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Cum sa derulezi un proces de recrutare
eficient| 5 martie  2020

Procesul de integrare a unui nou angajat într-o companie începe
odată cu cel de recrutare. Din acest motiv, antreprenorii trebuie să
fie foarte vigilenți și să acorde atenția necesară modului în care se
desfășoară recrutarea. Cum derulăm acest proces pentru ca
rezultatele să fie cât mai bune? Răspunsul îl aflăm săptămâna
viitoare de la Severin Sânzianu, fondator Premian.
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DE CE PROTECTIA DE MARCA ESTE O NECESITATE  |
12 MARTIE 2020

Imaginează-ți că într-o zi de luni dimineață primești o notificare în
care ești informat că prin activitatea ta comercială încalci
drepturile de proprietate industrială ale altei persoane. Mai mult, în
termen de maxim 15 zile, trebuie să iți schimbi denumirea firmei,
site-ul, reclama și tot ce are legatură cu identitatea în care ai
investit în ultimii ani. Cum te simți? La ce te gândești în acel
moment? Înregistrarea mărcii reprezintă o decizie vitală pentru
afacerea ta. Participă la întâlnirea noastră de joi unde vom
răspunde la întrebarea "De ce protecția de marcă este o
necesitate?"
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APLICAREA IN PRACTICA A TEORIILOR
MOTIVATIONALE - intilnire online
bizz.club Iasi

Am discutat în trecut în cadrul întâlnirilor noastre despre "recompensa
perversă". Mai țineți minte? Cu toate acestea ne răsună continuu în cap
întrebarea: De ce banii nu sunt suficienți în motivarea angajaților?Participă
la întâlnirea noastră din data de 19 martie unde vom vorbi destre teoriile
motivaționale. Teoria lui Maslow și a lui Hertzberg, pe scurt. Aplicații
practice ale teoriei lui Maslow.

IAS I ,  19  MARTIE  2020
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FEEDBACK-UL IN ORGANIZATIE - intilnire
online

O nouă săptămână, un nou prilej de întâlnire pentru antreprenorii
din Iași. În ediția numărul 11 vom povesti despre Feedback-ul în
organizație. Vom răspunde la întrebările Cum primim feedback?

Cum oferim feedback obiectiv? Vom povesti despre instrumentul
AAR - After Action Review dar și despre Cele trei botezuri ale
managerului :)Te așteptăm alături de noi! Deși întâlnirea este
online, avem disponibile doar 50 de locuri.
Vom aborda de asemenea și subiecte legate de perioada agitată
prin care trecem și vom gândi idei care să ne ajute să trecem mai
ușor provocările momentului.
Întâlnirea are loc online prin intermediul platformei Zoom. Link de
download:https://zoom.us/download

IAS I ,  26  MARTIE  2020
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 Launch of PIN Map Iași - 2020

PIN Maps este prima hartă de birouri a Iașiului. Harta PIN Map Iasi va fi
distribuită la principalele clădiri de birouri din Iași, în hoteluri de prestigiu, în
spații de co-working, la agenții de turism corporate și în cadrul unor
conferințe de specialitate pentru industria IT & Outsourcing. PIN Map Iași
este prima harta a #birourilor moderne din Iași care conține și inițiativele
care contează pentru industria #IT & #Outsourcing (aeroport, start-up hub-

uri, săli de conferința, stații de #încărcare mașini electrice) precum și locații
ale viitoarelor proiecte de clădiri #verzi de birouri.Acest produs nu reprezintă
doar o colecție de hărți de reperaj, care rămâne totuși funcția principală a
PIN  Map – ca instrument necesar oamenilor de afaceri și autorităților, ci și un
material de reflecție asupra dezvoltării noilor industrii și a evoluților
urbanistice și funcționale ale Iașului în perioada imediată.

IAS I ,  FABLAB ,  5  MARTIE  2020
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PentaBAR #35 // Managing a Product &
Making a Movie, Same Fight?Public · Hosted
by Pentalog and SkillValue - 

Are you curious to see how cinematography can be a source of
inspiration in the daily work of a Product Team?During this
PentaBAR, the speaker will reveal how she uses her passion for
movies and cinema to fight for her Product Management vision
every day. Watching a good movie is like entering a different reality.

You don’t see the details, but they create the story that fascinates
you. The same thing happens when a Product Team builds a
product.The entire process orchestrated and implemented by the
Product Manager, Product Owner, Head of Product and all
members of a Product Team is a complex mechanism that may
easily resemble the creation of a movie. They don’t have a
screenplay, but a roadmap. And you’re free to find more
correlations.

IAS I ,  TUDOR  CENTER

 

DETALI I  DESPRE  EVENIMENT :
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Global Legal Hackathon Romania
2020 - Iasi chapterPublic · Hosted
by Global Legal Hackathon Romania

This hackathon is for the Romania's best and brightest legal industry
professionals, entrepreneurs, programmers, and tech-savvies that
want to drive innovation in the legal field. If you know or have ideas
about how to solve various legal problems through technology, join
world’s largest legal hackathon happening on 6th-8th March at Fab
Lab Iasi!Bring your friends, form teams and turn your vision into a
product!�The winning team will then go to London to present its
vision in front of global experts and top companies!✈ 

IAS I ,  FABLAB ,  6  MARTIE  2020
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 Innovation Labs 2020 Iasi Hackathon - 7
MARTIE 2020
 

 

Ready to #makeitreal in 2020? Innovation Labs challenges you to take
part in the first milestone of the journey: the Innovation Labs Iasi
Hackathon!

IAS I ,  FACULTATEA  DE  AUTOMATICA  S I  CALCULATAORE ,  

HOSTED  BY  ASOCIAT IA  CALEMIS
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   Rubik Garage 2020 | #2 Batch [DL: 22.03] · Hosted
by Rubik Hub , 22 MARTIE 2020

We are happy to announce the 2nd Batch of Rubik Garage - a 6-month pre-

accelerating program for early-stage startups, powered by Rubik Hub
Community!  Dead-line: 22nd MarchRubik Garage is a free program that
requires a high level of commitment from the startup founders. We support
your team and startup to overcome any current blockages and we shall identif
together your development needs.

DETALI I  DESPRE  EVENIMENT :

HTTPS : / /WWW .FACEBOOK .COM /EVENTS /615995685853714 /

THE  APPLICATION  DEADLINE  IS  22ND  OF  MARCH .  ONGOING

SELECTION !FOR  MORE  INFORMATION ,  PLEASE  CHECK

HTTP : / /BIT .LY /APPLYRUBIKGARAGE



ACȚIUNI DE RESPONSABILITATE SOCIALĂ
SI NETWORKING

Fondul de burse

ÎDacă simți că poți face mai mult pentru comunitatea locală,

participa la acest eveniment unde poti atat dona, cat si sustine in
mod activ proiecte comunitare. Ai ocazia sa te intilnesti si cu alti
antreprenori implicati in activitati de responsabilitat sociala

MARTIE  2020

HTTPS : / /WWW .FACEBOOK .COM /FONDUL -DE -BURSE -

307891479640366 /

FUNDATIA COMUNITARA IASI

Fondul de urgență pentru comunitate, creat pentru ieșeni, s-a
alăturat campaniei inițiată la nivel național, care deja strânge nu
numai donații, ci și încredere, optimism și speranță! Fiecare din cele
19 fundații investește la nivel local, iar cu ajutorul Asociatia pentru
Relatii Comunitare reușim să ne unim forțele, dar și
rezultatele.Campania se adresează atât donatorilor individuali, cât
și companiilor și firmelor care au puterea să cedeze o parte din
venituri către soluționarea nevoilor din spitale, dar și cele
sociale.Rezultatele deja se văd și ne dau încredere că împreună
vom reuși să trecem cu bine prin această încercare.Donațiile se pot
face în contul RO50RNCB0683127673670002 deschis la BCR,

sucursala Al. I. Cuza Iași, pe numele Fundației Comunitare Iași, prin
SMS la numărul 8837 cu textul IASI, sau online, cu cardul, accesând
link-ul: https://www.fundatiacomunitaraiasi.ro/doneaza/ .
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