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Premiile “Rada Mihalcea pentru Tineri Cercetători și Inginerie“  

pentru 2021 

           

 

Primăria municipiului Cluj-Napoca lansează a VII-a ediție a premiilor “Rada Mihalcea 

pentru Tineri Cercetători și Inginerie“. Concursul este organizat încă din anul 2015 , în 

parteneriat cu Prof. univ. dr. ing. Rada Mihalcea de la Universitatea Michigan (SUA), 

absolvent al Universității Tehnice din Cluj-Napoca și cetățean de onoare al municipiului 

Cluj-Napoca. 

Aceste premii anuale recompensează pe cei mai merituoși tineri cercetători din domeniul 

științei și ingineriei, care prin munca lor au demonstrat excelență și contribuții 

remarcabile în domeniul lor de specialitate și societății. 

Câștigătorii actualei ediții vor fi anunțați pe data de 1 iulie 2021, iar premiile vor fi 

înmânate în cadrul unei gale festive organizată în decursul lunii august: Locul I  - 3000 de 

dolari, locul II  - 2000 de dolari, iar  locul III -  1000 de dolari. Vor fi acordate și mențiuni 

speciale, precum și diplome de merit. Condițiile de participare impun anumite cerințe. Se 

califică pentru obținerea acestor premii orice tânăr cercetător, până în 35 de ani 

(împliniți până la data de 31 decembrie 2021), care lucrează într-un domeniu de știință 

sau inginerie, la universități, institute de cercetare sau companii din întreaga țară. 

Aplicațiile la candidatura pentru premiile oferite se fac în baza unor nominalizări sau 

autonominalizări care să conțină următoarele documente: 

1. Scrisoare de nominalizare sau autonominalizare în care sunt subliniate meritele 

candidatului și motivul pentru care merită premiul acordat; 

2. Curriculum vitae al candidatului, incluzând lista completă de publicații și aplicații de 

finanțare; 
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3. O scrisoare de recomandare; 

4. Copie după documentul de identitate al candidatului. 

Materialele pentru candidatură trebuie trimise în format electronic la adresa de e-mail: 

tineri.cercetatori.stiinta.ing@gmail.com, până la data de 10 iunie 2021. Scrisoarea de 

recomandare trebuie trimisă, separat, de către referenți, la aceeași adresă de e-mail până 

la data de 10 iunie 2021. Aplicațiile trimise după această data nu vor fi luate în 

considerare. Nominalizările vor fi jurizate de o comisie de specialiști din domeniul științei 

și ingineriei, prezidată chiar de Prof. univ. dr. ing. Rada Mihalcea. 

Pentru orice alte detalii și informații despre concurs, întrebările se pot trimite la adresa 

de e-mail: tineri.cercetatori.stiinta.ing@gmail.com. 
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