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Regulament de desfăşurare şi acordare a premiilor în cadrul 

Salonului Internaţional al Inovării şi Cercetării Ştiinţifice Studenţeşti 

„Cadet INOVA’18” 

 
 Art. 1 Prezentul regulament stabileşte metodologia de desfăşurare şi de 

acordare a premiilor care pot fi conferite de către Juriul Internaţional afiliat salonului 

expoziţional “Cadet INOVA’18”, condiţiile şi procedurile acordării acestora. 

 

Art. 2 (1) ”Cadet INOVA” este un eveniment internaţional promovat de Corpul 

Cadeţilor “GL. mr. Nicolae USCOI” şi Academia Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu” 

din Sibiu sub Înaltul Patronaj al Forumului Inventatorilor Români din Iaşi şi inclus în 

Agenda Culturală a Sibiului, înregistrat ca Marcă la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi 

Mărci Bucureşti cu număr M 143894. Evenimentul expoziţional este organizat în 

vederea sprijinirii inovaţiei şi cercetării ştiinţifice la nivel naţional şi internaţional în 

viziunea tinerilor cercetători (studenţi, studenţi masteranzi, studenţi doctoranzi, 

doctori şi cercetători cu vârsta maximă de 35 ani); 

(2) Evenimentul ”Cadet INOVA” este gândit ca o oportunitate pentru tinerii 

cercetători de a-şi prezenta rezultatele cercetărilor şi inovaţiilor realizate sub formă 

de prototipuri, machete, prezentare computerizată de tehnici sau procedee însoţite 

de postere şi de a realiza parteneriate ştiinţifice în vederea identificării de nişe de 

cercetare, tehnologice şi industriale; 

(3) Prin organizarea şi desfăşurarea evenimentului se urmăreşte cunoaşterea 

şi promovarea realizărilor ştiinţifice studenţeşti atât din domeniul militar cât şi din cel 

civil, aspecte coroborate cu dezvoltarea şi diversificarea de tehnologii şi aplicaţii 

socio-economice ale cercetărilor în diferite medii de implementare; 
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(4) Se urmăreşte, de asemenea, creşterea gradului de conştientizare la 

nivelul societăţii al importanţei şi aportului adus de tinerii cercetători în dezvoltarea 

tehnologică şi plusvaloare; 

(5) Înregistrarea participanţilor şi prezentarea rezultatelor cercetării în cadrul 

salonului, în funcţie de capacitatea locaţiei de expunere, este suportată logistic şi 

financiar de către instituţia organizatoare cu ajutorul partenerilor şi sponsorilor 

manifestării. Participarea indirectă nu este permisă; 

(6) Evenimentul expoziţional are loc în Sibiu, în AULA Academiei Forţelor 

Terestre “Nicolae Bălcescu”, str. Revoluţiei, nr. 3-5. 

  

Art. 3. Tinerii cercetători (studenţi, studenţi masteranzi, studenţi doctoranzi, doctori şi 

cercetători cu vârsta maximă de 35 ani) sunt invitaţi să-şi expună şi să-şi prezinte 

contribuţiile, inovaţiile ştiinţifice şi cercetările aplicative aferente următoarelor direcţii 

de studiu: 

a. Mediul şi controlul poluării. Energie verde, ecologie, monitorizarea şi protecţia 

mediului; 

b. Energie şi surse de energie neconvenţionale; 

c. Securitate, protecţie, salvare – antiterorism, dezastre şi accidente; 

d. Transport terestru, maritim şi aerian; 

e. Chimie; 

f. Metalurgie şi ştiinţa materialelor; 

g. Aeronautică şi securitatea navigaţiei aeriene; 

h. Automobile şi securitate rutieră; 

i. Mecanică. Organe de maşini. Mecanisme. Materiale; 
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j. Electrotehnică, electronică şi energetică; 

k. Radiocomunicaţii; 

l. Robotică, roboetică; 

m. Tehnologii foto-audio-video; 

n. Tehnologia informaţiei şi informatică; 

o. Artă grafică şi arhitectură; 

p. Medicină şi factori umani. Farmacie şi cosmetică; 

q. Bio-securitate alimentară; 

r. Biologie, agronomie şi horticultură; 

s. Sport, timp liber, cultură, metode didactice; 

t. Diverse. 

 

Art. 4. Juriul Internaţional afiliat salonului expoziţional “Cadet INOVA” este 

compus din personalităţi marcanţe ale vieţii ştiinţifice şi culturale pe plan naţional şi 

internaţional, aceştia având contribuţii, realizări şi invenţii profesionale excepţionale 

aduse societăţii în domeniile în care activează. 

 

Art. 5 În cadrul Salonului expoziţional “Cadet INOVA’18” se acordă, prin hotărâre 

a juriului internaţional, următoarele premii: 

 

 Medalia de AUR a Salonului ”Cadet INOVA’18” 

 Medalia de ARGINT a Salonului ” Cadet INOVA’18” 

 Medalia de BRONZ a Salonului ”Cadet INOVA’18” 

 Premiul Forumului Inventatorilor Români 
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 Distincţia “INOVATOR DE ELITĂ” 

 Marele Premiu al Juriului – CUPA “Cadet INOVA’18” 

 Premiul Societăţilor Comerciale 

 Premiul Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci 

 Placheta Cadet INOVA “In Memoriam – Inventator Prof. univ. dr. ing. dipl. 

Dorel CERNOMAZU (1947-2015)” 

 Diplome cu Menţiuni Speciale ale Salonului ”Cadet INOVA’18” 

 
Art. 6 Pentru a participa la Salonul ”Cadet INOVA’18”, participanţii (studenţi, 

studenţi masteranzi, studenţi doctoranzi, doctori şi cercetători cu vârsta maximă de 

35 ani) vor trebui să descarce de pe site-ul manifestării Formularul de înregistrare 

Cadet INOVA’18. doc. care va fi completat conform instrucţiunilor din model şi 

Instrucţiuni redactare poster Cadet INOVA’18. doc., document orientativ pentru 

realizarea posterului de prezentare. Comitetul de organizare, prin secretariatul 

desemnat al salonului, va informa participantul cu privire la primirea şi validarea 

cercetării ce urmează a fi prezentată în cadrul manifestării, cât şi detalii privitoare la 

aspectele organizatorice (program, informări ale juriului internaţional cu privire la 

descrierea cercetării în formularul depus, respingerea/acceptarea în cadrul salonului 

expoziţional a contribuţiei, acordarea de medalii, diplome şi cupe în cadrul festivităţii 

de premiere, alte activităţi asociate salonului). 

 

Art. 7 Fiecare înregistrare (inovaţie sau cercetare ştiinţifică) este supusă atât unei 

verificări preliminare riguroase privind următoarele criterii de eligibilitate: a) 

Cercetarea/inovaţia nu a mai participat la o altă ediţie a evenimentului; b) Înscrierea 

a fost făcută până la termenul limită precizat pe site-ul evenimentului; c) Propunerea 
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respectă conţinutul şi structura “Formularului de înregistrare” postat pe site-ul 

evenimentului; d) Autorul/Autorii cercetării/inovaţiei respectă condiţiile de statut şi 

vârstă precizate pe site-ul evenimentului, cât şi unei analize de 

preevaluare/prejurizare privind următoarele aspecte coroborate criteriilor de 

evaluare: 1*) Noutatea şi complexitatea cercetării/inovaţiei şi modul de prezentare a 

acesteia (exemplar comercial, prototip, machetă, prezentare computerizată de 

tehnologii, tehnici, procedee, poster); originalitatea cercetării/inovaţiei, 2*) 

Cercetarea/inovaţia este dezvăluită suficient de clar şi complet, astfel încât o 

persoană de specialitate în domeniu să o poată înţelege, 3*) Cercetarea/inovaţia are 

aplicabilitate pe direcţia de studiu precizată prin dezvăluirea avantajelor acesteia; 

importanţa socio-economică a cercetării/inovaţiei; alte oportunităţi de valorificare, 4*) 

Apreciere generală asupra calităţii cercetării/inovaţiei. Acestea din urmă sunt 

cuantificate cu un punctaj (100 puncte max.) aferent importanţei lor, după cum 

urmează: 1*) 35 puncte max., 2*) 40 puncte max., 3*) 15 puncte max., 4*) 10 puncte 

max. Pe baza analizei a doi membri ai juriului sau ai comitetului ştiinţific, se acordă 

un punctaj individual, iar in final, pe baza mediei aritmetice aferente punctajului celor 

două fişe, se acorda punctajul final de admitere sau respingere a inovaţiei/cercetării 

ştiinţifice la competiţia publică a manifestării expoziţionale (susţinerea publică a 

contribuţiei cu ajutorul materialelor/exponatelor/prototipurilor/posterelor aferente). 

Punctajul minim pentru validarea cercetării/inovaţiei în cadrul manifestării 

expoziţionale “Cadet INOVA’18” este de 80 puncte, iar diferenţele de puncte 

acordate de evaluatori nu trebuie să depăşească 10 pct./contribuţie. Dacă totuşi se 

întâmplă acest lucru, fişele în cauză se reevaluează, evaluatorii punându-se de 

acord cu privire la recomandările propuse şi a punctajului final. 
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Art. 8 Evaluările şi punctajele finale se acordă după susţinerea publică, în faţa 

juriului, a contribuţiilor admise, acestea consemnându-se într-un proces verbal 

semnat de toţi membrii juriului. 

Art. 9 Premiile se conferă în cadru festiv, după programul prestabilit al 

manifestării expoziţionale, acestea acordându-se în ordinea strict descrescătoare a 

punctajului obţinut. Premierea în cadrul salonului expoziţional cuprinde conferirea de 

diplome cu menţiuni speciale, medalii, distincţii, cupe şi plachete. 

Art. 10 Prezentul regulament intră în vigoare odată cu aprobarea sa de către 

prorectorul cu cercetarea ştiinţifică şi a preşedintelui manifestării expoziţionale 

“Cadet INOVA”. 

 

 

Preşedintele Salonului “Cadet INOVA”, 

Conf. univ. dr. ing. dipl. Silviu Mihai PETRIŞOR 

Ambasador al Inovării în România 

 


