
Irina are 11 ani. Încă de mică a îndrăgit mișcarea, începând 
activitatea sportivă în sala de gimnastică la vârsta de 6 ani. Primii pași 
de balet i-a facut la 9 ani și, încă de la prima ora de studiu, i-a plăcut 
enorm.  

 
A renunțat la păpuși pentru flexibili și poante și în fiecare zi 

încearcă perfecționarea a câte unei mișcări pline de grație. Și chiar 
dacă pasiunea Irinei îi răpește practic tot timpul liber, plăcerea de a 
dansa compensează renunțarea la o copilărie normală. 

 
Pasiunea ei pentru balet a dus la progrese vizible de la an la 

an, Irina participând la spectacole organizate de școala de balet și la 
concursuri la care a obținut de fiecare dată câte un premiu. 

 
Anul acesta Irina a participat la două concursuri importante de balet organizate de renumite asociații europene de dans, 
concursuri la care a obținut locul I - Dance World Cup Romanian Qualifier 2013, respectiv locul III - ESDU (European 
Dance Union) DanceStar Romania Open 2013, calificându-se la ambele concursuri pentru finalele din Marea Britanie și, 
respectiv Croația. Rezultatele obținute sunt cu atât mai valoroase cu cât ea a concurat cu copii pentru care baletul este 
deja o „profesie”, copii care frecventează școlile speciale de coregrafie. 

 
Pe lângă pasiunea pentru balet, Irina este o eleva eminentă, la 

școala obținând rezultate uimitoare: numeroase locuri I la concusuri 
școlare de limba română, matematică și limba engleză, locul I pe sector 
și municipiu la Olimpiada de Educație Civică (2012), locul III pe 
sector și pe municipiu la Olimpiada de Limba și Literatura Română 
(2013).  
 

Irina își dorește foarte mult să poată participa la finalele 
concursurilor de dans la care s-a calificat. Însă, cheltuielile financiare 
pentru participarea la aceste concursuri (taxe de participare, transport, 
cazare, masă) sunt importante și nu pot fi susținute de către familia ei.  
Dacă doriți să sprijiniți eforturile acestei tinere remarcabile, ajutând-o 
să-și facă talentul cunoscut și peste hotare, o puteți face prin acordarea 

unui ajutor financiar pentru ca ea să poată participa la cele două concursuri.  
În cazul în care decideți sa o sprijiniți pe Irina,o puteți face printr-o donație sau sponsorizare către clubul sportiv la care 
ea este înscrisă la secțiunea de balet: Asociația Club Sportiv Pro Aktiv, Bd. Iuliu Maniu 303, parter, Sector 6, București, 
număr de înregistrare: 137 / 31.10.2012, cod fiscal: 30861444, cont IBAN (RON): RO04CECEB50030RON3328185, 
Banca: CEC BANK – Agentia Iatropol. 
 
Palmares concursuri de balet Irina Cazacu: 
 

ESDU (European Dance Union) DanceStar Romania Open 
2011, București 
Calificare la finala din Croația cu coregrafia „Esmeralda 
Variation” 
ESDU (European Dance Union) DanceStar Romania Open 
2012, Bucureşti 
Calificare la finala din Croația cu coregrafia „Giselle 
Variation” 
Dance World Cup (DWC) Romania 2012, București:  
Premiul special – coregrafia „Esmeralda Variation” 
„DANCE STAR 2012”, ediția a VI-a organizată de Liceul de 
Coregrafie „Floria Capsali”, București: Locul I – coregrafia 
„Kitri Variation”  
Dance World Cup (DWC) Romania 2012, Bucureşti: Locul I și 
calificare la finala din Marea Britanie - coregrafia „Kitri 
Variation”  
ESDU (European Dance Union) DanceStar Romania Open 
2013: Locul III și calificare la finala din Croația – coregrafia 
„Kitri Variation”  

 
Contact: 
0721.096.087 
irinaclaudiacazacu@yahoo.com, csproaktiv@gmail.com  
www.irinuca.ro, www.pro-aktiv.ro  
www.facebook.com/irina.claudia, facebook.com/csproaktiv  

 

 

 

 
 

 

 
 

 


