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Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, premiată la EUROINVENT 2019 

 

 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca a participat şi anul acesta la Expoziția Europeană 

a Creativității și Inovării de la Iași (EUROINVENT), aflată la cea de-a 11-a  ediţie, unde a 

obţinut un număr important de premii. Evenimentul s-a desfăşurat la Palatul Culturii 

din Iași, în perioada 16-18 mai 2019.  

Unul dintre cele mai importante premii oferite Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, a 

fost Cupa şi diploma “Pro Scientia et Innovatio” EUROINVENT, la care s-au adăugat șase 

medalii de aur, șase medalii de argint, patru medalii de bronz şi patru diplome de 

excelenţă EUROINVENT. 

EUROINVENT este organizat de Forumul Inventatorilor Români, Asociația pentru 

Ecologie și Dezvoltare Durabilă, prin Centrul de Informare Europe Direct Iași, 

Universitatea Tehnică ”Gh. Asachi”, Universitatea ”Al.I.Cuza” din Iași, în parteneriat cu 

Universitatea de Medicină și Farmacie ”Gr.T.Popa”, Institutul Național de Cercetare 

Dezvoltare pentru Protecția Mediului și în colaborare cu Universitatea Națională de Arte 

”G.Enescu” Iași. 

Mai multți participanți la  EUROINVENT 2019  au acordat și ei o serie de premii 

Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca şi inventatorilor care au obţinut brevete sau au 

depus cereri de brevet, după cum urmează: 

- Diploma de excelenţă a USAMVB “Regele Mihai I a României” din Timişoara acordată 

Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca; 

- Medalia de onoare şi Diploma pentru contribuţia la inovare şi cooperare internaţională 

acordată de Association of Portuguese Inventor’s, Innovator’s & Creatives acordată  

domnului Conf.dr.ing Ovidiu Nemeş; 

- Medalia de onoare şi Diploma pentru contribuţia la inovare şi cooperare internaţională 

acordată de Association of Portuguese Inventor’s, Innovator’s & Creatives acordată     

doamnei S.l.dr. Ancuţa Tiuc;  
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- Cupa şi Diploma “The Politehnica Innovation Award” acordată de Universitatea 

Politehnica din Bucureşti pentru “Ecological method for recyclable wastes valorization”, 

autori Conf.dr.ing Ovidiu Nemeş şi colectiv; 

- Diploma “The Politehnica Innovation Award” acordată de Universitatea Politehnica din 

Bucureşti pentru “PRoHep-LCT- parallel robot for laparoscopic treatment of hepatic 

tumors”, autori Prof.dr.ing. Nicolae Plitea şi colectiv; 

- Medalia de aur acordată de Universitatea Tehnică a Moldovei pentru “Analog 

electronic transducer for dc power measurement”, autori Prof.dr.ing. Radu Adrian 

Munteanu şi colectiv; 

- Diploma de excelenţă acordată de Universitatea din Petroşani pentru “Method for 

dynamically modifying frequency in an arithmetic unit based on online error detection”, 

autori Prof.dr.ing. Liviu Miclea şi colectiv; 

- Diploma acordată de INCD-URBAN-INCERC pentru “Recovery of sawdust, recycled 

rubber particles and textile waste by making composite materials”, autori Sl.dr. Ancuţa 

Tiuc;  

- Medalia şi Diploma acordată de Asociația Română pentru Tehnologii Neconvenționale 

pentru “Ecological method for recyclable wastes valorization”, autori Conf.dr.ing Ovidiu 

Nemeş şi colectiv; 

- Diploma acordată de Asociaţia Corneliu Group pentru “Device for cold start process of 

internal combustion engines fueled with biofuels”, autori Prof.dr.ing. Florin Mariaşiu şi 

colectiv; 

- Diploma acordată de Asociaţia Corneliu Group pentru “Multilayered composite panel 

and the method used for obtaining it”, autori S.l.dr. Tămaș-Gavrea Daniela-Roxana. 
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