
                                 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

SALONUL NA•IONAL DE INVENTIC•   

•I CREA•IE •TIIN•IFIC•  PENTRU TINERET 2013

ROMEXPO  Blvd. M ărăşti, nr. 65-67, BUCURE ŞTI
20 – 24 noiembrie 2013

Se completeză pentru fiecare invenţie expusă:

Vă rugăm să completaţi formularul cu informaţiile solicitate mai jos şi să le trimiteţi în 

format electronic, pe e-mail: salon.national2013@mts.ro      

1. AUTOR/AUTORI: numele complet (va fi menţionat pe diploma de participare)

(În cazul  în  care invenţia  sau creaţia aparţine unui  colectiv,  se menţionează  toţi  membrii 

respectivi, cu precizările aferente privind numele colectivului sau/şi instituţia de care aparţine 

şi datele de contact)

Nume echip ă:  ____________________________________________________________________________

(în cazul în care crea ţia nu este individual ă)

Participant profesor (dac ă este cazul)

Nume: ________________________________            P renume: ____________________________________

Vârsta: ___________

Institu ţia: ________________________________________________________________________________

Date contact:

Tel: ___________________________________           E-mail: _______________________________________

Participant 1

Nume: ________________________________            P renume: ____________________________________

Vârsta: ___________

Institu ţia: ________________________________________________________________________________

Date contact:

Tel: ___________________________________           E-mail: _______________________________________

Participant 2

Nume: ________________________________            P renume: ____________________________________

Vârsta: ___________

Institu ţia: ________________________________________________________________________________

Date contact:

Tel: ___________________________________           E-mail: _______________________________________



Participant 3

Nume: ________________________________            P renume: ____________________________________

Vârsta: ___________

Institu ţia: ________________________________________________________________________________

Date contact:

Tel: ___________________________________           E-mail: _______________________________________

2. DENUMIREA invenţiei/creaţiei (maximum 100 caractere):

3. DESCRIEREA invenţiei/creaţiei (maximum 1000 caractere):

Pentru  o mai  bună înţelegere  a  invenţiei  sau creaţiei  dvs,  vă rugăm să ataşaţi  orice alte 

prezentări, fotografii, detalii etc.

4. CLASIFICAREA invenţiei/creaţiei. DA NU
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Vă rugăm să încadraţi invenţia sau creaţia dvs. în una din secţiunile de mai jos:

A.  ŞTIINŢE  APLICATE  (mecanică,  electrică,  optică,  termotehnică, 

biotehnologie, nanotehnologie, aeronautică, astronautică etc)

B.  TEHNOLOGIA  INFORMAŢIEI  (tehnologie  care  asociază  utilizarea 

calculatorului  şi  informaţiile,  care  ajută  să  producă,  să  manipuleze,  să 

comunice sau să difuzeze informaţiile)

C. CREAŢIE TEHNICĂ  (design de produs, de interior, graphic design etc.)

D.  ANTREPRENORIAT  (invenţii  sau  inovaţii  -  produse  sau  servicii  -  care  au 

potenţial de a dezvolta afaceri viabile sau care au fost lansate pe piaţă de cel 

mult un an) 

5. FORMA/MANIERA de  participare, pentru  a  putea  conveni  asupra  alocării 

spaţiului de expunere. Propunerea noastră este de a folosi, modalităţi cât mai 

sugestive, atractive de prezentare.

      Invenţia sau creaţia va fi prezentată sub formă de:

DA NU

A. Model

B. Prototip

C. Machetă

D. Poster/ Desen/ Fotografie  

E. Alta (precizaţi forma): 

6. ALTE CRITERII :

A.  Lucrare brevetată (Brevet nr.) sau în curs de brevetare: 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

B.    Domeniul/domeniile de aplicabilitate: 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

C.   Distincţii obţinute la alte saloane/competiţii:

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

7. ALTE OBSERVAŢII :
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Vă rugăm să ataşaţi formularului şi CV-ul/urile persoanelor implicate în proiect.

Vă mulţumim şi vă aşteptăm!
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