
îNSCRIE-TE AICI

CLIMATHON IAȘI
JOI, 3 NOIEMBRIE 2022

CONECTARE

EXPLORARE

CREARE

VALIDARE

ÎNCHIDERE EVENIMENT

Context 
Brainstorming
Clusterizare
Prioritizare

11:30 - 12:30
Exercitiu participativ #1 

Intro Climathon 2022
Panel: Solutii de finantare si exemple de bune practici in domeniul energetic
Prezentarea de context a provocarii
Descrierea metodei de lucru

10:00 - 11:10

Prezentarea propriu-zisă a soluțiilor de
către echipe 
Jurizare si Deliberare

14:00 - 14:35

Rezultate & Premiere 
Q&As

14:45 - 15:00

11:10 - 11:30
Pauza de cafea

12:30 - 13:00
Pauză masă

14:35 - 14:45
Pauză

9:30 - 10:00
INREGISTRARE

Identificării și reflectare
asupra oportunităților de
dezvoltare regională,
urmând modelul
«Propunere proiect».

13:00 - 14:00
Exercitiu participativ #2 

Eveniment realizat cu
sprijinul partenerilor:

https://www.adrnordest.ro/
https://www.tuiasi.ro/
https://climathon.climate-kic.org/europe/romania/iasi/ideathon/?lang=en
https://climathon.climate-kic.org/europe/romania/iasi/ideathon/?lang=en
https://climathon.climate-kic.org/europe/romania/iasi/?lang=en


Partener suport:

ADR Nord-Est
Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est este o organizație
neguvernamentală, non-profit, de utilitate publică, cu personalitate
juridică, ce contribuie la diminuarea disparităților regionale prin stimularea
dezvoltării economice, sociale și culturale a Regiunii Nord-Est. Toate
demersurile întreprinse de Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est
converg către sporirea nivelului de prosperitate a regiunii și creșterea calității
vieții în rândul locuitorilor.
Așadar, întreaga activitate ADR Nord-Est este în slujba publicului larg –
locuitorii Regiunii Nord-Est.

Organizatori

EIT Climate KIC Hub Romania
EIT Climate-KIC angrenează organizații locale să servească drept hub-uri EIT
în țările și regiunile EIT RIS. 
Hub-ul EIT Climate-KIC din România este coordonat de Camera de Comerț,
Industrie si Agricultura Timiș (organizație ce se implica activ in realizarea de
acțiuni ce vizează asigurarea unui mediu de afaceri solid, in scopul dezvoltării
economico - sociale a zonei), în parteneriat cu Fundația Oeconomica
Timisiensis, din cadrul Universității de Vest din Timișoara.
Rolul principal al unui EIT Hub este de a asigura vizibilitatea comunității EIT, a
activităților sale și a oportunităților de cooperare pentru jucătorii locali care
reprezintă domeniile educației, afacerilor și cercetării. 

Partener: Volta X Solar Systems 
Volta X Solar Systems este lider regional în sisteme fotovoltaice, având
capital 100% românesc.
Volta X este specializată în proiectarea, instalarea, monitorizarea și
mentenanța sistemelor fotovoltaice.
Compania face parte din grupul Volta, lider național în furnizarea de
echipamente electrice, având o experiență în domeniu de peste 15 ani. 
Compania Volta X oferă soluții la cheie de sisteme fotovoltaice, stații de
încărcare mașini electrice, sisteme de stocare și eficiență energetică.
Pentru a asigura clienților garanția proiectelor, pe termen lung, compania
colaborează cu TOP 3 furnizori globali de materiale (panouri solare,
invertoare și accesorii).
Independența energetică și serviciile de calitate reprezintă valorile companiei
Volta X și garanția asumată față de clienții săi - companii și autorități publice.

Persoana de contact:
Simona Popa, email: simona.popa@adrnordest.ro 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași 
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași se numără printre cele mai
vechi și cunoscute instituții de profil din țară, fiind custodele unei importante
tradiții în educația inginerească, științifică și culturală. Are o prezență distinsă
atât pe plan local și național, cât și pe plan internațional. Universitatea
pregătește ingineri cu o înaltă calificare profesională, capabili să răspundă cu
rapiditate și eficiență cerințelor de inovare, cercetare și dezvoltare ale
agenților economici. Aceasta dispune, de asemenea, de programe de
actualizare continuă a competențelor profesionale ale specialiștilor ingineri,
impuse de realitățile și tendințele existente la nivel mondial.
Instituția este receptivă la integrarea valorilor sistemului european atât în
educație cât și în cercetare, fiind conștientă de dimensiunea îndatoririlor ce-i
revin la nivel național și internațional.

https://www.adrnordest.ro/
https://www.tuiasi.ro/
https://www.adrnordest.ro/
https://www.cciat.ro/cciat_Climate_KIC_(Knowledge_and_Innovation_Community
https://volta.ro/
https://volta.ro/
https://www.tuiasi.ro/
https://www.tuiasi.ro/

