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I. Dispoziții generale 
 
Art. 1. Regulamentul privind organizarea și desfășurarea Concursului de Idei Inovatoare în Domeniul 
Aeronautic ale Studenților – TROFEUL AROPA ÎN DOMENIUL INOVAȚIEI ÎN AVIAȚIE Ediția 2017/2018 
(numit în continuare Regulament) stabilește condițiile de organizare, desfășurare și totalizare a 
rezultatelor Concursului (numit în continuare Concurs). 
 
Art. 2. Concursul este organizat de către Universitatea Politehnică din București, Facultatea de Inginerie 
Aerospațială (numita în continuare FIA) împreună cu Asociația Română a Operatorilor din Aviație, 

AROPA (numită în continuare AROPA), cu sprijinul www.priainfo.ro și PRIA Aviation. Concursul va fi 
lansat în 18 august 2017, în cadrul conferinței PRIA Aviation 2017 care are loc în deschiderea 
prestigiosului show aviatic AEROMANIA care se desfașoară la  Aeroportul Alexandru Podgoreanu Tuzla. 
 
Art. 3. Concursul se organizează în scopul stimulării activităților de cercetare, dezvoltare și inovare ale 
studenților în domeniul aeronautic (inginerie și/sau economie) și al identificării celor mai valoroase idei 
inovatoare în domeniul aeronautic ale studenților Facultăților din România. 
 

II. Condiții de participare la concurs 
 
Art. 5. Concursul este deschis pentru studenții activi ai oricărei Facultăți din România (inginerie, 
economie, IT, comunicații, etc.) și absolvenților din anul universitar 2017-2018 ai oricăror programe de 
studii universitare. Calitatea de student sau de absolvent în anul 2017 al unei Facultăți se dovedește prin 
depunerea la dosarul de concurs al unei copii a legitimației de student vizată de către Secretariatul 
Facultății sau al unei adeverințe emise de către Secretariatul Facultății. 
 
Art. 6. La Concurs pot participa studenți individuali și grupuri de studenți ai oricărei Facultăți din 
România. În cazul grupurilor de studenți se aplică cerința stabilită la Art. 5. de mai sus. 
 
Art. 7. Dosarul depus pentru concurs trebuie să corespundă condițiilor prezentului Regulament și poate 
fi în format fizic (pe suport hard copy) sau prin remitere electronică (arhiva atașată la email, în format 
pdf.). Dosarul va cuprinde o prezentare a ideii inovatoare având cel puțin dar nu numai o descriere a 
acesteia, a suportului teoretic care stă la baza ei, o descriere tehnică generală a principiilor științifice de 
bază, scheme, planșe precum și referințe asupra ideii inovatoare din partea unor personalități cu profil 
profesional incontestabil sau a unor entități legal constituite. De asemenea, dosarul poate cuprinde 
înregistrări video și poze. Dosarul va cuprinde un capitol în care se demonstrează importanța și eficiența 
economică a ideii inovatoare, impactul asupra mediului și vieții cotidiene. În cazul formatului fizic, toate 

http://www.priainfo.ro/


paginile, planșele, schemele și materialele cuprinse în dosar vor fi numerotate iar dosarul va cuprinde un 
opis al tuturor acestora. 
 
Art. 8. Participanții la concurs trebuie să respecte termenul limită de depunere a dosarului, stabilit de 
către organizatori prin Regulament. Dosarele prezentate după termenul stabilit nu sunt admise să 
participe la Concurs. 
 
Art. 9. Dosarele prezentate la concurs nu se restituie participanților. Dreptul de proprietate intelectuală 
asupra conținutului dosarului este și rămâne al participanților. 
 
Art. 10. Sunt admise la Concurs inclusiv dosare care fac obiectul unui brevet, unei mărci înregistrate, a 
unor premii și/sau medalii obținute la expoziții, saloane naționale și internaționale pentru invenții, etc.  
obținute de către persoane fizice sau grupuri de studenți eligibili pentru Concurs în intervalul definit 
între momentul anunțării Concursului și data limită de depunere a Dosarelor. Dosarele ce fac obiectul 
prezentului Articol vor cuprinde copii ale brevetului de invenție, mărcii înregistrate, diplomelor sau 
premiilor obținute. 
 
Art. 11. Organizatorii au dreptul de a solicita din partea participanților suplimentarea documentației 
despuse cu acte oficiale, dovezi științifice sau similare care să confirme sau să demonstreze veridicitatea 
informațiilor prezentate în formularul cererii de participare la Concurs, parte a dosarului depus.  
 
Art. 12. În cazul depistării informațiilor false sau plagiatului, dosarul este exclus din Concurs. După caz, 
organizatorii pot sesiza organele de aplicare a legii. În situația în care, ulterior acordării premiilor, se 
despistează ca un dosar căștigător a conținut informații false sau că este un act de plagiat, premiul se 
retrage iar cazul este făcut public în atenția mediului universitar sau al potențialilor angajatori ai 
absolvenților. 
 
Art. 13. Publicarea informațiilor detaliate asupra unei idei inovatoare ce face obiectul Concursului se 
face cu acordul deținătorului acesteia. Publicarea implică mediu on-line și/sau pe suport fizic (ziare, 
reviste, publicații, etc.). Comunicarea conținutului dosarului către terții interesați se face cu acordul 
detinătorului ideii inovatoare. 
 
Art. 14. Depunerea dosarului pentru Concurs implică acceptarea condițiilor prevăzute în prezentul 
Regulament. 
 

III. Depunerea dosarelor pentru Concurs 
 
Art. 15. Persoanele interesate, eligibile în condițiile prezentului Regulament, depun o cerere-tip de 
participare conform anexei nr.1 la prezentul Regulament. Formularul cererii poate fi descărcat de pe 
site-ul official al Facultății la www.aero.pub.ro.  
 
Art. 16. Cererii îi vor fi anexate o descriere succintă a ideii inovatoare și a consecințelor implementării 
acesteia (consecințe economice, de eficiență pe termen scurt, mediu sau lung, etc.). 
 
Art. 17. Cererile se transmit prin email la adresele inginerie.aerospatiala@upb.ro si training@regional.ro 
până la data de 01.02.2018. 

http://www.aero.pub.ro/
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Art. 18. Dosarele complete ce fac obiectul cererilor receptionate în condițiile Art. 17. de mai sus se pot 
depune la Secretarul Concursului sau transmite electronic la adresele de email menționate al Art. 17 
până la data de 01.03.2018, ora 12.00. 
 

IV. Examinarea dosarelor pentru Concurs 
 
Art. 19. Examinarea dosarelor și evaluarea ideilor inovatoare participante la concurs se efectuează de 
către Comisia de evaluare conform criteriilor de evaluare specificate în anexa nr. 3 la prezentul 
Regulament. 
 
Art. 20. În conformitate cu rezultatele obținute, Comisia de evaluare adoptă decizia finală privind 
stabilirea listei scurte a ideilor inovatoare cele mai valoroase și selectează dintre acestea participantul 
sau grupul de participanți căruia I se va acorda titlul de “LAUREAT al TROFEULUI AROPA 2017/2018”. 
Comisia de evaluare stabilește acordarea celor trei premii în bani în favoarea participanților care au 
obținut locul I, II și III la Concurs. 
 

V. Structurile de organizare și evaluare ale Concursului 
 
Art. 21. Comitetul organizatoric este constituit din reprezentanți desemnați ai FIA și ai RAS. Secretarul 
Concursului este desemnat de către RAS. Presedintele Concursului este desemnat de către FIA. 
 
Art. 22. Membrii Comisiei de evaluare sunt personalități de largă recunoaștere în domeniul aviației 
civile: 

• Conf. Dr. Ing. Octavian Thor PLETER, MBA (MBS), Decan al FIA – Președintele Comisiei 

• Dr. Dorin IVAȘCU, Președinte AROPA – Membru 

• Ing. Dr. Radu BERCEANU – Membru 

• George FIRICAN – Deputy Regional Director at ICAO Paris – Membru 

• Martin ROBINSON – CEO, AOPA UK - Membru 

• Sorin ROȘCA – Head Of Training, RAS Group - Secretarul Comisiei  
  
Art. 23. După depunerea și înregistrarea Dosarelor în condițiile prezentului Regulament, membrii 
Comisiei de evaluare pot solicita prezenta participanților la discuții individuale sau colective având ca 
subiect conținutul Dosarului. Membrii Comisiei de evaluare pot solicita din partea participanților probe 
suplimentare, dovezi științifice și/sau alte materiale care să susțină obiectul ideii inovatoare. În cadrul 
procesului de deliberare, membrii Comisiei de evaluare au acces la orice probă publică și pot utiliza orice 
informație prezentă în mediul fizic sau virtual. În cadru festiv prilejuit de către evenimentul PRIA 
Aviation 2018 ce se va desfășura la sediul RAS, Președintele Comisiei de evaluare prezintă publicului 
auditor cele trei idei inovatoare declarate câștigătoare ale premiilor I, II și III, decernează titlul de 
“LAUREAT al TROFEULUI AROPA 2017/2018” și acordă premiile în bani aferente celor trei premii. 
 
Art. 24. Premiile în bani sunt: 
 Premiul I: 6.000 RON 
 Premiul II: 2.500 RON 
 Premiul III: 1.500 RON. 
Aceste premii pot fi suplimentate prin decizia Comitetului de organizare și cu sprijinul sponsorilor 
evenimentului PRIA Aviation 2018 ce se va desfășura la sediul RAS. 
 



Art. 25. Comitetul de organizare al Concursului are următoarele atribuții: 
a. Gestionează resursele pentru buna desfășurare a Concursului 
b. Coordonează desfășurarea Concursului 
c. Publică în medii online și fizice informația privind organizarea Concursului 
d. Înregistrează și arhivează cererile de participare la Concurs 
e. Înregistrează și verifică primar Dosarele de Concurs 
f. Păstrează legatura continuă între membrii Comisiei de evaluare și între aceștia și participanți 

asigurând cadrul de derulare a evaluării dosarelor și a deliberării. 
 

VI. Modalitatea de evaluare a proiectelor 
 
Art. 26. Evaluarea se poate efectua inclusiv cu ajutorul prezentării ideii inovatoare în fața Comisiei de 
evaluare de către autor(i) 
 
Art. 27. Punctajul maxim oferit de către fiecare evaluator va fi de 100 puncte, conformă anexei nr 3 la 
prezentul Regulament 
 
Art. 28. Punctajul final al fiecărui participant se obține prin media aritmetică a punctajelor acordate de 
către fiecare membru al Comisiei de evaluare. 
 

VII. Dispoziții finale 
 
Art. 29. Concursul se desfasoară în perioada 18.08.2017, data la care are loc conferința PRIA Aviation 
2017 la Aeroportul Tuzla și se va finaliza cu anunțarea câștigătorilor la  data organizării PRIA Aviation 
2018 la Aeroportul Tuzla. 
 
Art. 30. Deciziile Comisiei de evaluare nu fac obiectul contestării, cu excepția situațiilor prevăzute la Art. 
12 de mai sus ce pot fi sesizate de către orice persoană fizică sau juridică, participantă sau nu la Concurs. 
 
Art. 31. La finalul Concursului, secretarul Comisiei de organizare întocmește un raport de închidere a 
Concursului pe care îl arhivează împreună cu documentele Concursului. 
 


