
Premiul “NICOLAE TIPEI” 

REGULAMENT 

În scopul încurajării pregătirii tinerilor în domeniile mecanicii fluidelor, lubrificației şi dinamicii zborului 

precum și al stimulării angajării acestora în activitatea de cercetare științifică, Prof. dr. Sever Tipei, University Illinois, USA, 

în parteneriat cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială “Elie Carafoli” – INCAS București, au decis 

acordarea premiului “Nicolae Tipei” începând cu anul 2013 pe baza acordului exprimat între părți. 

Premiul constituie un omagiu adus activității științifice și didactice a profesorului emerit Nicolae Tipei, membru 

Corespondent al Academiei Române, Membru al Institutului American pentru Aeronautică și Astronautică și membru 

ASME.  

Începând cu anul 2021, prin aportul financiar egal al domnului Prof. dr. Sever Tipei și al INCAS se mărește 

valoarea premiului Nicolae Tipei de la 1500 USD la 2000 USD. 

Art. 1 Se vor acorda două premii Nicolae Tipei în valoare de 1000 USD fiecare, după cum urmează:  

- un premiu pentru absolvenții ciclului I de învăţământ – licență și ciclul II – master, promoția ultimilor 2 ani, 

anul de premiere inclus, în vârstă de maxim 32 de ani; 

- un premiu pentru absolvenții școlii doctorale în vârstă de maxim 40 de ani.  

Se vor acorda, de asemenea, diplome de merit lucrărilor selectate de către Comisia de Evaluare, în faza finală a 

concursului pentru acordarea premiului Nicolae Tipei. 

Art. 2 Premierea lucrării de licență/masterat/doctorat se face pe baza unui dosar individual analizat de către 

reprezentanții Consiliului Științific INCAS, ai Facultăţii de Inginerie Aerospațială, ai Facultăţii de Energetică și ai Facultăţii 

de Mecanică și Mecatronică - Departamentului de Organe de Mașini și Tribologie din Universitatea Politehnica din 

Bucureşti. 

Dosarul individual va cuprinde în mod obligatoriu: 

a) Cerere de înscriere. 

b) Lucrarea de licență/masterat/doctorat și sinteza lucrării de licență/masterat/doctorat în format electronic 

(word, PDF). 

c) Un rezumat publicabil ca articol de sine stătător în revista INCAS BULLETIN al lucrării de 

licență/masterat/doctorat. 

d) Recomandarea din partea coordonatorului științific împreună cu rezultatul examenului de 

licență/masterat/doctorat. 

e) Un scurt CV cu prezentarea datelor personale. 

f) Lista lucrărilor relevante publicate în domeniul tematicii concursului în ultimii 5 ani. 

Art. 3 Prin acordarea premiilor se stimulează și angajarea caștigătorilor acestora în cadrul INCAS precum și 

prezentarea rezultatelor științifice ale lucrărilor în revista INCAS BULLETIN, cu respectarea de către autori a instrucțiunilor 

de editare ale revistei. 

Art. 4 Valoarea totală a celor două premii Nicolae Tipei care se vor acorda este de 2000 USD. 

Art. 5 Anunțul public pentru depunerea cererilor și a documentelor însoțitoare privind premiul se va face din data 

de 1 iulie a anului în care acesta va fi acordat. Cererile și documentele însoțitoare se primesc până în data de 16 septembrie 

a aceluiași an. Dezbaterile Consiliului Științific INCAS și ale reprezentanților Facultăţii de Inginerie Aerospațială, ai 

Facultăţii de Energetică și ai Facultăţii de Mecanică și Mecatronică - Departamentului de Organe de Mașini și Tribologie 

din Universitatea Politehnica din Bucureşti privind lucrările prezentate vor avea loc în prima decadă a lunii octombrie.  

Art. 6 Informații privind organizarea, condițiile și modalitățile de comunicare cu persoanele interesate privitor la 

acest premiu se furnizează de către Secretariatul Consiliului Științific INCAS în zilele lucrătoare. 

Art. 7 Decernarea oficială a premiului se va face în ședința de închidere a Conferinței “AEROSPATIAL” sau a 

Conferinței ”Caius Iacob” – Mecanica Fluidelor, din anul respectiv. 

Art. 8 Prezentul regulament este public. Modificarea, completarea și modalitățile de arhivare și difuzare a 

Regulamentului sunt de competența Consiliului Științific INCAS cu acordul domnului Prof. dr. Sever Tipei. 

Art. 9 Acest Regulament a fost aprobat de către Consiliul Științific INCAS.  
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