

Unul dintre principalele obiective ale instituţiei îl reprezintă atragerea unui număr cât mai 

mare de tineri în activităţile desfăşurate în cadrul secţiilor. Aici, sub îndrumarea unor cadre 

competente li se oferă posibilitatea dezvoltării unor talente native sau iniţierea în diverse domenii 

şi activităţi.  

 

Scurtă prezentare a secţiilor cultural-artistice:  

“Junii Braşovului” 

Ansamblul studenţesc de folclor “Junii Braşovului”, înființat în anul 1972, oferă studenţilor 

posibilitatea să înveţe dansuri populare şi obiceiuri din zona Făgăraş, Rupea, Bran şi zona 

mocănească. De asemenea, li se oferă oportunitatea de a participa la manifestări de gen 

organizate în cadrul caselor de cultură studenţeşti din ţară. 

One Dream 

În cadrul cursurilor de dans modern, înființat în anul 1992, se abordează diverse genuri şi 

curente de dans: contemporan, caracter, hip-hop, balet, street-dance, show-revue. Studenţii vor 

afla aici că dansul nu înseamnă doar o serie de mişcări ritmate, dansul înseamnă mult mai mult, 

înseamnă armonie, bună dispoziţie şi nu în ultimul rând sănătate.  

Studioul Muzical “Gaudeamus”  

Studioul Muzical “Gaudeamus”, înființat în anul 1996, oferă studenţilor pasionaţi de arta 

muzicală oportunitatea de a se perfecţiona în interpretarea diverselor genuri muzicale: uşoară, 

pop, rock, jazz, folclor, folk, dar și muzică instrumentală (vioară, chitară, pian, muzică 

electronică), precum și posibilitatea de a compune şi înregistra propriile creaţii, de a scoate 

albume muzicale, pentru a participa la evenimente muzicale desfășurate pe plan local, naţional și 

internațional. 

 



 

 

Agressione Models 

Înființată în anul 1995, secția oferă posibilitatea instruirii în domeniul artei vestimentare, 

modeling, make-up, ședințe foto, în vederea participării la festivaluri naţionale studenţeşti de 

modă, la evenimente de frumuseţe internaţionale și colaborări cu prestigioase agenţii de modele.  

Bacteria H 

Secţia de teatru, oferă studenţilor posibilitatea de a beneficia gratuit de cursuri de actorie 

(dicţie, pantomimă, improvizatie şi miscare scenică), precum şi participarea la numeroase 

spectacole organizate în cadrul Casei de Cultură a Studenţilor Brașov şi la festivalurile de profil 

din ţară.  

Clubul de Turism şi Protecţia Naturii “Cocoşul de Munte” 

Încă de la înfiinţarea Casei de Cultură a Studenţilor Braşov a funcţionat secţia de turism 

CPNT, care s-a desprins de instituţia noastră în anul 2007. Activitatea secţiei a continuat prin 

înfiinţarea în anul 2008 a Clubului de Turism şi Portecţia Naturii “Cocoşul de Munte”, care a 

reuşit să strângă, an de an, numeroşi membri şi numeroase premii. Secţia se adresează studenţilor 

care iubesc natura şi doresc să se iniţieze în domeniile de activitate specifice clubului, respectiv: 

marcarea şi amenajarea de trasee turistice montane, acţiuni de curăţire şi recuperare a mediului,  

amenajarea şi întreţinerea cabanelor si refugiilor. Totodată, studenţii pot beneficia de drumeţii şi 

tabere în zona Braşovului şi în toată ţara, alături de membrii organizaţiei şi pot participa la ațiuni 

de voluntariat, consfătuiri, simpozioane şi alte manifestări cu scop informativ, ştiinţific şi sportiv.  

Clubul de arte orientale Kung Fu  

Înființat în anul 2004 la Casa de Cultură a Studenților Brașov, clubul se adresează 

studenţilor interesați în dobândirea unor abilități specifice, în cunoașterea și stăpânirea tehnicilor 

necesare practicării artelor orientale, și nu în ultimul rând celor care doresc să facă mișcare 

înțelegând că sportul înseamnă sănătate. 

 

Situația patrimonială: 

Instituția noastră, neavând un spațiu propriu, își desfășoară activitatea într-un spațiu 

insuficient, pus la dispoziție de Universitatea  Transilvania din Brașov, în baza unui protocol de 

colaborare, în vigoare până în martie 2023. 

De asemenea, am reușit înscrierea în CF nr. 119198 a terenului, în suprafață de 597,6 mp, 

din strada Barițiu nr. 17. În prezent, facem demersuri pentru intrare în posesie a terenului. 

 

Situația personalului: 

Organigrama Casei de Cultură a Studenţilor cuprinde în prezent 12 posturi. Dintre acestea, 

pe 10  posturi sunt angajate 11 persoane, iar alte două posturi sunt vacante.  

Precizăm că, prin adresa nr. 1139/14.12.2020, am solicitat aprobare la MTS pentru 

suplimentarea cu un post a statului de funcții, în vederea înființării postului de portar. Această 

măsură are la bază obligația stipulată în Protocolul de colaborare nr. 15/26.03.2020, art.6, lit.f)., 

încheiat cu Universitatea Transilvania din Brașov, în baza căruia ne desfășurăm activitatea în 

spațiul pus la dispoziție de aceasta. 

 

 



 

 

 

 

 

 

  Activitate specifică desfășurată în anul 2020: 

 
Nr. 

inreg. 

Obiectiv 

general/ 

obiectiv specific 

Denumire activitate 

/ tip de proiect 
Perioadă 

Număr 

participanți/

beneficiari 

Buget cheltuit 

1.  Cultură și 

educație 

nonformală 

Visul unei nopți de 

iarnă / spectacol 

dans modern și umor 

27 ianuarie 

2020, Aro 

Palace 

Brașov 

40/250 0 

2.  Cultură și 

educație 

nonformală;  

Afectat de ”Bacteria 

H” / 

Concurs de umor     

februarie 

2020 / online 

 

15/300 0 

3.  Cultură și 

educație 

nonformală; 

Intâlnirea decanilor 

facultăților de sport 

din Europa / 

Spectacol folcloric 

27. febr. 2020 

Aro Palace 

Brașov 

 

30/500 0 

4.  Cultură și 

educație 

nonformală;  

Stai acasă! 

”Bacteria H” / mesaj 

de popularizare 

măsuri COVID-19 

26 martie 

2020/ online 
15/300 0 

5.  Cultură și 

educație 

nonformală;  

Poveste pentru copii 

/ Ziua Copilului  - 

Bacteria H 

01 iunie 2020 

/ online 15/300 0 

6.  Cultură și 

educație 

nonformală; 

Sănătate, sport și 

recreere. 

Trofeul ”Cocoșul de 

munte-Cupa 

Prieteniei”   / 

drumeții montane, 

concurs cultural 

online    

10 - 12 iulie 

2020 / online  

100/700 0 

7.  Cultură si 

educație non-

formală; 

Sănătate, sport și 

recreere 

Workshop -Paralelă 

între gimnastică și 

dans / schimb de 

experiență dans cu 

scoala de gimnastică 

27 iulie - 04 

august 2020/ 

Brașov 40/700 0 

8.  Cultură și 

educație 

nonformală; 

Sănătate, sport și 

recreere; 

Promovarea 

participării, a 

voluntariatului, 

educației civice 

și implicării 

sociale. 

Viață fără droguri / 

dezbateri pe tema 

pericolului de 

consum de droguri 

1-3 

septembrie 

2020/ 

online 

20/300 0 



 

 

Nr. 

inreg. 

Obiectiv 

general/ 

obiectiv specific 

Denumire activitate 

/ tip de proiect 
Perioadă 

Număr 

participanți/

beneficiari 

Buget cheltuit 

9.  Cultură și 

educație 

nonformală;  

Participare la 

Romanian 

Infofashion Festival 

2020 / concurs modă 

6 septembrie 

2020 / 

Bușteni 
5/300 0 

10.  Cultură și 

educație 

nonformală;  

Concurs Foto 

Student / concurs 

foto  ”Esența 

lucrurilor simple” 

dezbateri pe teme 

specific secției turism 

23-30 

octombrie 

2020/online 
8/50 0 

11.  Cultură și 

educație 

nonformală;  

Schimb Cultural de 

Etnografie și Folclor                      

/ schimb cultural 

folclor din Oltenia 

22-25 

octombrie 

2020/Brașov  
26/3140 3934 

12.  Cultură și 

educație 

nonformală;  

Participare la Sibiu 

Dans Festival 2020 / 

concurs de dans 

modern 

09-11 

octombrie 

2020 / Sibiu 
14/300 1999.99 

13.  Cultură și 

educație 

nonformală;  

Participare la 

Concursul Național 

de Dans 

„Everybody Dance 

With Us” 

concurs de dans 

modern 

19- 27 

noiembrie 

2020 / online   

CCS Ploiești 14/300 0 

14.  Cultură și 

educație 

nonformală; 

Participare la 

Festivalul Național  

de Dans – IaȘi 

Dansează online 

23- 25 

noiembrie 

2020 / online 

CCS Iași 

14/300 0 

15.  Cultură și 

educație 

nonformală; 

Festival Național 

Studențec de Umor 

StudUp Comedy /  

festival de umor  

27 noiembrie 

2020/ online 
20/3000 3499 

16.  Cultură și 

educație 

nonformală; 

Participare la 

Festivalul Național 

Studențesc de 

Teatru „Aurel 

Luca” -  Iași 

03-06 

decembrie 

2020/ online 4/300 0 

17.  Cultură și 

educație 

nonformală; 

Muncă și 

antreprenoriat 

Curs acreditat ANC 

pentru studenți / 

curs de Competențe 

antreprenoriale 

9-13 

decembrie 

2020/ online 20/ 5040 

18.  Cultură și 

educație 

nonformală; 

”Regalul Dansului”  

/ concurs de dans 

modern  

02-04 

decembrie 

2020 / online 

71/3000 4293.65 

19.  Cultură și Participare la 26 nov - 03 4/300 0 



 

 

Nr. 

inreg. 

Obiectiv 

general/ 

obiectiv specific 

Denumire activitate 

/ tip de proiect 
Perioadă 

Număr 

participanți/

beneficiari 

Buget cheltuit 

educație 

nonformală; 

Festivalul Naționla 

de Teatru 

Studențesc ”Zilele 

Imago” 

decembrie 

2020/ online    

CCS Cluj-

Napoca 

20.  Cultură și 

educație 

nonformală; 

Tabără de turism şi 

creație foto     Editia 

a XII-a / concurs 

foto – ”Capturi din 

pandemie” 

07-10 

decembrie 

2020/  online 14/2000 4248.99 

21.  Cultură și 

educație 

nonformală; 

Expoziție Foto 

Student / realizarea 

unei expoziții cu 

fotografii montane, 

din pandemie           

decembrie 

2020 - 

decembrie 

2021 / online 

și la Sediul 

CCS Bv 

70/10000 45 

22.   UNIVERSITY 

Fotomodel România 

/ concurs de modă 

  11-15 

decembrie 

2020/ online 

13/15000 4914.99 

23.  Cultură și 

educație 

nonformală;  

Participare Concurs 

”Miss Universitas”  

17 decembrie 

2020/ online 

CCS Ploiești 

3/300 0 

24.  Cultură și 

educație 

nonformală;  

Participare la 

Festivalul Național 

de Dans „StuDance”  

8-12 

dec.2020/ 

online CCS 

Craiova 

14/300 0 

25.  Cultură și 

educație 

nonformală;  

Participare la 

Festivalul 

Internațional de 

Muzică Ușoară 

„Stelele Tinereții” – 

Petroșani 

18-20 

decembrie 

2020 / Brașov 
3/300 0 

26.  Cultură și 

educație 

nonformală;  

Festivalul National 

Studentesc de 

Muzică Gaudeamus 

Winter 

18-20 

decembrie 

2020 / online 

 

14/1000 2229 

27.  Cultură și 

educație 

nonformală;  

Crăciun Studenţesc 

/ spectacol online și 

premiere membri  

22 decembrie 

2020 / online 

 

100/300 16155 

Total 688/42490 46359,62 

 

 

 

 

 



 

 

 Alte tipuri de activități realizate în 2020:  

- Consultări periodice cu asociațiile studențești, în principal pe tema calendarului de activități 

al CCS BV, consultări pe tematica cursurilor acreditate de ANC și alte oportunități de 

susținere a activităților studențești din organizații; 

- În anul 2020, instituția noastră a colaborat cu următoarele asociații studențești: 

o Asociația Studenților Militari din Brașov – Academia Forțelor Aeriene ”Henri 

Coandă”   

o AIESEC Brașov 

o BEST Brașov 

o Asociația Tinerilor Basarabeni din Brașov 

o Asociația Științifică a Studenților Mediciniști din Brașov 

o ASCOR Brașov 

o ELSA Brașov 

- În colaborarea cu asociațiile studențești, CCS BV a promovat toate proiectele inițiate de 

Ministerul Tineretului și Sportului și care se adresau studenților sau ONGS-urilor. 

- Am acordat sprijin studenților care au făcut solicitări în nume propriu pentru diverse 

inițiative, care puteau fi desfășurate în siguranță în contextul pandemiei. 

 Trebuie să precizăm că, am intenționat realizarea unor proiecte prin atragere de fonduri 

externe, însă din lipsa unui spațiu propriu nu suntem eligibili pentru finanțare. 

 

Investiții/reparații ale bazei materiale: 

Pentru dotarea cu aparatura necesară desfășurării activității s-au solicitat anual fonduri pentru 

investiții, care nu au fost aprobate.  

În ceea ce privește obținerea de fonduri pentru reparații, nu avem posibilitatea realizării acestora 

deoarece spațiul în care funcționăm nu ne aparține.  

 

Dotări realizate: 

Dotările realizate în anul 2020 sunt materiale și bunuri de natura obiectelor de inventar strict 

necesare pentru buna desfășurare a activității în cadrul CCS BV. 

 

Subvenții de la bugetul de stat: 

În anul 2020, conform bugetului de venituri și cheltuieli aprobat, s-au încasat subvenții în valoare 

de 715727 lei. 

 

Venituri proprii realizate: 

Deoarece nu avem posibilitatea închirierii de spații sau servicii suntem în situația de a nu putea 

realiza venturi proprii.  

În acest sens, ne-ar putea fi de folosi o măsură legislativă care să reglementeze eventuale tarife 

pentru prestația artistică a trupelor formate în cadrul Casei de Cultură a Studenților Brașov. 

 

 

 



 

 

Dificultăți întâmpinate și aspecte de prezentat: 

- Principala problemă a instituție noastre este lipsa unui sediu propriu, fapt care ne limitează 

din foarte multe puncte de vedere și în principal cel al desfășurării activităților specifice cu 

tinerii.  

- Realizarea activităților este afectată de lipsa de personal; 

- În contextul creat de pandemia COVID-19 s-au sesizat aspecte precum: lipsa unei 

metodologii de organizare și desfășurare a activității caselor de cultură ale studenților, 

actualizată pentru condițiile de desfășurare a evenimentelor online; 

 

  

  

Director, 

Silviu ACHIM 
 


