SITUAȚIA FONDURILOR - 2015
-lei-

650,000.00

Fonduri alocate în bugetul Consiliului Județean Iași în anul 2015
pentru parteneriate culturale
(HCJ nr. 36/15.02.2015 - 500.000 lei
și
HCJ nr.317/29.10.2015 - 150.000 lei )

555,000.00

Fonduri alocate prin Hotărâri ale Consiliului Județean Iași în anul
2015 pentru parteneriate culturale la propunerea Comisiei pentru
Învățământ, Cultură, Cercetare Științifică, Culte
(din care plătite 541,232.00 lei)

95,000.00

Fonduri nealocate

108,768.00

Fonduri rămase din totalul de 650,000.00 lei
(95,000.00 lei nealocate + 13,768.00 neachitate )

“Proiectul transfrontalier “TVR Iaşi 24”
s-a încheiat cu succes”
TVR Iaşi a aniversat în luna noiembrie
2015, 24 de ani de televiziune regională
în zona Moldovei.
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI
i-a fost partener.
Proiectul s-a desfășurat în 3 oraşe din
cele 3 regiuni învecinate: Iaşi (România),
Cernăuţi
(Ucraina)
şi
Chişinău
(Republica Moldova).
Scopul proiectului a fost de a
promova valorile și tradițiile autentic
românești în spațiul contemporan social și
cultural al celor trei regiuni din România,
Republica Moldova și Ucraina,

TVR Iași organizator

Proiectul a avut impact național și
internațional prin venimentele desfășurate în
cadrul acestuia precum caravana filmelor
documentare realizate de partenerii din
proiect si spectacole de folclor în care
invitați au fost artiști din cele trei regiuni.
Astfel prin proiect s-au dezvoltat schimburile
culturale și de programe între instituții și
regiuni transfrontaliere.
La Iaşi, evenimentele aniversare s-au
derulat pe parcursul unei săptămâni în
perioada 2 – 8 noiembrie şi au cuprins, pe
lângă proiecţiile de filme documentare şi
spectacolul folcloric, şi alte evenimente: Ziua
Porţilor Deschise, concertul extraordinar
susţinut de Duo Enescu (Germania) şi alţi
solisti de operă, expoziţiile de artă ale
pictorului naiv Gheorghe Ciobanu şi
artistului plastic Felix Aftene, iar la final
concertul de etno-jazz susţinut de Vali
Boghean Band.

Au fost 3 zile de proiecţii de filme
TVR Iaşi, eveniment realizat cu
susţinerea Institutului Cultural Român
din Paris şi TVR Internaţional, la
iniţiativa dramaturgului Matei Vişniec.
Aniversarea de la Cernăuţi s-a
desfăşurat între 21 – 22 noiembrie,
iubitorii de film şi cei ai folclorului
românesc umplând Palatul “Tineretului
Bucovinei”.

La Chişinău, TVR Iaşi 24 a debutat
cu Caravana Filmelor Documentare în
zilele de 28 şi 29 noiembrie. Luni, 30
noiembrie, interpreţii de muzică populară,
grupurile vocale şi dansatorii din cele 3
regiuni folclorice au susţinut, pe scena
Filarmonicii de Stat din Chişinău, un
spectacol aplaudat minute în şir.

Evenimentele TVR Iaşi 24 de la Iaşi
au fost susţinute de: Filarmonica de Stat
Moldova din Iaşi, Biblioteca Centrală
Universitară “Mihai Eminescu”, Teatrul
pentru Copii “Luceafărul”, Universitatea
"Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi,
Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi"
din Iaşi, Universitatea de Ştiinţe
Agronomice şi Medicină Veterinară Iaşi,
Universitatea de Arte “George Enescu”
Iaşi, Hotel Unirea, Complex Bellaria.
Parteneri media: Ziarul de Iaşi,
Evenimentul, Radio Iaşi, Radio Hit,
Impact Fm, Radio Trinitas, InOras.ro,
Kiss Fm Iaşi.
•

Finanțare CJ Iași: 15.000 lei

Sărbătoarea Zilei Bibliotecarului la
Iași
Consiliul Județean Iași –
organizator
prin Biblioteca Județeană
Gheorghe Asachi la inițiativa
doamnei consilier județean Lupu
Magdalena cu sprijinul Comisiei
pentru Învățământ,Cultură,
Cercetare Științifică, Culte

Cu acest prilej, Consiliul Județean Iași a
decis, prin Hotărârea nr.83/2015,
organizarea unui eveniment festiv de
premiere a celei mai bune biblioteci
publice, a celui mai bun bibliotecar pe
anul 2014 și acordarea unui premiu de
recunoștință pentru un bibliotecar retras
din activitate.

De Ziua Bibliotecarului, Consiliul
Judeţean Iaşi a premiat activitatea
bibliotecilor şi a bibliotecarilor din judeţ.
Pe lângă semnificația religioasă, 23
aprilie oferă și un alt prilej de sărbătoare:
este Ziua Internațională a Cărții, a
Drepturilor de autor și, totodată, Ziua
Bibliotecarului din România.

Ceremonia a avut loc în Sala
de lectură a Bibliotecii
Județene „Gh. Asachi” Iași,
joi, 23 aprilie 2015, începând
cu orele 11.00.

Evenimentul aflat la cea dea IV-a ediție a avut
următoarele nominalizări și
premii:
Nominalizările pentru
Biblioteca anului 2014:
Biblioteca Publică Cotnari,
Biblioteca Publică Aroneanu
 Biblioteca Publică „Gh.
Chirițescu” Bălțați.
La această categorie,
premiul a fost de 2000 lei.
Premiul a fost adjudecat de
Biblioteca „Gh. Chirițescu”
din comuna
Bălțați, condusă de doamna
bibliotecar
Rodica Rusu.

Nominalizările pentru Cel mai bun bibliotecar:
 Ramona Teodorescu,
 Olga Iordache,
 Gabriela Olariu,
 Ciprian Miron
 Dan Șuvăială
toți de la Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași.
Premiul la această categorie a fost de 1500 lei
înmânat doamnei Olga Iordache.

Diploma de recunoștință pentru întreaga
activitate și premiul în valoare de 1000 lei au
fost acordate doamnei Anica Popovici, șef al
Secției pentru Copii a Bibliotecii Județene Iași
între anii 1962 și 1989.

Premiul pentru cel mai bun bibliotecar al
anului: Doamna Olga Iordache,
bibliograf la Biblioteca Județeană
„Gh. Asachi” Iași;

Premiul Bibliotecarul-pensionar al
anului: Doamna Anica Popovici, fost
bibliotecar la Biblioteca Județeană
„Gh. Asachi” Iași.

În program, pe lângă decernarea
premiilor, a avut loc și un recital de
vioară susținut de Cristian Liviu
Scripcaru, elev la Colegiul de Artă
„Octav Băncilă”, acompaniat la pian
de prof. Luiza Botez, un recital de
epigrame susținut de membrii
Academiei Libere „Păstorel” și un
moment umoristic în interpretarea lui
Cătălin Mândru, actor la Teatrul Fix.

•

Finanțare CJ Iași: 5.000 lei

Ziua Națională a Greciei
Asociația Culturală Dionysos - organizator
Evenimentul dedicat Zilei Naționale a
Greciei s-a desfășurat în data de 28 martie
2015, începând cu ora 19.00 la Casa de
Cultură a Studenților Iași.
Organizatorul evenimentului a fost
Asociația Culturală Dionysos în
parteneriat cu Consiliul Județean Iași,
Primăria Municipiului Iași, Casa de
Cultură a Municipiului Iași, și Casa de
Cultură a Studenților Iași. Parteneri
media pentru acest eveniment au fost
TVR Iași, Tele M Iași, Radio Iași și ziarul
Evenimentul.
•

Finanțare CJ Iași: 2.100 lei

Spectacolul de dansuri populare și de tavernă susținut de Ansamblul Dionysos și
muzica live interpretată de artiștii greci a avut impact și s-a bucurat de interesul
publicului în ceea ce privește tradițiile culturale grecești, dovadă fiind prezența la
spectacol a peste 400 de spectatori, în ciuda vremii nefavorabile.

Asociația Culturală Dionysos, cu sprijinul Consiliului Județean Iași a realizat
obiectivele propuse în proiectul Ziua Națională a Greciei - 28 Martie 2015.
În cadrul evenimentului a fost menționată implicarea Consiliului Județean Iași,
partener în acest proiect, și s-au adus mulțumiri pentru susținerea comunității grecești
Dionysos în activitățile pentru propagarea ellenismului și promovarea tradițiilor și a
culturii grecești în spațiul ieșean.
“Mulțumim încă o dată pe această cale întregii echipe a Consiliului Județean Iași
pentru sprijinul acordat și ne exprimăm dorința de a colabora în continuare cu
instituția dumneavoastră pentru viitoarele proiecte și evenimente”.
a spus Vicepreședintele Asociației Dionysos
Doamna Cristina Ioanidis-Hadji
Elena Mandru - 29 Martie 2015 ·
locuitor al județului Iași, participant la
eveniment
Emanuela Monica Sofroni -29 Martie 2015
“A fost o seară deosebită,cu sala
locuitor al județului Iași, participant la
plină de spectatori intrați frenetic în
eveniment
ambientul grecesc. Felicitări
organizatorilor și mai ales artiștilor
“Felicitari! A fost....emoționant! “
care ne-au încantat prin amplul
eveniment !”

Zilele Revistei “Convorbiri literare”
Asociația Revista
“Convorbiri literare ”–
organizator
Eveniment de tradiție în mediul
cultural
ieșean,
Zilele
Revistei
“Convorbiri literare” a avut loc în
perioada 23 - 25 aprilie 2015, fiind ajuns
la cea de-a XIX-a ediție.
Manifestările s-au derulat la Casa
cu Absida "Laurentiu Ulici", sediul
Uniunii Scriitorilor Romani (USR) Iasi,
dar si la Universitatea "Alexandru Ioan
Cuza" (UAIC), respectiv la Casa de
Cultură “Mihai Ursachi” din Parcul
Copou Iaşi, unde a avut loc festivitatea
de decernare a Premiilor anuale.

Au avut loc timp de trei zile colocvii, conferinţe şi recitaluri de muzică şi
poezie, susţinute de nume importante ale literaturii româneşti şi universale.
Scriitoarea Angela FURTUNĂ a participat la Iaşi, în intervalul 23 – 26
aprilie, la prestigiosul eveniment anual Zilele Revistei Convorbiri Literare, ajuns
la a XIX-a ediţie, alături de alți invitaţi importanţi autori din România, Turcia,
Republica Moldova, Ucraina, Israel, Franţa.

Premiul Opera Omnia a fost acordat
academicianului Dumitru Radu
Popescu, acesta susţinând o notabilă
conferinţă.
Premiul de Excelenta i-a revenit
poetului şi eseistului Arcadie
Suceveanu, presedintele Uniunii
Scriitorilor din Republica Moldova.

Au mai fost premiati
scriitorii Metin Cengiz din
Turcia şi Naim Araidi din
Israel, pentru interferenţe
cu limba şi literatura
româna.
Alte premii oferite de
revista “Convorbiri literare”
au fost:
Premiul Special pentru
volumul Uniunea Scriitorilor
din România – Filiala Iaşi la
65 de ani: ANA PARTENI
Premiul Special pentru
volumul Contribuţii la istoria
revistei “Convorbiri literare”
(1939-1944):
NICOLAE SCURTU

 Premiul Special pentru calitatea interpretarii
muzicale: FILIP PAPA (Filarmonica “Moldova”
din Iaşi)
 Premiul de Debut:
DORU MIHAI MATEICIUC
 Premiul pentru POEZIE:
DANIEL CORBU,
MIRCEA BÂRSILĂ

 Premiul pentru ISTORIE LITERARĂ:
TRAIAN D.LAZAR
 Premiul pentru ESEU:
ŞTEFAN AFLOROAIE

De ce Zilele Convorbiri literare este un eveniment important al Iași-ului o spune
doamna Angela FURTUNĂ într-un interviu acordat la finalul manifestărilor:
“Zilele Revistei Convorbiri Literare 2015 au avut invitaţi de marcă ai literelor
româneşti. În România, numărul bibliotecilor s-a înjumătăţit în ultimul sfert de secol,
faţă de 1990, iar scriitorii şi cărturarii cunosc o anume prigoană declanşată de
subminarea valorilor, de cenzura economică şi politică sau de spiritul anticultural şi de
concurenţa consumerismului, în dauna culturii majore şi a identităţii româneşti.
Perpetuarea în progresie valorică şi de excelenţă, a paginilor şi a oamenilor
Convorbirilor Literare, în Capitala Culturii Româneşti care este Iaşiul, reprezintă un
miracol şi un motiv de luptă pentru continuarea şi pentru salvarea culturii şi a
tezaurului naţional de limbă română”.
Revista “Convorbiri literare”, organul de presă al prestigioasei Societăți
literare Junimea, a cărei prim număr a apărut la 1 martie 1867, la Iași va împlini în
2017 – 150 de ani de la înființare. În formatul în care apare Revista păstrează
tradiția primei serii conduse de Negruzzi și Maiorescu, dezvoltând spiritul estetic
dar și pe cel critic având un puternic colectiv de critici, cu cele mai multe pagini de
critică literară, atât de necesare în spațiul literar românesc.
•

Finanțare CJ Iași: 10.000 lei

Serile filmului românesc Timpul
Asociația Studenților Jurnaliști
și Asociația Revistei Timpul
organizatori
a

La cea de-a VI-a ediție
Festivalului
Serile
Filmului
Românesc Timpul cinefilii au putut
viziona o serie de filme ce au cules
premii importante atât în țară, cât și în
străinătate.
Critica
de
film
a
fost
reprezentată de Irina Margareta
Nistor, iar onoarea ediției îi
aparține, actorului George Mihăiță.
S-a făcut o reconstituire a celor mai
bune momente cinematografice din
cariera actorului, dar și o revedere cu
cei mai buni dintre cei buni de pe
platourile de filmare românești.

Cu invitați valoroși și cu filme pentru fiecare vârstă, ediția a VI-a Festivalului Serile
Filmului Românesc TIMPUL, a promovat valorile cinematografiei românești și
producțiile de succes care au marcat generații la rând.

 Miercuri, 6 mai 2015: Prima zi a
început cu o conferință de presă în cadrul
căreia a avut loc lansare de carte
“Dramele adolescenților” de G.
Mihăiță, urmată mai apoi de proiecția
filmului Accident (1977) în regia lui
Sergiu Nicolaescu la Teatrul Luceafărul.
„Gala Serile Filmului Românesc
TIMPUL” a avut ca invitați pe George
Mihăiță, Irina Margareta Nistor,
Ileana Popovici și Vladimir Găitan.
 Joi, 7 mai: Prima proiecție a celei de
a doua zi a fost dedicată copiilor, avand
loc proiecția filmului Veronica (1972)
având regia semnată de Elisabeta
Bostan.
Proiectia de seară, a fost cea a
filmului Undeva la Palilula (2012) în
regia lui Silviu Purcărete. Publicul a
avut oportunitatea să discute cu George
Mihăiță, Pușa Darie și Irina Margareta
Nistor.
 Vineri, 8 mai: Cea de a treia a
găzduit filmul America, venim! (2014) în
regia lui Răzvan Săvescu, aducândui în
fața publicului pe Răzvan Săvescu,
Tania Popa, Ion Sapdaru, iar seara să se

închidă cu filmul în regia lui Tudor
Giurgiu, De ce eu? (2015) unde Emilian
Oprea deține rolul principal.
 Sâmbătă, 9 mai: A fost rezervată a
două
producții
semnate
Iulia
Rugină, Love Building (2013) și Alt
Love Building (2014), iar în fața
publicului cinefil, pentru a răspunde
tuturor întrebărilor, a fost prezent Dorian
Boguță,
 Duminică, 10 mai: Aferim! (2015)
în regia lui Radu Jude și Declarație de
dragoste (1985) în regia Nicolae Corjos
au fost filmele ultimei zile a festivalului
Serile Filmului Românesc Timpul, ediția
aVI-a.
Alături
de
Teodor
Corban, Adrian Păduraru, Teodora
Mareș, Andrei Duban, Gianina
Corondan, și Ion Caramitru publicul au
reușit să descopere surprizele gazduite de
ultima zi a festivalului.

George Mihăiță, actor
“Dacă ați avea vârsta mea, voi nu ați mai face acest
festival. Este atât de multă muncă! Entuziasmul vârstei
voastre ține acest festival. Pentru mine, voi, cei care
organizați acest festival, sunteți viitorul nostru pe niște
segmente. E admirabil ceea ce ați făcut. Cum spuneam:
voi, în loc de BD, ați oferit publicului Reconstituirea,
sau Accident, sau Palilula. Eu am realizat aceste filme cu
gândul de a fi văzute. Ele au fost văzute de o comunitate,
nu din București, ci din țară, datorită unor oameni care au
dorit mai binele României. Dacă fiecare ar dezvolta
embrionii care există, poate altfel ar arăta această țară.
Văd bucuria oamenilor după ce ies de la festival. Mai este
un lucru. Nu este vorba doar de vizionarea într-o sală a
filmului. Este vorba despre ecourile care se duc în massmedia, în toată țara. Voi m-ați luat în seamă anul acesta
mai mult decât alții. Mă simt pe locul întâi și cel puțin
două zile am fost mândru de meseria pe care o fac.”

•

Finanțare C.J. Iași –
30.000 lei

Campania Adevărata Basarabie
ATRAG – organizator
(Asociația Tinerilor Români din Afara Granițelor)
Marți, 5 mai 2015, a avut loc
lansarea
Campaniei
„Adevărata
Basarabie”, ediția a VI-a la care
Consiliul Județean Iași a fost partener.
La eveniment au fost prezenți
consulul Republicii Moldova la Iași,
Ion Coșeru, și prof. univ. dr. Carmen
Crețu, prorector al Universității
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași, care
au tăiat oficial panglica de la
deschiderea campaniei.

Ediția a VI-a a Campaniei „Adevărata Basarabie” și-a atins scopul pentru care a
fost organizată prin cele șapte evenimente care s-au desfășurat în cadrul acesteia,
evenimente în care s-au promovat valorile culturale și artistice comune celor două
maluri ale Prutului, au avut loc schimburi de experiență socio-culturală între mediul
ieșean și cel din Republica Moldova.
În contextul apartenenței istorice comune, proiectul a promovat cultura, limba română
și întărirea relțiilor dintre cele două maluri ale Prutului.
Evenimentele celei de-a VI-a ediții a Campaniei „Adevărata Basarabie” au fost
următoarele:

5 mai 2015, ora 15.00 – Gala de
deschidere a Campaniei cu Expoziția
fotografică „Din Basarabia, cu dor”,

6 mai, ora 12.00 – Podul de flori – tinerii au reconstituit “Podul de Flori”
prin prezența la faţa locului primului “Pod de flori” din 6 mai 1990, și anume
lângă podul de cale ferată din localitatea Ungheni.
Grigore Vieru a fost primul basarabean care a trecut Prutul la 6 mai 1990.

6 mai 1990

6 mai 2015

Tinerii au dansat și au cântat pe malul Prutului în semn de recunoștință celor
care, la 6 mai 1990, au dat dovadă elocventă de dorință de reunificare.

8-10 mai – Excursia „Cunoaște
Basarabia” a oferit posibilitatea la 45 de
tineri ieșeni să călătorească trei zile în
Republica Moldova împreună cu echipa
de organizare. Aceștia au vizitat
localitățile Chișinău, Soroca, Orheiul
Vechi,
Lăpușna,
Beciul
Cricova,
rezervația naturală „Suta de movile”,
mănăstirea Țâpova.
17 mai, ora 14.00 - Conferința
„Cultura românească - imperativ
pentru tinerii români” s-a desfășurat în
Corpul R al Universității „Alexandru Ioan
Cuza” din Iași. La Conferință au fost
invitați speakeri și profesori de la
universități, care au instruit și informat
publicul ieșean cu privire la importanța
culturii în prezentul dominat de
comunicație,
importanța
păstrării
tradițiilor și obiceiurile neamului.

17 mai, ora 21.00 – Proiecție
de film „Dănilă Prepeleac” de
Tudor Tătaru. Proiecția a avut loc în
parcul Palas Mall Iași. Evenimentul a
promovat regia și actorii de peste Prut
în mediul ieșean.
22 mai, ora 18.00 – Teatrul
Satiricus din Republica Moldova a
fost la Iași cu spectacolul „Cu
bunelul, ce facem?” de Constantin
Cheianu.
23 mai – Gala de închidere.

•

Finanțare C.J. Iași – 7.000 lei

Proiect cultural artistic
Săptămâna Ateneului Tătărași
• Ateneului Tătărași
– oranizator
• Consiliul Județean Iași –
partener
În
cadrul
Săptămânii
Ateneului Tătăraşi, instituţia a
sărbătorit în anul 2015, 95 de ani
de existenţă printr-o serie de
activităţi care s-au desfăşurat pe
perioada a nouă zile.
A fost prima dată când
Ateneul a pregătit pentru ieşeni un
eveniment de o asemenea
amploare.

Au fost nouă zile în care toate drumurile au dus spe Ateneul Tătărași unde au fost
așteptați pasionații de teatru , film, muzică, dar și de istorie a Iași-ului.
“Tramvaiul de epocă a pornit
vineri 17 aprilie 2015 , ora 10,00, din
stația Tătărași Nord pentru a retrasa
nu doar o legătură în spațiu și timp a
vechiului cartier cu Dealul Copoului,
ci și una simbolică, definită prin artă
și istorie”, consemna jurnalista Gina
Popa
în
paginile
cotidianului
Evenimentul, referindu-se la prima
acțiune ce s-a desfășurat în cadrul
proiectului
cultural
artistic
“Săptămâna Ateneului Tătărași” și
anume:
 Promenadă cu tramvaiul de epocă pe
traseul Tătărași Nord- Copou;

 Spectacolul de dans popular „Joc și
voie bună” susținut de Ansamblul
folcloric „Hora Moldovei” al Ateneului
Tătărași

Dezbaterea „O patrie, două patrii.
Migrație temporară, efecte identitare”
susținută de autorul Dan Lungu;

 Spectacolul de muzică folk și
poezie „Al cincilea anotimp” susținut
de artiștii Andrei Mafte, Adrian Bezna
și Cezar Popescu;
 Lucian Blaga - recital de poezie,
120 de ani de la nașterea poetului;
 Spectacolulul „Muguri de aprilie”
susținut de clubul de dans grecesc și
clubul de dans multicultural al
Ateneului Tătărași;
 Spectacolul de muzică folclorică
susținut de artistia Laura Lavric;
 Expoziția de fotografie: „Ateneul
Tătărași 95 de ani de cultură. O
poveste ilustrată”;

 Lecția deschisă de balet;

 Spectacolele de teatru „La moși”
susținut de clubul de teatru „Thalienii” al
Ateneului Tătărași – grupa de vârstă mică

 și „Efectul razelor gama asupra
anemonelor” susținut de clubul de teatru
„Thalienii” al Ateneului Tătărași – grupa de
vârstă mare;
 Concursul de cultură generală –Quiz
Ateneu, Concursul de desen „Ateneul
Tătărași în viziunea copiilor” și Concursul
de șah pentru juniori;
 Proiecția filmului „Q.E.D”, urmată de
dezbaterea susținută de Ioana Petcu;
 Noaptea iubitorilor de teatru - proiecție
spectacole de teatru producții ale Ateneului
Tătărași,
sunt doar câteva din manifestările
organizate de Ateneul Tătărași în cadrul
proiectului cu sprijinul artiștilor locali
alături de cei doi invitați speciali:
Maia Morgenstern și Alexandru Repan

Conferința de presă susținută de actrița Maia Morgenstern și spectacolul de teatru
„Astă seară LOLA BLAU” ;

Maia Morgenstern a scris în cartea de
onoare a Ateneului

Spectacolul de teatru „Vizitatorul” susținut de Teatrul C.I. Nottara București, cu
maestrul Alexandru Repan

Gala Ateneului Tătăraşi

•

Finanțare C.J. Iași – 25.000 lei

Turneul formației GOD în România
Asociația Culturală Getic
Art Iași
- organizator
Proiectul „Turneul formaţiei GOD în
România - Reconquering the Past 2015”
s-a desfăşurat într-un număr mare de oraşe
din România, mai precis 16
(Bucureşti,Braşov, Iaşi, Cluj-Napoca,
Bacău, Suceava, Sibiu, Satu-Mare,
Petroşani, Vaslui, Caransebeş (Gâmic),
Moara Vlăsiei, Zalău (Moigrad Porolissum), Bistriţa (Beclean), pe
parcursul anului 2015.

Formaţia GOD a asigurat expunerea la nivel naţional a unor trupe ieşene aflate la
început de drum (Halmyris, Blindspot), invitându-le să concerteze alături de ea pe
scene din alte oraşe.
În Bucureşti și Suceava, graţie
succesului înregistrat, trupa a fost invitată
să revină, ceea ce s-a şi întâmplat.
Turneul a presupus organizarea şi
susţinerea de concerte în diverse cluburi
sau scene în aer liber, în cadrul unor
festivaluri de amploare, în scopul
promovării muzicii şi valorilor pe care
membrii trupei GOD le nutresc, valori
legate de spiritualitatea ancestrală a
poporului, de istoria naţională şi de
folclorul autohton.
Imaginea Consiliului Județean Iaşi și
implicit a județului Iași a fost promovată
la nivel naţional. Membrii trupei au purtat
pe tot parcursul Turneului tricori cu sigla
Consiliului Județean Iași.

Evenimentul a avut ca scop
familiarizarea publicului sub pretext
muzical cu repere şi figuri istorice ilustre,
folclor şi poveste, mituri şi legende mai
mult sau mai puţin cunoscute, îmbinarea
cu alte forme de artă, precum dansul
ielelor sau jocurile pirotehnice, ori cu
repunerea în scenă a luptelor dacice cu
ajutorul organizaţiilor ce au susţinut
proiectul. Publicul a fost transpus şi
transportat într-o realitate a vremurilor
demult apuse. Compus din absolut toate
categoriile de vârstă sau pături sociale,
acesta a devenit părtaş la tradiţie şi folclor,
cântând şi participând activ la construirea
lor într-o experienţă interactivă ce
imprimă amintiri mai calde şi mai plăcute
decât conferinţele sau evenimentele axate
pe teme adiacente dar realizate cu
mijloace mai „sterile”.
În cadrul Turneului, au fost prezentate
piese de pe ultimul album “Zal Mox”

premiat drept albumul anului în România în
cadrul Galelor premiilor „MetalHead”, cel
mai prestigios eveniment naţional de gen. Sau cântat piese precum „Glia“ sau
„Greuceanur (care se bucură de o
popularitate tot mai mare printre tinerii
pasionaţi de muzică şi care vorbeşte despre
legenda
binecunoscută
din
folclorul
românesc pentru copii), dar şi melodii
precum „Cânt de haiduc”, a cărei poveste
este de la sine înţeleasă, sau „Frunzuliţa
dorului”, o melodie inspirată din folclor ce
face trimitere la istoria lui Decebal.

Printre sonorităţile ce răzbat din
melodiile trupei se pot distinge cu
uşurinţă instrumente populare, mai mult
sau mai puţin cunoscute sau uitate, de la
ţambal sau caval până la cornuri de
luptă.
Chiar şi pe scenă, formaţia a apărut
îmbrăcată în veşminte de luptă, armuri
inspirate din izvoare istorice atestate,
precum şi în straie populare, cum ar fi
iţarii şi opincile.

Poveşti muzicale au fost însoţite de
dansuri ale ielelor, de focuri şi arme
mânuite de luptători pricepuţi, de o
recuzită profesionistă, fiind însufleţite de
pasiunea membrilor unei echipe tinere
aflate într-o continuă creştere, atât ca
număr de membri cât şi din punct de
vedere al experienţei.

Prin susţinerea acestui eveniment cultural
de importanţă locală şi naţională. Consiliul
Județean Iași și-a asumat alături de Asociaţia
Culturală „Getic Art" rolul de promotor al
unor talente reale şi al unor creaţii muzicale
contemporane valoroase din Iaşi, (şi astfel,
implicit, din România), contribuind în mod
activ la afirmarea creaţiei muzicale locale şi
naţionale, la susţinerea unui dialog cultural,
la stimularea consumului cultural de calitate
şi, nu în ultimul rând. la impulsionarea
creativităţii contemporane.

•
Atelier de prezentare arme și echipamente
dacice

Finanțare C.J. Iași – 10.000 lei

FESTUDIS
•

Casa de Cultura a Studenților
- organizator

CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI
- partener
FEstudIS este un eveniment studențesc cu
tradiție în toate centrele universitare care implică mii de
studenți în activitățile organizate cu și pentru ei.

În fiecare an, în luna mai, orașul este cuprins de spiritul studențesc, de
“SINGURA SESIUNE AȘTEPTATĂ DE STUDENȚI”
Organizarea unui eveniment precum FEstudIS reprezintă o provocare pentru
studenți. De la an la an, generațiile de studenți se schimbă și, astfel, se schimbă și
preferințele lor pentru activitățile realizate de aceștia. Cu toate acestea, FEstudIS
rămâne același festival plin de distracție și de concursuri, de concerte și expoziții, de
activități sportive și… de studenți care așteaptă cu drag această ”sesiune”.
Festivalul FEstudIs, singura sesiune
așteptată de studenți a debutat pe 6 mai
2015 cu Parada FEstudIS, o manifestarea
studențească în cadrul festivalului ce are ca
scop prezentarea asociațiilor studențești din
Iași. Fluierele, megafoanele și strigătele
participanților au creat o atmosferă plină de
adrenalină. Totodată, bannere distinctive au
individualizat fiecare asociație.
Traseul parcurs de asociații a avut
puncte de plecare cele două centre
studențești: Tudor Vladimirescu și Copou,
respectiv Universitatea ”Alexandru Ioan
Cuza”, punctul de întâlnire fiind Piața Palat

de unde cele două parade au plecat împreună
către Casa de Cultură a Studenților.
Seara s-a va încheia cu un concert în fața
Casei de Cultură a Studenților.
 6 mai 2015 (18:00) – Parada
Organizațiilor Studențești
 6 mai 2015 ( ora 20:00) – Concert ,
Casa de Cultură a Studenților
 6 mai 2015 (orele 10-14) - Târg de joburi “Zilele Carierei” – Casa de Cultură a
Studenților

• aaaa

 7-13 mai 2015 – Universitariada
Universitariada a fost o competiție
sportivă ce s-a desfășurat în cadrul
Festivalul FEstudIs între asociațiile din
Iași și studenții reprezentanți ai acestora.
La această competiție s-au format echipe
de câte 12 persoane, de la fiecare ONGS,
care s-au întrecut pentru titlul de campion
la următoarele sporturi: Fotbal, Volei,
Tenis de masă, Tenis – Fotbal, Șah, Table,
Badminton și Street – Ball.
Scopul acestui proiect a fost de a
întrunii organizațiile studențeți din Iași
într-o competiție sportivă, promovând
fairplay-ul, dar și menținerea unei
legături
strânse
între
acestea.
Universitariada s-a desfășurat de pe 6
până pe 13 Mai la Baza Sportivă a
Universității Tehnice “Gheorghe Asachi”
din Iași.

 6 – 10 mai 2015 (orele 10-14) –
Serile Filmului Românesc

 6 – 12 mai 2015 – Spectacole
de teatru – Casa de Cultură a
Studenților

 10 mai 2015 Cros pentru școli
De la Stadionul Emil Alexandrescu
din Dealul Copoului s-a dat startul
evenimentului “Cros pentru școli!”,
eveniment ce a avut drept scop
strângerea de fonduri și investirea
acestora în dezvoltarea comunităţilor
şcolare.
Alergătorii și susținătorii la acesta
activitate s-au înscris până în ziua
evenimentului.
Traseul Cros pentru școli a fost
următorul: START – Stadion Emil
Alexandrescu – Rond Agronomie –
Liceul Pedagogic Vasile Lupu – Aleea
Mihail Sadoveanu nr. 54 (restaurant La
Castel) – retur – Stadion Emil
Alexandrescu – SOSIRE.

• a

 11 mai 2015 – Spectacol de dans
“Dragoste în cele patru anotimpuri” Casa de Cultură a Studenților
“DRAGOSTE în cele patru anotimpuri”,
inspirat după romanul lui Nicholas Sparks
– “The notebook” - Creat de către Școala
de dans Bel ART

 12 mai 2015 - Miss & Mister - Casa
de Cultură a Studenților

 13 mai 2015 - Gala Laureaților
Gaudeamus 2015 - Casa de Cultură a
Studenților
Festival al artei și creației studențești
Gaudeamus a fost în 2015 la a II-a ediție în
care au fost prezentate momente de creație
muzicală, teatru, dans modern și popular,
inventică, creație literară și creație artistică.
Fiecare alianță înscriă în concurs și-a
prezentat pe scena Gaudeamus a Casei de
Cultură a Studenților cele mai bune 10
momente care au fost punctate de către un
juriu format din referenții CCS.
 15 – 17 mai 2015 - Manifestări
educaționale - Parcul Tineretului (lângă
CCS)

În cadrul Festivalului Festudis în
perioada 15-17 mai 2015 s-au desfășurat
și alte activități educaționale cu prilejul
Săptămânii Naționale a Voluntariatului.
Mulți dintre studenți sunt voluntari în
cadrul asociațiilor din facultățile unde
învață și pentru a-și cunoaște activitățile
prin acest eveniment le-au prezentat
tuturor.
Evenimentul desfășurat timp de 3 a
avut activități de socializare, de educație
non-formală, activități sportive și a
urmărit să prezinte și să dovedească
tituror
celor
prezenți
importanța
implicării în activități de voluntariat și
avantajele voluntariatului.
În fiecare seară, de la orele 19:00,
organizatorii le-au pregătit participanților
câte un eveniment surpriză. Astfel pe 15
mai au avut parte de un workshop de
dans, unde împreună cu instructori de
dans de la Casa de Cultură a Studenților
au învățat diferiți pași de dans
caracteristici anumitor stiluri.

Pe 16 mai s-a desfășurat evenimentul
”Studenții au talent” la care au participat
studenții talentați la dans, muzică, teatru,
poezie, pictură . Pe 17 mai s-a desfășurat
evenimentul ”Susține artiștii ieșeni” în
cadrul căruia au urcat pe scenă artiștii
ieșeni care au susținut un concert folk.

•

Finanțare C.J. Iași – 15.000 lei

Olimpiada Națională de interpretare vocală,
instrumentală și de studii teoretice muzicale

Inspectoratul Școlar Județean Iași
- organizator

În perioada 3 – 6 aprilie 2015 s-a
desfăşurat la Iaşi etapa Națională a
Olimpiadei Naționale de Interpretare
Vocală, Instrumentală și Studii Teoretice
Muzicale,
organizată,
sub
egida
Ministerului Educației și Cercetării
Științifice, de Inspectoratul Școlar
Județean Iași, cu sprijinul Consiliului
Județean Iași, al Primăriei Municipiului
Iași și al Colegiului Național de Artă
”Octav Băncilă”. Partenerii manifestării
au fost Universitatea de Arte ”George
Enescu”, Universitatea ”Al. I. Cuza” şi
Palatul Copiilor Iași.

Consiliul Județean Iași
- partener

Evenimentul a reunit peste 350 de
elevi din 38 de licee și colegii vocaționale
din țară organizaţi pe 10 secțiuni: pian –
orgă, vioară, corzi grave–violă, violoncel,
contrabas, chitară, harpă, instrumente de
suflat lemne–flaut, oboi, clarinet, fagot,
instrumente de suflat alamă – trompetă,
corn, trombon, percuție, canto clasic,
studii teoretice muzicale, instrumente
populare–nai, țambal, acordeon, taragot şi
canto popular. Alături de aceştia s-au aflat
peste 150 de profesori însoţitori, profesori
acompaniatori şi distinşii membri ai
Comisiei Naţională de Evaluare.

Probele olimpiadei s-au desfăşurat la Colegiul Național de Artă ”Octav
Băncilă”, Universitatea de Arte ”George Enescu” , Palatul Copiilor și la
Catedrala Romano – Catolică.

Un eveniment inedit al
Olimpiadei l-a reprezentat
secțiunea pian – orgă, la
care
cei
doi
elevi
participanţi au susţinut
proba de recital la Catedrala
Romano
–
Catolică,
mulțumită
Preasfințitului
Părinte Episcop al Diecezei
Romano-Catolice,
Petru
Gherghel.
Cu mândrie aplaudăm
prestația
lotului
ieșean
format din 24 de elevi, care
au obținut tot atâtea premii,
la
această
prestigioasă
competiție națională.

Premiul II la flaut a fost acordat de Ministerul
Educației și Cercetării Științifice, Inspectoratul Școlar
Județean Iași și Colegiul Național de Artă ”Octav
Băncilă” Iași la Olimpiada Națională de Interpretare
vocală, instrumentală și studii teoretice din 03 – 06
aprilie 2015, Irinei Suceveanu, elevă în clasa a XII-a
la Colegiul de Artă “Octav Bancilă”, o performeră de
excepție din cadrul Asociației Pro Ruralis Iași
susținută de Consiliul Județean Iași

Scopul acestui eveniment a fost
acela de a susţine valorile autentice
ale învățământului artistic
vocațional românesc și sperăm, ca
prin anvergura manifestărilor
artistice, să contribuie la
promovarea orașului nostru în
Competiția pentru Iași, Capitală
Europeană 2021.
“Arta și lucrările de artă nu fac
artistul; simțul, entuziasmul și
instinctul te transformă în artist”
Karl Wilhelm Friedrich von
Schlegel

• Finanțare C.J. Iași – 15.000 lei

Proiect închidere AIESEC Academy
AIESEC Iași - organizator
Consiliul Județean Iași
- partener

AIESEC Academy este un proiect de
educaţie non-formală pentru studenţi, structurat
pe trei domenii principale: Marketing, IT şi
Antreprenoriat. Proiectul constă într-o perioadă
de pregătire teoretică (prin traininguri şi
workshopuri oferite de către companiile
partenere).

Proiectul AIESEC Academy a fost
conceput pentru a răspunde unei nevoi
de importanţă majoră pentru studenţii
din an terminal şi nu numai, anume
nevoia de a avea experienţă profesională
minimă pentru a se angaja in domeniul
studiat. De pe urma proiectului au
beneficiat aşadar tinerii din judeţul laşi şi
cei care plănuiesc ca după absolvire să se
stabilească in judeţul Iaşi sau în
municipiul Iasi. Ei au primit atât
pregătirea teoretică din partea unor
specialişti în domeniul lor, cât şi
pregătirea practică, prin stagiul de
practică de care au beneficiat.

După pregătirea teoretică, studenţii
de pe domeniile Marketing şi IT au avut
şansa să fie selectaţi pentru o perioadă
de practică neplatită în cadrul unei
companii partenere, pe o perioadă de 4
săptămâni.
Pentru domeniul Antreprenoriat,
tinerii cu o idee de afacere au putut să
beneficieze de consultanţă pe toata
durata proiectului şi să participe la
competiţia "cel mai bun plan de
afaceri".
Câştigătorul competiţiei a beneficiat
de un premiu şi de consultanţă pentru aşi implementa ideea.
Proiectul s-a finalizat cu un Târg de
Internshipuri la care au participat
companii partenere şi studenţi care nu
au participat la proiectul AIESEC
Academy, dar doresc să facă practica
intr-o companie ieşeana pe perioada
verii (iunie-iulie).
• Finanțare C.J. Iași – 3.000 lei

Proiect My Colorful World
Expoziţia „My colourfull world" a
micului artist ieşean David Alexandru s-a
desfășurat la Institutul Cultural Român din
Viena în perioada 27 mai - 01 iunie 2015.
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI i-a
fost partener.

Asociația Sharing Love
- organizator

Expoziţia a fost vizitată de copii din comunitatea românească din Viena, dar nu
numai, împreună cu părinţii lor. De-a lungul vernisajului, David a desenat alături de copii
prezenţi la eveniment.

Oaspeţii au fost surprinşi în mod
plăcut de talentul lui David și implicit de
lucrările expuse, executate în tehnicile:
peniţă, apă, ulei și acril.
Deoarece expoziţia a fost un succes,
David a primit din partea Institutului
Cultural Român INVITAȚIA de a
participa, în luna septembrie a anului
2015 la evenimentul Internațional „Ziua
Internaţională a Limbilor".
În anul 2015 tema a fost „Scufiţa
roşie”. La eveniment fiecare țară
europeană a tipărit cartea „Scufiţa roşie"
ilustrată de un artist plastic contemporan.
David a ilustrat această carte pentru
România.

• Finanțare C.J. Iași – 1.300 lei

Festivalul - Concurs Coral Internațional
pentru Tineret “Gavriil Musicescu”
Asociația Iubire și Incredere – organizator
EDIȚIA A III-A, 1-7
IULIE 2015, IAȘI,
ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI
- partener

Timp de o săptămână, Iaşi-ul a răsunat de acorduri corale inedite găzduind peste 30
de coruri de tineri şi personalităţi marcate din România, Ucraina, Republica Moldova,
Bulgaria, Grecia şi Italia, dar şi numeroase evenimente deosebite.
Această manifestare internaţională gândită să sprijine
demersurile continue ale Iaşi-ului pentru o cetate a culturii şi să
promoveze frumuseţea muzicii corale internaţionale, s-a
bucurat în 2015 de sprijinul financiar al Consiliului Judeţean
Iaşi.

Invitaţii speciali au fost:
 Corul Naţional de Cameră
MADRIGAL dirijat de Anna
Ungureanu
 Corul de cameră PRELUDIU dirijat
de maestrul Voicu Enăchescu
 CORUL DE COPII RADIO Bucureşti
dirijat de Voicu Popescu
 Corul psaltic TRONOS al Patriarhiei
Române condus de Protopsalt
Arhidiacon Mihail Bucă
 Corala CANTORES AMICITIAE
dirijată de Prof. Univ. Dr. Nicolae
Gâscă
 Grupul psaltic BYZANTION condus
de Asistent Drd. Adrian Sârbu

Activităţile desfășurate au fost:
 Concursuri corale organizate în cadrul
a cinci secţiuni;
 Concerte publice susţinute de
formaţiile participante la Concurs,
organizate în Grădina Complexului
Palas Iaşi, Parcul Copou, biserici
ieşene etc.;
 Gala Festivalului ce va avea loc în
Sala Mare a Teatrului Naţional Vasile
Alecsandri din Iaşi;
 Lansare de carte;
 Concerte la Cămine de bătrâni din
Iaşi;
 Dezbateri, etc..

Pentru că a fost un Festival – Concurs,
participanții care provin din România,
Republica Moldova, Ucraina, Bulgaria și
Grecia, s-au prezentat în cadrul a cinci
secțiuni:
 Secţiunea de concurs Coruri de Licee
cu profil muzical şi Seminarii
Teologice,
 Secţiunea de concurs Formaţii de
muzică psaltică,
 Secţiunea de concurs Coruri ale
Universităţilor
de
Muzică
şi
Facultăţilor de Teologie,
 Secţiunea de Concurs Coruri de tineri
amatori,
 Secţiunea de concurs Coruri de copii
CANTUS MUNDI.

CANTUS MUNDI

Deschiderea festivalului
a avut loc pe 1 iulie 2015,
la ora 18.30, în cadrul
slujbei de vecernie la
Biserica Binecredinciosul
Voievod Ştefan cel Mare şi
Sfânt din Iaşi, aflată în str.
Aleea Rozelor, nr. 7C.
Tot aici în ziua de
cinstire a Sfântului Ștefan
Cel Mare, în 2 iulie s-a
desfășurat un concert de
muzică bizantină la care au
participat concurenții de la
Secțiunea psaltică.

Ziua de 3 iulie a debutat cu o lansare
de carte – „Athos. Însemnările
netăcutelor cărări”, scrisă de Alexandru
Rădescu.
Muzeul Unirii Iași a găzduit
evenimentul de lansare al cărții. Cu
această ocazie Corul Ave Musica al
Universitătii Umanitar - Economice
Crestine – Odessa, Ucraina a susținut un
concert coral în onoarea celor prezenți.
În cadrul acestui eveniment au fost
menționați partenerii principali ai
Festivalului
–
Concurs
Coral
Internațional pentru Tineret Gavriil
Musicescu – Ediția a III-a.

Seara s-a încheiat cu două concerte: la Muzeul Unirii și în Grădina Publică a
Complexului Palas din Iaşi.
Incepând cu ora 19.00 Atriumul Palas Mall a răsunat de acorduri corale. Îmbrăcate în
straie de sărbătoare, formațiile corale din cadrul Festivalului, înscrise la secțiunile de
concurs Coruri de Licee cu profil muzical şi Seminarii Teologice, Coruri ale
Universităţilor de Muzică şi Facultăţilor de Teologie, Coruri de tineri amatori au susținut
un concert extraordinar de muzică corală în care au prezent cele mai de impact piese din
repertoriu.
În cadrul acestui eveniment au fost prezentați partenerii și sponsorii Festivalului –
Concurs Coral Internațional pentru Tineret Gavriil Musicescu – Ediția a III-a.
Acordurile corale au umplut pentru 2 ore Atriumul Palas Mall și sufletele
ascultătorilor atât ale celor prezenți la locația mai sus amintită cât și ale celor care au
ascultat online transmisiunea audio a evenimentului prin streaming pe
www.iubiresiincredere.ro.

Cea de a IV-a dimineață a Festivalului –
Concurs Coral Internațional pentru Tineret Gavriil
Musicescu Ediția a III-a, 4 iulie 2015, a subliniat o
parte importantă a conceptului social al Festivalului.
Astfel, 4 dintre corurile participante au împărțit
bucurie și speranță vârstnicilor instituționalizați în
Căminele Sfinții Împărați Constantin și Elena și
Sfânta Parascheva din Iași.
Adunați în sălile de zi ale celor două cămine,
vârstnicii s-au bucurat de muzica corală în
interpretarea corurilor Anghel Manolov al Casei
studentilor – Sofia, Bulgaria, Ave Musica al
Universitătii Umanitar - Economice Crestine,
Melody al Casei Populare din Ivano Frankovsk,
Ucraina și a Corului de camera acapella Crescendo
– Krivoi Rog, Ucraina.

Iulie 2015, ora 16.00 – Concerte corale
neconvenționale prin oraș în tramvaiul de
epocă
Ziua de 4 iulie a fost cea mai aglomerată
zi din întreg Festivalul – concurs Coral
Internațional
pentru
Tineret
Gavriil
Musicescu – Ediția a III-a!
După ce în prima parte a zilei s-au
desfășurat secțiunile de concurs pentru coruri
de copii și concertele de binefacere în
căminele pentru vârstnici din oraș, după
amiază au avut loc 3 concerte în tramvaiul de
epocă pe ruta Tg. Cucu – Copou cu recitaluri
ale corurilor Delizia al Şcolii de muzică
Denis Sicinskii – Ivano Frankovsk, Ucraina,
Oriana al Liceului de muzică – Krivoi Rog,
Ucraina și Cantemus al Centrului de
Activitate extrascolara Curcubeul– Chişinău,
Republica Moldova.
Aceste evenimente au fost organizate
pentru a promova muzica corală și Festivalul
– concurs Coral Internațional pentru Tineret
Gavriil Musicescu – Ediția a III-a cu
activitățile sale precum și pentru a crea un
cadru neconvențional în care corurile
participante să se desfășoare și, în același
timp să cunoască orașul Iași.

4 Iulie 2015, ora 19.00 – Concert coral extraordinar în aer liber, în Parcul Copou
Iaşi. Cea de a IV-a zi de Festival a fost încununată de un concert extraordinar în Parcul
Copou la umbra Teiul mult evocat de poetul național Mihai Eminescu, unde au
concertat toate corurile de copii prezente în cadrul competiției alături de Corul de Copii
Radio București – Dirijor Maestrul Voicu Popescu și Corul Național de Cameră
Madrigal – Dirijor Anna Ungureanu.
Greutatea evenimentului prin valoarea
corurilor prezente a adunat un număr
considerabil de spectatori pe care nici
ploaia care s-a abătut asupra orașului în a
doua parte a evenimentului nu i-a alungat,
iar pe scenă, fiecare dintre corurile
prezente au prezentat cele mai vesele și
de impact piese din repertoriu.

Concert coral extraordinar în aer liber, în Parcul Copou Iaşi a
fost organizat în parteneriat cu Programul Național Cantus Mundi,
desfășurat sub umbrela Corului Național de Cameră Madrigal motiv
pentru care toate corurile de copii reunite au intonat imnul Cantus
Mundi dirijați fiind de doamna Anna Ungureanu.
În cea de a doua parte a evenimentului, după un ropot de ploaie,
Corul Național de Cameră Madrigal a urcat în scenă bucurând
auditoriul cu un recital extraordinar.

5 iulie 2015, ora 11.00 – Concerte corale
în 9 biserici și catedrale din Iaşi.
Duminică, 5 iulie 2015, 9 lăcașe de cult
ortodox au găzduit 9 concerte de muzică
corală simultan. Practic, 9 dintre corurile
prezente în cadrul Festivalului au susținut
recitaluri corale la finalul Sfintei Liturghii
în bisericile:
- Catedrala Mitropolitană
- Corul de
Cameră Preludiu – Dirijor Maestru Voicu
Enăchescu;
- Biserica Binecredinciosul Voievod Ștefan
cel Mare și Sfânt – Corul Național de
Cameră Madrigal – Dirijor Anna
Ungureanu;
- Biserica Sfântul Sava - Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel
- Biserica Sfântul Andrei - Biserica Sfântul Vasile Nicolina
- Biserica Sfinții Bâncoveni
- Biserica Sfântul Lazăr
- Biserica Pogorârea Sfântului Duh

5 iulie 2015, ora 18.30 – Gala Festivalului Concurs Coral International pentru
Tineret Gavriil Musicescu în Sala Mare a Teatrului Naţional Vasile Alecsandri Iaşi
Evenimentul cu cea mai mare amploare din cadrul Festivalului – Concurs Coral
Internațional pentru Tineret Gavriil Musicescu Ediția a III-a a fost, cu certitudine, Gala
Festivalului.
Acest eveniment a avut loc în Sala Mare a Teatrului Național Vasile Alecsandri Iași și a
încununat în cel mai elegant mod posibil întreaga suită de evenimente din cadrul
Festivalului.
Gala a durat mai bine de 3 ore și fost transmisă în direct pe TVR Iaşi, TVR+ și
YouTube.
Debutul acestui eveniment s-a făcut cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte
Mitropolit Teofan al Moldovei și Bucovinei căruia organizatorii i-au oferit și o diplomă de
onoare pentru modul în care Înaltpreasfinția Sa a susținut întreaga manifestare. Programul
Național Cantus Mundi a fost prezent și în Gala Festivalului, ocazie cu care au luat
cuvântul domnul Emil Pantelimon – Director al Programului și doamna Eveline Păuna Consilier al Ministerului Culturii, iar corurile de copii care au obținut locul I la secțiunile
de concurs din cadrul Festivalului alături de Corul de Copii Musica Viva al Asociației
Iubire și Încredere Iași – Dirijor Dr. Daniela Doroșincă, Corul de copii Radio București –
Dirijor Maestrul Voicu Popescu și Corul Național de Cameră Madrigal - Dirijor Anna
Ungureanu, au intonat împreună imnul Cantus Mundi, compus de inițiatorul programului
domnul Ion Marin.

Consiliul Judetean Iasi a fost
reprezentat in cadrul Galei de catre
Domnul
Victorel
Lupu
–
Vicepreședinte al Consiliului Județean
Iași, Doamna Mihaela Ivancia –
Profesor al Universității de Științe
Agricole și Medicină Veterinară Ion
Ionescu de la Brad – Iași, Domnul
Liviu Brătescu – Director al Ateneului
Tătărași la acel moment, cercetator
stiintific al Academiei Romane in
prezent, care au luat cuvantul si au
inmanat premi.

Membrii Juriului pregatiti de analiza: Prof. Adrian Ardeleanu – Iasi, Directorul
Centrului Judetean pentru Promovarea si Conservarea Culturii Traditionale Iasi,
institutie subordonata Consiliului Judetean Iasi, Prof. Mystislav Yourcenco - Ucraina,
Prof. Andrea Angelini - Italia, Maestrul Voicu Enachescu - Presedinte al Asociatiei
Corale Internationale din Romania, Prof. Nicolae Gasca -Iasi, Romania, Prof. Ioan
Golcea - Bucuresti, Romania.

Ultima zi de Festival, 6 iulie, a
încheiat manifestările culturale dedicate
muzicii cu o conferinţă de presă şi cu
dezbateri pe teme culturale de interes
public. Participanţii au fost oameni de
cultură din Iaşi, autorităţi publice locale
din diferite instituţii ale Iaşului, dirijori ai
corurilor
participante
în
cadrul
Festivalului Coral Gavriil Musicescu.

Ziua s-a incheiat cu un concert al
corurilor de copii din Iași alături de copii
talentați, elevi ai Palatului Copiilor Iași,
participanti în Festivalul – Concurs Coral
Internațional pentru Tineret Gavriil
Musicescu, în Grădinile Palas Mall.

Cu prilejul organizarii acestui Festival, la
Iași au fost prezente personalități de talie
internațională din viața culturală muzicală:
 Andrea Angelini din Italia, membru al
Federaţiei Internaţionale de Muzică
Corală,
 Maestrul Voicu Enăchescu, preşedintele
Asociaţiei Naţionale Corale din România,
 Prof. Univ. Aetopoulos Antonios de
la Universitatea de Muzică din Atena –
Grecia,
 Prof. Univ. Dr. Mstyslav Yurcenko de la
Universitatea Naţională Boris Grincenko
- Kiev,
 Dirijor Voicu Popescu, Corul de Copii
Radio Bucureşti,
 Prof. Univ. Dr. Ioan Golcea de la
Universitatea Naţională de Muzică
Bucureşti
 Prof. Univ. Dr. Nicolae Gheorghiţă de la
Universitatea Naţională de Muzică
Bucureşti.
• Finanțare C.J. Iași – 59.000 lei

Al 41-lea Congres al Societății Române
de Neurochirurgie
Societatea Română de Neurochirurgie
- organizator
În perioada 3-6 iunie a avut loc la Iași al 41-lea Congres al Societăţii de
Neurochirurgie şi al 20-lea Curs Francez de Neurochirurgie. Evenimentele s-au desfășurat
la Palas Iaşi, Congress Hall, sala de conferințe Mozart.

"Este o mare plăcere şi onoare pentru Clinica de neurochirurgie din Iaşi, membrii
Societăţii Române de Neurochirurgie şi a mea personală să vă invităm la al 41-lea
congres al Societăţii de Neurochirurgie şi la al 20-lea Curs Francez de Neurochirurgie.
Urmând o tradiţie de 82 de ani de activitate neurochirurgicală continuă în Iaşi care, din
1972, se desfaşoară în primul spital din România dedicat exclusiv neuroştiinţelor clinice
(neurochirurgie, neurologie, neuro-oftalmologie, neuro-anestezie şi terapie intensivă)
suntem fericiţi să vă invităm la al 41-lea Congres al Societăţii Române de
Neurochirurgie ce va avea loc în oraşul nostru.
Evoluțiile semnificative recente în toate centrele neurochirurgicale din România,
inclusiv Iaşi (avansări în micro-neurochirurgie, endoscopie, neuronavigaţie,
neurochirurgie endovasculară, monitorizare intraoperatorie, instrumentare spinală în
special și neuroimagistică, neuroanestezie și neuro-terapie intensivă în general)
reprezintă o provocare continuă și oferă o bază largă pentru discuții și schimburi
profesionale, motiv pentru care subiectele de la acest congres sunt axate pe progres.
Sperăm să creăm, în incinta atmosferei foarte plăcute de la Palas Iaşi, un mediu perfect
pentru a vă prezenta performanţele, pentru a vă îmbunătăţi cunoştinţele, a facilita
schimbul de idei şi a întâlni experţii mondiali invitaţi la această ediţie a congresului".
Prof. I. Poeată, MD, Ph.D
Preşedinte al Societăţii Române de Neurochirurgie
Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa", Iaşi
Spitalul Clinic de Urgenţe "Prof. Dr. N. Oblu" Iaşi

“Ediţia din acest an a fost dedicată progreselor din diversele supraspecializări
neurochirurgicale. Astfel, s-au pus în discuţie cele mai noi evoluţii în neurooncologie, în
tratamentul patologiei coloanei vertebrale şi măduvei spinării şi, mai ales, în domeniul
patologiei vasculare. Am asistat la o etalare de concepte, tehnologii şi tehnici de ultimă
oră care au revoluţionat tratamentul afecţiunilor neurochirurgicale ale sistemului nervos.
Reuniunea a adus două premiere în istoricul congreselor SRN:prima sesiune comună a
SRN şi a Societăţii francofone de neurochirurgie; de asemenea, participanţii la congres au
beneficiat de cursuri de neuroanatomie 3D şi de prezentări ale endoscopiei intracraniene
3D. Manifestarea a inclus două evenimente importante în viaţa neurochirurgicală
românească: lansarea volumului de neurochirurgie din cadrul Tratatului de Chirurgie
(sub redacţia prof. dr. Irinel Popescu, coordonat de prof. dr. Ştefan I. Florian şi prof. dr.
Ion Poeată) şi lansarea primului grup de lucru al SRN, grupul neurovascular minim
invaziv.”
“Neurochirurgie în spirit european”
Autor: Dumitru ŞERBAN | 19 Iunie 2015
Viata Medicala
Interviu cu dr. Bogdan Iliescu,
secretar general al reuniunii

Au fost prezente figuri importante ale
neurochirurgiei europene:
 prof. dr. Juha Hernesniemi,
autoritate
mondială
în
neurochirurgia vasculară,
 prof.
Alexandros
Andreou,
preşedintele societăţii elene de
neurochirurgie,
 prof. Miroslav Vukić, preşedintele
societăţii croate de neurochirurgie,
 prof. dr. Christian Raftopoulos,
preşedintele societăţii francofone.
Congresul a avut participanţi din
toate centrele de referinţă din ţară şi
numeroşi tineri neurochirurgi au văzut
în programul congresului o ocazie
excelentă de a-şi aduce la zi
cunoştinţele în domeniile de bază
discutate la Iaşi.

“Iaşiul a fost pentru a doua oară gazda congresului SRN, după ediţia din 2007. De
asemenea, tot pentru a doua oară în istoria societăţii noastre, capitala Moldovei deţine
conducerea SRN (prin prof. dr. Ion Poeată), o recunoaştere a statutului de centru de
referinţă în neurochirurgia românească. Acest statut este motivat atât de realizările
prezente, cât şi de istorie: neurochirurgia ieşeană are o tradiţie de 82 de ani de activitate
continuă, fiind primul centru din ţară cu o importanţă regională,naţională, europeană şi
mondială recunoscută. Aici s-a înfiinţat prima clinică dedicată neurochirurgiei din ţară
şi tot aici s-a deschis, în 1972, primul spital, cu o concepţie inovatoare pentru acea
vreme, dedicat sistemului nervos, ceea ce azi am numi centru de neuroştiinţe clinice”.
“Neurochirurgie în spirit european”
Autor: Dumitru ŞERBAN | 19 Iunie 2015
Interviu cu dr. Bogdan Iliescu, secretar general al reuniunii
publicat in “Viata Medicala”
Congresul s-a bucurat de prezenta a peste 130 de partricipanti din tara si strainatate.

•

Finanțare C.J. Iași – 15.000 lei

Participarea lui David Alexandru la Festivalul
international de pictura al pacienților din
pediatrie, Teheran, Iran
Asociația Sharing Love
- organizator

CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI
- partener

Alexandru David
“- Eu ? Sunt din România ! Tu de unde ești?
- Din Liban ? Mă bucur mult să te cunosc !!!
... la finalul ceremoniei de premiere de la First
International Festival of Pediatric Patients'
Paintings ' , Tehran , Iran , octombrie 2015

La acest eveniment au fost invitaţi copii din afara Iranului: Romania, Spania , Slovacia,
Liban și Azerbaidjan etc..
David a castigat trofeul la categoria lui de vârstă.
La ceremonia de premiere a Festivalului au participat personalităţi marcate ale Iranului
printre care Ministrul Sănătății și rectorul Facultății de Medicină din Tehran. Invitat special
a fost ambasadorul Indiei în Iran.

Lucrarea cu care micul artist David
Alexandru a câștigat trofeul în cadrul
Festivalului

Directorul Festivalului, dr. Nima
Rezaei l-a apreciat în mod deosebit pe
David. Ca urmare a acestui fapt
colaborarea lui David cu domnul Nima
Rezaei a continuat în lunile următoare
prin participarea micului artist ieșean la
Festivalul de pictură din India.
David va crea lucrări care vor
înfrumuseța spitale de copii din lumea
întreagă sau vor fi vândute pentru
creşterea calității sistemului medical
pentru copiii internaţi în aceste spitale.

David va crea lucrări care vor
înfrumuseța spitale de copii din
lumea întreagă sau vor fi vândute
pentru creşterea calității sistemului
medical pentru copiii internaţi în
aceste
spitale.
Domnul dr. Nima Rezaei și-a
exprimat dorința ca în viitor, Iaşi-ul
sa
organizeze
o
ediţie
a
"International Festival of Pediatric
Patients'Paintings".
David va fi ambasadorul acestui
eveniment în România, la dorinţa
domnului Rezaei.
De asemenea dr. Nima Rezaei îl
va invita pe David la câteva
conferinţe internaţionale medicale,
unde acesta va expune lucrările.

Participarea lui David la acest Festival internaţional a fost un succes pentru Iaşi și pentru
România, mărturie fiind INVITAȚIA pe care David Alexandru a primit-o anul acesta de la Nima
Rezaei, Președintele Festivalului
TRADUCERE
AL II-LEA FESTIVAL INTERNATIONAL AL DESENELOR PACIENTILOR PEDIATRICI, Octombrie 2016,
Budapesta, Ungaria
De la: Nima Rezaei, MD, PhD, Fondator al Grupului Sănătate și Artă
Director al Programului Academic Global, Decan asociat afaceri internaționale, Facultatea de Medicină,
Universitatea de Științe Medicale Teheran, 5 aprilie 2016
Stimate Domnule David Alexandru,
După cum știți, intenționăm să organizăm al 2-lea Festival International Al Desenelor Pacientilor Pediatrici
(IFPPP) în octombrie 2016 la Budapesta, Ungaria. Invităm din toată inima toți copiii și adolescenții (până în 18
ani) cu un istoric de minimum o spitalizare sau pe cei care au o boală cronică, să depună desenele pentru acest
festival.
IFPPP este o inițiativă începută acum un an, care s-a bucurat de multă apreciere pe scurta perioadă a Primului
Festival. Primirea a peste 900 lucrări din 26 țări din cinci continente, cu sprijinul din partea a aproape 60
societăți/centre, ca și a unor profesori în medicină și artă din 40 țări, expunerea lucrărilor selectate simultan în 30
orașe din toată lumea, toate acestea conferă influență asupra oamenilor din toată lumea.
Acum, în conformitate cu discuțiile noastre anterioare, îmi face o deosebită plăcere să vă invit sa fiți membru în
Juriul Internațional al celui de-al 2-lea Festival International Al Desenelor Pacientilor Pediatrici (IFPPP) din
Ungaria în 2016. Sper că ne vom bucura de contribuția dumneavoastră la acest festival.
Aștept răspunsul dumneavoastră,
Cele mai bune urări,
Nima Rezaei
Președintele Festivalului

“Vă mulţumim frumos pentru că sunteți alături

de David și îl susţineţi în proiectele sale”.
Mama lui David Alexandru

• Finanțare C.J. Iași – 1.000 lei

Proiect - Tradiții și obiceiuri românești
în comuna Heleșteni
Primăria Comunei Heleșteni
- organizator
Bogata activitate desfășurată în Comuna
Heleșteni a fost un imbold pentru a organiza,
în perioada 3-6 septembrie 2015, prima ediție
a Festivalului “Tradiții și obiceiuri românești
la Heleșteni”, manifestare realizată cu
sprijinul Consiliului Județean Iași și a
Centrului Județean pentru Conservarea și
Promovarea Culturii Tradiționale Iași. La
acest eveniment și-au adus contribuția formații
artistice, creatori populari, cadre didactice,
gospodari și fii ai satului care au venit acasă
pentru a se bucura de tradițiile populare ce
sunt păstrate și promivate cu grijă de locuitorii
comunei.

În prima zi activităţile s-au desfăşurat în incinta
Bibliotecii Comunale Heleşteni, unde a fost organizat
un Atelier creaţie pictură "Artă Naivă" dar şi o
şezătoare literară "Vara la Heleşteni", alături de fiul
satului, poetul Emilian Marcu.
Întâlnirea cu poetul de suflet al comunităţii Emilian
Marcu în cadrul şezătorii literare"Vara la Heleşteni"
unde s-a desfăşurat o lecţie vie de istorie şi cultură a
fost un moment de mare simţire și emoție, cu
importante rezonanţe pentru sufletele celor prezenţi.

Pictură: Artă Naivă în cadrul Cercului de pictură "Culorile copilăriei" aflat la ediţia
a II-a, micii pictori au surprins cu nostalgie, viaţa satului de odinioară, transformand-o
în imagini de basm, fiind atraşi de înfăţişarea ţăranului român, de preocupările lui, de
frumuseţile şi de bucuriile care ne înconjoară.

50 de orii de căsătorie. Primăria, primarul şi consiliul local în colaborare cu
Consiliul Judeţean Iaşi, principalii organizatori ai festivalului au deschis
sărbătoarea cu o manifestare inedită în care au exprimat respectul şi aprecierea
pentru cei vârstnici, pentru cuplurile care au implinit 50 de ani de la căsătorie,
manifestând respect pentru comunitate, deoarece familia este "celula"de bază a
societăţii. Despre cuplurile sărbătorite s-au spus vorbe calde şi frumoase, s-au făcut
aprecieri şi au fost adresate felicitări şi mulţumiri.

Şezătoarea tradiţională
Cadrele didactice din
şcolile
Oboroceni
şi
Heleşteni împreună cu copii
din
cadrul
clubului
bibliotecii comunale care au
prezentat
o
şezătoare
tradiţională ţărăneasca cu
tema “Pregătirea unei nunţi
ţărăneşti".

S-a tras Cortina peste prima ediţie a
festivalului "Tradiţii şi obiceiuri la
Heleşteni- 2015".
Comuna Heleşteni demonstrează că
acolo unde administraţia şi intreaga
comunitate este interesată de trecutul
istoric, de cultura şi spiritualitate se pot
realiza lucruri cu totul şi cu totul
remercabile.

•

Finanțare C.J. Iași – 15.000 lei

Târgul meșterilor populari

Primăria Ruginoasa
- organizator

Consiliul Județean Iași
- partener
Proiectul „Târgul meșterilor populari"
ediţia a III a s-a desfasurat în perioada 25 - 26
iulie 2015 la Centrul Cultural Ruginoasa și
Muzeul Memorial „Al. I. Cuza” având ca
partener - Consiliul Judeţean Iaşi și Primăria
Ruginoasa.
La aceast eveniment 42 meşteri populari
din toate zonele țării și de peste hotare au fost
reuniţi la Ruginoasa în cadrul Târgului în
scopul valorizării meşteşugurilor și a artei
populare tradiţionale autentice și introducerea
lor în circuitul turistic, cultivarea interesului
pentru
activitatea
meșteșugărească
tradiţională
și
transmiterea
artei
meşteşugurilor tradiţionale tinerei generaţii.

“La eveniment a fost prezentă și
cunoscuta iubitoare de folclor, doamna
Mona Popovici de la Tele M,
realizatoarea emisiunii “La pas prin
județ”, care consideră că tradițiile sunt
cartea de vizită a românilor și ele trebuie
păstrate cu sfințenie, la orice vârstă.”

În cadrul ecestui eveniment au fost
invitaţi un grup de 44 membri ai
Ansamblurilor etnografice „Mugurelul"
„Perla", „Țărăncuța" (regiunea Cernăuţi,
Ucraina) pe perioada 24, 25 și 26 iulie 2015,
ansambluri ai Centrului Bucovinean de Arta
pentru Conservarea ;i Promovarea Culturii
Tradiţionale Romaneşti Cernăuţi, artista
renumita a muzicii populare moldoveneşti
Claudia Martinica și 42 meşteri populari din
Romania, Republica Moldova și Ucraina.

Domnul Iuri Levcic, Directorul Centrului
Bucovinean de Arta pentru Conservarea si
Promovarea Culturii Tradiţionale
Romaneşti Cernăuţi prezenți la deschiderea
evenimentului

În cadrul proiectului s-a derulat și
evenimentul „Și bătrânii sunt ai noştri",
activitate prin care un număr de 70 de
bătrâni cu vârste cuprinse între 75 și 96
de ani, aflaţi în diferite situaţii
defavorizate, însoțiți de preoţii parohi și
asistaţi din punct de vedere medical au
vizitat Muzeul Etnografic din cadrul
Centrului Cultural, Muzeul Memorial
„Al. I. Cuza”, standul expozițional al
Târgului meşterilor populari.
Evenimentul a fost susținut de
Consiliul Județean Iași și organizat de
Centrul Cultural și Primăria din
Ruginoasa, având ca parteneri:
 Complexul
Muzeal
Național
,,Moldova” din Iași,
 Centrul
Județean
pentru
Conservarea, Promovarea Culturii
Tradiționale Iași
 Asociația Meșterilor Populari din
Moldova.

• Finanțare C.J. Iași – 5.000 lei

Tabără de creație – Comori lăuntrice
Consiliul Județean Iași
- partener
Inedit, în 2015 la Târgul meșterilor
populari de la Ruginoasa a fost faptul
ca acesta s-a contopit cu Tabara de
Creație pentru elevi ,,Comori lăuntrice”
aflată la prima ediție, tabară în care peste
200 de copii din localitatea Ruginoasa au
beneficiat de o adevarată lecție de artă
artizanală.
Proiectul a oferit copiilor și tinerilor
șansa să petreacă o vacanță de neuitat
descoperind cu ajutorul unor cunoscuți
creatori populari, în cadrul atelierelor de
creație, tainele unor străvechi meșteșuguri:
 Olărit,
 Icoane pe lemn și sticlă,
 Pictură naivă,

Primăria Ruginoasa
- organizator

– țesut,
* împletituri,
* măști populare,
* dansuri populare,
* activități de șocializare și divertisment
( concursuri, teatru, poezie, muzică, joc etc).

* cusut

Proiectul s-a desfașurat în perioada 22
iunie - 15 august, pe doua secțiuni,
ocazionate de două mari sărbători
deosebite în care sunt cinstiți Sfinții
ocrotitori ai Bisericilor noastre și în care
este celebrată comuniunea, hramul
sfinților Apostoli „Petru și Pavel” și
„Adormirea Maicii Domnului”.

Acest proiect a oferit copiilor și
tinerilor șansa de a petrece o vacanță de
neuitat descoperind cu ajutorul unor
cunoscuți creatori populari, în cadrul
atelierelor de creație, tainele unor
străvechi meștesuguri.

Talente mari în grafică ....Georgiana și Ioana.......

• Finanțare C.J. Iași – 5.000 lei

Gala de interes public regional "Oamenii
Timpului" ediția a II-a
Asociația “Oamenii Timpului”
- organizator

Consiliul Județean Iași
- partener
Sala Mare a Teatrului Național „Vasile
Alecsandri” din Iași a găzduit sâmbătă, 12
decembrie 2015, începând cu orele 20.00,
Gala Extraordinară Oamenii Timpului.
Evenimentul a fost difuzat în direct de
Realitatea TV.

“Scopul editiei a II-a a Campaniei OAMENII TIMPULUI, 2015: Identificarea,
promovarea și recunoașterea publică a personalităților și/sau organizațiilor din plan local,
național și internațional care, pe parcursul ultimului an (octombrie 2014 – septembrie 2015)
care și-au dovedit excelența în zece domenii ale vieții culturale și sociale (Literatură, Arte,
Educație și Cercetare, Societate civilă, Diplomație publică, Memorie și istorie, Jurnalism,
Tinere valori, Sănătate și Antreprenoriat), contribuind decisiv la dezvoltarea culturală și
instituțională a spațiului public românesc, extins peste granițele țării, în spiritul valorilor
specifice unei societăți democratice. Mai mult decât atât, aceste personalități pot determina
identitatea culturală a României în spațiul european, ce promovează principiul „unității în
diversitate”, din punct de vedere socio-cultural”.

„În date matematice, Campania OAMENII TIMPULUI din acest an (2015 n.n.) înseamnă 9

conferințe de lansare, 800 de propuneri de nominalizare venite din partea publicului, 80 de
nominalizați intrați, ca urmare a selecției de prejurizare de către Juriul Național, în
competiția finală, peste 200.000 de voturi contorizate pe platforma www.oameniitimpului.ro, 6
Gale Locale de prezentare a nominalizaților, 4 conferințe pe teme diferite, susținute în cadrul
Colocviilor OAMENII TIMPULUI, și, finalmente, 10 premianți pentru întreaga arie de
desfășurare a proiectului. Însă ceea ce rămâne cu mult mai important este faptul că am pus
bazele unei comunități de prestigiu. La finele acestei ediții a Campaniei putem spune că
întâlnirile memorabile care au conectat oameni de excepție reprezintă principiul esențial de
funcționare a acestei comunități pe care o dorim a fi cât mai extinsă. Avem toate motivele de a
privi spre viitor și de a spera că, începând cu anul 2016, Campania se va putea extinde la
nivelul întregii Românii, menținând, evident, importanța Galei Extraordinare de la Iași. În
mod cert, o astfel de comunitate de prestigiu nu va fi nicicând marginală, ci va institui firescul
recunoașterii valorilor, un firesc de care avem atâta nevoie”, a declarat prof. univ. dr. Daniel
Șandru, Directorul Revistei TIMPUL și Președintele Juriului Național al Campaniei.

Președintele
Asociației
Revistei
TIMPUL, doamna Adriana Nazarciuc,
punctează importanța implicării comunităților
locale în proiectele de sprijinire a valorilor:
„Campania OAMENII TIMPULUI
înseamnă înainte de toate un îndemn către
membrii comunității de a se implica în
identificare, recunoașterea și promovarea
personalităților de excepție. Acest proiect
este al comunității, este împreună-lucrare.
Mă bucur că la Iași am găsit deschiderea
comunității a cărei larghețe a inclus atât
Chișinăul, cât și Cernăuțiul. Prin această
Gală conturăm reperele unei comunități de
prestigiu și, astfel, conferim sens, misiunii pe
care ne-am asumat-o: de a prelua cu onoare
trecutul, de a premia meritoriu prezentul,
pregătind viitorul. Onor și recunoștință
nominalizaților, partenerilor care au crezut în
noi și echipei care a făcut posibil acest
proiect”.

Consiliul Județean Iași a fost un susținător al Campaniei OAMENII TIMPULUI încă
de la prima sa ediție. In cadrul Galei Consiliul Județean Iași l-a avut ca repezentant pe
domnul Alin Aivănoaei, Vicepreședinte al instituției:
„Gala OAMENII TIMPULUI s-a impus deja,
deși este un proiect tânăr, ca unul din
principalele evenimente prin care cei valoroși,
cei merituoși, cu rezultate remarcabile în plan
profesional, sunt nominalizați și, la final,
premiați. Acest eveniment aduce un tribut celor
care prin munca lor îmbogățesc patrimoniul
artistic, științific, cultural sau economic al
orașului și regiunii noastre. Felicit organizatorii
pentru că în procesul de selecție a celor care
vor primi premii a implicat publicul larg. Este
un semn al democratizării culturale și al
apropierii față de comunitate. Mai mult, este un
semn al renașterii spiritului comunitar care, din
păcate, nu a fost foarte prezent în viețile noastre
în ultimii 25 ani. După 1990 am căpătat
libertate, dar nu am învățat spiritul solidarității.
Consiliul Județean Iași s-a alăturat Campaniei
OAMENII TIMPULUI în mod firesc, ca o
prelungire a principiilor de a încuraja
performanța și excelența.

Am sprijinit acest proiect încă de la prima ediție
și sper să avem ocazia să sprijinim și
următoarele ediții. Transmit un mesaj de
felicitare tuturor celor implicați, care au fost
nominalizați și premiați și celor care au
contribuit, într-o formă sau alta, la organizarea
acestui eveniment. Faptul că mii de oameni s-au
alăturat Campaniei OAMENII TIMPULUI este
un semn că există nevoia de a cunoaște, premia
și răsplăti, simbolic, elitele”.

Domnul Solomon Marcus,
Domnul Mihail Voicu si
publicul la Gala Oamenii
Timpului 2015

….din nou public, premianti,
invitati si vorbele lor despre
Oamenii Timpului 2015…..

…. aplauzele publicului …..

……si va veni timpul cand cei mici vor deveni OAMENII
TIMPULUI. Consiliului Judetean Iași a fost, este si va fi
alaturi …..

• Finantare C.J. Iasi - 57.000 lei

Festival Internațional de Folclor pentru Copii
și Tineret “Cătălina”, ediția a XXI-, Iași
Palatul Copiilor
- organizator
Consiliul Județean Iași
- partener
Festivalul International de Folclor pentru
Copii si Tineret “Catalina” editia a XXI –
a s-a desfasurat in perioada 24 – 28
august 2015 pe doua sectiuni:
 Artistica,
 Mestesuguri traditionale.

La sectiunea artistica au participat 26 de ansambluri din
tara si strainatate:
• Ansamblul VARD-EM – Armenia
• Asociatia Culturala Mladost – Bosnia Hertegovina
• Ansamblul folcloric de copii Kopanicarek – Cehia
• Ansamblul folcloric Sama – Georgia
• Ansamblul de dans popular Vatra – Republiuca
Moldova

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ansamblul Vrelo Ibra – Muntenegru
Formatia Etnofolclorica Mugurelul –
Ucraina
Ansamblul de dansuri Seaivo – Ucraina
Ansamblul Artemis - comunitatea elena
Sulina, Tulcea
Ansamblul Mladost – Bugas, Bulgaria
Ansamblul Junii Blajului si orchestra
Ariesul – Alba
Ansamblul folcloric Zarandul – Arad
Ansamblul folcloric Mugurasii – Bacau
Ansamblul Stejarelul – Botosani
Ansamblul folcloric Mladite romanesti –
Covasna
Grupul de dans popular Borsika – Harghita
Ansamblul folcloric Catalina – Iasi
Ansamblul Mugurelul – Maramures
Ansamblul folcloric Plaiesii – Neamt
Ansamblul de cantece si dansuri Cununa Olt

•
•
•
•
•

Ansamblul de dansuri populare
Rapsodia Prahovei – Prahova
Ansamblul folcloric Poienita –
Suceava
Ansamblul de catece si dansuri Hora
Timisului – Timis
Ansamblul folcloric Doina Casimcei
– Tulcea
Ansamblul Rapsozii Ivestiului –
Vaslui

La sectiunea Mestesuguri traditionale
au participat 47 de mesteri populari din
tara insotiti de copii, din care 11 din
judetul Iasi.

Jurizarea a fost realizata in
limita a 25% din numarul
participantilor pe doua
categorii de varsta: 7-14 ani
si 14-19 ani.

Numar total de participanti - 850
Distinctiile oferite in Festival
au fost trofee pentru sectiunea
Artistica – Romania, sectiunea
Artistica – ansambluri venite din
strainatate si Mestesuguri
traditionale, premiul I, II, si III si
premii speciale

Festivalul si-a atins obiectivele:

 popularizarea la nivel international a
folclorului din zonele de provenienta ale
participantilor ,
 cultivarea dragostei pentru cantec si
dans,
 formarea si dezvoltarea capacitatii de
perceptie a autenticului in arta
interpretarii cantecului si dansului
popular,
 sensibilizarea publicului in privinta
necesitatii pastrarii si valorificarii
traditiei.

Fiecare zi din Festival s-a desfasurat sub semnul
unui motto:
 Ziua prieteniei,
 Ziua artei mestesugaresti,
 Ziua Iei,
 Ziua Excelentei si Recunostintei.

“Catalina” a depasit stadiul unui festival, a devenit un simbol, un simbol al Iasi-ului
cultural, un simbol al Romaniei, un reper pe harta culturala a lumii ca aici, la Iasi,
in fiecare an se poate poposi pentru a excela in cant si dans traditional, in arta
mestesugurilor, in fata unui public iubitor.
• Finantare C.J. Iasi - 45.000 lei

Festivalul Cartii si Lecturii pentru copii - "Copilul
căzut din poveste"
Primaria Comunei Lungani
- organizator
Consiliul Județean Iași
- partener
Festivalul "Copilul căzut din poveste"
a fost in anul 2015 la a II-a editie.
Inscris in strategia culturala a
Comunei Lungani scopul acestui
festival este de a atrage si totodata de a
forma tinerii locuitori ai comunei spre
lectura si scris.
Festivalul, un parteneriat intre
comunele Lungani, Sinesti si Baltati s-a
desfasurat in data de 7 septembrie 2015
la Caminul cultural din Lungani, 9
septembrie 2015 la Caminul Cultural
Baltati si 10 septembrie 2015 la
Caminul Cultural din Sinesti.

Elevii Scoalii Gimnaziale Veniamin
Costachi, Sinesti – participanti si
premianti la Festival

Ca rezultat al festivalului a crescut
numarul copiilor inscrisi la biblioteca
scolii precum si la cea comunala.
•

Finantare C.J. Iasi - 10.000 lei

Festivalul "În Cerdac la Răreșoaia" editia a II-a”

Primaria Orașului Hîrlău
- organizator

Marti, 8 septembrie 2015 a avut loc a doua editie a Festivalului de Datini si Cantece
Stramosesti „In cerdac la Raresoaia”, organizat de Primaria orasului Harlau in

parteneriat cu Consiliul Judetean Iasi.
Acest spectacol concurs aflat la editia a II-a in 2015 a avut misiunea de a promova
datinile si cantecele romanesti.
Pe scena amplasata in centrul orasului, au urcat rapsozii populari din diferite judete ale
Moldovei.

Judetul Suceava a fost reprezentat de
Silvia Semeniuc, judetul Vaslui a fost
reprezentat de Lili Ciortan si de Ansamblul
folcloric ,,Obarsii negrestene”, judetul
Botosani a fost reprezentat de Carmen
Cornaci.
Din judetul Iasi, lista participantilor a fost
deschisa de cunoscutul rapsod popular Ioan
Urscahe din Harlau, continuand cu Stefan
Diaconita care reprezentat zona Pascani si
rapsodul popular Nicolae Florea din Deleni.

De asemenea, tot din judetul Iasi au participat cateva ansambluri cunoscute
precum Ansamblul ,,Sarba cu Naframa” al Casei de Cultura Harlau , Ansamblul Caminului
Cultural Parcovaci, Ansamblul Coragheasca din Deleni si Fanfara de la Sticlaria.

Surpriza festivalului a fost doamna Silvia Semeniuc prezentatoare la postul de
televiziune Etno Tv, care a incantat inimile spectatorilor cu frumoasele melodii
populare.
Participantii au primit premii in bani si diplome in functie de talentul si
performantele fiecaruia.
•

Finantare C.J. Iasi - 15.000 lei

Gala Excelenţei în Educaţie - Ediţia a IV-a
Inspectoratul Scolar Judetean Iasi
- organizator

Cea de a IV-a ediţie a Galei Excelenţei în
Educaţie s-a desfăşurat în perioada 24 - 25
noiembrie 2015 sub egida Inspectoratului
Şcolar Judeţean Iaşi, in

parteneriat cu
Consiliul Judetean Iasi, fiind cel

mai important eveniment educaţional
organizat anual, menit să evidenţieze, să
premieze şi să promoveze în comunitate
valorile
autentice
ale
învăţământului
preuniversitar românesc.

“Recunoaşterea calităţii în educaţie, a
performanţei şi a valorilor tinerei
generaţii, înseamnă să redescoperi
mereu. Să nu uităm, niciodată, adevărata
misiune a şcolii: asigurarea unui viitor
european elevilor şi şanse egale de
afirmare şi implicarea în toate domeniile
științei. În calitate de reprezentant al unei
autorităţi locale nu ştiu ce poate fi mai
frumos decât a fi faţă în faţă cu cei mai
performanţi elevi ai Iaşiului. Nu ştiu ce
poate fi mai important decât să fim
alături de voi şi să stăm faţă în faţă cu cei
care v-au pregătit în această
performanţă” a menţionat în discursul
susţinut în faţa asistenţei prezente la
Gală, domnul Victorel Lupu,
vicepreşedinte cu atribuţii de Preşedinte
al Consiliului Judeţean Iaşi.

Evenimentul a inclus două momente distincte:
• premierea elevilor şi a profesorilor cu performanţe la olimpiade
şi concursuri internaţionale şi naţionale - Aula Bibliotecii
Centrale Universitare ”Mihai Eminescu” Iaşi - 24 noiembrie
2015;
• premierea elevilor şi a profesorilor cu performanţe la concursuri
naţionale acreditate M.E.C.Ş, in sala de festivităţi a Colegiului
Naţional "Costache Negruzzi” Iaşi - 25 noiembrie 2015;

Bugetul estimat pentru organizarea
acestui eveniment a fost de 195.000 lei
din care 100.000 lei au fost alocaţi pentru
premierea celor 350 de elevi şi 250
profesori Îndrumători cu performanţe la
olimpiade şi concursuri internaţionale şi
naţionale.

Premiile acordate au fost următoarele:
 Olimpiade internaţionale: 500 lei/elev şi
500 lei/profesor îndrumător;
 Olimpiade naţionale: premiul I - 200 lei/
elev, premiul II - 200 lei/elev, premiul
III - 150 lei/elev, menţiune - 100 lei/elev
şi 200 lei/ profesor îndrumător;
 Concursuri internaţionale: 100 lei/elev
şi 150 lei/profesor îndrumător;
 Concursuri naţionale: 100 lei/elev şi 150
lei/profesor îndrumător.

Elevul anului școlar 2015-2016 a fost desemnat Tudor Cozma de la
Colegiul "Emil Racoviţă", clasa a X-a.

•

Finantare C.J. Iasi - 25.000 lei

"Tradiții și obiceiuri Românești specifice zonei

Trifești" ediția a III-a
Primăria Comunei Trifești
- organizator
Consiliul Județean Iași
- partener

19 iulie 2015, ora 11,00 – a avut loc
deschiderea Festivalului de tradiții și
obiceiuri românești specifice comunei
Trifești.

Manifestările au fost onorate cu prezența de reprezentanții instituțiilor județene, Consiliul
Județean Iași, Instituția Prefectului Județului Iași dar și primari ai comunelor învecinate.
Festivalul de tradiții a debutat cu premierea
cuplurilor care aniversează 50 de ani de
căsătorie urmată de premierea celor mai
merituoși fii ai comunei.

Începând cu ora 12 pe scena din centrul comunei au urcat
numeroși artiști populari mai mari s-au mai mici care s-au
întrecut într-un concert de muzică populară dar și în momente
folclorice specifice zonei – “Sânzâienele din Trifești” etc..

• Finantare C.J. Iasi - 15.000 lei

Premiile USR-Filiala Iasi pentru anul 2014
Uniunea Scriitorilor din Romania- Filiala Iasi
- organizator
Pe 23 octombrie 2015, de la ora 13:00, la
sediul Uniunii Scriitorilor din Romania filiala Iasi a avut loc traditionala Gala a
premiilor acordate de institutie pentru
aparitiile editoriale din anul 2014.
Juriul pentru acordarea Premiilor USR –
Filiala Iaşi pentru cărțile apărute în anul
2014, format din:
•
Ioan Holban, președinte
•
Vasile Spiridon
•
Theodor Codreanu
a stabilit acordarea următoarelor premii:
 POEZIE
Adi Cristi – Aproapele meu Dumnezeu
PROZĂ
Carmelia Leonte – Văzătorul
TEATRU
Dragoș Cojocaru – Lornionul galactic, cu
Placido Domingo prin universul teatrului liric

 CRITICĂ ȘI ISTORIE LITERARĂ
Mircea A. Diaconu – Înainte și după
dezmembrarea lui Orfeu
 TRADUCERI
Mariana Bărbulescu – Günter Grass, Ani de
Câine
 DEBUT POEZIE
Doru Mihai Mateiciuc – Rafee
 DEBUT CRITICĂ LITERAR
Andreea Mironescu – Afacerea clasicilor,
Paul Zarifopol și critica modernității
Juriul a decis acordarea următoarelor premii
speciale:

Premiul ”Cezar Ivănescu”, pentru
poezie: Ștefan Amariței – Lumina
navigatorului

Premiul ”Ionel Teodoreanu”, pentru
proză: Vasile Popa Homiceanu – Cronici
din cetatea lumii

Premiul ”Irina Mavrodin”, pentru
traducere: Livia Cotorcea – M.
Dostoievski, Oameni sărmani

Premiul ”Traian Olteanu”, pentru
debut: Gabriela Petrache – Forme și
funcții alegrotescului în proza
românească

Premiul ”Dumitru Stăniloae”: Laura
Enache - Cuviosul Teognost Sfântul
Amfilohie de Iconium – Cuvinte
despre pocăință și moarte

Premiul ”Restitutio”: Daniel Corbu
– Rostirea postmodernă în generația
poetică 80 în literatura română

Premiu pentru monografii: Vasile
Diacon – Un Hidalgo întârziat:
Profesorul Ștefan Cuciureanu

Premiu pentru carte de publicistică:
Liviu Papuc – Texte și Contratexte
literare

PREMII ACORDATE DE COMITETUL DE CONDUCERE AL USR – FILIALA IASI
 PREMIU OPERA OMNIA
MARIA CARPOV
 PREMIU DE EXCELENȚĂ
VASILE TĂRÂȚEANU
MIRCEA RADU IACOBAN
DIONISIE DUMA
THEODOR CODREANU
 PREMII SPECIALE
ION MÂCNEA VETRIȘANU
VASILE BURLUI

•

Finantare C.J. Iasi - 10.000 lei

Realizare si montare placa comemorativa închinată
Mitropolitului Ardealului Antonie Plămădeală pe peretele
școlii din localitatea Hânceni, Republica Moldova
Asociațiunea pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român prin
Despărțămîntul ASTRA ,,Mihail Kogălniceanu” Iași - organizator

“Duminică 8 noiembrie 2015 Asociațiunea pentru Literatura Română și Cultura Poporului

Român prin Despărțămîntul ASTRA ,,Mihail Kogalniceanu” Iași a organizat în localitatea
Stolniceni – Republica Moldova, conferința ,, Mitropolitul Antonie Plămădeală și crezul său:
Zidind iubire, urci în icoane”.
Programul zilei a început cu vizita oficială a delegației din România în orasul Hîncești la
Conacul familiei Manuc-Bey unde au avut o întîlnire cu reprezentanții Consiliului raional în
frunte cu vicepreședintele raionului Hîncești doamna Vera Patrașcu - Tănase. Programul zilei
a fost destul de încărcată în evenimente. În satul Stolniceni la gimnaziul care îi poartă numele
Mitropolitul Ardealului ,,Antonie Plămădeală” fost organizată dezvălirea plăcii comemorative
închinate memoriei Mitropolitului ( la 10 ani de trecere în eternitate). Delegația a fost
reprezentată de profesorul Areta Moșu, vicepreședintele ASTRA.
În cadrul conferinței au fost luări de cuvînt: Ion Onuc Nemeș; Lică Selaru; Lucian Sava;
Mircea Cristian; Mircea-Cristian Ghenghea, Vera Tănase –Pătrașcu.
Programul ,,Carte Românească pentru Basarabia” a donat cărți în limba română pentru
Biblioteca școlii ,,Antonie Plămădeală” Stolniceni. Această activitate a fost realizată cu
sprijinul Consiliului raional Hîncești, primăria satului Stolniceni, Cercul ASTRA Hîncești,
Direcția cultură și turism în colaborare cu Departamentul Politici pentru relația cu Românii
de Pretutindeni”, Asociațiunea pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român prin
Despărțămîntul ASTRA ,,Mihail Kogalniceanu” Iași si Consiliul Judetean Iasi in calitate de
partener.
(n.n. extras din Raportul de activitate al Directiei Cultura si Turism a Consiliului Raional
Hincesti – Republica Moldova pentru Conferința raională la Stolniceni)
Finantare C.J. Iasi - 1.500 lei

Participanti, program, doamna
Areta Mosu Vicepresedinte
ASTRA – despre
eveniment…….

NOTĂ:
Datele înscrise în prezentul raport au fost preluate din
rapoartele de activitate ale evenimentelor pe care partenerii
organizatori le-au depus la Consiliul Județean Iași, din paginile
cotidianelor/revistelor din municipiul Iași, județul Iași, țară și
străinătate, care au difuzat știri despre respectivele evenimente,
din paginile de facebook ale partenerilor organizatori, site-urile
partenerilor organizatori, site-urile evenimentelor etc..

