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Noi suntem . .

Așociația Studenților și Tinerilor Ingineri Politehniș ASTIP Iași ac vează începând din
20 octombrie 2002 în cadrul Facultății de Design Industrial și Managementul Afacerilor
/ Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași având în prezent un număr de 93
membri ac vi.

Scopul asumat al asociației este crearea cadrului organizatoric pentru elevii din
învățământul preuniversitar, studenții și nerii ingineri din domeniul tehnic, în vederea
promovării ideilor și acțiunilor care să conducă la dezvoltarea, perfecționarea și
cunoașterea domeniului tehnic și managerial, dezvoltarea personalității creatoare,
culturale, spor ve și socio-economice a acestora.

Obiec ve:
Ÿ creșterea gradul de implicare al studenților în diferite ac vități cu caracter
profesional, social, cultural;
Ÿ organizarea de programe de dezvoltare pentru studenți;
Ÿ s mularea intelectuală a elevilor, studenților și nerilor ingineri politehniș ;
Ÿ încurajarea nerelor talente și crearea condițiilor op me pentru aﬁrmarea
acestora;
Ÿ oferirea studenților și nerilor absolvenți sprijinul de care au nevoie, prin servicii
de consiliere educațională și psihologică, în luarea deciziilor ce le vor asigura
succesul academic și profesional;
Ÿ creșterea nivelului de pregă re profesională și îmbunătățirea abilităților
studenților prin diferite caliﬁcări extracurriculare necesare pentru integrarea
pe piața forței de muncă;
Ÿ creșterea gradului de informare a studenților;
Ÿ îmbunătățirea și facilitarea comunicării între ﬁrmele angajatoare și studenți.
În cei 17 ani de ac vitate asociația a implementat un număr de 139 de proiecte
educaționale și extracurriculare adresate atât elevilor din învățământul preuniversitar,
studenților cât și nerilor ingineri politehniș , dintre care 46 au beneﬁciat de ﬁnanțare
din partea diferitelor ins tuții publice locale și naționale iar 85 au fost susținute de
agenți economici.
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ASOCIAŢIA ...
este mai mult
decât un NUME,
mai mult decât
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În anului universitar 2018-2019 am organizat ….
Proiect: ANTREPRENORIAT politehnist,
ediția a II-a
Perioada de implementare a proiectului: 01 august
2018 – 25 noiembrie 2018
Scopul proiectului: creșterea capacității studenților
politehniș de a integra studiile tehnice cu
provocările antreprenoriatului
Descrierea proiectului: organizarea în regim
rezidențial, în stațiunea Durău – județul Neamț, a 2
sesiuni de cursuri de formare profesională
acreditate pe teme de antreprenoriat pentru un
număr de 60 de studenți politehniș
Bugetul proiectului: 68.200 lei
Finanțatorii proiectului:
Ÿ Ministerul Tineretului și Sportului în cadrul
concursului național de ﬁnanțări nerambursabile
adresat organizațiilor de neret și studențes
Ÿ coﬁnanțare asigurată de SC ALLSTITCH Bucureș

Proiect: BE fashion, BE you, BE 100!
Perioada de implementare a proiectului: 18
septembrie 2018 – 05 decembrie 2018
Scopul proiectului: dobândirea de cunoş nţe
speciﬁce pentru înţelegerea elementelor şi
principiilor care stau la baza procesului de creație și
design, u lizarea adecvată a acestora în
interpretarea procedeelor, tehnicilor şi metodelor
necesare în realizarea corectă a schițelor de modă în
contextul designului și al industriei modei
Descrierea proiectului: organizarea a 12 ateliere de

creație ar s că și a unei compe ții naționale de
schițe cu tema “Sunt român” la care au par cipat un
num ăr de 130 de e lev i din învățăm ântul
preuniversitar și 120 de studenți ai Facultății de
Design Industrial și Managementul Afacerilor din
cadrul Universității Tehnice “Gheorghe Asachi” din
Iași
Bugetul proiectului: 168.500 lei
Finanțatorii proiectului:
Ÿ Ministerul Culturii și Iden tății Naționale în
cadrul call-ului de ﬁnanțări nerambursabile
dedicat celebrării Centenarului Marii Uniri și
Primului Război Mondial
Ÿ coﬁnanțare asigurată de SC UNITIP Bucureș

Proiect: JUNIOR DESIGNER
Perioada de implementare a proiectului: 20
septembrie 2018 – 12 decembrie 2018
Scopul proiectului: iden ﬁcarea elevilor și
studenților talentați și lansarea acestora în industria
modei
Descrierea proiectului: organizarea unei prezentări
de modă având în prim-plan creațiilor ves mentare
realizate de studenții Facultății de Design Industrial
și Managementul Afacerilor realizate conform
schițele de model declarate câș gătoare în urma
desfășurării concusului na onal de design adresat
exclusiv elevilor din învățământul preuniversitar
Bugetul proiectului: 52.100 lei
Finanțatorii proiectului:
Ÿ Primăria Municipiului Iași în cadrul compe ției

5

ASTIP
anuale de ﬁnanțări adresate societății civile
Ÿ coﬁnanțare asigurată de SC Edil Industry Iași

Proiect: Caravana TEX
Perioada de implementare a proiectului: 01
noiembrie 2018 – 15 mai 2019
Scopul proiectului: promovarea ofertei
educaționale a Facultății de Design Industrial și
Managementul Afacerilor din cadrul Universității
Tehnice Gheorghe Asachi din Iași
Descrierea proiectului: organizarea unui număr
de 58 de prezentări ale ofertei educaționale
pentru anul universitar 2018-2019 a Facultății de
Design Industrial și Managementul Afacerilor în
rândul elevilor din Regiunea N-E și din Republica
Moldova
Bugetul proiectului: 32.900 lei
Finanțatorii proiectului:
Ÿ proiect susținut de SC COTTONTEX Timișoara

Proiect: Olimpiada ASTIP, ediția a IV-a
Perioada de implementare a proiectului: 15
februarie 2018 – 15 iunie 2019
Scopul proiectului: susținerea educației ﬁzice și a
unui s l de viață sănătos
Descrierea proiectului: organizarea unei ample
compe ții spor ve adresată studenților facultății
și susținerea echipelor reprezenta ve ale
asociației în compe țiile universitare. După 3 ani
de muncă și multe sacriﬁcii echipa asociației a
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reușit câș garea trofeului de campioni în cadrul
campionatului universitar de fotbal și a reprezetat
universitatea la turneul regional.
Bugetul proiectului: 17.300 lei
Finanțatorii proiectului:
Ÿ proiect susținut de SC COTTONTEX Timișoara și
SC CONDUENT Iași

Proiect: 1stJOB – stagii de internship,
ediția a IV-a
Perioada de implementare a proiectului: 01
februarie 2019 – 20 aprilie 2019
Scopul proiectului: asigurarea studenţilor din
domeniul tehnic dobândirea capacităţii de a
acţiona independent şi crea v în abordarea şi
soluţionarea sarcinilor profesionale complexe,
speciﬁce condiţiilor reale dintr-o companie şi/sau
ins tut de cercetări din domeniul tehnic speciﬁc
Descrierea proiectului: organizarea unei excursii de
studii pe o perioadă de 4 zile, pentru 80 de studenți
în cadrul ﬁrmelor Ar fex Focșani, RGT Sf. Gheorghe
și Faurecia Sibiu/ Râmnicu Vâlcea.
Bugetul proiectului: 43.100 lei
Finanțatorii proiectului:
Ÿ Ministerul Educației Naționale în cadrul
ﬁnanțărilor dedicate ac vităților
extracurriculare
Ÿ coﬁnanțare asigurată de SC FAURECIA Sibiu și SC
RGT Sf. Gheorghe
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Cu susținerea necondiționată a ....

Conduent, Iași
www.conduent.com

FAURECIA, Sibiu
www.faurecia.com/en

COTTON TEX Timișoara
www.co ontex.ro

EDIL INDUSTRY, Iași
www.edilindustry.ro

TRANSILVANIAN TROUSERS
COMPANY Sf. Gheorghe
www.drbockindustries.com

PANDORA PROD Focșani
www.pandora-prod.ro

TEROX
Pascani
www.te-rox.ro
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NE-AM PROPUS ÎN ANUL UNIVERSITAR 2019-2020
SĂ ORGANIZĂM:

Proiect: ANTREPRENORIAT politehnist, ediția a III-a
Perioada de implementare: 15 septembrie 2019- 30 noiembrie 2019
Ÿ proiectul se aﬂă în evaluare în cadrul compe ției organizată de Ministerul
Tineretului și Sportului
Ÿ valoarea coﬁnanțării asumată de asociație: 5.400 lei

Proiect: Junior Designer, ediția a II-a
Perioada de implementare: 01 octombrie 2019- 15 decembrie 2019
Ÿ proiectul se aﬂă în evaluare în cadrul compe ției de proiecte organizată de
Primăria Municipiului Iași
Ÿ valoarea coﬁnanțării asumată de asociație: 11.300 lei

Proiect 1stJOB – stagii de internship, ediția a V-a
Perioada de implementare: 01 februarie 2020- 15 mai 2020
Ÿ proiectul va ﬁ depus în cadrul compe ției de proiecte organizată de
Ministerul Educației Naționale
Ÿ valoarea coﬁnanțării asumată de asociație: 23.700 lei

Proiect: Caravana TEX
Perioada de implementare: 10 ianuarie 2020- 10 mai 2020
Ÿ valoarea es ma vă a bugetului susținută exclusive din parteneriate cu
agenții economici: 21.200 lei
În speranță că v-am convins să vă implicați în susținerea ac vitățile asociației
noatre vă propunem următoarele variante de parteneriat:
Ÿ Contract de sponsorizare deduc bil pentru ﬁnanțator/ asociația este
înregistrată începând cu data de 07 mai 2019 în Registrul en tăților/
unităților de cult
Ÿ Contract de prestări servicii de publicitate.
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