ASOCIAŢIA ... este mai mult
decât un NUME, mai mult decât
o SIGLĂ, ea reprezintă
ȘCOALA NONFORMALĂ
a celor mai valoroși
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Email: astip@tex.tuiasi.ro

ASTIP

ASOCIAŢIA
STUDENŢILOR
ŞI TINERILOR
INGINERI
POLITEHNIŞTI

OBIECTIVE:

PREZENTARE
ASOCIAŢIE
Asociaţia Studenţilor și Tinerilor
Ingineri Politehniști Iași (A.S.T.I.P.) se
adresează studenţilor și tinerilor
absolvenţi ai Facultăţii de TextilePielărie și Management Industrial din
cadrul Universităţii Tehnice
“Gheorghe Asachi” din Iași, având ca:

2

oferirea studenţilor și absolvenţilor sprijinul de
care au nevoie, prin servicii de consiliere
educaţională și psihologică, în luarea deciziilor
ce le vor asigura succesul academic și
profesional;
creșterea gradul de implicare al studenţilor în
diferite activităţi cu caracter profesional,
social, cultural;
susţinerea de programe de dezvoltare pentru
studenţi;
stimularea intelectuală a studenţilor;
încurajarea tinerelor talente și crearea
condiţiilor optime pentru aﬁrmarea acestora;

SCOP:

creșterea gradului de informare a studenţilor;

asigurarea premiselor de integrare
a studenţilor și tinerilor absolvenţi
în societate din punct de vedere
social, profesional, cultural, artistic
prin acces la informaţie și activităţi
speciﬁce de formare și dezvoltarea
personalităţii creatoare a studenţilor
în domeniul tehnic, cultural sportiv și
socio-economico-organizatoric.

îmbunătăţirea abilităţilor studenţilor prin
diferite caliﬁcări necesare pentru integrarea
pe piaţa forţei de muncă;
îmbunătăţirea și facilitarea comunicării între
ﬁrmele angajatoare și studenţi;
creșterea nivelului de pregătire profesională a
studenţilor
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TOOLKIT pentru viitorii ingineri – manageri ed. I
Creșterea capacităţii studenţilor politehniști de a integra studiile tehnice cu
cerinţele interdisciplinare ale pieţei muncii și provocările antreprenoriatului.
Training-uri acreditate CNA pentru un număr de 30 studenţi desfășurate în
regim rezidenţial, în staţiunea Durău cu tema: „Abilităţi Antreprenoriale”.
Valoare buget (lei): 38.000
Finanţator: Ministerul Educaţiei și Cercetării Știinţiﬁce

Biroul de Informare Studenţesc
Crearea în cadrul Facultăţii de Textile – Pielărie și Management Industrial a
unui birou destinat studenţilor, cu rol de informare, consiliere și orientare
profesională.

Valoare buget (lei): 24.000
Finanţator: Ministerul Educaţiei și Cercetării Știinţiﬁce

TOOLKIT pentru viitorii ingineri – manageri
Creșterea capacităţii studenţilor politehniști de a integra studiile tehnice cu
cerinţele interdisciplinare ale pieţei muncii și provocările antreprenoriatului.
Training-uri acredidate CNA pentru un număr de 50 studenţi desfășurate în
regim rezidenţial, în staţiunea Durău cu tema: „Abilităţi Antreprenoriale”.

PROIECTE
RELEVANTE
De la înﬁinţarea asociaţiei în anul
2002 și până în prezent asociaţia a
implementat un număr de 116
proiecte educaţionale adresate
studenţilor, tinerilor absolvenţi ai
studiilor universitare dar și elevilor
din învăţământul preuniversitar.
Dintre acestea amintim doar
proiectele care au fost ﬁnanţate de
diferite instituţii publice naţionale și
locale în urma competiţiilor de
ﬁnaţare nerambursabilă a proiectelor
organizaţiilor neguvernamentale:
4

Valoare buget (lei): 26.850
Finanţator: Consiliul Judeţean Iași

Student pentru o zi
Creșterea atractivităţii învăţământului superior tehnic pentru elevii colegiilor
tehnice, prin motivarea acestora de a deveni studenţi. Simularea unei zile ca
student pentru un număr de 150 elevi de clasa a XII-a.
Valoare buget (lei): 36.000
Finanţator: Ministerul Educaţiei și Cercetării Știinţiﬁce

1stJOB – stagii de intership
Asigurarea cadrului organizatoric necesar pentru studenţii din domeniul
tehnic speciﬁc pentru dobândirea capacităţii de a acţiona independent și
creativ în abordarea și soluţionarea sarcinilor profesionale complexe, speciﬁce
condiţiilor reale dintr-o companie și/sau institut de cercetări. Realizarea de
stagii de intership în cadrul a 4 companii de proﬁl.
Valoare buget (lei): 45.000
Finanţator: Ministerul Educaţiei și Cercetării Știinţiﬁce

Olimpiada ASTIP
Organizarea unei competiţii sportive cuprinzând concursuri individuale și pe
echipe de studenţi ale facultăţilor universităţii.

Valoare buget (lei): 18.300
Finanţator: Direcţia Judeţeană de Tineret și Sport Iași
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FISE PROIECTE

CALENDAR PROIECTE

declarate câștigătoareîn diferite
competiţii de granturi locale și naţionale

PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2016-2017
Denumirea
proiectului
Student pentru o zi

Ediţia

Descriere proiect

II

Simularea unei zile din viaţa de student
pentru un număr de 250 de elevi din
învăţământul preuniversitar

JUNIOR DESIGNER

VIII

Concursul Naţional de Creaţie Textilă adresat
elevilor din învăţământul preuniversitar

A.S.T.I.P. Celebrate

XIV

Aniversarea a 14-ani de la înﬁinţarea asociaţiei
și petrecerea bobocilor

22 octombrie 2016

21.000

Antreprenoriat
politehnist

III

Cursuri de formare profesională acreditate pe
teme de antreprenoriat pentru 40 de studenţi

06.09-12.11.2016

31.260

Christmas Tex Party

IX

Project ideas

I

Caravana TEX

X

Perioada de
implementare
10.07-14.10.2016

Bugetul
proiectului
87.270

10.07-12.12.2016

72.000

18.000
Concurs de proiecte pentru studenţi Idei de proiecte pentru call-uri de ﬁnantare

05-25 ianuarie 2017

4.000

Campanie de promovare a Universităţii Tehnice
“Gheorghe Asachi” din Iași și a Facultăţii de TextilePielărie și Management Industrial

12-30 ianuarie 2017

28.500

Stagii de internship în companii de proﬁl pentru
un număr de 50 de studenţi

13-18 februarie 2017

III

Competiţie sportivă între organizaţiile studenţesti
care activează în cadrul universităţii

18-24 februarie 2017

8.500

Gaudeamus

XVII

Festivalul artei și creaţiei studenţesti

20-27 aprilie 2017

4.500

FEstudIS

XVII

Festivalul organizaţiilor studenţesti din
centrul universitar Iași

04-09 iunie 2017

13.000

1stJOB

Olimpiada ASTIP

II

46.000

TOTAL: 334.030

Fisa proiect 1: Antreprenoriat politehnist
Coordonator proiect: Laurenţiu ȘTEFAN
Scop: creşterea capacităţii studenţilor politehnişti de a integra
studiile tehnice cu cerinţele interdisciplinare ale pieţei muncii și
provocările antreprenoriatului.
Obiective:
1. Informarea unui număr de 1000 de studenţi politehnişti ieşeni cu
privire la cerinţele interdisciplinare ale pieţei muncii actuale.
2. Instruirea unui număr de 40 de studenţi politehnişti ieşeni pe teme
de antreprenoriat/intraprenoriat și management de proiect.
3. Formarea unui grup de 4 multiplicatori ai rezultatelor proiectului,
selectaţi din rândul absolvenţilor programelor de instruire.
Perioada de implementare: 06.09-12.11.2016
Număr participanţi: 52
Buget proiect: 31260
CATEGORIE COSTURI
Număr unităţi
Cursuri de formare profesională
40
acreditate CNA
Transport participanţi
52
Iași-Durău și retur
Servicii cazare/ masă (3 zile)
52
Materiale promoţionale /
1
campanie promovare

Valoare totală (lei)
4800

100

5200

280
6700

14560
6700

Sursa ﬁnanţare: proiect declarat câștigător în cadrul competiţiei de
granturi “Concursul naţional de proiecte studenţești 2016” organizat
de Ministerul Tineretului și Sportului
Finanţare MTS
Coﬁnanţare ASTIP
Costuri neeligibile
TOTAL BUGET PROIECT

6

Valoare unitară
120

20990
2500
7770
31260
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Fisa proiect 2: Student pentru o zi
Coordonator proiect: Emil Constantin LOGHIN
Scop: creșterea atractivităţii învăţămîntului superior tehnic pentru tinerii de 18 – 19 ani, elevi
din clasele terminale ale colegiilor tehnice, prin motivarea acestora de a deveni studenţi.
Obiective:
1. Informarea unui număr de 4000 de elevi referitor la importanţa pregătirii universitare în
formarea profesională și maximizarea șanselor de succes pe piaţa muncii.
2. Simularea unei zile ca student pentru un număr de 250 de elevi.
3. Implicarea unui număr de 28 de cadre didactice din invatamantul preuniversitar in
implementarea proiectului.
4. Implicarea unui număr de 20 participanţi în multiplicarea rezultatelor proiectului.
5. Diseminarea rezultatelor proiectului in rândul a minim 600 de elevi din cele 10 licee
partenere în cadrul proiectului.
Perioada de implementare: 10.07-14.10.2016
Număr participanţi: 295
Buget proiect: 31260
CATEGORIE COSTURI
Inchirieri locaţii desfășurare concurs
Servicii cazare/ masă (3 zile)
Recuzită necesară organizării cursurilor
Materiale promoţionale/ campanie promovare

Număr unităţi
4
278
250
1

Valoare unitară
1600
190
45
16800

Valoare totală (lei)
6400
52820
11250
16800

Sursa ﬁnanţare: proiect declarat câștigător în cadrul competiţiei de granturi “Programul
anual de ﬁnanţare nerambursabilă destinat proiectelor de interes public local propuse de
organizaţiile neguvernamentale din municipiul Iaşi 2016” organizat Primaria Municipiului Iasi
Finanţare MTS
Coﬁnanţare ASTIP
Costuri neeligibile
TOTAL BUGET PROIECT

65650
13000
8620
87270

Fisa proiect 3: Concursul National de Creatie Textila Junior Designer ed. VIII
Coordonator proiect: Carmen TIŢĂ
Scop: identiﬁcarea elevilor talentaţi atrași spre cariera de inginer în textileconfecţii si dobândirea de cunoştinţe speciﬁce pentru înţelegerea elementelor
şi principiilor care stau la baza procesului de creaţie și design, utilizarea
adecvată a acestora în interpretarea procedeelor, tehnicilor şi metodelor
necesare în realizarea corectă a schiţelor de modă în contextul designului și
industriei modei.
Obiective:
1. Organizarea unui concurs de schiţe de modă adresat unui număr de 200 de
elevi de liceu.
2. Realizarea a 5 produse pe baza schiţelor declarate câștigătoare în cadrul
competiţiei.
3. Implicarea unui număr de 45 de cadre didactice din învăţământul
preuniversitar în implementarea proiectului.
Perioada de implementare: 10.07-12.12.2016
Număr participanţi: 272
Buget proiect: 72000
CATEGORIE COSTURI
Inchirieri locaţii desfășurare
concurs
Servicii cazare/ masă
Recuzită necesară organizării
concursului
Materiale promoţionale /
campanie promovare

Valoare unitară
1600

Valoare totală (lei)
3200

245
200

120
100

29400
20000

1

19400

19400

Sursa ﬁnanţare: proiect declarat câștigător în cadrul
competiţiei de granturi “Programul anual de ﬁnanţare
nerambursabilă destinat proiectelor de interes public local
propuse de organizaţiile neguvernamentale din municipiul
Iaşi 2016” organizat Primaria Municipiului Iasi
Finanţare PMI
Coﬁnanţare ASTIP
Costuri neeligibile
TOTAL BUGET PROIECT
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Număr unităţi
2

60200
10600
1000
72000
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propuse de organizaţiile neguvernamentale din municipiul
Iaşi 2016” organizat Primaria Municipiului Iasi
Finanţare PMI
Coﬁnanţare ASTIP
Costuri neeligibile
TOTAL BUGET PROIECT
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Număr unităţi
2

60200
10600
1000
72000
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PARTENERI
INSTITUŢIONALI

S.C.All Stitch Masini de cusut
industriale S.R.L. Focsani
Telefon: 0753195613
Email: vanzari@allstitch.ro

UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI prin
Facultatea de Textile Pielarie si Management Industrial

Aramis Group Baia Mare
Telefon 0262220777
E-mail aramisbm@rdslink.ro

Facultatea de Textile-Pielărie și Management Industrial din
cadrul TUIasi a fost înﬁinţată în 1934 ﬁind prima facultate de
proﬁl din ţară și singura care oferă specializări pentru toate
sectoarele industriei textile și de pielărie.

Alison Hayes Urziceni
Telefon +40 372439193
www.alisonhayes.com

UNIUNEA
STUDENŢILOR
DIN ROMÂNIA
Cea mai mare confederaţie studenţească din România cu un
număr de 56 asociatii sau ligi studenţesti membre din toate
centrele universitare ale tării, USR apară drepturile studenţilor și
promovează valorile culturale, academice și civice, având ca
principal obiectiv sprijinirea studenţilor și a tinerilor pentru
integrarea în viaţa socială și profesională. Asociaţia Studenţilor și
Tinerilor Ingineri Politehniști este una din primele asociaţii ce a
stat la baza formării Uniunii Studenţilor din România, reușind ca
Alexandru BINDAR, reprezentantul ASTIP în cadrul cadrul
confederaţiei naţionale să devină presedintele acesteia din 2015.
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Parteneri ASTIP

Pandora Prod Focsani
Telefon: 0237 222 478
www.pandora-prod.ro

Mulţumiri pentru sprijinul acordat
în cadrul Campaniei de direcţionare
a 2% din impozitului pe venit a
persoanelor ﬁzice (formularul 230)
aferent anul ﬁscal 2015 către ASTIP
Amiconf
Gotech
Taparo
Mega Fashion
Condor
IC Company
Transilvanian Trousers Company
Artifex
Roșca Conf
Vestiro
Ro-Design
Desleeclama
Irina Schrotter
Katty Fashion
Artsana Romania
Transilana
Nova Fill
Dille Shoes

Râmnicu Vâlcea
Baia Mare
Târgu Lăpuș
Roman
București
București
Sf.Gheorghe
Focșani
Focșani
Focșani
Focșani
Sibiu
Iași
Iași
Botosani
Brasov
Gura Humorului
Tg. Frumos
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ASOCIAŢIA ... este mai mult
decât un NUME, mai mult decât
o SIGLĂ, ea reprezintă
ȘCOALA NONFORMALĂ
a celor mai valoroși
LIDERI DE MÂINE
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Bldv. Dimitrie Mangeron, nr. 59, Iași
Tel: 0722226321
Email: astip@tex.tuiasi.ro

ASTIP

ASOCIAŢIA
STUDENŢILOR
ŞI TINERILOR
INGINERI
POLITEHNIŞTI

