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CINE SUNTEM NOI? 

Asociaţia Studenţilor si Absolvenţilor ai Facultăţii de Construcţii si Instalaţii Iaşi - ASAFCI a 

fost constituită pe baza procesului-verbal de constituire din cadrul Adunării Generale din data de 

30.03.2007.  ASAFCI este persoană juridică de drept 

privat, autonomă, neguvernamentală, apolitică şi 

independentă, constituită în baza reglementărilor 

prevăzute în Ordonanța Guvernului numărul 26/2000, cu 

modificările şi completările ulterioare. ASAFCI este 

deschisă colaborării cu alte persoane juridice, asociații sau 

fundații din țară si străinătate.  

ASAFCI se adresează în principal studenților şi 

absolvenților Facultății de Construcții şi Instalații din 

cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi. Scopul Asociației este promovarea acțiunilor 

cultural-civice şi sociale, susținerea şi promovarea intereselor socio-profesionale ale studenților şi 

absolvenților Facultății de Construcții şi Instalații din Iaşi, precum şi sprijinirea activității de 

modernizare și dezvoltare a învățământului tehnic în domeniul Inginerie Civilă, consolidarea relațiilor 

cu mediile universitare şi de cercetare ştiințifică din țară şi străinătate.  

ASAFCI a devenit membru al Uniunii Studenților 

din România - USR începând cu data de 30 martie 2012.  

Asociația este structurată pe 4 departamente: 

- Media şi Relații cu Publicul; 

- Juridico-Administrativ; 

- Programe şi Proiecte; 

- Socio-Profesional. 

Asociația este condusă de următorul Consiliu Director: 

- Alexandru BÎNDAR – preşedinte 

- Claudiu CĂPRIOARĂ - vicepreşedinte (Media şi Relații cu Publicul) 

- Mihai GAIA - vicepreşedinte (Juridico-Administrativ) 

- Ana Maria URSANU - vicepreşedinte (Programe şi Proiecte) 

- Andrei GAZEA – vicepreședinte ( Socio-Profesional) 

- Alexandra MUNTEANU – secretar general 

Asociaţia Studenţilor şi Absolvenţilor Facultăţii de Construcţii si Instalaţii - Iaşi - ASAFCI are 

sediul în Municipiul Iaşi, Complex Studenţesc “Tudor Vladimirescu”, Cămin T9, etaj 4, sala de 

lectură numărul 400. 

Adresa web: www.asafci.ro 

e-mail: - asafci.iasi@gmail.com              asafci_iasi@yahoo.com   

http://www.asafci.ro/
mailto:asafci.iasi@gmail.com
mailto:asafci_iasi@yahoo.com
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REALIZĂRI ALE ASAFCI 

De la înființarea asociației și până în prezent au fost întreprinse 

activități cu rol educativ, sportiv, de formare a abilităților de 

comunicare, acte de caritate, socializare sau divertisment. Dintre 

acestea se enumeră: 

- Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice - Concurs de proiecte de 

cercetare la care participă, în fiecare an, studenți din toate 

facultățile de profil din țară; 

- Sesiune în 30 de minute - Proiect didactic ce vizează studenții de anul II din 

cadrul facultății noastre, proiect ce constă într-un concurs ce se bazează pe 

cunoştințele acumulate din anul I de studii; 

- Note pentru studenţi - Concurs de cunoştințe în domeniu; 

- ASAFCI te meditează – Proiect educațional de meditații; 

- Studentul de azi...Inginerul de mâine – sesiune de dezbateri; 

- De la început alături de boboci - dezbateri, training-uri şi şedințe de informare 

şi socializare pentru studenții de anul I; 

- Olimpiada studenţilor – Proiect sportiv anual dedicat studenților din 

cadrul Universității tehnice „Gh. Asachi” din Iași 

- Cupa Studentului - Proiect sportiv, în colaborare cu CHEMIS şi 

LSUAMV; 

- Balul Bobocilor - Edițiile 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012; 

- Dăruieşte de Crăciun - Proiect umanitar, derulat în fiecare an; 

- Stand-up Studenţie-Open Mic - Concurs interactiv de improvizație şi 

comedie; invitat special: Teo (ex Deko); 

- Participarea la festivalul studențesc național Unifest; 

- Co-organizator ConFed ( conferințe educaționale); 

- Participarea la proiectul Vreau o ţară ca afară (campanie de 

ecologizare); 

- Lună în Tudor – campanie de ecologizare în campusul Tudor 

Vladimirescu din Iași; 

- Participare la festivalurile studențeşti ieşene Studenţiada, Zilele Studentului Ieşean și Festudis. 

 

IMPORTANȚA EVENIMENTULUI ACADEMIC IACSIC 2013 

ASAFCI propune realizarea unui eveniment unic la nivel național, pe plan academic și cultural, 

care să adune studenți și cadre didactice din domeniul tehnic, dornici de a socializa și de a prezenta 

sau dezbate probleme ori lucrări, cu aplicație în ingineria civilă sau ingineria instalațiilor și de a avea 

un schimb de experiență cu participanți din diverse centre universitare ale României.  
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Acest eveniment are ca obiective principale:  

- încurajarea studenților și stimularea creativității în domeniul tehnic; 

- încurajarea participării la competițiile de proiecte/lucrări științifice;  

- creșterea interesului față de domeniul studiat; 

- crearea unor legături și colaborări profesionale;  

- orientarea profesională a studenților prin participarea la sesiunea de prezentare a companiilor 

de profil colaboratoare (sponsori); 

- consolidarea relațiilor între studenții din diferitele centre universitare din țară; 

- promovarea valorilor; 

- schimbul de experiență; 

- dezvoltarea laturii culturale. 

 

CINE PARTICIPA LA I.A.C.S.I.C. 

Participarea la IACSIC este accesibila tuturor studenților din domeniul tehnic sau arhitectură care 

dezvoltă idei și lucrări în ingineria civilă sau ingineria instalațiilor. 

Lucrările sau proiectele participanților trebuie să conțină la alegere una din temele de mai jos: 

• Dezvoltarea durabilă în construcții și soluții ecologice; 

• Structuri, materiale și tehnologii inovatoare; 

• Creativitate și inovație în construcții; 

• Utilizarea calculatorului în domeniul Ingineriei Civile. 

 

CALENDARUL EVENIMENTULUI 

Termenul limită pentru transmiterea rezumatelor și formularului de 

participare 

25 Martie 2013 

Notificarea de acceptare a lucrărilor 02 Aprilie 2013 

Transmiterea lucrărilor integrale + Prezentare Power Point 18 Aprilie 2013 

Anunțarea programului final 20 Aprilie 2013 

Desfășurarea evenimentului 25 – 28 Aprilie 2013 

 

DERULAREA EVENIMENTULUI 

- Prezentarea lucrărilor selectate de către echipele participante; 

- Aprecierea lucrărilor  de către juriul delegat de organizatorii evenimentului; 

- Vizitarea în cadru organizat, a unor puncte de atracție din Iași precum și desfășurarea de 

activități sportive in aer liber; 

- Participarea la seri culturale și de socializare în cadrul cărora participanții vor lua contact cu viața 

studențească din Iași și vor avea ocazia să împărtășescă experiențe împreună cu ceilalți 

participanți și organizatori; 

- Premierea lucrărilor câștigătoare.  
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În cadrul SERILOR CULTURALE și de SOCIALIZARE estimăm prezența a 100 persoane. 

Echipele participante vor susține un program cultural artistic, în care vor cânta, dansa și prezenta 

scenete de teatru. 

 

PARTICIPANȚI  LA  EVENIMENT - GRUPUL  ȚINTĂ 

La ediţia din 2013 vor participa studenţi și cadre didactice de la următoarele 

specializări: 

 Arhitectură  

 Construcții  

 Instalații pentru construcții  

VIZIBILITATEA SOCIALĂ A EVENIMENTULUI 

Evenimentul va fi mediatizat la nivel local și național prin: 

 Afișe, postere, flyere distribuite în cadrul campusului universitar al universității tehnice 

“Gheorghe Asachi” din Iași, cât și în centrele universităților tehnice din București, Constanța, 

Craiova, Timișoara, Cluj-Napoca și Brașov. 

 internet: pagină site dedicată exclusiv evenimentului IACSIC – iacsic2013.wordpress.com 

 internet: pagină rețea socializare facebook:  

o http://www.facebook.com/iacsic 

o http://www.facebook.com/asafci.iasi  

o http://www.facebook.com/FCI.Iasi 

  

http://iacsic.wordpress.com/
http://www.facebook.com/iacsic
http://www.facebook.com/asafci.iasi
http://www.facebook.com/FCI.Iasi


6 
 

PORTOFOLIU 

EVENIMENT 
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Întâlnirea  Academică şi Culturală  

a Studenților din Ingineria Civilă 

2-5 mai 2012 

IAȘI 

 

Facultatea de Construcții și Instalații 

Universitatea Tehnica „Gheoghe Asachi” din Iași 

  

 REZULTATELE  EVENIMENTULUI: 

 Asociația Studenților si Absolvenților Facultății de Construcții și Instalații (ASAFCI) 

împreuna cu sprijinul Facultății de Construcții și Instalații din Iași și a sponsorilor care au 

contribuit financiar la realizarea celei de a doua ediție a acestui eveniment deosebit, 

transmite in prezentul raport rezultatul organizării evenimentului ”IacSIc”  care s-a derulat in 

Iași in perioada 2-5mai 2012. 

 Eveniment unic pe plan național, academic și cultural, a reunit studenți și cadre 

didactice din  centrele universitare de domeniu tehnic din țară (București, Brașov, Cluj, 

Craiova, Iași, Timișoara), dornici de a socializa si de a prezenta sau dezbate probleme sau 

lucrări cu aplicație in domeniul ingineriei civile sau ingineria insatlațiilor și de a avea un 

schimb de experiența științific și cultural. 
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 Acest eveniment a avut ca obiective pricipale: 
-încurajarea studenților și stimularea creativității ăn domeniul tehnic 
-încurajarea la participarea de competiții și prezentari științifice 
-creșterea interesului față de domeniul studiat 
-crearea unor legături și colaborpri profesionale 
-orientarea profesională a studenților  prin participarea la sesiunea de prezentări a firmelor 
de profil colaboratoare (sponsori) 
-consolidarea relațiilor dintre studenți din diferitele centre universitare din țara 
-promovarea valorilor 
-schimbul de experiență 
-dezvoltarea laturii culturale. 
  

 

PARTICIPAREA LA IAcSIc: 

În cadrul evenimentului din acest an au participat 30 echipe de la Universitatea 

Tehnică de Construcții din București, Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, Universitatea 

din Craiova, Universitatea Tehnică din Brașov și Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din 

Iași. 

Întâlnirea academică a debutat cu “Deschiderea oficială” în seara zilei de 2 mai. La 

deschidere au fost prezente un număr de aproximativ 100 de persoane dintre care studenți 

participanți, studenți organizatori, masteranzi, doctoranzi și cadre didactice. După cuvântul 

de deschidere adresat de către președintele  Asociației ASAFCI, stud. Alexandru BÎNDAR au 

urmat prodecanul Facultății de Construcții prof. dr. ing Vasilică CIOCAN și prodecan conf. dr. 

ing. Irina LUNGU și a sponsorului principal Nicolae Boțu, fiecare dintre aceștia elogiind 

amplitudinea evenimentului și implicarea sponsorilor care au fost amintiți, în realizarea unui 

asemenea eveniment important pentru comunitatea academică și studențească. 

 

 

 

Foto Seara Cocktail, deschiderea evenimentului Cuvântul sponsorului principal, prof. univ. dr. 

ing. Nicolae Boțu, în deschiderea evenimentului 
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Foto Seara Cocktail, deschiderea evenimentului 

 

În cea de-a doua zi, 3 mai, începând cu ora 7:30 echipele au fost transportate către 

corpul R al Facultății de Construcții si Instalații, unde s-au susținut prezentările lucrărilor 

în amfiteatrul R1 și prezentările sponsorilor Winerberger și BASF. 

 

Foto prezentare lucrări, amfiteatrul R1, al 

Facultății de Construcții și Instalații 
Foto prezentare sponsor Wienerberger 

Foto prezentare sponsor BASF 
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După sesiunea de prezentări, participanții și organizatorii au mers la masa de prânz 

la restaurantul Cotnari. După masa de prânz, a urmat vizita la unele dintre cele mai 

importante monumente și clădiri din Iași. 

 

Foto plimbare prin Iași și vizitarea unor obiective importante din oraș 

La finalul zilei de 3 mai participanții și organizatorii au fost transportați cu autobuzul 

la Dorobanți unde a fost organizat un grătar. 

În cea de a 3-a zi, 4 mai, începând cu ora 08:00 s-a continuat sesiunea de prezentări 

programată pentru ziua respectivă. La ora 13:00 participanții împreună cu  organizatorii au 

luat masa ca și in ziua precedentă la restaurantul Cotnari. 

Începând cu orele 14:30 sponsorii de la YTONG au susținut o aplicație practică in 

curtea facultății de Construcții. 

 

 

 

 

Foto aplicație practică a sponsorilor de la YTONG 
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În jurul orei 15:00 s-a desfășurat și concursul ”Grinzi cu zabrele” la care concurenții 

au participat cu entuziasm. 

 

Foto concurs „Grinzi cu zăbrele din spaghete” 

Seara zilei de 4 mai s-a încheiat cu un program distins „Seara culturală”. Atmosfera a 

fost menținută de Adrian Simion (Trafa) împreuna cu „Teatru`ntre cămine” și participanții 

concursului IacSic. 

 

Foto Seara Culturală 
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Ultima zi, cea de 5 mai, a fost deschisă de o nouă prezentare de proiecte, după care 

a urmat decernarea premiilor și  prânzul festiv ce a avut loc la restaurantul Bellaria. 

 

Foto prezentare lucrări, amfiteatrul R1, al 

Facultății de Construcții și Instalații 

Foto decernarea premiilor de către prodecan al 

Facultății de Construcții și Instalații, conf. dr. 

ing. Vasilică CIOCAN 

Foto echipa Universității Tehnice de Construcții 

din București împreună cu președintele ASAFCI, 

Alexandru Bîndar 

Foto organizatori împreună cu concurenți 

IACSIC la finalul evenimentului 
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CONCLUZII  ALE EVENIMENTULUI  IacSIc 2012 

Cea de a 2-a ediție a acestui eveniment derulat in perioada 2-5 mai 2012 de către 

Asociația Studenților și Absolvenților Facultății de Construcții și Instalații (ASAFCI) din Iași 

avut un mare succes și au vor rămâne în amintirea tuturor celor implicați. Se poate spune că 

acest eveniment este un reper în lumea studențească a tinerilor din domeniul ingineriei civile 

și a instalațiilor. Nivelul la care s-a ridicat este mult peste așteptările avute și se încadrează în 

seria unor evenimente de succes. Toți participanții au fost mulțumiți de programul organizat 

iar organizatorii de asemenea de echipele participante. 

Dezvoltarea de noi legături sociale si profesionale reprezintă un avantaj pentru tinerii 

implicați în acest proiect. Mai mult, fiecare membru al asociației a rezolvat cu succes sarcinile 

atribuite în cadrul evenimentului. Se poate spune ca aceasta experiența contribuie 

fundamental la dezvoltarea sociala și profesionala a studenților implicați atât ca participanți 

cat și ca organizatori. 

Pe viitor ne dorim sa continuam aceasta tradiție, de a organiza la Iași, Întâlnirea 

Academică și Culturală a Studenţilor din Ingineria Civilă – IAcSIc, cel puțin la același nivel ca și 

până acum. 

Dorim să menționăm profundă recunoștință tuturor celor care s-au implicat în 

realizarea acestui eveniment deosebit și important pentru comunitatea locala, sponsorilor și 

partenerilor media. 



14 
 

 



15 
 

 



16 
 

  



17 
 

 
 

 

Întâlnirea Academică și Culturală a 
Studenților din Ingineria Civilă, 

 
4-7 mai 2011 

 
IAȘI 

 
 
 

Facultatea de Construcții și Instalații 

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din 

Iași B-dul D. Mangeron nr. 43, Iași 

 

 
 
 
 

REZULTATELE EVENIMENTULUI 
 

Asociația Studenților si Absolvenților ai Facultății de Construcții si Instalații din Iaşi - 

ASAFCI împreună cu sprijinul Facultății de Construcții și Instalații și a sponsorilor care au 

contribuit financiar la realizarea unui eveniment deosebit, transmite în prezentul raport 

rezultatele organizării  evenimentului  IAcSIc  2011,  Întâlnirea  Academică  și  Culturală  a  

Studenților  din Ingineria Civilă, care s-a derulat în Iași în perioada 4-7 mai. 

Evenimentul, unic la nivel național pe plan academic și cultural, a reunit studenți și 

cadre didactice din domeniul tehnic, de la diferite specializări atât din domeniul ingineriei 

civile, a instalațiilor cât și electrotehnic, dornici de a socializa și de a prezenta sau dezbate 

probleme ori lucrări, cu aplicație în ingineria civilă sau ingineria instalațiilor și de a avea un 

schimb de experiență științific și cultural cu participanții din alte centre universitare ale 

României. 
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PARTICIPAREA LA IAcSIc 

 

În cadrul evenimentului din acest an au participat 14 echipe de la Universitatea 

Tehnica din Cluj Napoca, Universitatea din Craiova, Universitatea Tehnică din Brașov și 

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași de la Facultățile de Mecanică, Construcții 

și Instalații, Arhitectură sau Electrotehnică. 
 

Lucrările sau proiectele prezentate au avut ca subiecte, aplicații în domeniul 

ingineriei civile și a instalațiilor. Volumul lucrărilor prezentate va  fi publicat sub denumirea 

„Realizări studențești” care va fi disponibil pe site-ul evenimentului:  www.iacsic.asafci.ro. 

 

Întâlnirea academică a debutat cu “Deschiderea oficială” în seara zilei de 4 mai. La 

deschidere au fost prezente un număr de aproximativ 100 de persoane dintre care studenți 

participanți, studenți organizatori, masteranzi, doctoranzi și cadre didactice. După 

cuvântul de deschidere adresat de către președintele  Asociației ASAFCI, stud. Alexandru 

BÎNDAR au urmat prodecanul Facultății de Construcții prof. dr. ing Vasilică CIOCAN și 

prodecan conf. dr. ing. Irina LUNGU fiecare dintre aceștia elogiind amplitudinea 

evenimentului și implicarea sponsorilor care au fost amintiți, în realizarea unui asemenea 

eveniment important pentru comunitatea academică și studențească. Mai multe detalii de 

la deschiderea evenimentului se pot observa și în clipul realizat de la următoarea adresă: 

http://www.youtube.com/watch?v=qqTkChk2unQ. 

 

 

 

 

 

Foto cuvântul de deschidere al evenimentului – 4 mai 
 

Foto  momentul artistic al serii cocktail – 4 mai 

 

Foto  seara cocktail - 4 mai 

 

http://www.iacsic.asafci.ro/
http://www.youtube.com/watch?v=qqTkChk2unQ
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În cea de-a doua zi, începând cu ora 9:00 echipele au fost transportate din campusul 

Tudor Vladimirescu către corpul R al Facultății de Construcții si Instalații, unde s-au susținut 

prezentările lucrărilor. 

 

 

 

 

 

După sesiunea de prezentări, participanții și organizatorii au fost transportați cu 

autobuzul rezervat către masa de prânz din campusul T. Vladimirescu. După masa de prânz, 

a urmat vizita la Gradina Botanica, Parcul Copou, Universitatea Cuza și alte obiective. 

 

Foto  prezentarea echipei din Iași – 5 mai 

 
Foto  prezentarea echipei din Cluj-Napoca – 5 
mai 

 

Foto  prezentarea echipei din Craiova – 5 mai 

 
Foto  prezentarea echipei din Brașov – 5 
mai 

 

Foto  vizită la Teiul lui Eminescu din Parcul 
Copou Iași – 5 mai 

 

Foto vizită la Gradina Botanică din Iași – 5 mai 
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În a 3-a zi a evenimentului, începând cu ora 9:00 au continuat prezentările echipelor 

programate pentru aceasta zi. 

 

 

 

 

 

 

 

Seara zilei de 6 mai s-a încheiat cu un 

program deosebit, program care a 

reprezentat seara culturală. După ce a fost 

prezentată o piesă de teatru sub forma unui 

monolog, fiecare echipă a prezentat partea 

specifică pregătită în acest scop. Astfel au 

fost prezentate orașele echipelor 

participante, au fost interpretate piese 

muzicale dar și scene comice. 

Foto Sala Pașilor Pierduți, Universitatea „Al. I. 
Cuza” din Iasi – 5 mai 

 

Foto  seara de club cu jocuri sportive, 
bowling, tenis de masă, biliard etc. – 5 mai 

 

Foto masa la iarba verde 

 
Foto prezentările lucrărilor din ziua de 6 mai 

 

Foto piesă teatru în deschiderea serii culturale  
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În ultima zi a evenimentului au fost decernate premiile și diplomele participanților. 

 

 

 

Foto poza de grup în seara culturala – 6 mai 

      
 

Foto participanți la seara culturală – 6 mai 

 

Foto moment artistic – 6 mai 

 
Foto seara culturală, prezentarea unei echipe – 6 mai 

 

Foto premierea participanților – 7 mai 

 
Foto acordarea diplomelor pentru cea mai 

buna expunere și cea mai buna prezentare 

culturala – 7 mai 
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Mai multe fotografii și filme de la eveniment puteți găsi: 

 

• pe pagina oficiala a evenimentului: www.iacsic.asafci.ro 

• pe pagina oficiala a asociatiei: www.asafci.ro 

• pe paginile de facebook: 

 http://www.facebook.com/iacsic 

   http://www.facebook.com/FCI.Iasi 

• pe youtube: http://www.youtube.com/user/asafciiasi 

 

 

 

 

CONCLUZII ALE EVENIMENTULUI  IACSIC 2011 

 
În  urma  evenimentului  ce  s-a  derulat  în  perioada  4  –  7  mai,  organizat  de  

Asociaţia Studenţilor și Absolvenţilor Facultăţii de Construcţii și Instalaţii din Iași, toate 

activitățile au avut un mare succes și au vor rămâne în amintirea tuturor celor implicați. Se 

poate spune că acest eveniment este un reper în lumea studențească a tinerilor din 

domeniul ingineriei civile și a instalațiilor. Nivelul la care s-a ridicat este mult peste 

așteptările avute și se încadrează în seria unor evenimente de succes care vor marca anul 

2011. Toți participanții au fost mulțumiți de programul organizat iar organizatorii de 

asemenea de echipele participante. 

 

Dezvoltarea de noi legături sociale si profesionale reprezintă un avantaj pentru tinerii 

implicați  în  acest  proiect.  Mai  mult,  fiecare  membru  al  asociației  a  rezolvat  cu  

succes sarcinile atribuite în cadrul evenimentului. Se poate spune ca aceasta experiența 

contribuie fundamental la dezvoltarea sociala și profesionala a studenților implicați atât ca 

participanți cat și ca organizatori. 

 

 

Foto cuvântul de închidere al prezentărilor 
și evenimentului – 7 mai 

 

Foto acordarea diplomei pentru utilizarea 
tehnologiei informației/calculatorului – 7 mai 

 

http://www.iacsic.asafci.ro/
http://www.asafci.ro/
http://www.facebook.com/FCI.Iasi
http://www.youtube.com/user/asafciiasi
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Dorim să menționăm profundă recunoștință tuturor celor care s-au implicat în 

realizarea acestui eveniment deosebit și important pentru comunitatea locala, 

sponsorilor și partenerilor media. 

 

SPONSORI 

 

 

 
 

PARTENERI MEDIA 
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Contact IACSIC 2013 

 

 Coordonator:  

Petru ZAHARIA    tel: 0748707698   e-mail: petru.zaharia@hotmail.com 

 Asistent coordonator  (departament Media și relaţii cu publicul): 

Claudiu CĂPRIOARĂ   tel: 0741223545   e-mail: claudiu_caprioară@yahoo.com 

 Președinte ASAFCI: 

Alexandru BÎNDAR   tel: 0743964997     

 Iacsic2013@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


