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Comunicat de presă 

 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca anunţă o nouă ediţie a Salonului  

Internaţional al Cercetării, Inovării şi Inventicii  - PRO INVENT 2016! 

 

În perioada 23 - 25 martie 2016, Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca organizează 

Salonul Internaţional al Cercetării, Inovării şi Inventicii “Pro Invent”, un loc distinct de 

întâlnire al inventatorilor şi invenţiilor cu oameni de afaceri, întreprinzători interesaţi să pună 

în practică rezultatele cercetării, inovării şi creativităţii româneşti. Evenimentul se desfăşoară 

sub egida Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi Academiei de Ştiinţe 

Tehnice din România, Filiala Cluj.   

Aflat la cea de-a XIV-a ediţie, Salonul va reuni şi în acest an peste 60 de entităţi 

participante: universităţi, institute, centre şi staţiuni de cercetare, firme, asociaţii ale 

inventatorilor, persoane fizice din ţară şi din străinătate. Peste 300 de invenţii au fost înscrise 

pentru jurizare şi acoperă variate domenii ale ştiinţei şi tehnicii. Salonul din acest an vine cu 

o noutate pentru tinerii participanţi la eveniment: organizarea primei ediţii a Conferinţei 

Tinerilor Cercetători “Pro Invent”. Conferinţa se adresează grupurilor de tineri cercetători din 

cele mai diverse domenii de activitate şi îşi propune să se constituie într-un spaţiu al 

creativităţii şi al dezbaterii libere de idei inovatoare în vederea deschiderii de noi proiecte de 

cercetare interdisciplinară. Pentru prima data în cadrul salonului vor avea loc demonstraţii ale 

creativităţii studenţilor care au participat la diverse competiţii internaţionale cu proiecte 

inovative de excepţie. Programul include şi sesiuni interactive de prezentare adresate 

studenţilor susţinute de reprezentanţi ai companiilor – sposori, SC Emerson SRL şi Tenaris 

Silcotub,  care au susţinut şi s-au implicat în organizarea Salonului “Pro Invent”. Pe parcursul 

celor trei zile vor avea loc întâlniri ale inventatorilor cu potenţiali utilizatori, studenţi şi 

publicul vizitator.  

Programul complet al Salonului precum şi  alte detalii se găsesc pe site-ul 

evenimentului http://proinvent.utcluj.ro/. 
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