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Email: astip@tex.tuiasi.ro

Septembrie-i deschizator de drumuri
Prin camine revedere
Doar O ZI as vrea macar
Sa fiu STUDENTUL exemplar! 

In octombrie recrutam
ZIUA ASTIP o celebram
Ne-am prega�t de sarbatoare
Fiindca 20 e ziua cea mare! 

In noi scoala investeste,
Simtul de ANTREPRENOR ni-l creste
Intreprinderi simulam
Pe brokeri ii derutam!

Decembrie-i luna buna
Cu ASAFCI e nebuna
CONTEX PARTY e un mix
Distrac�a pica la fix! 

Brrr... sa vezi ce e in ianuarie
Sa te imbraci cu cunos�nte
De te prinde dezbracat
Iaca ANUL l-ai picat! 

Cu echipa-n forma mare
N-am pocnit inca trofee
Dar am speriat CAMPIONATUL
Cu trupa de majorete! 

Cand natura iar invie
Noi to� facem galerie
OLIMPIADA ASTIP organizam
Fiindca vrem sa ne distram! 

Si apoi cu mic cu mare
Pornit-am la promovare
CARAVANA tex�lista e-n aprilie
Va Asteapta! Ii futurista! 

In 1st JOB-ul lunii mai
In stagii ne-am aruncat
Vrut-am sa descoperim
Ce inseamna sa croim! 

Si pe langa astea toate
N-am lipsit de nicaieri
La FESTUDIS am fost pe langa
Dar STUDCHEF-ul l-am creat!

Am ajuns si la sfarsit,
Anu ne-a nenorocit!
Hai ASTIP, la revedere
TARE MI-A FACUT PLACERE!!!

ASOCIAŢIA 
STUDENŢILOR 
ŞI TINERILOR 
INGINERI 
POLITEHNIŞTI ASTIP15



Noi suntem ...
ASTIP

2

Asociația Studenților și Tinerilor Ingineri Politehniș� 
Iași înființată în 2002 în cadrul Facultății de Tex�le-
Pielărie și Management Industrial din Universitatea 
Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iași având ca:

Scop: asigurarea  premiselor  de  integrare  a  
studenților  și  �nerilor absolvenți în societate din 
punct de vedere social, profesional, cultural, ar�s�c 
prin acces la informație și ac�vități specifice de 
formare și dezvoltarea personalita�i creatoare a  
studen�lor in domeniul tehnic, cultural spor�v si 
socio-economico-organizatoric.

Obiec�ve:
· oferirea studenților și absolvenților sprijinul de 

care au nevoie, prin servicii de consiliere 
educațională și psihologică, în luarea deciziilor ce 
le vor asigura succesul academic și profesional;

· creșterea gradul de implicare al studenților în 
diferite ac�vități cu caracter profesional, social, 
cultural;

· susținerea de programe de dezvoltare pentru 
studenți;

· s�mularea intelectuală a studenților;
· încurajarea �nerelor talente și crearea condițiilor 

op�me pentru afirmarea acestora;
· creșterea gradului de informare a studenților;
· îmbunătățirea  abilităților  studenților  prin  

diferite  calificări necesare pentru integrarea pe 
piața forței de muncă;

· îmbunătățirea și facilitarea comunicării între 
firmele angajatoare și studenți;

· creșterea nivelului de pregă�re profesională a 
studenților.

Ac�vități: crearea cadrului organizatoric necesar 
implementări i  unui  număr de 126 proiecte 
educaționale și extracuriculare adresate elevilor din 
învățământul preuniversitar dornici să-și dezvolte 
abilitățile în domeniul ingineresc specific, studenților 
și �nerilor ingineri ai Facultății de Tex�le-Pielărie și 
Management Industrial.

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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1. Proiect: STUDENT pentru o zi
Perioada de implementare: 01 august  – 15 noiembrie 2016
Locația: Facultatea de Tex�le-Pielărie și Management 
Industrial
Scopul proiectului: Simularea unei zile din viața de student 
pentru un număr de 250 de elevi din învățământul 
preuniversitar din județele compenente ale Regiunii N-E și 
din Republica Moldova
Parteneri: 
Ÿ proiect finanțat de Primăria Municipiului Iași în urma 

concursului de finanțări nerambursabile adresat 
organizațiilor neguvernamentale, 

Ÿ cofinanțare asigurată de LIDIA MOD SRL Pașcani 

2. Proiect: ANTREPRENORIAT politehnist
Perioada de implementare: 15 septembrie  – 30 noiembrie 
2016
Locația: Facultatea de Tex�le-Pielărie și Management 
Industrial 
Scopul proiectului: Organizarea cursurilor de formare 
profesională acreditate pe teme de antreprenoriat pentru 
un număr de 40 de studenți politehniș�
Parteneri: 
Ÿ proiect finanțat de Ministerul Tineretului și Sportului în 

urma concursului național de finanțări nerambursabile 

adresat organizațiilor studențes�
Ÿ cofinanțare asigurată de BIG CONF SRL Botoșani

3. Proiect: ASTIP Celebrate 14 years
Perioada de implementare: 20 octombrie – 22 octombrie 
2016
Locația: Stațiunea Durău, județul Neamț
Scopul proiectului: Aniversarea a 14 ani de ac�vitate a 
asociației
Parteneri: CARO EXIM Iași

4. Proiect: Caravana TEX
Perioada de implementare: 01 noiembrie  – 15 mai 2017
Locația: Facultatea de Tex�le-Pielărie și Management 
Industrial
Scopul proiectului: Promovarea ofertei educaționale a 
Facultății de Tex�le-Pielărie și Management Industrial în 
rândul elevilor din liceele din Regiunea N-E
Parteneri: PANDORA PROD SRL Focșani

5. Proiect: Olimpiada ASTIP
Perioada de implementare: 15 noiembrie  – 15 mai 2017
Locația: Facultatea de Tex�le-Pielărie și Management 
Industrial
Scopul proiectului: Organizarea unei compe�ție spor�ve 
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adresate studenților facultății și susținerea echipelor 
reprezenta�ve ale asociației în compe�țiile universitare 
Parteneri: COTTON TEX SA Timișoara, ALL STITCHI Bucureș�

6. Proiect: Christmas TEX Party
Perioada de implementare: 10 decembrie  – 18 decembrie 
2016
Locația: Facultatea de Tex�le-Pielărie și Management 
Industrial
Scopul proiectului: Premierea celor mai bune proiecte ale 
asociației implementate în anul calendaris�c 2016 și a 
partenerilor asociației
Parteneri: SC COTTON TEX SA Timișoara

7. Proiect: Project IDEAS
Perioada de implementare: 10 ianuarie – 15 februarie 2017
Locația: Facultatea de Tex�le-Pielărie și Management 
Industrial
Scopul proiectului: Concurs de proiecte adresat studenților 
pentru iden�ficarea ideilor de proiecte ale asociației 
pentru anul universitar viitor
Parteneri: TRANSILVANIAN TROUSERS COMPANY Sf. 
Gheorghe

8. Proiect: Concurs Național de Design JUNIOR DESIGNER 
ediția a VIII-a 
Perioada de implementare: 01 februarie  – 15 iunie 2017

Locația: Facultatea de Tex�le-Pielărie și Management 
Industrial
Scopul proiectului: Concurs național de schițe organizat pe 
secțiunile design ves�mentar, designul produselor de 
încăltăminte și design de suprafață pentru materiale tex�le 
având ca tema a ediției 2017: “Fluid”
Parteneri: ALL STITCHI Bucureș�

9. Proiect: 1stJOB – stagii de internship
Perioada de implementare: 01 mai  – 15 mai 2017
Locația: Pârâul Rece, județul Brașov
Scopul proiectului: Vizitarea de către un număr de 30 de 
studenți a companiilor de profil: TRW Roman, Ar�fex 
Focșani, Pandora Focșani, Catex Călărași, Sf. Gheorghe
Parteneri: 
Ÿ proiect finanțat de Ministerul Educației Naționale în 

urma compe�ției de proiecte extracuriculare adresat 
universităților

Ÿ cofinanțare asigurată de CATEX SA Călărași, PANDORA 
PROD Focșani

10. Proiect: FESTUDIS
Perioada de implementare: 04 mai – 10 mai 2017
Locația: Casa de Cultură a Studenților Iași
Scopul proiectului: Fes�valul organizațiilor studențeș� 
ieșene, singura sesiune așteptătă
Parteneri: ALL STITCHI Bucureș�
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Dlui ing. Mirel Dăianu, administrator ALL STITCH Bucureș� (www.alls�tch.ro ), comercializează o gamă largă de 
produse și u�liaje des�nate industriei tex�le, printre care mașini de cusut industriale, mașini de surfilat, mașini și 
u�laje pentru croit, prese termocolat și mese de călcat, piese de schimb si consumabile, u�laje de cusut second 
hand, accesorii, ace de cusut. 

Dnei ing. Cris�na Papazzi,CATEX  SA Călărași (www.catex.ro ), firmă cu tradiție în sectorul confecțiilor tex�le, 
având capital privat 100% romanesc, realizează îmbrăcăminte clasică și sport în general confecții grele, din 
diverse țesături, des�nate exportului dar și pieței interne.

Dnei ing. Claudia Trifan, PANDORA PROD Focșani (www.pandora-prod.ro), după 23 ani de ac�vitate, Pandora 
Prod numără 1.000 de angajați în cele două fabrici ale sale din Focșani și Tecuci, oferim partenerilor săi servicii 
complexe și garanția unor produse de calitate prin transformarea schiței propuse în produsul pe care aceș�a și-l 
doresc.  

Dlui  ec. Andreas Widmann, COTTON TEX Timișoara (www.co�ontex.ro ), având puncte de lucru situate pe întreg 
teritoriul României, Co�ontex este unul dintre cei mai mari producatori de ar�cole tex�le din țară, precum si cel 
mai important producator de echipamente pentru ciclism din Europa, alături partenerii italieni de la Texmarket, 
dezvoltând în paralel un sistem de vânzare a materialelor promoționale.

Dnei ing. Marilena Contac, BIG CONF SRL Botoșani (www.bigconf.ro ), firmă având un portofoliul de produse, în 
con�nuă schimbare și reactualizare creat în departamentele de cercetare-dezvoltare și testare, producător 
pentru firme din Italia, cel mai important client fiind grupul de firme Max Mara.

Dnei ing. Ema Alexa, TRANSILVANIAN TROUSERS COMPANY Sf. Gheorghe (www.drbockindustries.com ), 
înființată în 1994 este o firma specializată în producția de pantaloni de bărbați de la cele mai simple până la cele 
mai complicate și sofis�cate modele, dotată cu tehnologiile necesare asigurării execuției prestărilor serviciilor în 
număr mediu și mare,  având o capacitate de producție de ~1200 de pantaloni pe zi.

Cu susținerea necondiționată a ....ASTIP
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Proiect: ANTREPRENORIAT politehnist
Perioada de implementare: 01 septembrie 2017-  10 noiembrie 2017
Ÿ proiect declarat câș�gător în urma compe�ției de finanțare 

organizată de Ministerul Tineretului și Sportului

Proiect: Open doors for JOBS
Perioada de implementare: 01 septembrie 2017-  03 noiembrie 2017
Ÿ proiect declarat câș�gător în urma compe�ției de finanțare 

organizată de Ministerul Tineretului și Sportului

Proiect: Olimpiada ASTIP
Perioada de implementare: 01 noiembrie 2017-  15 iunie 2017

Proiect: Junior Designer
Perioada de implementare: 01 decembrie 2017-  10 septembrie 2018
Ÿ proiectul aflat în evaluare în cadrul compe�ției de proiecte 

organizat de Primaria Municipiului Iași

Proiect: Chistmas TEX Party
Perioada de implementare: 10 decembrie 2017-  18 decembrie 2017

Proiect: Caravana TEX
Perioada de implementare: 10 ianuarie 2018-  10 mai 2018

Ne-am propus pentru în anul universitar 2017-2018

 Campionatul universitar de fotbal
Perioada de implementare: 10 noiembrie 2017-  10 mai 2018
Ÿ selectarea celei mai bune echipe în urma compe�țiilor interne plecând de la echipa care în anul 

universitar 2016-2017 s-a clasat pe locul al III-a și alinierea la startul campionatului universitar a unei 
echipe de fotbal compe��ve care are ca obiec�v câș�garea campionatului universitar ieșean și 
par�ciparea la turneu final național

Fes�valul studenților ieșeni
Perioada de implementare: 04 mai 2018- 12 mai 2018
Ÿ accederea pe podiumul compe�ției dupa ce în anii universitari precedenți ne-am clasat pe locurile 7 

respec�v 5 în anul 2017! 

Par�ciparea în cadrul proiectelor organizate la nivelul centrului universitar ieșean:

ASTIP
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respec�v 5 în anul 2017! 

Par�ciparea în cadrul proiectelor organizate la nivelul centrului universitar ieșean:
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Bldv. Dimitrie Mangeron, nr. 59, Iași
Tel: 0767167777

Email: astip@tex.tuiasi.ro

Septembrie-i deschizator de drumuri
Prin camine revedere
Doar O ZI as vrea macar
Sa fiu STUDENTUL exemplar! 

In octombrie recrutam
ZIUA ASTIP o celebram
Ne-am prega�t de sarbatoare
Fiindca 20 e ziua cea mare! 

In noi scoala investeste,
Simtul de ANTREPRENOR ni-l creste
Intreprinderi simulam
Pe brokeri ii derutam!

Decembrie-i luna buna
Cu ASAFCI e nebuna
CONTEX PARTY e un mix
Distrac�a pica la fix! 

Brrr... sa vezi ce e in ianuarie
Sa te imbraci cu cunos�nte
De te prinde dezbracat
Iaca ANUL l-ai picat! 

Cu echipa-n forma mare
N-am pocnit inca trofee
Dar am speriat CAMPIONATUL
Cu trupa de majorete! 

Cand natura iar invie
Noi to� facem galerie
OLIMPIADA ASTIP organizam
Fiindca vrem sa ne distram! 

Si apoi cu mic cu mare
Pornit-am la promovare
CARAVANA tex�lista e-n aprilie
Va Asteapta! Ii futurista! 

In 1st JOB-ul lunii mai
In stagii ne-am aruncat
Vrut-am sa descoperim
Ce inseamna sa croim! 

Si pe langa astea toate
N-am lipsit de nicaieri
La FESTUDIS am fost pe langa
Dar STUDCHEF-ul l-am creat!

Am ajuns si la sfarsit,
Anu ne-a nenorocit!
Hai ASTIP, la revedere
TARE MI-A FACUT PLACERE!!!

ASOCIAŢIA 
STUDENŢILOR 
ŞI TINERILOR 
INGINERI 
POLITEHNIŞTI ASTIP15


