PRO INVENT

Stimata doamna,
Stimate domn,

Avem deosebita plãcere sã vã invitãm sã participaţi la cea de a VIII- a
ediţie a Salonul Internaţional al Cercetãrii, Inovãrii şi Inventicii PRO INVENT
2010, România, Cluj – Napoca, 16 – 19 martie, Complexul Expo – Transilvania,
manifestare organizatã sub egida:
Ministerului Educaţiei, Tineretului şi Sportului , Autoritatea Naţionala pentru
Cercetare ştiinţificã.
Organizatori: Universitatea Tehnicã din Cluj – Napoca,
Camera de Comerţ şi Industrie Cluj,
Expo Translvania S.A. Cluj – Napoca,
Societatea Inventatorilor din România,
In parteneriat cu:
Academia de ştiinţe Tehnice, Filiala Cluj,
Formul Inventatorilor Români,
Uniunea Universitãţilor Clujene.
Salonul se doreste a fi, asemeni celorlalte editii, un loc de ^ntâlnire al
inventatorilor atât cu potenţialii utilizatori cât şi cu publicul larg. Totodata, se va
proceda la jurizarea şi acordarea de distincţii pentru cele mai valoroase inven]ii
prezntate la Salon. Participarea institutiei, firmei, a Dumneavoastra sau a
colaboratorilor, ar reprezenta pentru noi o deosebita onoare si, in acelasi timp, un
bun prilej de a da o imagine meritata cercetatorilor, inovatorilor si inventatorilor din
Romania.
Spatiul destinat Salonului de Inventica fiind limitat, acordarea suprafetelor de
expunere se va face in ordinea solicitarilor. Este motivul pentru care Va rugam sa
ne comunicati, pânã cel târziu în data de 1 martie 2010 intenţiile
Dumneavoastra.
Tematica Salonului:
- Materiale, procese şi produse inovative;
- Energie;
- Mediu.
Programul Salonului : 15 martie – amenajarea salonului;
16 martie, ora 11,00 - Festivitatea oficialã de deschidere;
ora 12,00 – Lansare de carte: “Dicţionarul inventatorilor români contemporani”volumul II;
- 16 – 19 martie:
- Bursa inventiilor ( întâlniri ale cercetãtorilor, inovatorilor şi inventatorilor cu
potenţialii utilizatori – prezentare de tehnologii şi produse )
- Prezentãri: Programul Cadru 7; Strategia Naţionalã de Cercetare, Dezvoltare,
Inovare pentru perioada 2007 – 2013;

- realizarea de conexiuni ştiinţifice în rândul participanţilor şi a organizaţiilor
inventatorilor din ãrile participante;
- Jurizarea lucrãrilor participante la Salon;
- 18 martie, Festivitatea de premiere;
- 19 martie, ora 14,00, închirerea Salonului.
In situatia în care doriti sã participaţi, Vã rugam, ca în cel mai scurt timp de la
primirea invitaţiei sã ne comunicaţi:
- Persoana/persoanele de contact desemnate pentru participarea la Salon (nume,
prenume, tel.,fax, tel.mobil, e-mail).
- Maniera de prezentare: poster, video, machetã, prototip etc.,pentru a putea conveni
asupra alocarii spatiului de expunere. Propunerea noastra este de a folosi, modalitãţi cât
mai sugestive, atractive de prezentare.
Pentru inscrierea in Catalogul Salonului, Va rugam sa respectati urmatoarele
criterii:
-Numele (institut, universitate, firmã, persoanã fizica etc.) Vã rugãm sã nu utilize]i
abrevieri şi sã nu transmiteţi documente scanate.
- Denumirea inventiei, (în l.româna şi englezã)
- Autor / autori (titlu ştiinţific, nume, prenume)
- Lucrare brevetata (Brevet nr.) sau în curs de brevetare
- Scurtã prezentare, maximum 6 rânduri, (în l.românã şi englezã)
- Domeniul / domeniile de aplicabilitate
- Distincţii obţinute la alte saloane.
- Transmiterea textului se va face prin e-mail în Word, preferabil Arial-Rom, corp
12, pâna cel târziu în data de 5 martie 2010.
Rãspunderea pentru corectitudinea datelor transmise revine în totalitate
autorului.
Catalogul, cotat ISBN, va apãrea sub egida unei edituri atestate de CNCSIS
Bucuresti.
Persoanã de contact: Stanciu Emil - Constantin, e-mail:
emil_stanciu_constantinãyahoo.com, tel: 0740 332017 ; 040264-401359
Detalii suplimentare: www.expo-transilvania.ro

