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De ce SAS TUIASI?
Studenţii care aleg să se implice în activităţile SAS TUIASI vor afla că:

•învingătorii nu sunt cei care nu greseşc niciodată ci cei care nu renunţă niciodată; 

•pentru a face lucruri cu adevarat importante trebuie să începi prin a face lucruri care 

par dezamăgitor de mici;

•şi că important este să începi AZI, 

pentru că ei vor decide dacă:

SUCCESSISNOWHERE
va fi:

SUCCESS IS NOWHERE.
sau:

SUCCESS IS NOW HERE!
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De ce SAS TUIASI?
Societatea Antreprenorială Studențească (SAS-TUIASI), este o structură din cadrul

Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași ce are rolul de a sprijini, dezvolta și

încuraja spiritul antreprenorial al studenților universității.

SAS-TUIASI își dorește să reprezinte pentru studenți, într-o manieră nonformală și

prietenoasă un loc în care ideile lor să prindă contur, inițiativele antreprenoriale să

fie susținute din punct de vedere consultativ și nu numai de experiențele

colaboratorilor noștri din mediul antreprenorial.

Dintre activitățile pe care SAS-TUIASI le va desfășura, amintim: traininguri pe teme

antreprenoriale, coaching, întâlniri cu antreprenori din sfera locală, națională și

europeana, copetitii, tabere etc.
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SAS - Obiectivul principal!

Schimbarea paradigmei “What if” ȋn “What’s next”

Obiectivele derivate sunt:

• Sprijinirea și încurajarea spiritului antreprenorial al studenților;

• Dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale studenților;

• Stimularea abilităților antreprenoriale ale studenților;

• Conștientizarea studenților cu privire la oportunitățile antreprenoriale în

domeniul tehnic și nu numai.
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CNFIS-FDI-2019-0141 “Antreprenori de succes în SAS TUIASI – AS în SAS@tuiasi”
Obiectivul general al proiectului a fost dezvoltarea ecosistemului antreprenorial din universitate prin
ȋncurajarea antreprenoriatului ȋn domeniul tehnic şi consolidarea rolului SAS-TUIASI, structură ȋn studenții
TUIASI au dobȃndit competențe complementare celor tehnice, utile ȋn alegerea responsabilǎ a carierei de
soloprenor, antreprenor sau intraprenor.

Competiţie naţională
01

02

CNFIS-FDI-2018 – 0354 “Studenți antreprenori la TUIASI+” - SAS PLUS@tuiasi  
Obiectivele proiectului au fost: operaționalizarea sustenabilǎ a SAS prin incurajarea antreprenoriatului ȋn
domeniul tehnic şi consolidarea rolului SAS TUIASI, infiiţarea HUB-ului antreprenorial SMARTUp HUB
organizarea unor traininguri, sesiuni de coaching şi mentorat

CNFIS-FDI-2017-0170 “Studenți antreprenori la TUIASI” SAS@tuiasi
Obiectivul general al proiectului a fost constituirea şi operaționalizarea Societǎtii Antreprenoriale
Studențeşti din Universitatea Tehnicǎ “Gheorghe Asachi” din Iaşi (SAS-TUIASI), structurǎ care are rolul de
a sprijini, dezvolta şi ȋncuraja spiritual antreprenorial al studenților din universitate.
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Competiţie internaţională

Stimulating the Entrepreneurial Mindset of students - StartUP GARAGE@TUIASI
Perioada de desfășurare: iunie – decembrie 2019

Obiectivul proiectului a fost stimularea modului de gandire antreprenorial, ȋncurajarea colaborarii
multidisciplinare și formalizarea mecanismului de colaborare ȋntre facultăţi.
Finanţator: Romanian-American Foundation ȋn cadrul programului Universitatea Antreprenorială.

Scale-Up GARAGE@TUIASI

Perioada de desfășurare: septembrie – decembrie 2020
Obiectivul proiectului va fi introducerea tehnologiilor Mlearning in formarea antreprenoriala din
SAS TUIASI
Finanţator: Romanian-American Foundation ȋn cadrul programului Universitatea Antreprenorială.



8

EVENIMENTE

2020

"Despre antreprenoriat din experiența unui antreprenor…” cu participarea unor invitaţi 
din comunitatea regionala de afaceri.
Razvan ALUPOAIE, Creative Project Manager al Creative Wings Romania.
Dragoş SILION - Pasionat de AR/VR şi programare, cofounder  Werit, Founder 
InsidAR. 
Delian COROAMǍ - antreprenor, speaker și mentor pasionat de cele mai noi tehnologii 
(în special inteligența artificială) founder WebMagnat
Mirabela MIRON - fondatoarea grupului de firme AVISSO, care oferă servicii de
consultanţă în afaceri, voluntar, dar şi finanţator, al cauzelor de responsabilitate socială.
Dan BERINDE - coach certificat international, PCC ICF și trainer acreditat ANC
Mihai CURECHERU founder, CEO al Avetech Design și absolvent al Facultăţii
Construcţii de Mașini și Management Industrial din Universitatea Tehnică „Gheorghe
Asachi” din Iași.
Ȋn cadrul ȋntȃlnirilor antreprenorii participanţi au ȋmpărtăşit studențiilor din experiența
reală de afaceri abordȃndu-se și aspecte legate de finanțarea afacerilor, respectiv
instrumentele financiar-bancare oferite tinerilor care doresc sa-și înființeze un start-up.
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EVENIMENTE

2020
"Rubik EDU - Program de 

educație antreprenorialǎ de tip 

“learning from examples”

Program de inițiere în
antreprenoriat ȋn cadrul cǎruia se
lucreaza cu instrumente moderne
ȋn formarea antreprenoriala:
Business Model Canvas,
Business Idea Canvas, Team
Mission Fit Canvas,etc. care a
cuprins 3 ateliere, susținute de
reprezentanți ai Rubik HUB,
PRIMUL Hub Antreprenorial din
Moldova, structurǎ din cadrul ADR
N-E.
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EVENIMENTE

2020

INNOVATION DAY

Cadre didactice, studenţi, reprezentanţi ai mediului de afaceri şi ai organizaţiilor
care susţin dezvoltarea ecosistemului antreprenorial din România, au participat la
cea de-a doua ediţie a evenimentului Innovation Day organizat de Societatea
Antreprenorialǎ Studenţeascǎ din cadrul Universitǎţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din
Iaşi.

Tema acestei ediţii a fost multidisciplinaritatea iar obiectivul principal acela de a
identifica cǎile de colaborare ȋntre facultǎţi pentru realizarea unor lucrǎri de
finalizare a studiilor comune, care sǎ raspundǎ nevoilor sesizate pe piaţǎ. La finalul
workshop-ului s-au stabilit cȃteva teme de interes, modalitatea de colaborare ȋntre
coordonatori, respectiv studenți, grupurile de lucru, produsele selectate pentru
etapa pilot.
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EVENIMENTE

2020

MAKEATON StartUP GARAGE@TUIASI (28,29 octombrie 2019)
Pe parcursul a două zile de lucru intens și interactiv, studenţi, doctoranzi şi cadre
didactice din cadrul Universitǎţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi și-au antrenat
gândirea creativă, una dintre cele mai importante abilități profesionale și personale
necesare ȋn viitor, inspirați fiind de facilitatori profesionişti din domeniu.

Makeaton - StartUP GARAGE@TUIASI, a fost una dintre activitǎţile proiectului ˮStartUP
GARAGE@TUIASIˮ având ca temǎ multidisciplinaritatea iar ca obiectiv principal acela
de a identifica cǎile de colaborare ȋntre facultǎţi pentru realizarea unor lucrǎri de
finalizare a studiilor (proiect de licență sau lucrare de disertație) multidisciplinare, care
sǎ raspundǎ unor necesități sesizate pe piaţǎ.

Obiectivele secundare ale workshop-ului au fost acelea de a familiariza participanţii cu
metodologia Design Thinking şi de a realiza prototipurile ideilor de produse generate ȋn
cadrul celei de-a doua ediţii a evenimentului Innovation Day. Gândirea de tip Design
Thinking este centrată pe oameni, pe nevoile lor. Este un proces folosit pentru
rezolvarea problemelor în procese de inovație pentru produse, servicii și experiențe.

S-a discutat despre nevoile clienţilor, s-au folosit tehnici de stimulare a creativității și
lucru în echipă și s-au realizat prototipurile produselor sub coordonarea profesionistǎ
asiguratǎ de cǎtre Cristina IROD, Group Account Director şi Alin Claudiu APOSTU,
Antreprenor şi Intraprenor, ȋn cadrul unui eveniment organizat ȋn parteneriat cu
”International School for PhD Students and Researchers”.
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EVENIMENTE

2020

TABARA de vară “StartING-Up Camp”, Brașov (22 – 26 iulie 2019)
Tabăra a fost organizatǎ de cǎtre SAS TUIASI ȋn cadrul proiectului FDI “Antreprenori de
succes în SAS TUIASI” cu susţinerea colegilor din Universitatea Transilvania din Braşov
care au facilitat accesul ȋn spaţiul ȋn care s-a desfășurat formarea (Centrul de Cercetare
și Inovare).

Echipa care a livrat programul de instruire a fost formată din:

• Alin-Claudiu Apostu, coordonator al programului naţional Vreau să fiu Antreprenor,
formator acreditat și investitor;

• Alex Glod, formator cu peste 2500 de participanţi la traininguri și ateliere ȋn 15 ţări din
Europa și Asia, cu peste 12.000 de studenţi online care i-au achizitionat cursurile pe
Udemy;

• Andrei Carbelea Startup Office Expert la Rubik Hub, ca invitat.

Participanţii, studenţi provenind de la majoritatea facultǎţilor din universitate, au
beneficiat de un program de dezvoltare a competențelor şi abilitǎților antreprenoriale
prin exemple, coaching și mentorat.

Programul furnizat a urmǎrit dobândirea de cǎtre viitorii ingineri a competenţelor
transversale specifice spiritului antreprenorial şi a ȋmbinat activitǎţile de formare
teoreticǎ cu cele cu conţinut practic relevant, de exemplu validarea ideilor s-a realizat ȋn
cadul discuţiilor cu poteţialii clienţi ȋntr-o deplasare la Râşnov, urmǎrind atât dezvoltarea
personalǎ cât şi a competenţelor de integrare şi lucru ȋn echipǎ dar şi familiarizarea cu
instrumentele specifice startup-urilor: Ideea Canvas, Business Model Canvas,
instrument care permite transpunerea ideii de afacere ȋntr-o formǎ vizualǎ ca etapǎ
precedentǎ elaborǎrii planului de afacere.
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COMPETIȚII

2020

1. START YOUR BUSINESS@TUIASI a II-a ediţie ȋn TUIASI
Pe parcursul desfășurării evenimentului s-a urmărit dezvoltarea conceptelor de afacere
ale studenţilor, de la idee pȃnă la materializarea unui prototip, lucrand ȋn echipe
complexe formate din antreprenori cu experienţă, mentori, posibili finanţatori și studenţi.

Au fost organizate workshopuri, sesiuni de training, coaching și mentorat susţinute de 17
formatori, mentori și membri ai juriului selectați dintre reprezentanţi ai mediului de afaceri
de pe plan local, naţional și international: Adrian Mironescu (Cofondator Civic Heroes),
Alexandra Ungurean (Fondator și Manager Fashion Lab), Bogdan Apostol (CEO Nestor),
Cristi Grăunte (Fondator Startup Grind & Civic Heroes), Radu Nechita (CEO Mentor
Training), Gabriel Dumitriu (Fondator The Blockchain Buddy), Răzvan Căpățînă (Angel
Investor), Alexandru Popescu (Head of Delivery la Younder Cluj), Eliza Căpățînă (CEO
Maponia), Smaranda Băluț (PR & communication strategy), Andrei Carabelea
(Community Builder & Fondator Asociația Sens Civic), Vlad Gliga (Community builder,
Fondator Asociația Comunitatea Noastră, Fondator & CEO ATON), Radu Grigore (Project
manager ANAIS Consulting), Ilinca Nicolae (CEO Clinica Pediatrică Anastasia), Radu
Mîndru (Leadership & Team effectiveness Coach), Ionuț Amariei (Startup Adviser).

Evenimentul Start Your Busines@Tuiasi a fost special conceput, structurat și desfășurat
pentru a sprijini tinerii participanți în: dezvoltarea unui concept de start-up pe baza unei
idei de afacere, exersarea abilităţilor de prezentare, dezvoltarea abilităţilor de a forma și
a lucra ȋn echipă, identificarea unor oportunităţi de finanţare și nu ȋn ultimul rȃnd
dezvoltarea abilităților antreprenoriale.
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Pentru ideile dezvoltate pe parcursul
anului, studenţii au avut ocazia sǎ
primeascǎ feed-back din partea
mediului de afaceri, ȋn noiembrie, ȋn
cadrul competiţiei START YOUR
BUSINESS@TUIASI, aflat la a doua
ediţie ȋn cadrul universitǎţii.
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COMPETIȚII

2020
2. Company of the Year lansatǎ de cǎtre Junior Achievement Romȃnia
In anul 2019, trei echipe au participat ȋn incubatorul de afaceri al competiţiei Company of
the Year:

CASA 4.0 - studenți Daniel Movilǎ, Gabriel A.Radu ambii de la Facultatea de Arhitecturǎ
“G.M. Cantacuzino”, Mihnea Amihǎilesei de la Facultatea de Fizicǎ din cadrul
Universitǎții “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi şi Gabriel Achite tȃnǎr antreprenor, coordonator
Conf.dr.ing. Cristiana Istrate;

FANTASTIC DRESS - studenți Candea Ioana, Tomache Alexandra, Druțu Alexandru,
Tiba Mǎdǎlina tot de la Facultatea Textile Pielărie şi Management Industrial, coordonator
Șef lucrări dr. ec. Brîndușa Tudose.

NSIOS – membri Monica Isciuc şi Dan Matcaș, studenți ai Facultǎții Textile Pielărie şi
Management Industrial, coordonator Conf.dr.ing. Cristiana Istrate;
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Locul al treilea ȋn cadrul finalei naționale a competiției
europene de antreprenoriat JA Company of the Year
2019, cȃştigat de cǎtre echipa CASA 4.0

Douǎ din cele trei echipe cu care Universitatea Tehnică
“Gheorghe Asachi” din Iaşi care s-au inscris in competiție
au participat ȋn finalǎ.

BIONIX
Locul al doilea ȋn cadrul finalei naționale
a competiției europene de antreprenoriat
JA Company of the Year 2018, profesor
coordonator:
Conf.dr.ing. Cristiana Istrate



1 Protocol de colaborare cu Agenția pentru
Dezvoltare Regionalǎ Nord-Est (ADR NE) prin Rubik
Hub - Direcția de dezvoltare a afacerilor;

Au fost ȋncheiate acorduri de parteneriat cu IMM-uri.

PARTENERIATE 
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