


· dezvoltarea sustenabilă a domeniului tex�le-confecții;

Asociația Absolvenților Facultății de Tex�le-Pielărie în parteneriat cu Facultatea de Tex�le-Pielărie 
și Management Industrial din cadrul Universității Tehnice ”Gheorghe Asachi” din Iași și Asociația 
Studenților și Tinerilor Ingineri Politehniș� a organizat în perioada 06 august – 05 decembrie 2018 
proiectul JUNIOR DESIGNER / Concurs național de design adresat �nerilor care a avut drept 
obiec�v general descoperirea și promovarea elevilor din învățământul preuniversitar talentați 
care doresc să-și dezvolte latura crea�vă în domeniul indutriei modei.

2.  – primele 11 schițe selectate în etapa I-a au prins viață, fiind transformate în Etapa a II-a
produse ves�mentare de către studenții Facultății de Tex�le-Pielărie și Management 
Industrial, în atelierele și laboratoarele de design și creație ves�mentară din cadrul facultății. 
Produsele obținute au fost prezentate în cadrul unui eveniment ar�s�c in�tulat “Fashion 
Night by TPMI”, prezentare de modă şi expoziţie, care a înglobat atât creaţiile ves�mentare, 
cât şi moodboard-urile realizate de elevi alături de alte creații ves�mentare realizate de 
studenții facultății.

· dezvoltarea capacităţii de a aprecia valoarea ar�s�că şi frumosul;

1.  – concursul de schițe de model în care 184 de elevi din învățământul preuniversitar, Etapa I-a
din 32 de licee din întreaga țară au avut ocazia să-și demonstreze abilitățile și talentul ar�s�c 
prin încărcarea pe pla�orma proiectului a schițelor realizate de către aceș�a sub coordonarea 
cadrelor didac�ce.

· creșterea nivelului de încredere în mediul universitar;

· conș�en�zarea oportunității create și a posibilităților de dezvoltare a laturii crea�ve;

· înțelegerea viziunii de ansamblu, styling și a conceptului de prezentare a creației pe podium;

· dezvoltarea dorinței de a iden�fica și fruc�fica cu succes oportunitățile existente;

Concursul național de design “Junior Designer” s-a desfășurat în 2 etape as�el:

· creșterea atrac�vității pentru învătământul superior tehnic;

· s�mularea dorinței de implicare în proiecte siminare.

Principalele rezultate ale proiectului au fost

· dezvoltarea capacităţii de a înţelege implicaţiile de ordin este�c din domeniul designului, 
ingineriei tex�le și industriei modei;
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Mereu Elena Eliza
Liceul Tehnologic ”Petre P. Carp” Țibăneș�, Iași
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Barbu Andrada Maria
Colegiul Tehnic "Maria Baiulescu", Brașov
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Baboș Anca
Colegiul Tehnic "August Treboniu Laurian" Agnita
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Acs Karina Roxana 
Colegiul Tehnic "Elisa Zamfirescu", Satu Mare
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Negru Mihaela Laura
Liceul Tehnologic “Jacques M. Elias”, Sascut
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Ștefan Alexandra Gabriela
Colegiul Tehnic "Gheorghe Car�anu", Piatra Neamt
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Moscaliuc Maria Manuela
Liceul Tehnologic Todireni
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Stratulat Vasile-Gabriel
Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu”, Făl�ceni
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Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu”, Făl�ceni
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Auraș Cris�na
Liceul Tehnologic ,,Al.I. Cuza” Bârlad
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Rusu Ioana-O�lia 
Colegiul Na�onal "Costache Negri", Târgu Ocna
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Hutanu Diana-Andreea
Colegiul Na�onal "Emil Racovita", Iași
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