
Motto: “Ştiinţele sunt uşi, iar cheile lor 
sunt cercetările.” (Anton Pann) 

 
Corpul Cadeţilor 

“Gl. mr. Nicolae USCOI” din Sibiu 
şi 

Academia Forţelor Terestre 
 “Nicolae Bălcescu” din Sibiu 

 
organizează, în format on-line, 

 
Salonul Internaţional al Inovării şi 

Cercetării Ştiinţifice Studenţeşti 
- ”Cadet INOVA’21” –® 

 
Sibiu, 15 - 17 Aprilie 2021 

 

 
 

Eveniment desfăşurat sub  
Înaltul Patronaj al Forumului 

Inventatorilor Români  
 Marcă înregistrată OSIM M 143894 

 
Eveniment organizat sub egida 

instituţiilor 
Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci 

Academia de Ştiinţe Tehnice din România 
Asociaţia Generală a Inginerilor din 

România 
S.C. Marquardt Schaltsysteme SCS 

Obiective 
 ”Cadet INOVA” este un eveniment 

organizat în vederea sprijinirii inovaţiei şi 
cercetării ştiinţifice la nivel naţional şi 
internaţional în viziunea tinerilor 
cercetători (studenţi, studenţi masteranzi, 
studenţi doctoranzi, doctori şi cercetători cu 
vârsta maximă de 35 ani); 

 Evenimentul ”Cadet INOVA” este gândit 
ca o oportunitate pentru tinerii cercetători 
de a-şi prezenta rezultatele cercetărilor şi 
inovaţiilor realizate sub formă de 
prototipuri, machete, prezentare 
computerizată de tehnici sau procedee 
însoţite de postere & înregistrări video şi de 
a realiza parteneriate ştiinţifice în vederea 
identificării de nişe de cercetare, tehnologice 
şi industriale; 

 Se urmăreşte, de asemenea, creşterea 
gradului de conştientizare la nivelul 
societăţii al importanţei şi aportului adus de 
tinerii cercetători în dezvoltarea tehnologică 
şi plusvaloare. 

Eveniment marcă 

 
 

Catalog  
Cercetările/Inovaţiile acceptate spre 

prezentare în cadrul salonului expoziţional vor fi 
incluse în: 
Catalogul Oficial al Salonului “Cadet INOVA’21” – 
Volum de Cercetări şi Inovaţii în Viziunea Tinerilor 

Cercetători 
,catalog ce va apărea, cu sprijinul Editurii Academiei 
Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu”, în Supliment la 
Buletinul Ştiinţific al Academiei Forţelor Terestre – 
număr special, recunoscut CNCS B+, Indexat 
EBSCO, ProQuest, ISSN 2501-3157. 

Contact 
Conf. univ. dr. ing. dipl. Silviu Mihai PETRIŞOR 

Preşedintele Salonului “Cadet INOVA” 
Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu 

Adresa: str. Revolutiei, nr. 3-5, Sibiu, RO 
Cod postal: 550170 

Tel: +40-269-432990/int. 1217 sau +40-724-819180 
E-mail: office@cadetinova.ro  

Web page: www.armyacademy.ro (Cadet INOVA 
Salon 2021) & -www.cadetinova.ro 

mailto:office@cadetinova.ro
http://www.armyacademy.ro/
http://www.cadetinova.ro/

