
 

R E G U L A M E N T 

Targul de Inventii si Inovatii Alimentare ”INOVALIMENT 2021” 

 

SECTIUNEA 1. CADRUL GENERAL SI ORGANIZATORII  

INOVALIMENT este un Targ International de Inventii si Inovatii din domeniul alimentar. 

INOVALIMENT este organizat de catre Senatul Știintific al Fundatiei Dan Voiculescu pentru 

Dezvoltarea Romaniei.  

Scopul targului de inventii si inovatii este de a sustine si promova cercetarea stiintifică, tendintele, 

noutatile și inovatiile din domeniul alimentar precum si conectarea mediului academic cu mediul de 

business, pentru facilitarea transferului tehnologic.  

Aplicanții sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului de participare, potrivit celor 

mentionate mai jos. Regulamentul de participare este întocmit si va fi facut public pe site-ul 

organizatorului www.fundatiadanvoiculescu.ro. Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica 

prezentul Regulament de participare, urmand ca aceste modificari sa intre in vigoare numai dupa 

anuntarea lor prealabila pe site-ul organizatorului.  

 

SECTIUNEA 2. PERIOADA DE ORGANIZARE 

”INOVALIMENT” se desfasoara in perioada 22-26 noiembrie 2021, in conformitate cu prevederile 

prezentului Regulament de participare, dupa cum urmeaza: 

• Etapa 1: INSCRIERI în perioada 1 aprilie – 31 august 2021 

Participantii pot înscrie proiectele lor de cercetare pe adresa de e-mail: 

targ@fundatiadanvoiculescu.ro 

Etapa 2: CONFERINȚE TEMATICE  SI  SESIUNI DE PREZENTARI ALE 

LUCRARILOR INSCRISE: 22-26 noiembrie 2021 

 

SECTIUNEA 3. TEMATICA EXPOZIȚIEI 

INOVALIMENT este un Targ de Inventii si Inovatii din domeniul alimentar adresat tuturor 

specialiștilor din industria alimentară, atat din mediul academic (studenti, masteranzi, cadre 

universitare din facultatile cu profil alimentar) cat si celor din institutele si statiile de cercetare din 

Romania si din alte tari. 

Proiectele înscrise în cadrul târgului de invenții și inovații trebuie să se încadreze în una dintre 

următoarele teme de cercetare:  

- alimente optimizate pentru cresterea calitatii vietii (digestibilitate, reformularea produselor pentru 

reducerea excesului de sare, zahar, grasimi saturate, acizi grasi trans, accesibilitate) 

- nutriție de precizie 

http://www.fundatiadanvoiculescu.ro/
mailto:targ@fundatiadanvoiculescu.ro


- tehnologii alimentare cu costuri reduse și valoare nutritivă ridicată 

- proteine alternative 

- ingrediente inovatoare 

- alimente sustenabile  

Lucrarile vor fi evaluate de o comisie de specialiști în industria alimentară si de consultanți de 

business, în vederea identificării proiectelor cu potențial de transfer tehnologic. 

In perioada 22-26 noiembrie 2021 vor fi organizate conferinte tematice si sesiuni de prezentare a 

lucrarilor inscrise. 

SECTIUNEA 4. CONDIȚII DE PARTICIPARE 

 

In vederea inscrierii la targul de inventii, participantii trebuie sa depuna: 

o CV  sau scrisoare de prezentare a autorilor lucrarii inscrise 

o Material de prezentare video, audio, grafic sau scris al lucrarii inscrise 

o Declaratie pe propria raspundere ca ideea proiectului este rezultatul cercetarii si nu este plagiat 

Sunt acceptate lucrarile brevetate sau in curs de brevetare, indiferent daca acestea au fost prezentate 

sau nu în cadrul altor expozitii. 

 

Participarea este GRATUITA! 

 

SECTIUNEA 5. RESPONSABILITATE 

Prin participarea la acest targ toti cei care se inscriu sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se 

conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizatori prin prezentul Regulament, 

nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor.  

Fundatia Dan Voiculescu, in calitate de organizator al concursului, se obliga sa nu dea publicitatii 

aplicatiile primite si nici sa utilizeze in alte scopuri aplicatiile participantilor. 

 

SECTIUNEA 6. DREPTUL DE PARTICIPARE 

Concursul este deschis cercetătorilor, studentilor, masteranzilor, doctoranzilor si cadrelor universitare 

din cadrul facultatilor cu profil alimentar, specialistilor din institute de cercetare alimentară, indiferent 

de sex, etnie, apartenenta politica sau orientare religioasa, conform principiilor egalitatii de sanse. 

Participarea la targ constituie acordul ca numele castigatorului, fotografiile si aplicatia castigatoare sa 

poata fi facute publice si utilizate gratuit de catre Organizatori in materiale scrise, audio, foto si video. 

 

SECTIUNEA 7. PROTECTIA DATELOR PERSONALE ȘI A BUNULUI INTELECTUAL 



Organizatorii se obliga sa respecte prevederile regulamentului privind protectia datelor personale și a 

bunului intelectual stocate pe durata concursului. Ca atare, Organizatorii se angajeaza sa pastreze 

confidentialitatea datelor personale ale participantilor la prezentul târg si sa le utilizeze conform 

prezentului Regulament si legislatiei in vigoare. 

 

Participantii la târg, in calitate de persoane vizate, au, conform regulamentului privind protectia datelor 

personale, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12) si dreptul de acces la date (art.13). 

 

Prin simpla participare la târg și trimiterea datelor personale la Organizatori, participantii sunt de acord 

ca datele lor sa intre in baza de date a Organizatorilor, sa fie prelucrate si folosite in viitor de 

Organizatori sau persoane juridice autorizate de catre acestia, pentru a informa participantii cu privire 

la noi proiecte, campanii publicitare si de marketing. La cererea expresa, in scris, a participantilor, 

Organizatorii nu vor mai folosi datele lor personale. 

 

SECTIUNEA 8. LITIGII 

Eventualele litigii aparute intre Organizatori si participantii la prezentul targ se vor rezolva pe cale 

amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele 

judecatoresti romane competente. 

 


