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1. Introducere 
 

 Esenţa dezvoltării durabile, a societăţii umane este dată de modul de gestionare, actuală şi 

viitoare, a resurselor sale naturale, energetice, materiale şi informaţionale, în raport cu obiectivele 

creşterii economice şi asigurarea unei calităţii din ce în ce mai bune a vieţii şi a mediului. Economia 

bazată pe cunoștințe impune tot mai mult intangibilul ca tendinţă principală în vremurile 

contemporane. În noua economie, ceea ce contează este modelul de gândire adoptat şi creaţia, care 

reprezintă cheia competitivităţii. Proprietatea asupra ideilor şi modul în care se valorifică potenţialul 

economic al acestora sunt factorii care influenţează tot mai mult viitorul organizaţiilor şi al 

companiilor, şi tot ea este cea care dă avantajul competitiv pe piaţă. De aceea trebuie evidențiată 

importanța inovării pentru organizații dar și  modul în care sunt valorificate bunurile intangibile.  

 Mai mult, globalizarea și emergența societății bazate pe cunoștințe se vor manifesta prin noi 

câmpuri de forță, care vor transforma proprietatea intelectuală deopotrivă în structură și 

funcționalitate. Într-un context de gândire neliniară, am putea spune că proprietatea intelectuală în 

mileniul trei nu va mai fi o simplă extensie a unei structuri, ci un concept revoluționar, care să 

corespundă cât mai bine noilor cerințe. Este suficient să ne gândim la faptul că timpul și spațiul 

capătă noi valențe prin dezvoltarea explozivă a internetului și a telecomunicațiilor prin satelit. 

 Astfel, o cultură organizațională orientată spre managementul protecției proprietății 

intelectuale reprezintă cheia succesului care facilitează schimbările, determinând o flexibilitate 

ridicată a organizațiilor în noua eră a comunicațiilor și a tehnologiilor moderne, a noilor modele de 

dezvoltare. Cu toate acestea, însă, trebuie să avem în vedere că rezultatele unei organizații nu apar 

între pereții ei, rezultatele sunt reprerezentate de clienții mulțumiți.  

De aceea organizațiile trebuie să se orienteze spre calitate și implicit spre inovare, spre 

obținerea de maximum de satisfacție.   
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2. Lista proceselor desfășurate în cadrul SSAPPI de la ULBS și în cadrul Centrului PatLib din Sibiu
Tabelul 1. Lista proceselor 

Proces Obiective propuse pentru 
realizarea procesului 

Activități întreprinse pentru realizarea obiectivului Rezultate obținute în urma activităților întreprinse 
(livrabile / comentarii) 

Strategia în 
domeniul PPI la 
ULBS  

•Menținerea nivelului
corespunzător astfel încât
să existe rezultate optime
și măsurabile

• Elaborarea strategiei în domeniul Protecţiei
Proprietăţii Intelectuale la Universitatea Lucian
Blaga din Sibiu pentru perioada 2011 – 2015 și
ulterior pentru perioada 2016 – 2020

• Strategia în domeniul Protecţiei Proprietăţii
Intelectuale la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
pentru perioada 2011–2015 la adresa web:
http://ppi.ulbsibiu.ro/ro/despre/strategie.php.

 Îmbunătățirea 
continuă în 
domeniul PPI la 
ULBS 

•Monitorizarea
permanentă a satisfacției
clienților

•Realizarea de cercetări documentare bazate pe
chestionar;

•Comunicare adecvată și permanentă cu clienții
SSAPPI și Centrului PatLib din Sibiu;

• S-a constatat că obiectivele propuse și activitățile
aferente au fost îndeplinite 100%

• Implementarea unui
managementul al
reclamațiilor

•Activitățile aferente acestui obiectiv se regăsesc în
cadrul procedurilor operaționale

• Procedurile pot fi consultate accesând link-ul:
http://ppi.ulbsibiu.ro/ro/despre/proceduri.php

•Respectarea și scăderea
timpului de răspuns la tot
ce înseamnă
documentație IN-OUT

• Arhivarea corespunzătoare;
• Ierarhizarea pe priorități a documentației aferente

procesului;
• Respectarea unui grafic de priorități implementat.

• Este de remarcat faptul că în cadrul SSAPPI și a
Centrului PatLib din Sibiu nu au fost înregistrate
nerespectări ale termenelor;

• Obținerea de rezultate favorabile de la structurile
abilitate (ex. OSIM) în termenul legal (din punct de
veder juridic).

•Respectarea termenelor

•Auditul intern al
activităților în cadrul
SSAPPI și la Centrului
PatLib din Sibiu

• Elaborarea documentației specifice • Planul de audit intern;
• Raport de audit intern;
• Concluziile auditului intern.

Recompensarea 
și premierea 
rezultatelor 

•Creșterea activității
creative în domeniul
Protecției Proprietății
Intelectuale la ULBS

• Acordarea de recompense celor îndreptățiți din
cadrul ULBS conform procedurii aprobate în Senatul 
universității; 
• Oferirea de training de specialitate gratuit și
planificat în cadrul tuturor structurilor de la ULBS;

• Procedura privind premierea prin Structura Suport -
Administrativă Protecția Proprietăţii Intelectuale a
activităţii de inovare din cadrul Universităţii ”Lucian
Blaga” in Sibiu ce poate fi accesată la adresa web:
http://ppi.ulbsibiu.ro/obj/documente/po-dppi-pr-
premiere.pdf
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Proces Obiective propuse pentru 
realizarea procesului 

Activități întreprinse pentru realizarea obiectivului Rezultate obținute în urma activităților întreprinse 
(livrabile / comentarii) 

Procesul de 
consultanță 

• Creșterea numărului de
ore de consultanță oferite
în domeniul protecției
proprietății intelectuale

• Coordonarea activității în vederea îmbunătățirii
activităților aferente obiectivului • Anexa 9 „Numărul de ore de consultanță”

• Creșterea numărului de
cereri de protecție
depuse la OSIM, ORDA,
EPO, OHIM

• Acordarea de consultanţă de specialitate în domeniul
brevetelor de invenție;
• Acordarea de consultanță de specialitate pentru alte
forme de proprietate industrială;
• Oferirea de traininguri de specialitate, gratuit și
planificat pentru mediul de afaceri din zona de
interes;
• Realizarea de rapoarte de prediagnoză și diagnoză în
mediul de afaceri;
• Trimiterea răspunsurilor la notificări respectând
termenele, procedurile și regulamentul aferent;
• Trimiterea de răspunsuri cu soluții propuse la
problematica primită de la examinatori.

• Anexa 3a „Situaţia portofoliului de brevete de
invenţii la Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu”;

• Anexa 3b  „Rezultate remarcabile în domeniul PPI la
ULBS”.

• Creșterea numărului de
cereri de protecție
trimise anual la ORDA

• Acordarea de consultanță în domeniul drepturilor de
autor și a drepturilor conexe;
• Oferirea de training de specialitate gratuit și
planificat în cadrul tuturor structurilor de la ULBS;

• Anexa  6 „Cereri de înregistrare Drepturi de autor –
Oficiul Român pentru Drepturi de Autor”

• Creșterea gradului de
conștientizare cu privire
la importanța drepturilor
de proprietate
intelectuală în rândul
studenților

• Întâlniri și workshop-uri cu grupuri de studenți
pentru consultanță în domeniul PI, în scopul
prevenirii plagiatului și în scopul protecției operelor
științifice

• Anexa 15 „Acțiuni de informare pentru studenți,
cadre didactice și mediul de afaceri”• Creșterea gradului de

conștientizare cu privire
• Organizarea și derularea de workshop-uri cu cadrele
didactice de la ULBS pentru consultanță în domeniul
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Proces Obiective propuse pentru 
realizarea procesului 

Activități întreprinse pentru realizarea obiectivului Rezultate obținute în urma activităților întreprinse 
(livrabile / comentarii) 

la importanța drepturilor 
de proprietate 
intelectuală în rândul 
cadrelor didactice ale 
ULBS 

PI, în scopul protecției operelor științifice; 
• Organizarea și derularea de ateliere de lucru cu 
cadrele didactice de la ULBS pentru consultanță în 
domeniul PI, în scopul creșterii importanței protecției 
prin brevet de invenție; 

 
 
 
 
 

• Creșterea numărului de 
cereri de înregistrare 
marcă transmise către 
OSIM și a numărului de 
certificate de înregistrare 
a mărcilor 

• Consultanță, întocmire documentație și înregistrare la 
Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci 
(www.osim.ro) și la The Office for Harmonization in 
the Internal Market 
(https://oami.europa.eu/ohimportal/en/home) pentru 
cereri de marcă comunitară 

 
 
• Anexa 4  „Cereri de înregistrare marcă depuse la 

OSIM și mărci primite de la OSIM” 
 

• Creșterea calității 
cercetărilor documentare 
în baze de date 
internaționale 

• Cercetări documentare în baze de date internaționale 
pentru identificarea celor mai bune soluții pentru 
invențiile propuse de cercetătorii și inventatorii 
universității și mediului de afaceri, cât și încadrarea 
acestora în stadiul actual al tehnicii 

 
 
• Anexa 12 „Cercetări în baze de date naționale și 

internaționale” 
 

    
Promovarea în 
domeniul PPI 

• Creșterea vizibilității 
ULBS la nivel național și 
internațional 

• Participarea la Conferințe internaționale, la Saloane 
Mondiale de Inventică și la Târguri specializate în 
prezentarea brevetelor de invenție și a cererilor de 
brevet de invenție cu rezumat publicat în BOPI 

• Anexa 16 „Principalele conferințe în cadrul cărora 
au fost diseminate informații din domeniul PPI” 

• Anexa 17 „Saloane de invenții și alte conferințe 
importante” 

• Implicarea ULBS în cadrul unor Proiecte de 
cercetare în domeniul Proprietății Intelectuale 
finanțate la nivel național și internațional 

 

• Anexa 20  „Proiectul european de cerectare EVLIA” 
și Anexa 21 „Implementarea proiectlui local 
Valorificarea activelor intangibile în cadrul unei 
organizații” 

• Organizarea de conferințe internaționale, naționale și 
workshop-uri cu participare internațională în 
domeniul Protecției Proprietății Intelectuale 

• Organizarea conferinței internaționale în colaborare 
cu WIPO și OSIM conform tradiției, în fiecare an, la 
Sibiu, Anexa 18 „Conferința internațională WIPO – 
OSIM –ULBS” 

• Creșterea vizibilității la 
nivel național și 
internațional prin 
intremediul Newsletter-

• Realizarea unei publicaţii lunare pe teme de 
Protecția Proprietății Intelectuale, IP Newsletter 

 
• A se vedea newsletter-ul lunar pe site-ul 

http://ppi.ulbsibiu.ro/ro/despre/newsletter.php 
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Proces Obiective propuse pentru 
realizarea procesului 

Activități întreprinse pentru realizarea obiectivului Rezultate obținute în urma activităților întreprinse 
(livrabile / comentarii) 

ului de specialitate 
• Diseminarea 

informaţiilor de ultimă 
oră în domeniul 
Proprietății Intelectuale 
prin intermediul 
pliantului PatLib Sibiu, 
broșurii PatLib și a altor 
materiale de promovare 

• Actualizarea permanentă a site-ului: 
http://ppi.ulbsibiu.ro/ro/despre/; 

• Site-ul: http://ppi.ulbsibiu.ro/ro/despre/ 

 
 
• Crearea de materiale publicitare în vederea 
promovării domeniului PPI în mediul de afaceri și în 
mediul academic la nivel național și internațional 

 

 
 
• Anexa 13 „Distribuirea în facultăți, Biblioteca 

ULBS, Biblioteca Astra, alte puncte de interes a 
afișelor și pliantelor” 

 
• Publicarea de materiale 

de specialitate în mediul 
academic și științific 

• Activități de cercetare științifică, publicarea de 
lucrări științifice în reviste și proceeding-uri de 
specialitate indexate corespunzător 

• Anexa 16 „Principalele conferințe în cadrul cărora 
au fost diseminate informații din domeniul PPI” 

 
• Colaborare benefică cu 

centrele de cercetare care 
funcționează în ULBS 

• Identificarea celor mai bune soluții pentru probleme 
propuse de profesori și cercetători în cadrul unor 
cercetări, proiecte, studii realizate în centrele de 
cercetare 

 
• Comunicarea benefică și eficientă cu reprezentanții 

centrelor de cercetare care funcționează la ULBS  

• Creșterea vizibilității în 
mediul online 

• Crearea și întreținerea paginii de Facebook • Anexa 11 “Pagina Facebook” 

    
Notificări cu 
OSIM și EPO 

• Scăderea timpului de 
răspuns la notificările 
primite; 

• Creșterea calității 
răspunsurilor oferite 
examinatorilor. 

 
 
• Rezolvarea notificarilor primite în timp și cu 
argumente probate științific 

 
 
• Anexa 8 „Numărul de notificări CBI și BI” 

    
Procesul aferent 
activităților cu 
scop lucrativ 

• Creșterea numărului de 
cereri de brevete de 
invenție, de modele de 

• Realizarea efectivă a unor documentații de calitate cu 
privire la dreptul de proprietate intelectuală; 
• Realizarea unor cercetări documentare cu privire la 

 
• Anexa 3a „Situaţia portofoliului de brevete de 

invenţii la Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu”; 
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Proces Obiective propuse pentru 
realizarea procesului 

Activități întreprinse pentru realizarea obiectivului Rezultate obținute în urma activităților întreprinse 
(livrabile / comentarii) 

aferent formelor 
comune de 
Proprietate 
Intelectuală 
(OSIM, EPO, 
OHIM, ORDA) 

utilitate, desene și 
modele industriale 
depuse la OSIM; 

• Creșterea numărului de
cereri de înregistrare
marcă  depuse anual la
OSIM;

• Îmbunătățirea calității
descrierilor și a
documentației de
specialitate aferentă
dreptului de PI vizat;

• Creșterea numărului de
cereri de înregistrare a
drepturilor de autor
depuse anual la ORDA.

brevete de invenție și mărci; 
• Realizarea unor cercetări documentare cu privire la
opera protejată;
• Realizarea efectivă a unor documentații de calitate cu
privire la opera protejată.

•Anexa 3b “Rezultate remarcabile în domeniul PPI
la ULBS”;

•Anexa 4  „Cereri de înregistrare marcă depuse la
OSIM și mărci primite de la OSIM”;

• Anexa   5 „Cereri de înregistrare desene și modele
industriale depuse la OSIM”;

• Anexa 6 “Cereri de înregistrare drepturi de autor -
Oficiul Român pentru Drepturi de Autor”

Procesul de 
asigurarea 
calității în 
domeniul PPI 

• Asigurarea
documentației în
concordanță cu legislația
în vigoare

• Activitatea de control a documentelor la SSAPPI și
la Centrul PatLib din Sibiu stabileşte modalitatea şi
responsabilitatea pentru:  redactarea, analizarea și
aprobarea documentelor interne;
• Identificarea stadiului revizuirii documentelor
interne;
• Controlul documentelor externe, în special referitor
la reglementările relevante, care necesită permanentă
actualizare;
• Distribuţia versiunilor adecvate ale documentelor în
locurile de utilizare și asigurarea că documentele sunt
disponibile;
• Gestionarea și controlul documentelor legale ale
celor consiliați;
• Gestionarea corectă a înregistrărilor;
• Asigurarea trasabilității serviciilor;

• Registrul Albastru (document suport în

managementul calității la SSAPPI și la Centrul

PatLib din Sibiu)
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Proces Obiective propuse pentru 
realizarea procesului 

Activități întreprinse pentru realizarea obiectivului Rezultate obținute în urma activităților întreprinse 
(livrabile / comentarii) 

• Verificarea îndeplinirii cerințelor în etapele de
consiliere stabilite;
• Activități de elaborare documente interne.

Procesul de 
susținere 
financiară 

•Valorificarea drepturilor
de PI pe piața liberă

• Comunicare permanentă cu potențiali investitori

• A se vedea capitolul  Beneficii •Oferirea de cursuri de
specialitate în cadrul unor
programe finanțate

• Realizarea de cursuri de specialitate

Brevetoteca și 
biblioteca 
PatLib cu 
susținerea EPO 
și OSIM  

•Oferirea de materiale
informative;

•Oferirea de spații special
dedicate informării în
domeniul PPI.

• Acordarea de suport celor interesați utilizând
spațiile brevetotecii și a bibliotecii Centrului PatLib
din Sibiu

• Observație: la SSAPPI și Centrul Patlib din Sibiu
există spații special destinate  documentării în cadrul
cărora există calculatoare și birouri dedicate dar și
materiale de informare în domeniul proprietății
intelectuale.
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3. Preambul  
 

Respectul pentru proprietatea intelectuală este azi, în epoca INTERNET-ului, unul din 

criteriile care definesc gradul de civilizaţie al unei ţări, pentru că respectarea dreptului de 

proprietate intelectuală nu poate fi asigurată acolo unde sărăcia, corupţia, abuzul, în general 

ignorarea legii ca principiu declarat, sunt realităţi acceptate. Deocamdată mentalul colectiv 

românesc nu este foarte pregătit să înţeleagă că „proprietatea intelectuală“ este la fel de puternică şi 

de justificată ca orice alt fel de „proprietate“. Caracterul eteric al „proprietăţii intelectuale“ trebuie 

consolidat prin schimbarea mentalităţii, prin educaţie și prin o mai mare importanță acordată acestui 

domeniu. 

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu (ULBS), una dintre cele mai prestigioase din spaţiul 

academic românesc, instituţie de învăţământ superior acreditată cu grad de încredere ridicat, cultivă 

o tradiţie de excepţie în domeniul Protecţiei Proprietăţii Intelectuale. În acest sens, misiunea 

Structurii Suport Administrative Protecţia Proprietăţii Intelectuale (SSAPPI) și a Centrului PatLib 

din Sibiu este direcţionată spre motivarea intensificării activităţilor creative, spre elaborarea de 

strategii destinate Protecţiei Proprietăţii Industriale, a Dreptului de Autor, a protejării şi promovării 

inventatorilor din mediul academic și economic sibian și nu numai. 

Obiectivele Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu în domeniul Protecţiei Proprietăţii 

Intelectuale şi implicit în domeniul Protecţiei Proprietăţii Industriale sunt următoarele: 

• să participe la toate manifestările naţionale şi la cele internaţionale, la târgurile şi 

expoziţiile în domeniul Protecţiei Proprietăţii Intelectuale; 

• să participe, prin activitatea de promovare şi protecţie a Proprietăţii Intelectuale, a 

membrilor comunităţii academice, la îmbogăţirea patrimoniului culturii şi al cunoaşterii 

universale; 

• să promoveze activităţile de inovare, să promoveze activităţile specifice protecţiei legii 

dreptului de autor; 

• să stimuleze realizarea de studii de piaţă, studii de fezabilitate, studii de marketing în 

vederea atragerii de fonduri extrabugetare prin vânzarea unor drepturi de Proprietate 

Intelectuală; 

• să promoveze Protecţia Proprietăţii Intelectuale şi implicit Protecţia Proprietăţii 

Industriale şi în rândul studenţilor, masteranzilor și doctoranzilor prin dobândirea 

deprinderilor necesare protecţiei proprietăţii şi prin cointeresarea acestora; 

• să convingă cadrele didactice titulare şi cadrele didactice asociate de importanţa 

Protecţiei Proprietăţii Intelectuale; 
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• creşterea numărului de brevete de invenţie, de modele şi desene industriale protejate, de

mărci, modele de utilitate etc.;

• acordarea unei importanţe deosebite cât şi consultanţă în domeniul dreptului de autor.

Centrul PatLib din Sibiu prin resursa umană bine organizată (a se vedea Anexa 1 

“Organigrama”) pun în valoare preocupările în domeniul PPI dezvoltate de comunitatea 

academică sibiană.  

Centrul PatLib din Sibiu este destinat activităților specifice de instruire, cercetare în baze de 

date internaționale, cercetări documentare, consultanță în domeniul Protecției Proprietății 

Intelectuale. Prin semnarea protocolului de înființare a acestei entități alături de ULBS, Oficiul 

European de Brevete împreună cu Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci și Oficiul Român pentru 

Drepturile de Autor au pus în valoare preocupările în domeniul Managementului Protecției 

Proprietății Intelectuale dezvoltate de comunitatea academică sibiană.  

Activitatea desfășurată de-a lungul timpului în cadrul celor două entități a prilejuit nu doar o 

mai bună cunoaștere a realităților științifice și economice specifice comunității, dar și promovarea 

valorilor ULBS, a capacităților creative aparținând lumii academice sibiene, dar și atragerea spre 

universitate a recunoașterii naționale și internaționale pentru punerea în valoare a domeniului 

Protecției Proprietății Intelectuale. 

Creșterea calitativă a serviciilor și activităților desfășurate au condus în timp la recunoaştere 

internaţională a Universității “Lucian Blaga” din Sibiu în domeniul inovării. De-a lungul anilor o 

serie de cadre didactice au realizat lucruri extrem de interesante şi benefice în domeniu Protecţiei 

Proprietăţii Intelectuale atât privind formele comune de Proprietate Intelectuală cât şi dreptul de 

autor în mod explicit. Datorită participărilor la Saloanele Mondiale, dar şi la cele naţionale cadre 

didactice şi cercetători din universitatea noastră cât şi colaboratori ai universităţii au primit diverse 

merite, recunoaşteri şi premii. 

Trebuie precizat că datorită rezultatelor remarcabile obținute de ULBS în domeniul PI 

începând cu anul 2004 am reușit să permanentizăm la Sibiu o Conferință Internațională organizată 

împreună cu WIPO și OSIM unde ULBS este coorganizator (a se vedea Anexa 18). 

Scopul consilierilor în proprietate intelectuală, a căror activitate este prezentată succint în 

Anexa 2, este de a oferi şi efectua la cerere o paletă de servicii descentralizate, prin care 

diseminează informaţii publice legate de Proprietatea Intelectuală (Proprietatea Industrială și 

Dreptul de Autor), sensibilizează comunităţile la nivel local asupra necesităţii protecţiei obiectelor 

proprietăţii industriale, influenţează pozitiv creşterea numărului cererilor de brevete de invenție, a 

cererilor de înregistrare marcă, desene şi modele industriale, modele de utilitate, protecția 

drepturilor de autor și a drepturilor conexe şi contribuie în special prin legăturile locale la aplicarea 
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invenţiilor, sprijină un transfer tehnologic eficient care poate conduce la înnoirea producţiei 

industriale și la creşterea interesului tineretului în a-și valorifica în ţară propriile creaţii tehnice. 

4. Strategia în domeniul Protecției Proprietății Intelectuale

Strategiile în domeniul Protecției Proprietății Intelectuale revin în permanență în atenția

factorilor de decizie, atât la nivel european, la nivelul statelor Uniunii Europene cât și al tuturor 

instituțiilor și structurilor destinate proiectării politicilor în domeniul PI.  

Comisia Europeană și Consiliul Europei au identificat marile provocări pe care le reprezintă 

punerea în valoare a produselor și drepturilor de proprietate intelectuală, dar și beneficiile de ordin 

economic pe care acestea le-ar putea aduce statelor.  

O strategie integrată care să cuprindă toate tipurile de drepturi de PI și promovată în toate 

mediile reprezintă șansa societății pentru dezvoltarea unui context economic solid, competitiv. 

Proprietatea intelectuală și drepturile ce decurg din înregistrarea  invențiilor, mărcilor și a tuturor 

celorlalte bunuri de PI vor deveni într-un viitor apropiat instrumente indispensabile pentru orice 

organizație. 

La Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu a fost demarat în anul universitar 2007-2008 un 

proiect cu scopul de a elabora Strategia ULBS în domeniul Protecţiei Proprietăţii Intelectuale1 

pentru perioada 2007 - 2013 și ulterior 2011 - 2015.  

Strategia în domeniul Protecţiei Proprietăţii Intelectuale a fost elaborată pe baza celor mai 

noi direcţii strategice şi tendinţe la nivel naţional şi mondial în domeniul Proprietăţii Intelectuale, şi 

implicit Industriale, şi este în concordanţă cu planul strategic al ULBS, cu Strategia Europeană cu 

privire la Protecţia Proprietăţii Intelectuale, cu Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi în 

consens cu axa strategică a Proprietăţii Intelectuale promovată de Japonia, China, Coreea şi SUA în 

acest domeniu.  

Strategia îşi propune să dezvolte şi să promoveze Proprietatea Intelectuală astfel încât 

aceasta să devină şi o sursă suplimentară de venit, dar şi un suport esenţial al procesului de educaţie 

şi formare.  

Strategiile formulate sunt aliniate principiilor formulate prin Programul european Orizont 

2020 care își propune ”Consolidarea poziției de lider industrial în inovare a Uniunii Europene. 

Obiectivul va urmări transformarea Europei într-un loc mai atractiv pentru a investi în activitățile de 

cercetare și inovare. Acest lucru va avea ca rezultat investiții majore în principalele tehnologii 

industriale, maximizarea potențialului de creștere al societăților europene prin punerea la dispoziția 

1  La adresa web http://ppi.ulbsibiu.ro/ro/despre/strategie.php pot fi consultate atât Strategia ULBS în domeniul 
Protecţiei Proprietăţii Intelectuale cât și Strategia națională în domeniul Proprietății Intelectuale.  
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acestora a unor niveluri adecvate de finanțare și ajutarea IMM-urilor inovatoare să se dezvolte astfel 

încât să devină societăți de vârf la nivel mondial.” 

Rolul universităților în acest context este cel de liant esențial între comunitatea academică și 

comunitatea de afaceri. Strategia Universităţii Lucian Blaga din Sibiu în domeniul PPI este în 

concordanţă cu Strategia Naţională în domeniul Protecţiei Proprietăţii Intelectuale. 

Scopul acestei strategii este de a compatibiliza şi armoniza sistemul proprietăţii intelectuale 

din Universitatea Lucian Blaga din Sibiu cu mecanismele existente la nivelul României dar şi 

Uniunii Europene. 

În ansamblu, strategia la nivel naţional contribuie prin elementele sale componente la 

dezvoltarea economică, socială şi culturală a României, conducând astfel la atingerea nivelului de 

performanță cerut de dezvoltarea unei societăţi bazate pe cunoaştere. 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu reprezintă un centru de convergenţă, un nucleu al 

ştiinţei, culturii şi umanismului destinat tuturor celor care satisfac rigorile şi criteriile de acceptare 

valorică. 

Alături de activitatea de cercetare ştiinţifică, activitatea desfăşurată în cadrul Universităţii 

Lucian Blaga din Sibiu (ULBS) în domeniul Protecţiei Proprietăţii Intelectuale constituie o 

componentă de bază a misiunii Universităţii, prevăzută în Planul strategic şi Carta ULBS. 

Cu activități direct conectate cu Structura Suport Administrativă Protecția Proprietății 

Intelectuale și cu Centrul PatLib din Sibiu, ULBS și-a definit Strategia în domeniul PPI în 

concordanţă cu Strategia Naţională în domeniul Protecţiei Proprietăţii Intelectuale.  

În acest sens au fost stabilite următoarele măsuri strategice: 

- Asigurarea respectării cadrului juridic în domeniul Proprietăţii Industriale, a dreptului de 

autor şi drepturilor conexe; 

- Stimularea participării mediului academic şi mediului de afaceri la acţiuni comune în 

domeniul Proprietăţii Industriale; 

- Derularea unor campanii de creştere a gradului de informare asupra importanţei 

domeniului dreptului de autor şi al drepturilor conexe; 

- Dezvoltarea unui sistem eficient de promovare a Proprietăţii Industriale şi de 

conştientizare a importanţei domeniului de Proprietate Industrială, centrelor de cercetare 

şi inovare; 

- Derularea unor campanii de informare a publicului larg cu privire la importanţa 

respectării drepturilor de Proprietate Intelectuală, precum şi la facilităţile prevăzute în 

legislaţia română pentru deţinătorii drepturilor de Proprietate Intelectuală; 
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- Dezvoltarea şi modernizarea sistemului de baze de date administrative şi de 

documentare necesare aplicării procedurilor de acordare a drepturilor de Proprietate 

Industrială; 

- Organizarea de seminarii şi conferinţe destinate IMM-urilor pentru cunoaşterea 

sistemului Proprietăţii Intelectuale; 

- Dezvoltarea de publicaţii cu informaţii tehnice de specialitate în domeniul sistemului 

Proprietăţii Intelectuale în scopul pregătirii specialiştilor din cadrul IMM-urilor în 

utilizarea sistemului; 

- Îmbunătăţirea sistemului de Proprietate Intelectuală în vederea creşterii competitivităţii 

unităţilor de cercetare şi dezvoltare şi a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii precum şi a 

entităţilor din infrastructura de inovare şi transfer tehnologic. 

Direcţiile de acţiune ale ULBS decurg din măsurile strategice și sunt prezentate succint în 

continuare: 

- Promovarea şi susţinerea Protecţiei Proprietăţii Intelectuale; 

- Promovarea şi sprijinirea ideilor şi rezultatelor obţinute din contractele de 

cercetare ştiinţifică la Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu şi în organizaţiile 

furnizoare de cunoaştere; 

- Protecţia invenţiilor, modelelor de utilitate, a desenelor, a modelelor industriale şi 

a mărcilor; 

- Managementul Protecţiei Proprietăţii Intelectuale şi în special a invenţiilor, 

desenelor, modelelor industriale, a mărcilor şi a dreptului de autor la nivelul 

regiunii Sibiu; 

- Promovarea noutăţilor în asigurarea Protecţiei Proprietăţii Intelectuale; 

- Asigurarea de consultanţă în domeniul Proprietăţii Intelectuale; 

- Promovarea şi respectarea drepturilor de Proprietate Intelectuală; 

- Utilizarea şi promovarea utilităţii instrumentelor juridice de combatere a 

fenomenelor de contrafacere; 

- Asigurare de consultanţă referitoare la răspunderea în domeniul Protecţiei 

Proprietăţii Intelectuale; 

- Promovarea şi susţinerea Protecţiei Proprietăţii Intelectuale în străinătate; 

- Susţinerea în mod deosebit a dreptului de autor şi acordarea de consultanţă 

specifică în domeniu; 

- Jurisprudenţa în domeniul Proprietăţii Intelectuale; 
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- Atragerea de fonduri financiare obţinute din drepturile de Proprietate 

Intelectuală; 

- Promovarea calităţii în domeniul Protecţiei Proprietăţii Intelectuale; 

- Realizarea unui management performant bazat pe eficienţă şi eficacitate al 

activităţii de Protecţie a Proprietăţii Intelectuale; 

- Dezvoltarea cooperării internaţionale; 

- Abordarea sistemică a managementului Protecţiei Proprietăţii Intelectuale; 

- Realizarea unei evaluări periodice a rezultatelor obţinute de către membrii 

comunităţii sibiene în domeniul Proprietăţii Intelectuale. 

 

5. Registrul Albastru, document suport în managementul calității la SSAPPI și la Centrul 

PatLib din Sibiu 

Începând din mandatul actualei conduceri executive a Universității Lucian Blaga din Sibiu, 

din anul 2012, la Structura Suport Administrativă Protecția Proprietății Intelectuale și la Centrul 

PatLib din Sibiu, a existat inițiativa punerii la dispoziție a unui Registru de activități care se 

completează în fiecare zi lucrătoare de către cei implicați (angajații ULBS) în oferirea de servicii în 

domeniul Protecției Proprietății Intelectuale.  

  În registru se regăsesc informații cu privire la persoanele fizice sau juridice care au 

beneficiat de consultanță și sunt consemnate ansamblul de documente redactate de către 

coordonatorul și membrii structurii în domeniul PPI, informaţii privind evenimentele care au loc în 

cadrul structurii, constatările efectuate şi deciziile luate. 

 Pe scurt, în Registrul Albastru este consemnată zilnic, în mod programat, întreaga activitate 

desfășurată în cadrul SSAPPI și a Centrului PatLib din Sibiu.  

 

6.  Activități eligibile 

Pentru ca sistemul promovat de SSAPPI de la ULBS și Centrul PatLib din Sibiu să fie unul 

funcţional şi orientat spre îmbunătăţire continuă, a fost necesară stabilirea unor obiective generale 

pentru activitatea de Protecţie a Proprietăţii Intelectuale, dar şi obiective specifice pentru fiecare 

proces, care mai apoi au fost corelate cu obiective la nivel de cadru didactic, departament, centru de 

cercetare, facultate, etc. 

În continuare sunt prezentate obiectivele promovate în cadrul  SSAPPI de la ULBS și a 

Centrului PatLib din Sibiu.  
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Obiectivul 1: Crearea de bunuri, cunoștințe și obținerea unor rezultate știinţifice și 

tehnologice de vârf, competitive pe plan mondial, având ca scop creșterea contribuției la 

dezvoltarea stocului mondial de cunoștințe, creșterea numărului de forme comune de proprietate 

industrială, alte drepturi de Proprietate Intelectuală şi acordarea consultanţei în domeniul PPI. 

Activitățile întreprinse pentru atingerea obiectivului 1: 

• Consultanță, întocmire documentație și înregistrare la Oficiul de Stat pentru Invenții și 

Mărci (www.osim.ro) și la Oficiul European de Brevete (www.epo.org) pentru cereri de 

brevete de invenție; 

• Acordarea de consultanță de specialitate în domeniul mărcilor; 

• Acordarea de consultanță în domeniul drepturilor de autor și a drepturilor conexe; 

• Întâlniri și workshop-uri cu grupuri de studenți pentru consultanță în domeniul PI, în scopul 

prevenirii plagiatului și în scopul protecției operelor științifice; 

• Înnoirea mărcii Universității „Lucian Blaga” din Sibiu și a altor mărci care au legătură cu 

ULBS (de exemplu reviste, publicații etc.); 

• Cercetări documentare în baze de date internaționale pentru identificarea celor mai bune 

soluții la invențiile propuse de cercetătorii și inventatorii universității și mediului de afaceri, 

cât și încadrarea acestora în starea mondială a tehnicii. 

 Ca rezultate ale activităților întreprinse pentru realizarea obiectivului 1 se remarcă creşterea 

interesului pentru depunerea unor cereri de brevete de invenţie, cererea de protecţie a unor sigle ale 

diverselor organizații, orientarea spre desene şi modele industriale, spre modele de utilitate, dar şi 

orientarea şi preocuparea spre protecţia dreptului de autor la Universitatea „Lucian Blaga” din 

Sibiu.  

 Obiectivul 2: Creşterea vizibilității internaționale și transferul rezultatelor în mediul de 

afaceri. 

Activitățile întreprinse pentru atingerea obiectivului 2 sunt: 

• Participarea la Conferințe internaționale și la Saloane Mondiale de Inventică; 

• Realizarea unei publicaţii lunare pe teme de Protecția Proprietății Intelectuale, IP 

Newsletter: http://ppi.ulbsibiu.ro/ro/despre/newsletter.php; 

• Actualizarea permanentă a site-ului: http://ppi.ulbsibiu.ro/ro/despre/; 

• Crearea de materiale publicitare în vederea promovării domeniului în mediul de afaceri și în 

mediul academic atât în România, cât și în străinătate; 

• Activități de cercetare științifică, publicarea de lucrări în reviste prestigioase; 

• Extinderea parteneriatului cu instituțiile naționale și internaționale pentru protejarea 

drepturilor de Proprietate Intelectuală; 
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• Crearea de bunuri cunoștințe (drepturi de PI) în vederea prezentării acestora la Conferințele 

naționale și internaționale cât și la Saloanele și Târgurile de profil naționale și internaționale. 

Alte obiective: 

• Implicarea ULBS în cadrul unor Proiecte de cercetare în domeniul Proprietății Intelectuale 

finanțate la nivel european;  

• Implicarea alături de organismele naționale și internaționale în elaborarea de strategii pentru 

protejarea drepturilor de Proprietate Intelectuală;  

• Diseminarea informaţiilor de ultimă oră în domeniul Proprietății Intelectuale, informări 

despre evoluţia europeană și mondială a domeniului care ne procupă. 

Activitățile întreprinse pentru alte obiective sunt: 

• Proiectul european de cercetare derulat în perioada 2012-2015 împreună cu Camera de 

Comerț din Veneția EVLIA "Making full value of good ideas by leveraging intellectual 

assets for financing SMEs in SEE", SEE Programme Document reg. no. INTRA-5107984, 

Project Code SEE/D/0237/1.2/X, Priority axis "Facilitation of innovation and 

entrepreneurship", Area of Intervention "Develop the enabling environment for innovative 

entrepreneurship" - proiectul a fost câștigat la Comisia Europeană de către ULBS; 

• Organizarea de conferințe internaționale, naționale și workshop-uri cu participare 

internațională și națională în domeniul Protecției Proprietății Intelectuale; 

• Conferința Internațională anuală la Sibiu, eveniment organizat în parteneriat: WIPO-OSIM-

ULBS; 

• Conferința Internațională ”PROMOVAREA DREPTURILOR DE PROPRIETATE 

INTELECTUALĂ ÎN UNIVERSITĂȚI”, eveniment organizat în parteneriat OHIM-OSIM-

ULBS. 

Activitățile eligibile au în vedere oferirea și efectuarea la cerere a unei palete de servicii 

descentralizate, prin care sunt diseminate informaţii publice legate de Proprietatea Industrială, sunt 

sensibilizate comunităţile la nivel local asupra necesităţii protecţiei obiectelor Proprietăţii 

Industriale, este influențată creşterea numărului cererilor de brevet, cererilor de înregistrare marcă 

sau desene şi modele industriale şi se contribuie în special prin legăturile locale la aplicarea 

invenţiilor și astfel la înnoirea producţiei industriale şi la creşterea interesului tinerei generaţii în a-

şi valorifica în ţară propriile creaţii tehnice. 

Prin activitatea susţinută a SSAPPI de la ULBS și a Centrului PatLib din Sibiu se urmăreşte 

transformarea mentalităţii la nivel local, dezvoltarea industrială, în condiţiile unui climat 

concurenţial loial, împiedicându-se încălcarea drepturilor exclusive ale titularilor drepturilor de PI, 
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prin impunerea unor forme de colaborare noi (contractele de cesiune, de licenţa, de leasing, de 

franchisa, etc.). 

Controlul managerial și asigurarea calității este bine reprezentat în cadrul SSAPPI de la 

ULBS și în cadrul Centrului PatLib din Sibiu prin anumite activități specifice: 

• Participarea la toate acţiunile naţionale şi internaţionale, la târgurile şi expoziţiile în 

domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale; 

• Participarea, prin activitatea de promovare şi protecţie a proprietăţii intelectuale, a 

membrilor comunităţii academice la îmbogăţirea patrimoniului culturii şi al cunoaşterii 

universale; 

• Stimularea realizării de studii de piaţă, studii de fezabilitate, studii diverse de marketing 

în vederea atragerii de fonduri extrabugetare prin vânzarea unor drepturi de proprietate 

intelectuală; 

• Promovarea protecţiei proprietăţii intelectuale în rândul studenţilor, a masteranzilor, a 

doctoranzilor prin dobândirea deprinderilor necesare protecţiei proprietății şi prin 

cointeresarea acestora; 

• Convingerea cadrelor didactice titulare şi a cadrelor didactice asociate de importanţa 

protecţiei proprietăţii intelectuale în vederea creșterii numărului de brevete de invenţie, 

de modele şi desene industriale protejate, de mărci, etc.; 

• Acordare consultanţă de specialitate în domeniul PPI; 

• Conceperea și îmbunătățirea periodică a Regulamentului în domeniul Protecției 

Proprietății Intelectuale la ULBS a strategiei în domeniul PPI la ULBS și asigurarea unui 

management al proceselor pe acest segment al PPI; 

• Consultanță și întocmire documentaţie pentru înregistrarea drepturilor de Proprietate 

Intelectuală la OSIM, ORDA, EPO, OHIM; 

• Extinderea parteneriatului cu instituțiile naționale și internaționale pentru protejarea 

drepturilor de Proprietate Intelectuală; 

• Îmbunătățirea calității proceselor având la bază principiile și perceptele asigurării și 

managementului calității; 

• Dezvoltarea unei culturi instituţionale în acest domeniu; 

• Identificarea produselor de PI pentru care se impune stabilirea şi punerea sub protecţie a 

drepturilor, promovarea produselor şi creaţiilor din spaţiul academic; 
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• Intermedierea în vederea asigurării celor mai optime soluţii în asigurarea transferului

tehnologic sau punerea la dispoziţia publicului a operelor protejate prin drepturi de autor

în avantajul creatorilor acestor valori2;

• Actualizarea periodică a legislației în domeniul de interes și punerea acesteia la

dispoziția celor interesați;

• Punerea la dispoziție a unor servicii de calitate în domeniul de interes publicate și

actualizate pe site-ul structurii3;

• Promovarea ULBS în lume și realizarea unor legături strânse și a unor conexiuni în

interesul ULBS și al Centrului PatLib din Sibiu.

7. Principalele direcții de acțiune în domeniul PPI la ULBS

7.1 Îmbunătățire continuă 

Dintre procesele manageriale componente ale managementului calității, 

îmbunătățirea  continua a calității are un rol dominant în reducerea costurilor și în creșterea 

economică a organizațiilor.  

Obiectivele proceselor de îmbunătățire în cadrul SSAPPI de la ULBS și a Centrului PatLib 

Sibiu sunt: 

• obținerea satisfacției clienților;

• îmbunătățirea continuă a calității produselor/serviciilor;

• utilizarea unui management al reclamațiilor;

• îmbunătățirea eficacității și eficienței proceselor din cadrul structurii;

Oportunitățile de îmbunătățire pot fi identificate prin feedback-ul de la clienți, prin audituri

și pe baza concluziilor monitorizării proceselor. 

 7.1.1 Managementul reclamațiilor 

În ansamblul activităților abordate, cea referitoare la gestionarea reclamaţiilor şi a sugestiilor 

clienţilor reprezintă un element important, deoarece, în prezent, corespunzător unei viziuni 

moderne, interacțiunea cu clenții reprezintă o sumă de relaţionări complexe, pe termen lung, între 

purtătorii unei oferte de mărfuri şi respectiv cei ai cererii. Astfel, am creat și aplicăm principii de 

management al relaţionării cu clienţii care pun în prim plan un dialog real, constructiv pe care îl 

2 Mai multe detalii pot fi găsite la adresa web : http://ppi.ulbsibiu.ro/ro/proprietate/index.php 
3 Lista completă a serviciilor puse la dispoziție de către SSAPPI se găsește la adresa web: 
http://ppi.ulbsibiu.ro/ro/proprietate/index.php 
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dezvoltăm şi îl întreţinem cu aceștia. Toate aceste eforturi sunt îndreptate către creşterea proporţiei 

de clienţi fidelizaţi, care sunt menţinuţi ca şi clienţi activi. În favoarea implementării unei strategii 

efective de fidelizare şi menţinere a clienţilor pledează cercetări care afirmă că pentru a câştiga un 

client nou sunt necesare cheltuieli de 5 ori mai mari în medie decât pentru păstrarea unuia actual. 

De asemenea, publicitatea negativă pe care poate să o facă un client nemulţumit este foarte nocivă, 

știindu-se faptul că un astfel de client nemulţumit poate transmite nemulţumirea sa la un număr de 

persoane de 4 ori mai mare decât cel cu care comunică în mod uzual un client mulţumit. 

Din aceste considerente, gestionarea reclamaţiilor reprezintă o necesitate obiectivă şi 

totodată un instrument foarte eficient pentru a reduce nemulţumirile sau insatisfacţia clienţilor. 

La Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu în cadrul SSAPPI și la Centrul PatLib din Sibiu, a 

fost pus la punct un sistem de management al reclamaţiilor în domeniul Protecţiei Proprietăţii 

Intelectuale.  

Există un management al documentelor și al tuturor aspectelor care au legătură cu acest 

subiect important. Se urmăreşte cu atenţie şi cu responsabilitate modul de derulare a activităţilor şi 

acţiunilor cu privire la proprietatea intelectuală, în directă legătură cu Planul Strategic al ULBS şi 

cu legislaţia în vigoare. Au fost înregistrate la ULBS în perioada anterioară, cât şi la SSAPPI, 

reclamații care includ probleme legate de drepturile de autor care au fost încălcate – soluţionările au 

venit la nivelul ULBS conform Regulamentelor interne aprobate de Senatul ULBS, Cartei ULBS şi 

legislaţiei în vigoare.  

 

 7.1.2 Recompensarea și premierea rezultatelor 

Conform Cartei Universității Lucian Blaga din Sibiu, Universitatea asigură și promovează 

recunoașterea, recompensarea meritelor personale și colective care duc la împlinirea viziunii sale 

instituționale. 

Creativitatea, talentul, eficiența și performanța sunt apreciate și recompensate la nivel 

instituțional prin premieri, distincții.  

În Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu de-a lungul anilor o serie de cadre didactice au 

realizat lucruri extrem de interesante şi benefice în domeniu Protecţiei Proprietăţii Intelectuale atât 

în privința formelor comune de proprietate intelectuală cât şi a dreptului de autor în mod explicit.  

Datorită participărilor la saloanele mondiale, dar şi la cele naţionale, cadre didactice şi 

cercetători din universitatea noastră cât şi colaboratori ai universităţii au primit merite, recunoaşteri 

şi premii. Prin aceste participari la saloane, târguri și expoziții internaționale cu reputație 

incontestabilă, ULBS a intrat în galeria entităților recunoscute pentru valoarea rezultatelor cercetării 

și inovării. 
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Având în vedere aceste premise, SSAPPI a propus Senatului ULBS premierea rezultatelor 

prin instituirea Premiilor „E PUR SI MUOVE” în baza procedurii privind premierea activității de 

inovare din cadrul Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu4. 

Premiile „E PUR SI MUOVE” sunt acordate după aprobarea prin Hotărâre a Senatului 

ULBS a unei proceduri, având la bază constituirea dosarului candidaţilor care vor prezenta 

activitatea de inovare desfăşurată. 

Criteriile de acordare a premiilor vor fi aprobate pe baza propunerilor făcute de 

coordonatorul SSAPPI-ULBS care va viza totodată toate documentele însoţitoare şi implicate în 

relaţia cu persoanele care desfăşoară o activitate de inovare în cadrul Universităţii „Lucian Blaga” 

din Sibiu finalizată cu înregistrarea la nivel naţional a produselor şi obiectelor dreptului de 

proprietate intelectuală, brevete de invenţie, mărci, mărci comunitare, brevete de soi, desene și 

modele industriale, modele de utilitate, design industrial, drepturi de autor.  

Coordonatorul SSAPPI - ULBS va anunţa posibilitatea de premiere şi condiţiile care 

trebuiesc îndeplinite prin intermediul unui anunţ care va fi postat pe site-ul oficial al Universităţii – 

secţiunea Publicaţii interne şi al SSAPPI - ULBS. ULBS, prin SSAPPI - ULBS, va acorda premiul: 

„E PUR SI MUOVE” - echivalentul în lei a sumei de 1000 Euro pentru obţinerea unui brevet de 

invenţie, a sumei de 400 Euro pentru obținerea unui produs cu drept de proprietate intelectuală 

(altele decât brevetul de invenție), solicitant / titular fiind ULBS. 

7.2 Oferirea de consultanță în domeniul PPI 

Consultanța în domeniul Protecției Proprietății Intelectuale implică în principal furnizarea de 

către consilierul în PI de informații referitoare la importanța înregistrării drepturilor de proprietate 

intelectuală, cadrul legislativ care reglementează protecția drepturilor de proprietate intelectuală pe 

plan național și la nivel european, precum și procedurile de realizare a protecției proprietății 

intelectuale.   

Consultanța în domeniul PI implică și colaborarea cu cel interesat (clientul) în vederea 

realizării unui management eficient al proprietății intelectuale, respectiv identificarea oportunităților 

de protecție a drepturilor de proprietate intelectuală ale solicitantului și stabilirea modalităților 

concrete de protejare a acestora. 

În cadrul procesului de oferire de consultanță se propune: 

• Crearea unui climat favorabil derulării consultanței;

• Colaborarea cu clientul în identificarea solicitării;

4 Mai multe detalii pot fi consultate accesând Procedura privind premierea activității de inovare din cadrul Universității 
”Lucian Blaga” din Sibiu, disponibilă la: http://ppi.ulbsibiu.ro/obj/documente/po-dppi-pr-premiere.pdf 
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• Respectarea confidențialității informațiilor furnizate de client; 

• Manifestarea respectului și profesionalismului în relație cu clientul; 

• Ascultare activă și lipsa judecăților de valoare; 

• Solicitarea doar a informațiilor necesare clarificării și derulării solicitării clientului. 

 În cadrul procesului de consultanță se respectă  următoarele etape: 

v Identificarea nevoilor clientului 

 În cadrul acestei etape a activității de consultanță se realizează înregistrarea solicitării 

clientului. Indiferent de modalitatea în care au fost contactați consilieri în PI, respectiv telefonic, 

prin e-mail, serviciul poștă, vizită la sediul departamentului, pentru realizarea consultanței de 

specialitate se realizează o întâlnire față în față între client și consilier. 

 În cadrul acestei etape consilierul va oferi clientului informații minime privind importanța și 

beneficiile aduse de înregistrarea drepturilor de proprietate intelectuală. Totodată va înregistra 

solicitarea clientului și va identifica dacă acesta dorește doar informații în domeniul PI, dacă 

apelează la serviciile consilierilor pentru înregistrarea unor drepturi de PI sau pentru identificarea 

celor mai bune soluții tehnice pentru definirea obiectelor de PI.  

În situația în care clientul dorește să înregistreze drepturi de proprietate intelectuală prin 

intermediul serviciilor oferite de SSAPPI și Centrul PatLib din Sibiu, consilierul va oferi informații 

referitoare la prestarea serviciilor de înregistrare obiecte de PI și păstrarea corespondenței cu 

organismele abilitate. 

 Astfel consilierii vor realiza servicii de cercetare științifică documentară și aplicativă, 

cercetare documentară în baze de date naționale și internaționale, întocmirea documentației 

necesare înregistrării dreptului de proprietate intelectuală, efectuarea și păstrarea corespondenței cu 

organismele abilitate.  

 Clientului i se vor prezenta obligațiile de a pune la dispoziția consilierului informații, de a 

înștiința consilierul cu privire la procedurile și împrejurările care sunt de interes pentru realizarea 

serviciului, de a achita taxele prevăzute în termenele stabilite de legislația în vigoare. 

v Analiza posibilelor servicii de oferit 

 În cazul în care clientul dorește doar informații referitoare la protecția drepturilor de 

protecție intelectuală, consilierul va furniza toate informațiile solicitate. În situația în care clientul 

dorește înregistrarea unor drepturi de PI sau soluții tehnice pentru definirea acestora, atunci 

consilierul va solicita toate informațiile și documentele necesare demarării procedurilor de 

înregistrare a PI sau necesare elaborării soluțiilor tehnice. Totodată consilierii vor furniza informații 

generale privind protecția drepturilor de PI pe teritoriul României sau la nivel european (în funcție 
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de solicitări). Pentru clienții interesați de demararea procedurilor de înregistrare a drepturilor de 

proprietate intelectuală, consilierul va parcurge și următoarele etape ale procesului de consultanță.  

v Prezentarea etapelor necesare pentru înregistrarea obiectelor de PI și protecția 

dreptului de autor. 

 Informații care pot să fie furnizate de consilier în această etapă: 

• Informații referitoare la invenții și toate detaliile aferente; 

• Informații cu privire la mărci și indicații geografice și toate detaliile aferente; 

• Informații cu privire la alte forme comune de PI și detaliile aferente; 

• Dreptul de autor- detalii și explicații. 

Rezultatul procesului de consultanță este dezirabil să fie cereri de brevet de invenție care 

ulterior să se transforme în brevete de invenție sau dacă vorbim de consultanța în domeniul mărcilor 

să se transforme în cereri de acordare marcă.  

În ceea ce privește o situație clară a cererilor de brevet de invenție depuse la OSIM și a 

brevetelor de invenție obținute prin intermediul SSAPPI de la ULBS se poate consulta Anexa 3a  

„Situaţia portofoliului de brevete de invenţii la Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu”. 

Pentru mai multe detalii legate de numărul de cereri de înregistrare marcă depuse la OSIM 

se poate consulta Anexa 4 „Cereri de înregistrare marcă depuse la OSIM și mărci primite de la 

OSIM”. 

În ceea ce privește numărul de cereri de desene și modele industriale depuse la OSIM prin 

intermediul SSAPPI de la ULBS respectiv numărul de cereri de protecție se pot consulta Anexa 5 

„Cereri de înregistrare desene și modele industriale depuse la OSIM” respectiv Anexa 6 „Cereri 

de înregistrare drepturi de autor-Oficiul Român pentru Drepturi de Autor”. 

Inovația este considerată, în general, ca motorul principal al creșterii economice în economia 

globală de astăzi. Prin introducerea în practică a inovațiilor se pot obține produse cu caracteristici de 

calitate îmbunătățite, servicii de calitate superioară, procese de producție noi, mai eficiente și mai 

curate (ecologice), modele îmbunătățite ale sistemului de management al afacerilor, metode 

moderne de management al forței de muncă etc. Există multiple motivații ale organizațiilor pentru a 

inova, între care: creșterea cotei de piață, cucerirea de noi piețe, ameliorarea calității produselor, 

lărgirea gamei de produse, înlocuirea produselor învechite, reducerea impactului asupra mediului 

etc. Inovația este indisolubil legată de creativitate. Inovarea și creativitatea sunt procese care se 

intercondiționează, deoarece găsirea soluției la problemele ce apar într-un proces de inovare 

necesită creativitate. Inovația vizează o aplicare comercializabilă în practică a unei invenții; totuși, 

inovația este posibilă și fără o prealabilă invenție. În ceea ce privește inovațiile depuse la SSAPPI și 

Centrul PatLib din Sibiu se poate consulta Anexa 7. 
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v Acțiuni de promovare a noutăților în domeniu  

În preocupările legate de găsirea celor mai bune soluții pentru înregistrarea drepturilor de PI 

solicitate de SSAPPI de la ULBS și Centrul PatLib din Sibiu prin informările permanente și prin 

mijloacele noastre de comunicare oferim informațiile de ultimă oră din domeniu proprietății 

intelectuale. Astfel suntem în măsură să prezentăm cu caracter permanent modificările legislative și 

modificările procedurale prezentate pe paginile oficiale ale WIPO, EPO, OSIM, ORDA. Publicul 

țintă a beneficiat de informațiile necesare în momentele în care au apărut noi instituții în domeniul 

PI precum Curtea Europeană Unică pentru brevete dar și când au fost aduse modificări tratatelor 

internaționale.  

Experiențele dobândite cu ocazia participărilor la saloane și la întrunirile destinate 

consilierilor în domeniul PPI au prilejuit schimburi de experiență care au facilitat prezentarea 

ulterioară a unor soluții ingenioase în înregistrarea, prezentarea, descrierea unor drepturi de PI.  

Abonamentele la principalele publicații cum ar fi Buletinul de Proprietate Intelectuala, 

WIPO Newsletter, EPO Newsletter au făcut permanent conexiunea cu noutățile în domeniu. Toate 

aceste informații pot fi consultate la sediul SSAPPI de la ULBS și a Centrului PatLib din Sibiu, pot 

fi transmise la cerere oricăror solicitanți dar pot fi și accesate prin intermediul newsletter-ului lunar. 

În toate procedurile privind cererea sau brevetul de invenție OSIM, poate transmite 

notificări solicitantului, titularului sau persoanei interesate, iar aceștia pot transmite la OSIM 

comunicări, cu respectarea termenelor prevazute de regulamentul de aplicare a legii, aceste termene 

putând fi prelungite de către OSIM  la cerere, cu plata unei taxe legale. Absența notificării nu 

absolvă pe solicitant, titular ori persoana interesată de obligația respectării dispozițiilor legii. 

În ceea ce privește numărul de notificări transmise de OSIM către ULBS în decursul 

ultimilor patru ani se pot vedea mai multe detalii în Anexa 8 „Numărul de notificări CBI și BI”. 

Pentru mai multe detalii legate de activitățile de consultanță desfășurate în cadrul SSAPPI se 

poate consulta  Anexa 9 „Numărul de ore de consultanță”.  

 

7.3 Promovarea activităților SSAPPI de la ULBS și ale Centrului PatLib din Sibiu 

7.3.1 Procesul de realizare a Planului de activități și de promovare a activităților 

Ca și proces, realizarea Planului de activități și de promovare a activităților (a se vedea 

Anexa 10 „Plan de promovare 2015”) s-a considerat că va conduce la sensibilizarea comunităţilor 

la nivel local asupra necesităţii protecţiei obiectelor proprietăţii industriale, va influența pozitiv 

creşterea numărului cererilor de brevet, a cererilor de înregistrare marcă sau desene şi modele 

industriale, modele de utilitate şi contribuie în special prin legăturile locale la aplicarea invenţiilor, 
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la un transfer de tehnologie care se dorește a fi eficient, care conduce la înnoirea producţiei 

industriale și la creşterea interesului agenților economici în a-și valorifica bunurile intelectuale. 

Planul de promovare a fost realizat în anul 2015 în baza controlului managerial desfășurat la nivelul 

anului 2014 în ULBS.  

Planul de promovare a activităților și a actualităților din domeniu a fost structurat pe 

procese, obiective în cadrul proceselor și activități specifice. Pentru fiecare lună au fost stabilite 

obiectivele, termenele de realizare. Periodic acest plan de promovare a fost actualizat în funcție de 

evenimentele care au apărut pe agenda SSAPPI de la ULBS și Centrului PatLib din Sibiu sau în 

funcție de nevoile comunității academice. 

Obiectivul general al activității de promovare este constituit de îmbunătățirea vizibilității 

pe plan național și internațional în domeniul PPI a ULBS. 

Ca obiective specifice este vizată: 

1.Conştientizarea importanţei înregistrării drepturilor de proprietate intelectuală pentru

dezvoltarea unei firme de către agenți economici din județele Sibiu, Alba, Vâlcea, Gorj, 

Argeș; 

2.Informarea și promovarea activităților specifice Protecției Proprietății Intelectuale derulate

de SSAPPI de la ULBS și  Centrul PatLib din Sibiu la nivelul cadrelor didactice 

universitare; 

3.Cunoaşterea serviciilor oferite de SSAPPI de la ULBS și Centrul PatLib din Sibiu în

domeniul Protecției Proprietății Intelectuale de către agenții economici existenți în județele 

Sibiu, Alba, Vâlcea, Gorj, Argeș; 

4.Creșterea nivelului de informare a publicului larg privind activitățile în domeniul

proprietății industriale derulate de SSAPPI de la ULBS și Centrul PatLib din Sibiu; 

5.Creșterea nivelului de informare al studenților privind activitățile de inovare, a activităților

dedicate Protecției Proprietății Intelectuale. 

Comunicarea, accesul la informaţii, dezvoltarea permanentă a căilor de acces la sursele de 

informaţii sunt elemente primordiale în dezvoltarea unei organizaţii. Cultura organizaţională a unei 

entităţi există şi se formează prin mesajul transmis către membrii săi de către cei desemnaţi sau aleşi 

a o conduce. În organizaţiile profesionale îşi legitimează firescul un limbaj specific domeniului, iar 

elementele de noutate pot uneori crea discomfort sau rezistenţă la schimbare. 

Acestea au fost principiile pe care am stabilit editarea lunară a publicației IP Newsletter5. 

Deoarece în evoluţiile recente ale organizaţiilor domeniul IP sau al Proprietăţii Intelectuale a rămas 

fie necunoscut, fie într-o stare de amânare a introspecţiei acestuia. Într-o măsură mai mică sau mai 

5 Newsletterul lunar poate fi consultat la adresa:  http://ppi.ulbsibiu.ro/ro/despre/newsletter.php. 
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mare, domeniul a fost abordat cu timiditate, managementul fiind prins între certitudini şi temeri. 

Aşa că, prin IP Newseletter, publicaţie destinată în mod special agenţilor economici, am pledat 

începând din aprilie 2012 pentru importanţa PI pentru orice companie, am adus argumente pentru 

faptul că protejarea drepturilor de PI aduce profit, siguranţă, dezvoltare, iar limbajul profesional al 

domeniului şi comunicarea în acest domeniu vor deveni în scurt timp un teren confortabil pentru 

mediul economic. 

Prin IP Newseletter au fost prezentate cele mai importante evenimente naționale și 

internaționale la care a partipat Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, au fost consemnate 

recunoașterile naționale și internaționale ale inventicii sibiene. De asemenea, agenților economici 

le-au fost prezentate serviciile oferite de către SSAPPI și Centrul PatLib din Sibiu și avantajele 

punerii sub protecția a drepturilor de PI.  

Invențiile universității și activitatea curentă au fost promovate și puse în valoare, IP 

Newsletter reprezentând și o sursă de informații pentru media locală și națională, comunicatele și 

informațiile publicate fiind preluate frecvent. Adresa web 

http://ppi.ulbsibiu.ro/ro/despre/newsletter.php reprezintă un mijloc de promovare și mediatizare a 

activității în domeniul PPI desfășurată la ULBS, realizarea publicației lunare aducând o economie 

bugetului de publicitate. 

 

7.3.2 Creșterea vizibilității în mediul online  

Internetul, care pur și simplu a eliminat frontierele comunicării a dat naștere de asemenea 

unor noi tipuri de afaceri. Publicitatea online este un exemplu ce facilitează folosirea internetului 

pentru promovarea de produse și servicii consumatorilor. Obiectivele în publicitate online rămân 

aceleași ca în publicitatea tradițională: branding și/sau vânzare directă, dar diferența constă în 

penetrarea pieței țintă care este practic nelimitată.  

Cu peste 7 milioane de utilizatori, Facebook este cea mai populară rețea socială din 

România. Din totalul persoanelor cu acces la Internet, 80.89% au cont de Facebook. Paginile de 

Facebook sunt un instrument eficient pe care companiile îl pot folosi pentru a interacționa cu cei ce 

le sunt deja clienți, dar pot atrage și noi consumatori prin prezentarea inteligentă a produselor și 

serviciilor pe care le oferă. Platformele social media oferă o multitudine de oportunităţi de targetare 

celor ce doresc să îşi creeze o reputaţie solidă în mediul online. Cu o strategie bine stabilită, 

utilizând Facebook, publicul ţintă poate fi menținut, implicat şi interesat de organizația promovată. 

A fost creată o pagină de Facebook (a se vedea mai multe detalii în Anexa 11) pornind de la 

următoarele considerente: 
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Ø Reprezintă un mijloc rapid și ușor accesibil utilizat pentru un număr din ce în ce mai mare 

de persoane; 

Ø Mesajele publicitare pot fi complexe, pot conține text, sunet și imagine în cadrul aceluiași 

mesaj; 

Ø Spațiul în care este expusă reclama este nelimitat; 

Ø Este instrumentul perfect de cercetare. Are capacitatea de a măsura cu exactitate câte 

persoane au accesat o anumită pagina web și câte dintre ele au solicitat serviciile oferite; 

Ø Prin intermediul INTERNETULUI, consumatorul nu vede doar publicitatea, ci poate 

interacționa cu produsul, poate afla păreri ale altor cumpărători, de pe diferite site-uri, 

forumuri, uneori poate să testeze produsul, sau chiar să-l cumpere, fără a se deplasa la un 

magazin, doar cu câteva click-uri pe calculator; 

Ø Afișarea publicității online poate dura 24 ore pe zi, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an; 

Ø Campania pe INTERNET este semnificativ mai ieftină decât una pe TV, atingâng eficient 

aceeași audiență și fiind mai accesibilă; 

Ø În cazul publicității online feedback-ul este mult mai rapid ca în celelalte cazuri de 

promovare, și se poate ajusta durata unei campanii în funcție de răspunsul primit de la 

consumatori; 

Ø Targetarea este și ea un avantaj, publicitatea pe Facebook oferind posibilități de targetare pe 

care nici o altă formă de publicitate nu le poate oferi. Oportunitatea acestui avantaj este 

faptul că se poate crea o campanie pe categorii de consumatori, de exemplu o campanie 

poate fi adresată unor utilizatori din anumite companii, de anumite naționalități, din regiuni 

geografice diferite, poate fi plasată la o anumită oră, pentru un anumit mod de comunicare 

(PC-uri, tablete, telefoane); 

Ø Se pot monitoriza serviciile care au cel mai mare succes prin rândul utilizatorilor. 

După cum putem observa, există numeroase avantaje ale publicității online, iar organizațiile 

din ziua de astăzi trebuie să țină cont și să aibă în vedere faptul că încet-încet totul va depinde de 

INTERNET, și deci ar trebui să utilizeze și această formă de promovare pentru a atrage cât mai 

mulți clienți. 

 

7.3.3 Cercetări în bazele de date internaționale 

În demersul nostru de a îndeplini misiunea de informare în domeniul Protecției Proprietății 

Intelectuale, o activitate de bază este reprezentată de cercetările în baze de date naționale și 

internaționale (a se vedea Anexa 12). 

Principalele baze de date internaționale pe care le utilizăm frecvent sunt: 
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Espacenet este o bază de date internațională care oferă acces gratuit la peste 50 de milioane 

de documente de brevet, esp@cenet tezaurizează progresul tehnic din 1836 până în prezent și este o 

marcă înregistrată a EPO. Serviciul oferit de EPO poate fi folosit pentru a urmări apariția de noi 

tehnologii dar și pentru a găsi noi soluții pentru problemele tehnice.  

Esp@cenet conține documente de brevet din întreaga lume, majoritatea fiind cereri de 

brevet, nu brevete acordate. De asemenea în baza de date pot fi găsite familii de brevete din care 

poate fi aflat dacă în alte țări există revendicări pentru brevete foarte asemănătoare, informații 

despre statutul juridic, dacă un brevet este sau nu în vigoare. 

Pentru îmbunătăţirea accesului la informaţiile conţinute în documentele de brevet, Oficiul 

European de Brevete în colaborare cu Google a dezvoltat o maşină de traducere de înaltă calitate 

care, în baza documentelor pereche şi a altor informaţii furnizate de către specialiştii Oficiului de 

Stat pentru Invenţii şi Mărci, face posibilă traducerea automată din limba engleză în limba română 

şi invers, a documentelor de brevet din baza de date Esp@cenet. 

Permiţând un acces facil la documentaţia de brevet în limba engleză, utilizarea acestui 

serviciu va duce la identificarea brevetelor relevante pentru proiectele de cercetare – dezvoltare - 

inovare din România şi de asemenea, prin raportarea directă la stadiul tehnicii mondiale, la creşterea 

calităţii brevetelor româneşti. 

Serviciul Patent Translate oferă astăzi traducerea documentelor de brevet din şi în engleză 

pentru 31 de limbi: bulgară, cehă, daneză, finlandeză, franceză, germană, greacă, islandeză, italiană, 

japoneză, maghiară, norvegiană, olandeză, poloneză, portugheză, română, slovacă, slovenă, 

spaniolă, suedeză.  

PATENTSCOPE®, care conține peste 7 milioane de documente de brevet multilingve și 

documentabile (o combinație de cereri internaționale de brevet și documente de brevet din colecțiile 

regionale și naționale). Baza de date reprezintă o importantă sursă de informatii pentru stabilirea 

"stadiului tehnicii” în toate domeniile și poate fi utilizată de către companii și inventatori individuali 

pentru înțelegerea gradului de competitivitate.  

TMview reprezintă un instrument de consultare online a bazelor de date în domeniul 

mărcilor. TMview oferă utilizatorilor, prin intermediul unui sistem centralizat, acces la platforma de 

date a tuturor statelor membre ale Uniunii Europene. TMview oferă informații privind mărcile 

înregistrate de WIPO, OHIM, și oficiile naționale. Baza de date TMview a devenit accesibilă, pe 13 

aprilie 2010, şi se dovedește a fi foarte populară pentru utilizatori. De atunci, a fost accesată de 

855.000 de vizitatori din 180 de ţări, utilizatorii din Spania, Germania şi Italia, fiind printre cei mai 

frecvenţi vizitatori ai paginii. Instrumentul este oferit gratuit utilizatorilor săi și are disponibilitate 

permanentă. Este actualizat zilnic de oficiile naționale și este disponibil în 22 de limbi. 
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TMview își găsește utilitatea pentru cercetări în domeniul mărcilor, pentru verificarea 

disponibilității unei denumiri de marcă. Profilul unei mărci, unei denumiri căutate este prezentat 

complet, sistemul este proiectat pentru a fi accestat în cadrul unor documentări complexe. Din 

datele oficiale rezultă că la ora actuală TMview oferă informații în legătură cu aproape 7,5 milioane 

de mărci, pentru care actualizarea zilnică revine în sarcina oficiilor naționale, iar extrasele din 

sistem pot fi folosite în proceduri de opoziție, pentru a dovedi valabilitatea unei mărci înregistrate 

sau a unei cereri de înregistrare anterioare, pentru a furniza dovada depunerii cererii sau înregistrării 

unei mărci anterioare. 

7.4 Informarea și promovarea activităților specifice Protecției Proprietății Intelectuale 

În susținerea activităţii SSAPPI de la ULBS și a Centrului PatLib din Sibiu prin realizarea 

unui Plan de activități de promovare sunt diseminare informaţii publice legate de Proprietatea 

Intelectuală. În procesul de disemniare a informațiilor au fost luate în calcul toate categoriile de 

public țintă, comunitate academică, comunitatea financiar – bancară, agenții economici, instituțiile 

publice (a se vedea Anexa 13).  

În funcție de interesele acestora am formulat informații specifice, comunicate legate de 

noutățile în domeniu, de participarea la conferințe. 

Serviciile de informare generală pe care le promovăm în domeniul PI vizează: 

• prezentarea în termeni comuni a domeniului;

• prezentarea legislației specifice domeniului solicitat de persoanele care doresc protejarea unui

drept de proprietate intelectuală;

• prezentarea serviciilor care pot fi oferite persoanelor care doresc protejarea unui drept de

proprietate intelectuală;

• identificarea celor mai bune soluții pentru înregistrarea unui drept de proprietate intelectuală;

• prezentarea de informări privind evoluțiile și noutățile legislative în domeniu;

• servicii de promovare a creațiilor prin târguri, expoziții, saloane naționale sau mondiale.

7.4.1 Prezentarea obiectivelor propuse în cadrul procesului de îmbunătățire a 

vizibilității pe plan național și internațional în domeniul PPI a ULBS 

Pe lângă acţiunile specifice desfăşurate am dezvoltat procupări în sensul derulării unor 

acţiuni de mediatizare şi informare. 

Astfel acordăm o mare importanţă mediatizării Saloanelor Naţionale şi Internaţionale, a 

Târgurilor şi Expoziţiilor Naţionale şi Internaţionale, a oportunităţilor existente pentru crearea de 
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Parteneriate în cadrul Expoziţiilor şi a Târgurilor de Inventică, crearea cadrului legal în cadrul 

Universităţii şi oferirea de consultanţă în acest domeniu. 

Ţinta acestui proces îl reprezintă informarea promptă a tuturor cadrelor didactice şi 

cercetătorilor din ULBS, dar şi colaboratorilor ULBS din mediul de afaceri asupra acestor 

oportunităţi, în măsura în care aceştia îşi exprimă şi interesul pentru aceste aspecte. 

Am acordat de asemenea atenţie actualizării informaţiilor de pe site-ul nostru şi am transmis 

periodic informaţii prin e-mail privind oportunităţile în domeniul Protecţiei Proprietăţii Intelectuale 

(http://ppi.ulbsibiu.ro). 

Materialele publicitare constând în pliante au reprezentat un bun mijloc al promovării 

activităților desfășurate iar în acest sens, cu sprijinul comunității bancare din județul Sibiu și a altor 

instituții ale administrației locale am reușit plasarea acestor mijloace promoționale în locațiile 

frecventate de publicul țintă. Pentru informarea comunității academice au fost organizate acțiuni de 

distribuire a pliantelor cu sprijinul studenților. (a se vedea Anexa 13 „Distribuirea în facultăți, 

Biblioteca ULBS, Biblioteca Astra, alte puncte de interes a afișelor și pliantelor”).  

 

7.4.2 Comunicate de presă și emisiuni radio 

Comunicatele de presă (a se vedea Anexa 14 „Comunicate de presă și emisiuni radio”) au 

reprezentat o formă specială de publicitate pentru activitatea desfășurată în cadrul SSAPPI de la 

ULBS și la Centrul PatLib din Sibiu. Costurile anunțurilor publicitare fiind considerabile, 

publicarea gratuită pe pagina oficială a ULBS sau prin preluarea comunicatelor de către agențiile 

sau instituțiile media a dus la diminuarea costurilor cu publicitatea. 

Principalele evenimente desfășurate anual au fost mediatizate, au fost prezentate publicului 

astfel încât fiecare informație să devină utilă. Au fost transmise comunicate de informare, 

comunicate invitaţie, comunicate de anunţare a evenimentelor, comunicate de reamintire, 

comunicate răspuns  în situațiile impuse. 

 

 7.4.3 Acțiuni de informare în domeniul PPI în rândul studenților, cadrelor didactice, 

mediului de afaceri  

Promovarea și Protecția Proprietății Intelectuale stimulează creșterea economică, apariția de 

noi ramuri de activitate, locuri de muncă și contribuie implicit la îmbunătățirea calității vieții. 

Dezvoltarea programelor de pregătire în domeniul Proprietății Intelectuale prin intermediul 

cooperării internaționale, contribuie la dezvoltarea nivelului de cunoaștere în domeniul educației, 

artei și științei, instituțiile implicate în aceste activități fiind pe deplin conștiente de importanța 

fundamentală a dezvoltării resurselor umane în scopul edificării unui sistem eficient al protecției 
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proprietății intelectuale, conștiente de beneficiile care decurg dintr-o cooperare mai strânsă pentru 

dezvoltarea resurselor umane în domeniul proprietății intelectuale. 

O preocupare frecventă a SSAPPI și Centrului PatLib din Sibiu a constituit-o organizarea de 

seminarii în vederea informării generale asupra domeniului PI (a se vedea Anexa 15 „Acțiuni de 

informare pentru studenți, cadre didactice și mediul de afaceri”). 

Temele abordate au fost puse sub titlul general ”Protecția Proprietății Intelectuale în mediul 

academic și de afaceri. Drepturi de proprietate intelectuală.Protecția dreptului de autor asupra 

operelor științifice în mediul universitar”. 

Seria de seminarii face parte din programul inițiat de Structura Suport Administrativă 

Protecția Proprietății Intelectuale și de Centrul PatLib din Sibiu cu menirea de a crește nivelul de 

informare în comunitatea academică în general și comunitatea studențească în particular cu privire 

la normele instituite în domeniul protecției operelor științifice și a drepturilor de autor.  

Studenților le-au fost prezentate principalele aspecte ale materiei drepturilor de autor și 

principalele bunuri de proprietate industrială și modalitățile prin care acestea pot fi puse sub 

protecție. De asemenea au beneficiat de o prezentare a evoluțiilor în domeniul PI de-a lungul 

istoriei.  

Expunerea sistemelor universale de citare, a stilurilor folosite de Universitățile din Europa 

Canada și SUA, de principalele academii a condus la un dialog constructiv și eficient legat de 

întocmirea bibliografiei, referințelor bibliografice în cadrul lucrărilor de licență. 

 La acțiunile de informare au participat deopotrivă cadre universitare cât și reprezentanți ai 

mediului de afaceri (de exemplu: BCR Sibiu, S.C. Compa S.A. Sibiu, Carpatica S.A. Sibiu, City 

Bank Sibiu, Volksbank Sibiu, BRD Sibiu, FNGCIMM Sfântul Gheorghe, CEC Bank Sibiu, Banca 

Transilvania Sibiu, S.C. LIXID PROJECT S.R.L. Sibiu, S.C. Variopack Romania S.R.L., S.C. 

Phonix Laser România).  

 

 7.4.4 Participarea la conferințe științifice 

 Activităţile pentru susţinerea şi promovarea SSAPPI de la ULBS și a Centrului PatLib din 

Sibiu au reprezentat o preocupare continuă a conducerii SSAPPI și a Centrului Patlib din Sibiu şi 

sunt prezentate sintetic în cele ce urmează:  

• pregătirea diverselor materiale (postere, afişe, pliante, prezentări) privind promovarea şi 

diseminarea serviciilor SSAPPI și a Centrului PatLib din Sibiu; 

• întreţinerea şi actualizarea periodică a paginii web de pe site-ul ULBS și a paginii Facebook;  
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• participarea la diverse manifestări academice organizate cu scopul de disemina și acumula  

informații (pentru mai multe detalii se va consulta Anexa 16); 

• Participarea la saloane naționale și internaționale (a se vedea Anexa 17); 

• Organizarea și participare anuală la Conferință Internațională organizată împreună cu WIPO 

și OSIM (a se vedea Anexa 18); 

• Participarea la Conferințele PatLib (a se veda Anexa 19). 

 

 7.5 Proiecte de cercetare în domeniul PI 
 Activitatea SSAPPI și a Centrului PatLib din Sibiu s-a făcut resimțită și în cadrul proiectelor 

de cercetare cum a fost proiectul EVLIA, un proiect european destinat IMM-urilor din zona SEE, în 

scopul valorificării activelor de proprietate intelectuală în negocierile pentru finanţare (pentru mai 

multe detalii a se vedea Anexa 20). 

 Continuarea proiectului european de cercetare EVLIA s-a realizat și la nivel local SSAPPI și 

Centrul PatLib din Sibiu remarcându-se în mediul de afaceri din zona Sibiului prin acțiuni ce au 

avut ca scop continuarea demersului promovat în cadrul proiectului EVLIA (pentru mai multe 

detalii se poate consulta Anexa 21). 

 

 7.6 Proceduri operaționale  
Documentele sistemului de management integrat în cadrul Structurii Suport Administrative 

Protecția Proprietății Intelectuale și a Centrului PatLib din Sibiu sunt bazate pe următoarele 

proceduri operaționale ce se regăsesc site-ul ULBS  (http://ppi.ulbsibiu.ro):  

1. Procedură operațională privind operațiunile de înregistrare și gestionare a documentelor și 

activităților din cadrul Structurii Suport Administrative Protecția Proprietății Intelectuale -

PO-ULBS-SAPPI-01 

2. Procedură operațională privind operațiunile de înregistrare și gestionare a documentelor și 

activităților din cadrul Structurii Suport Administrative Protecția Proprietății Intelectuale în 

domeniul brevetelor de invenție și modelelor de utilitate -PO-ULBS-SAPPI-02 

3. Procedură operațională privind operațiunile de înregistrare și gestionare a documentelor și 

activităților din cadrul Structurii Suport Administrative Protecția Proprietății Intelectuale în 

domeniul desenelor și modelelor industriale -PO-ULBS-SAPPI-03 

4. Procedură operațională privind operațiunile de înregistrare  și gestionare a documentelor și 

activităților din cadrul Structurii Suport Administrative Protecția Proprietății Intelectuale în 

domeniul  topografiilor produselor semiconductoare -PO-ULBS-SAPPI-04 
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5. Procedură operaţională privind operaţiunile de înregistrare şi gestionare a documentelor și

activităţilor în domeniul înregistrării mărcilor, indicațiilor geografice și mărcilor

comunitare-PO-ULBS-SAPPI-007

6. Procedură operațională privind premierea prin intermediul Structurii Suport Administrative

Protecția Proprietății Intelectuale a activității de inovare desfășurate în cadrul -PO-ULBS-

SAPPI-05

7. Procedură operațională privind protecția proprietății intelectuale, asigurarea respectării

dreptului de autor, protejarea operelor științifice în mediul academic ULBS PO- ULBS-

SAPPI-06

8. Procedură operațională privind operațiunile de înregistrare și gestionare a documentelor și

activităților din cadrul Centrului European PATLIB SIBIU PO-ULBS-PATLIB SIBIU-01

9. Procedură operațională privind operațiunile de înregistrare și gestionare a documentelor și

activităților din cadrul Centrului European PATLIB SIBIU în domeniul brevetelor de

invenție și modelelor de utilitate PO-ULBS-PATLIB SIBIU-02

10. Procedură operațională privind operațiunile de înregistrare și gestionare a documentelor și

activităților din cadrul Centrului European PATLIB SIBIU în domeniul desenelor și

modelelor industriale PO-ULBS-PATLIB SIBIU-03

11. Procedură operațională privind operațiunile de înregistrare și gestionare a documentelor și

activităților din cadrul Centrului European PATLIB SIBIU în domeniul topografiilor

produselor semiconductoare PO-ULBS-PATLIB SIBIU-04

12. Procedură operațională privind operațiunile de înregistrare și gestionare a documentelor și

activităților din cadrul Centrului European PATLIB SIBIU în domeniul mărcilor PO-ULBS-

PATLIB SIBIU-05

13. Procedură privind activitățile de consultanță acordate în cadrul Structurii Suport -

Administrative Protecția Proprietății Intelectuale din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din

Sibiu ȘI Centrului PATLIB Sibiu.

14. Procedură operațională privind regimul invenției de serviciu și a drepturilor de proprietate

intelectuală create de angajați în cadrul Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu.

Procedurile au fost elaborate la nivelul Structurii Suport Administrative Protecția

Proprietății Intelectuale și la nivelul Centrului PatLib din Sibiu, au fost aprobate în Senatul ULBS și 

au fost diseminate în cadrul comunității academice și la OSIM.  
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8. Consiliul științific

În contextul actual în care strategiile în domeniul Protecției Proprietății Intelectuale sunt 

conturate și validate de către  consilierii în PI și de către cei care veghează la bunul mers al ULBS, 

se cuvine ca în anul 2016 să punem bazele unui Consiliu științific în domeniul PPI. 

Așadar vom realiza demersurile necesare pentru o astfel de procedură în sensul de a pune 

bazele unei analize atente prezente și viitoare pentru activitatea de propunere a viitoarelor drepturi 

de proprietate intelectuală ce urmează a fi înregistrate la organismele abilitate din țară și străinătate. 

Consiliul științific în domeniul PPI de la ULBS va fi mandatat să poată decide ce propuneri 

de cereri de brevete de invenție pot merge mai departe spre a fi înregistrate și ce alte drepturi de PI 

își pot urma cursul spre a putea primi acceptul celor îndreptățiți (examinatori în procesul de 

examinare preliminară și de fond) de la OSIM, EPO, OHIM și ORDA. 

Propunem un astfel de demers în vederea îmbunătățirii activității în domeniul PPI la ULBS 

prin intermediul SSAPPI și prin intermediul Centrului PatLib din Sibiu. Membri propuși într-un 

astfel de consiliu vor fi profesori și conferențiari universitari de la ULBS cu state vechi în domeniul 

PPI dar și specialiști având calități specifice domeniul abordat. 

Trebuie scos în evidență că Procedurile operaționale existente în cadrul SSAPPI și la 

Centrul PatLib din Sibiu (14 la număr) vor fi respectate și aplicate de Consiliul științific în 

domeniul PPI. 

Demersul va fi implementat în anul 2016 imediat ce va fi aprobat de Rectorul ULBS. 
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9. Beneficii

Tabelul 2. Beneficii aduse ULBS 
Nr.crt. Anul Beneficii de 

ordin financiar 
Beneficii de ordin “capital imagine” 6 

Consultanță 
mărci 

Cercetare 
documentară 
brevete  
(primară) 

Cercetare 
documentară 
brevete 
(de specialitate) 

Apariții în presa scrisă Pagină 
online de 
socializare 

Newsletter Comunicate de 
presă preluate 
de pe site-ul 
ULBS 

1 2012 Proiectul EVLIA 

decembrie 2012 – 

decembrie 2014 =  

92 250 euro 

1300  lei * 15 

= 195000 lei 

4000 lei * 10 = 

40000 lei 

6000 lei * 3 = 
18000 lei 

12  
din care au fost 
preluate de către 
presa scrisă 3 

5 * 2072 lei = 

10360 lei  

- 

2 2013 1300 lei * 13 

= 16900 lei 

4000 lei * 24 = 

96000 lei 

6000 lei * 8 = 
48000 lei 

12 din care au fost 
preluate de către 
presa scrisă 6 

19 * 2072 lei = 

39368 lei 

- 

3 2014 1300 lei * 18 

= 23400 lei 

4000 lei * 6 = 

24000 lei 

6000 lei * 2 = 
12000 lei 

12 din care au fost 
preluate de către 
presa scrisă 7 

7 * 2072 lei = 

14504 lei  

- 

4 2015 1300 lei * 11 

= 14300 lei 

4000 lei * 10 = 

40000 lei 

6000 lei * 3 = 
18000 lei 

12 din care au fost 
preluate de către 
presa scrisă 4 

12* 2072 lei = 

24864 lei 

8000 lei 

Total 417864,8250 lei7 249600 lei 200000 lei 96000 lei (3+6+7+4)*1500 lei 
= 41500 lei 

89096 lei 8000 lei 

6 Prin prisma faptului că sumele respective nu au intrat în conturile ULBS, valorificarea acestora se traduce făcându-se referire la contribuția la imaginea Universității Lucian Blaga 
din Sibiu în spațiul economic. 
7 Calculat la cursul BNR din decembrie 2013, 1 euro = 4.5297 lei -  http://cursbnr.clubafaceri.ro/arhiva/2013-12-all/ 
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În piața din România onorariile firmelor care se ocupă de înregistrarea mărcilor variază de 

la 600 până la 1300 lei. La unele firme, acest onorariu poate crește în funcție de caracteristicile 

mărcii, număr de clase, verbală/color/alb-negru, țara sau zona unde se oferă protecția. Astfel, 

onorariul poate ajunge să depășească câteva mii de lei.8  

În ceea ce privește cercetarea documentară în domeniul brevetelor de invenție tarifele 

variază începând de la 4000 lei, iar aici lucrurile pot fi mult detaliate.  

Din punct de vedere al publicității, costurile sunt mari, difuzarea unei reclame pe TV 

ajungând până 3500 Euro sau mai mult în funcție de intervalul orar și frecvența difuzării și punctul 

de raiting. Publicitatea în presa scrisă poate fi privită ca o alternativă dacă se iau în considerare 

ziarele locale care au tarife relativ acceptabile comparativ cu ziarele și revistele consacrate.  

     Tabelul 3. Tarifele publicității scrise 

 

O pagină 
 
 

Jumătate de 
pagină 
 

Un sfert de 
pagină 
 

Gazeta Sporturilor 8.700 lei 5.700 lei 3.400 lei 

Romania Libera 7.800 lei 4.300 lei 3.000 lei 

Jurnalul National 7.700 lei 4.650 lei 2.800 lei 

Ziarul Financiar 6.500 lei 4.350 lei 2.750 lei 

Adevarul 6.100 lei 4.200 lei 2.300 lei 

Evenimentul Zilei 6.100 lei 3.850 lei 2.200 lei 

PRO Sport 6.000 lei 4.000 lei 2.300 lei 

Financiarul 5.800 lei 3.200 lei 1.600 lei 

Click 5.750 lei 4.000 lei 2.300 lei 

Libertatea 4.900 lei 3.400 lei 2.100 lei 

Gandul 4.750 lei 2.750 lei 1.600 lei 

                Sursa: BRAT9 

O altă posibilitate de publicitate poate fi considerată reclama online care folosește media 

online (pagini web, newsletter, e-mail) pentru a transmite un mesaj către audiența dorită. Printre 

avantajele publicității online se numără țintirea (targetarea) mai bună (ore, zone geografice, număr 

de afișări pe uitilizator) a clientelei dorite, posibilitatea de a oferi informații mai multe și 

posibilitatea de a interacționa dinamic cu potențialul client. În prezent, pe piața de publicitate online 

																																																													
8 http://www.inregistraremarca.pro/cat-ne-costa-sa-inregistram-o-marca-la-osim/ - accesat la 12 decembrie 2015. 
9 http://www.brat.ro/audit-tiraje/ratecards - accesat la 12 decembrie 2015. 
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din România, prețurile variază între 10 și 30 de euro pe CPM, însă acestea sunt doar tarifele de 

strigare. 

Există trei moduri de a achiziționa publicitatea online: CPM (Cost per Mille), CPC (Cost per 

Click) și CPA (Cost per Action). 

• CPM - Cost Per Mille - cunoscut și sub denumirea de Cost per Impression. Publicitatea se

achiziționează la număr de afișări: 1 CPM = costul pentru 1.000 de afișări. Preturile pe Bursa de 

Reclama pornesc de la 0,5 euro/CPM și se stabilesc prin licitații (informatizate), în funcție de 

raportul dintre cererea și oferta la momentul respectiv. 

• CPC - Cost Per Click. Publicitatea se achiziționează după numărul de clicuri care se fac pe o

reclamă. Cel mai cunoscut exemplu este publicitatea pe motorul de căutare Google, care vinde 

publicitate pe click. 

După cum se  poate observa în tabelul în care sunt prezentate beneficiile și costurile, mediile 

în care se acționează la nivel de SSAPPI sunt atât online cât și offline dar din lipsa unui buget 

special dedicat promovării investițiile din punct de vedere al resurselor financiare sunt limitate. 

Rolul acestui capitol este de a scoate în evidență efortul făcut de cei trei membrii ai SSAPPI 

de la ULBS și ai Centrului PatLib din Sibiu spre a aduce beneficii de ordin material dar și de 

imagine pentru ULBS. 

Se precizează clar aici că imaginea pe care o promovăm în acest domeniu încă din anul 2002 

este o imagine de tip școală, o imagine de tip organizație care învață lucru care a condus, conform 

recunoașterii OSIM, EPO și WIPO, la considerarea astăzi (2016) a ULBS drept o universitate 

dinamică și recunoscută în domeniul PPI național și internațional, o universitate care a crescut încet 

și constant după anul 2002 aplicând conceptul de îmbunătățire continuă.  

Ca orice demers acesta este presărat cu bune și cu mai puțin bune, dat pentru a putea îmbina 

indicatorii calitativi cu cei cantitativi este nevoie de multă muncă, de mult efort, de susținere, de 

colaborare și de mai multă perseverență din partea tuturor părților interesate.  

Acest raport se încheie cu mulțumirile adresate Conducerii ULBS pentru viziunea pozitivă și 

pentru susținerea acordată în perioada 2012-2016. 

Se cuvine la final și o vorbă de bine îndreptată către toți colaboratorii noștri apropiați în 

domeniul PPI de la OSIM, EPO, WIPO, OHIM și ORDA cât și colaboratorilor din mediul academic 

și de afaceri.  
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Anexa 1. Organigrama 

Figura 1.1 Organigrama 

Observație: Funcția de Coordonator (Prof. univ. dr. ing. Constantin OPREAN) și cea de Director 

(Prof. univ. dr. ing. dr. ec. Mihail Țîțu) la Centrul PatLib din Sibiu, sunt acordate de EPO 

(European Patent Office) și implicit de OSIM (Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci).  

Coordonator SSAPPI; 
 Director Centrul PatLib din 

Sibiu 
Mihail Aurel ȚÎȚU 

Studii Doctorale în Inginerie Industrială 
Studii Doctorale în Economie - 
Management  
Specializarea: Inginer (5 ani) și 
Economist (4 ani)  
Vechime în SSAPPI: 14 ani 
Vechime în ULBS: 21 ani 

Administrator Patrimoniu S 1 
Daniela Maria FLUCSĂ 

Studii: Doctorale în domeniul Economie 

- Management  

Specializarea: Jurist  

Vechime în SSAPPI: 5 ani   

Vechime în ULBS: 12 ani 

Administrator Patrimoniu SSD 
Andreea Simina RĂULEA 

Studii: Licență în Științe economice și 

Master în domeniul Inginerie și 

Management 

Specializarea: Economist 

Vechime în SSAPPI: 1 an 

Vechime în ULBS: 1 an 
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Anexa 2. Fișele de post ale membrilor aflați în organigrama SSAPPI 

UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” SIBIU 
DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRATIVĂ 

     Aprobat, 
Prof. univ. dr. ing. Ioan BONDREA 

FIŞA   POSTULUI  

Anexă la contractul de muncă al doamnei / domnului:  Mihail Aurel ȚÎȚU 

DENUMIRE POST:  Sef Birou Protecţia Proprietăţii Intelectuale 
DEPARTAMENT: Protecţia Proprietăţii Intelectuale 
GRADUL PROFESIONAL AL OCUPANTULUI   POSTULUI: Sef Birou 
NIVELUL POSTULUI: de conducere şi coordonare 

CERINŢE: 
1. STUDII DE BAZĂ: studii superioare
2. EXPERIENŢĂ : 11 ani în domeniul Protecției Proprietății Intelectuale
3. CUNOŞTINŢE NECESARE :

- legislative privind: Statutul cadrului didactic; Legea învăţământului nr 1/2011; Legislaţia 
privind Protecţia Proprietăţii Intelectuale; Planul strategic al ULBS; Carta ULBS; Regulamentul 
activităţii de Protecţie a Proprietăţii Intelectuale a ULBS şi Regulamentul Departamentului 
Protecţia Proprietăţii Intelectuale ULBS; cunoștințe cu privire la sistemele procedurale de acordare 
a drepturilor de PI; cunoștințe privind valorificarea activelor intangibile 

- cunoștințe în domeniul managementului; 
- cunoaşterea unei limbi străine; 
4. ABILITĂŢI ŞI DEPRINDERI :
- de comunicare; 
- de colaborare; 
- de organizare; 
- rigurozitate şi eficienţă în îndeplinirea activităţilor; 
- discreţie, tact şi diplomaţie privind păstrarea confidenţialităţii; 
-  lucrul în echipă 
5. AUTORIZAŢII SPECIALE : training-uri realizate la invitatția Oficiului de Stat pentru

Invenții și Mărci, a Oficiul European de Brevete și a Organizației Mondiale pentru Proprietate 
Intelectuală. 

DESCRIEREA POSTULUI: 
Coordonează structura, propune și aplică strategiile pentru promovarea protecției proprietății 

intelectuale în ULBS, promovează și aplică integrarea în rețele internaționale a proprietății 
intelectuale, asigură un management performant în domeniul protecției proprietății intelectuale în 
ULBS și promovează universitatea și Centrul PatLib din Sibiu la nivel național și internațional. 

DESCRIEREA ATRIBUŢIILOR CORESPUNZĂTOARE  POSTULUI: 
1. Promovarea la nivel instituţional a importanţei Protecţiei Proprietăţii Intelectuale;

promovarea şi sprijinirea ideilor şi rezultatelor obţinute din contractele de cercetare
ştiinţifică la Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu;

2. Protecţia formelor comune de proprietate industrială și a dreptului de autor;
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3. Managementul Protecţiei Proprietăţii Intelectuale - abordare sistemică, promovarea şi
respectarea drepturilor de Proprietate Intelectuală, Jurisprudenţa în domeniul Proprietăţii
Intelectuale;

4. Promovarea la nivel instituţional a inovării, promovarea şi susţinerea Protecţiei Proprietăţii
Intelectuale în străinătate;

5. Asigurarea de consultanţă la nivelul Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu în domeniul
Protecției Proprietăţii Intelectuale – legislaţie la zi în domeniu, corelare documentație
tehnică cu documentele finale care se depun la OSIM, EPO, WIPO;

6. Promovarea instrumentelor juridice de combatere a fenomenelor de contrafacere (a
contrafacerii);

7. Promovarea calităţii în domeniul Protecţiei Proprietăţii Intelectuale corelată cu
modernizarea şi eficientizarea bazei materiale din universitate;

8. Dezvoltarea cooperării internaţionale;
9. Promovarea transparenţei pentru dezvoltarea unui climat de încredere şi cooperare în  ULBS

care să aibă la bază decizia bazată pe fapte;
10. Promovarea principiilor managementului calității pentru eficientizarea activităților în

domeniul Protecției Proprietății Intelectuale în ULBS;
11. Realizarea unei evaluări anuale a rezultatelor obţinute în domeniul Proprietății Intelectuale

de către membri comunităţii academice sibiene de la ULBS;
12. Promovarea conceptului de apărare a drepturilor de proprietate intelectuală la Universitatea

"Lucian Blaga" din Sibiu;
13. Aplicarea Procedurilor Operaționale promovate de către structura specializată și care se

referă la domeniul Protecției Proprietății Intelectuale;
14. Sprijin în punerea în practică a brevetelor de invenţii, având ca titular Universitatea “Lucian

Blaga” Sibiu prin colaborare cu mediul economic şi de afaceri;
15. Asigură raportarea anuală a portofoliului de drepturi de PI ale Universităţii “ Lucian Blaga”

din Sibiu şi a stadiului lor privind protecţia;
16. Asigură creşterea numărului de cereri de drepturi de protecție cu titular ULBS;
17. Promovează Protecţia Proprietăţii Intelectuale în rândul studenţilor, masteranzilor și

doctoranzilor prin dobândirea deprinderilor necesare în vederea cointeresării acestora;
18. Elaborează strategii destinate protecţiei proprietăţii intelectuale, strategii pentru promovarea

inventatorilor din mediul academic sibian;
19. Colaborează cu conducerile facultăţilor şi cu celelalte structuri ale ULBS în vederea

realizării procedurilor de înregistrare a drepturilor comune de PI titular ULBS și colaborează
cu structurile din ULBS interesate de promovare Know-how;

20. Organizează evenimente ştiinţiifice, traininguri şi sesiuni de instruire şi informare în
domeniul proprietăţii intelectuale în parteneriat cu instituţii publice, cu mediul de afaceri, cu
alte organizaţii ale societăţii civile;

21. Urmăreşte modul de realizare a acordurilor cu instituţiile partenere în domeniul  protecţiei
proprietății intelectuale;

22. Asigură derularea parteneriatelor dintre conducerea universităţii şi instituţiile publice cu
responsabilităţi şi obiect de activitate în domeniul protecţiei intelectuale;

23. Reprezintă (participă efectiv) Universitatea Lucian Blaga din Sibiu la toate saloanele și
târgurile naționale și internaţionale, evenimente ştiinţifice, seminarii, conferinţe care au ca
obiect promovarea protecţiei intelectuale și implicit promovarea ULBS;

24. Analizează propunerile de drepturi comune de PI, sesizările, contestaţiile, notificările, titular
ULBS;

25. Iniţiază şi realizează studii privind cunoaşterea drepturilor privind proprietatea intelectuală
atât în rândul studenţilor cât si în rândul comunităţii academice;

26. Initiază demersurile și  asigură documentaţia necesară introducerii în curricula universitară,
în  toate facultăţile, a unor discipline de studiu în domeniul PI;

27. Coordonează Newsletter-ul în domeniul PPI.
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RESPONSABILITĂŢI: 
1. Răspunde de efectuarea corectă şi în termen a lucrărilor ce-i revin prin atribuţiile de

serviciu;
2. Răspunde pentru imaginea pe care o creează în calitatea sa de persoană de reprezentare a

unui cadru de conducerea a ULBS;
3. Răspunde pentru păstrarea confidenţialităţii datelor la care are acces şi a secretului de

serviciu conform angajamentului asumat;
4. Răspunde de bunul mers al departamentului pe care îl conduce și îl coordonează.

RELAŢII: 
1. DE COLABORARE

1.1 EXTERNE: Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, Oficiul Român pentru Drepturi de 
Autor, Organizația Mondială pentru Proprietate Intelectuală, Oficiul European de Brevete, Oficiul 
pentru Armonizare în cadrul Pietei Interne, instituţii publice, ONG-uri, organizaţii studenţeşti, alte 
instituţii. 

1.2 INTERNE: cu toate facultăţile din ULBS, cu toate departamentele din ULBS, cu toate 
compartimentele şi serviciile Direcţiei Generale Administrative a ULBS, cu centrele de cercetare 
acreditate din ULBS 

2. IERARHICE:
               2.1 Este subordonat Prorectorului de care apartine. 
               2.2 Are în subordine angajatii Biroului Protectiei Proprietatii Intelectuale. 

Este înlocuit de:  - 
Înlocuieşte pe: -  

Titular  post Prorector Avizat Serviciu SRU 
Nume Prof. univ. dr. ing. și dr. 

ec. Mihail Aurel ȚÎȚU 
Prof. univ. dr. ing. Claudiu 
Vasile KIFOR 

Cristina ARSENIU 

Data 09.12.2015 09.12.2015 09.12.2015 

Semnătura 

Revizia 
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UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” SIBIU 
DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRATIVĂ  
   

     Aprobat, 
            Prof. univ. dr. ing. Ioan BONDREA 
 
 

FIŞA   POSTULUI  
 
Anexă la contractul de muncă al doamnei / domnului:  Daniela Maria FLUCSĂ 
 
DENUMIRE POST: Administrator patrimoniu 
DEPARTAMENT Birou Protecţia Proprietăţii Intelectuale 
GRADUL PROFESIONAL AL OCUPANTULUI POSTULUI:  S1 
NIVELUL POSTULUI: de execuţie 
 
CERINŢE: 

1. STUDII DE BAZĂ:  - studii superioare 
2. EXPERIENŢĂ: - 5 ani în domeniu 
3. CUNOŞTINŢE NECESARE: 

- legislative privind: Statutul cadrului didactic; Legea învăţământului nr 
1/2011; Legislaţia privind Protecţia Proprietăţii Intelectuale; Planul 
strategic al ULBS; Carta ULBS; Regulamentul activităţii de Protecţie a 
Proprietăţii Intelectuale a ULBS şi Regulamentul Departamentului 
Protecţia Proprietăţii Intelectuale ULBS; 

- cunoaşterea unei limbi străine engleză / germană / franceză scris şi vorbit 
- cunoștințe privind utilizarea sistemelor de calcul respectiv a unor softuri 
necesare în cadrul structurii (cunoaște la nivel avansat: Microsoft Office, 
Corel Draw, Adobe Photoshop) 
- cunoștințe în domeniul managementului comunicării. 

                4.   ABILITĂŢI ŞI DEPRINDERI:  
- de comunicare, 
- de colaborare, 
- de organizare, 
- rigurozitate şi eficienţă în îndeplinirea activităţilor, 
- discreţie, tact şi diplomaţie privind păstrarea confidenţialităţii  

                 5.  AUTORIZAŢII SPECIALE:     NU ESTE CAZUL 
 
DESCRIEREA POSTULUI: 
Contribuie la asigurarea activităților în domeniul protecției proprietăţii intelectuale, asigură 
sprijin pentru implementarea de strategii destinate protecţiei proprietăţii intelectuale, a 
promovării inventatorilor din mediul sibian, asigură suport și consultanță în domeniul 
Protecției Proprietății Intelectuale. 
 
DESCRIEREA ATRIBUŢIILOR CORESPUNZĂTOARE POSTULUI: 

1. Asigură consultanţă în domeniul proprietăţii industriale şi a drepturilor de autor ca 
domenii principale ale PPI. 

2. Contribuie şi participă la implementarea strategiei în vederea promovării domeniului 
PPI şi a previziunilor anuale în domeniul inovării. 

3. Colaborează cu conducerile facultăţilor şi cu celelalte structuri ale ULBS în vederea 
realizării procedurilor de înregistrare a drepturilor de PI. 

4. Oferă suport pentru întocmirea dosarelor de înregistrare a tuturor formelor comune de 
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PI. 
5. Administrează bunurile de PI în sensul stabilirii interesului asupra acestora în raport cu 

realitățile de pe piețele specifice. 
6. Realizează cercetări documentare în baze de date naționale și internaționale în vederea 

estimării valorilor pe  piață a bunurilor de proprietate intelectuală. 
7. Participă la promovarea drepturilor de PI ale ULBS SIBIU în plan local și național. 
8. Oferă informaţii privind  domeniul PPI, promovarea acestuia prin orice mijloace de 

informare publică – presă scrisă, radio, televiziune, prin editarea de ghiduri 
informative. 

9. Asigură prezenţa mediatică în plan local şi naţional. Colaborează la transmiterea 
comunicatelor de presă instituţiilor de presă locală şi centrală în vederea garantării 
transparenţei activităţii  structurii, transmite mesaje comunităţii. 

10. Monitorizează  şi păstrează evidenţa informaţiilor în domeniul PPI în plan intern şi 
internaţional cu consultarea site-urilor OMPI, EPO, ORDA, OSIM, etc. 

11. Contribuie la conceperea și editarea periodică newsletter-ului structurii şi îl distribuie 
în vederea asigurării colaborării cu mediul economic de afaceri, ştiinţific si  academic. 

12. Contribuie la asigurarea managementului organizării evenimentelor importante, 
asigură realizarea şi conceperea materialelor legate de aceste evenimente. 

13. Organizează sesiuni de prezentare a domeniului PPI şi a drepturilor care pot fi puse 
sub protecţie, la sediul ULBS sau la sediul agenţilor economici, în vederea stimulării 
interesului pentru identificarea si protejarea  produselor de PPI. 

14. Asigură actualizarea  materialelor informative ale structurii. 
15. Organizează evenimente ştiinţiifice, saloane, seminarii, workshop-uri, traininguri şi 

sesiuni de instruire şi informare în domeniul PPI în parteneriat cu instituţii publice, cu 
mediul de afaceri, cu alte organizaţii ale societăţii civile. 

16. Urmăreşte modul de realizare a acordurilor cu instituţiile partenere în domeniul PPI. 
17. Contribuie la asigurarea și derularea parteneriatelor dintre conducerea universităţii şi 

instituţiile publice cu responsabilităţi şi obiect de activitate în domeniul PPI. 
18. Analizează propunerile formelor comune de PI, cererile, sesizările, contestaţiile, 

notificările formulate pentru protejare. 
19. Întocmește și administrează documentația pentru înregistrarea bunurilor de proprietate 

intelectuală asigurând respectarea cadrului juridic în acord cu legislația în domeniul PI. 
20. Propune şi participă la realizarea de studii privind cunoaşterea drepturilor de PI atât în 

rândul studenţilor cât si în rândul comunităţii academice. 
21. Participă la promovarea activităţilor şi serviciilor oferite de centrul PATLIB Sibiu prin 

intermediul rețelei INTERNET. 
22. Comunică cu Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, Oficiul Român de Drepturi de 

Autor, Oficiul European de Brevete, Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale, 
etc, în vederea realizării unor sarcini primite de la șeful direct în limitele de 
competență stabilite de către acesta. 

 
RESPONSABILITĂŢI: 

5. Răspunde de efectuarea corectă şi la termen a lucrărilor ce-i revin prin atribuţiile de 
serviciu. 

6. Răspunde pentru păstrarea confidenţialităţii datelor la care are acces şi a secretului de 
serviciu conform angajamentului asumat.   

7. Răspunde pentru exactitatea, corectitudinea şi promptitudinea datelor transmise. 
8. Răspunde de respectarea prevederilor Regulamentului de Ordine Interioară. 
Nerespectarea cadrului legislativ de desfăşurare a activităţii, a atribuţiunilor de serviciu, 
precum şi a prevederilor Regulamentului de Ordine Interioară, atrage după sine 
sancţionarea conform Regulamentului de Ordine Interioară şi a prevederilor legale în 
vigoare.     
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RELAŢII: 
1. DE COLABORARE:

1.1 EXTERNE: instituţii publice, agenţi economici, ONG-uri, organizaţii studenţeşti, 
alte instituţii. 

1.2 INTERNE: cu toate facultăţile, cu departamentele ULBS, cu toate 
compartimentele şi serviciile Direcţiei Generale Administrative. 

2. IERARHICE:
      2.1. Este subordonat Şefului Biroului Protecţia Proprietăţii Intelectuale 

Este înlocuit de: 
Înlocuieşte pe: 

Titular post Şef Birou DPPI Avizat 
Serviciu SRU 

Nume Daniela Maria FLUCSĂ Prof. univ. dr. ing. și dr. 
ec.-mg. Mihail Aurel 
ȚÎȚU 

Cristina ARSENIU 

Data  07.01.2016. 07.01.2016. 07.01.2016. 

Semnatura 

Revizia 



47 

UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” SIBIU 
DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRATIVĂ 

        Aprobat, 
        Prof. univ. dr. ing. Ioan BONDREA 

FIŞA   POSTULUI 

Anexă la contractul de muncă al doamnei / domnului:  Andreea Simina RĂULEA 

DENUMIRE POST: Administrator patrimoniu 
DEPARTAMENT Birou Protecţia Proprietăţii Intelectuale 
GRADUL PROFESIONAL AL OCUPANTULUI POSTULUI: 
NIVELUL POSTULUI: de execuţie 

CERINŢE: 
4. STUDII DE BAZĂ:  - studii superioare
5. EXPERIENŢĂ: 1 an în domeniul Protecției Proprietății Intelectuale
6. CUNOŞTINŢE NECESARE:

- legislative privind: Statutul cadrului didactic; Legea învăţământului nr 
1/2011; Legislaţia privind Protecţia Proprietăţii Intelectuale; Planul strategic 
al ULBS; Carta ULBS; Regulamentul activităţii de Protecţie a Proprietăţii 
Intelectuale a ULBS şi Regulamentul Departamentului Protecţia Proprietăţii 
Intelectuale ULBS; 

- cunoaşterea unei limbi străine engleză / germană / franceză scris şi vorbit 
- cunoștințe privind utilizarea sistemelor de calcul respectiv a unor softuri 
necesare în cadrul structurii (de exemplu: Microsoft Office, Corel Draw, Adobe 
Photoshop, Adobe Acrobat, etc) 
- cunoștințe în domeniul managementului. 

4. ABILITĂŢI ŞI DEPRINDERI:
- de comunicare, 
- de colaborare, 
- de organizare, 
- rigurozitate şi eficienţă în îndeplinirea activităţilor, 
- discreţie, tact şi diplomaţie privind păstrarea confidenţialităţii 

5. AUTORIZAŢII SPECIALE:

DESCRIEREA POSTULUI: 
Contribuie la asigurarea managementului performant în domeniul protecției proprietăţii 
intelectuale, asigură sprijin pentru  propunerea de strategii destinate protecţiei proprietăţii 
intelectuale, a protejării şi promovării inventatorilor din mediul academic sibian, asigura suport si 
consultanta in domeniul Protecției Proprietății Intelectuale. 

DESCRIEREA ATRIBUŢIILOR CORESPUNZĂTOARE POSTULUI: 
1. Asigură consultanţă în domeniul proprietăţii industriale şi a drepturilor de autor ca

domenii principale ale PPI. 
2. Contribuie şi participă la întocmirea strategiei în vederea promovării domeniului PPI şi a

previziunilor anuale în domeniul inovării. 
3. Colaborează cu conducerile facultăţilor şi cu celelalte structuri ale ULBS în vederea

realizării procedurilor de înregistrare a drepturilor de PI. 
4. Oferă suport pentru întocmirea dosarelor de înregistrare a tuturor formelor comune de PI.
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5. Oferă informaţii privind  domeniul PPI, promovarea acestuia prin orice mijloace de
informare publică – presă scrisă, radio, televiziune, prin editarea de ghiduri informative.

6. Asigură prezenţa mediatică a  structurii în plan local şi naţional. Colaborează la
transmiterea comunicatelor de presă instituţiilor de presă locală şi centrală în vederea
garantării transparenţei activităţii  structurii, transmite mesaje comunităţii.

7. Monitorizează  şi păstrează evidenţa informaţiilor în domeniul PPI în plan intern şi
internaţional cu consultarea site-urilor OMPI, OEB, ORDA, OSIM, etc.

8. Contribuie la conceperea și editarea periodică newsletter-ului structurii şi îl distribuie în
vederea asigurării colaborării cu mediul economic de afaceri, ştiinţific si  academic.

9. Contribuie la asigurarea managementului organizării evenimentelor importante, asigură
realizarea şi conceperea materialelor legate de aceste evenimente.

10. Organizează sesiuni de prezentare a domeniului PPI şi a drepturilor care pot fi puse sub
protecţie, la sediul ULBS sau la sediul agenţilor economici, în vederea stimulării
interesului pentru identificarea si protejarea  produselor de PPI.

11. Susţinere de cursuri și seminarii de informare în domeniul PPI.
12. Asigură actualizarea  materialelor informative ale structurii.
13. Organizează evenimente ştiinţiifice, traininguri şi sesiuni de instruire şi informare în

domeniul PPI în parteneriat cu instituţii publice, cu mediul de afaceri, cu alte organizaţii
ale societăţii civile.

14. Urmăreşte modul de realizare a acordurilor cu instituţiile partenere în domeniul PPI.
15. Contribuie la asigurarea și derularea parteneriatelor dintre conducerea universităţii şi

instituţiile publice cu responsabilităţi şi obiect de activitate în domeniul PPI.
16. Analizează propunerile ale formelor comune de PI, cererile, sesizările, contestaţiile,

notificările formulate pentru protejare.
17. Propune şi participă la realizarea de studii privind cunoaşterea drepturilor de PI atât în

rândul studenţilor cât si în rândul comunităţii academice.
18. Participă la promovarea activităţilor şi serviciilor oferite de centrul PATLIB Sibiu prin

intermediul rețelei INTERNET.
19. Comunică cu Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, Oficiul Român de Drepturi de

Autor, Oficiul European de Brevete, Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale, etc,
în vederea organizării de seminarii, cursuri și alte manifestări științifice organizate de
ULBS împreună cu aceste instituții.

20. Organizează și participă la conferințe, congrese, seminarii, expoziții, târguri, saloane de
profil.

RESPONSABILITĂŢI: 
9. Răspunde de efectuarea corectă şi în termen a lucrărilor ce-i revin prin atribuţiile de

serviciu.
10. Răspunde pentru imaginea pe care o creează în calitatea sa de persoană de reprezentare a

unui cadru din conducerea Universităţii.
11. Răspunde pentru păstrarea confidenţialităţii datelor la care are acces şi a secretului de

serviciu conform angajamentului asumat.
12. Răspunde pentru exactitatea şi promptitudinea datelor transmise în/din afara instituţiei.
13. Răspunde de respectarea prevederilor Regulamentului de Ordine Interioară.
Nerespectarea cadrului legislativ de desfăşurare a activităţii, a atribuţiunilor de serviciu, 
precum şi a prevederilor Regulamentului de Ordine Interioară, atrage după sine sancţionarea 
conform Regulamentului de Ordine Interioară şi a prevederilor legale în vigoare.     
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RELAŢII: 
3. DE COLABORARE:

3.1 EXTERNE: instituţii publice, agenţi economici, ONG-uri, organizaţii studenţeşti, 
alte instituţii. 

3.2 INTERNE: cu toate facultăţile, cu departamentele ULBS, cu toate compartimentele 
şi serviciile Direcţiei Generale Administrative. 

4. IERARHICE:
      2.1. Este subordonat Şefului Biroului Protecţia Proprietăţii Intelectuale 

Este înlocuit de: 
Înlocuieşte pe: 

Titular post Şef Birou DPPI Avizat 
Serviciu SRU 

Nume Andreea Simina 
RĂULEA 

Prof. univ. dr. ing. și dr. 
ec. Mihail Aurel ȚÎȚU 

Cristina ARSENIU 

Data  23.03.2015 23.03.2015 23.03.2015 
Semnatura 

Revizia 
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Anexa 3a. Situaţia portofoliului de brevete de invenţii la Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu 

BREVETE DE INVENŢIE acordate 

CERERI DE BREVETE DE INVENȚIE acceptate cu rezumatul publicat în BOPI 

Tabelul 3a.1 Situaţia portofoliului de brevete de invenţii la Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu 

Nr. 
crt. 

Nr. cerere 
brevet de 
invenţie 
şi 
data 
înregistrării 
la OSIM 

Titlul  brevetului de 
invenţie 

Titularul brevetului de 
invenţie 
/ 
numele inventatorilor 

Număr brevet 
de invenţie 
acordat 

Durata de 
valabilitate a 
brevetului de 
invenţie 
şi 
data expirării 

Situaţia achitării 
taxelor de 
eliberare ale 
brevetului de 
invenţie 
şi 
taxele de 
menţinere în 
vigoare (TMV) 

Observaţii 

1. 100779
10.04.1980 

Set de elemente pentru 
prezentarea intuitivă a 
îmbinărilor cinematice 

ULBS / 

Ilie Doboş Filaret 

78470 -15 ani 
- expirat în 1995 

Nu se menține în 
vigoare cu TMV 

- 

2. 105824
20.11.1981 

Procedeu şi instalaţie, pentru 
concentrarea soluţiilor 
alcaline, utilizând energia 
solară 

ULBS / 

Radu Reff 

79480 -15 ani 
- expirat în 1986 

Nu se menține în 
vigoare cu TMV 

- 

3. 111156
03.06.1983 

Releu pentru protecţia 
motoarelor asincrone trifazate 
la întreruperea unei faze de 
alimentare 

ULBS / 

Radu Petru 
Diaconescu Constantin 
Popa Vasile  
Modran Liviu 

87718 -15 ani 
- expirat în 1998 

Nu se menține în 
vigoare cu TMV 

- 

4. 120305
05.10.1985 

Aparat pentru încercarea de 
duritate a materialelor 
metalice la temperaturi 
ridicate 

ULBS / 

Valeriu Deac 

93311 - 15 ani 
- expirat în 2000 

Nu se menține în 
vigoare cu TMV 

- 

5. 122688
23.03.1986 

Instalaţie solară (pentru 
încălzirea apei menajere) 

ULBS / 

Reff Radu 

94407 - 15 ani 
- expirat în 2001 

Nu se menține în 
vigoare cu TMV 

- 
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Nr. 
crt. 

Nr. cerere 
brevet de 
invenţie 
şi 
data 
înregistrării 
la OSIM 

Titlul  brevetului de 
invenţie 

Titularul brevetului de 
invenţie 
/ 
numele inventatorilor 

Număr brevet 
de invenţie 
acordat 

Durata de 
valabilitate a 
brevetului de 
invenţie 
şi 
data expirării 

Situaţia achitării 
taxelor de 
eliberare ale 
brevetului de 
invenţie 
şi 
taxele de 
menţinere în 
vigoare (TMV) 

Observaţii 

6. 122994
16.04.1986 

Dispozitiv de activare a 
procesului de prelucrare prin 
electroeroziune cu electrod 
filiform în condiţii de 
suprapresiune 

ULBS / 

Oprean Constantin 
Isarie Ilie 
Florea Viorel 
Cernat Nicolae Corelian 

93158 - 15 ani 
- expirat în 2001 

Nu se menține în 
vigoare cu TMV 

- 

7. 122997
16.04.1986 

Dispozitiv de activare a 
procesului de prelucrare prin 
electroeroziune cu electrod 
filiform cu ajutorul energiei 
ultrasonore 

ULBS / 

Oprean Constantin 
Chiliban Marin 
Florea Viorel 
Isarie Ilie 
Simion Ioan 
Cernat Corelian 

93159 - 15 ani 
- expirat în 2001 

Nu se menține în 
vigoare cu TMV 

- 

8. 135397
05.10.1988 

Instalaţie pentru nitrurarea 
ionică  

ULBS / 

Valeriu Deac 

104159 - 15 ani 
- expirat în 2003 

Nu se menține în 
vigoare cu TMV 

- 

9. 135398
05.10.1988 

Vopsea pentru protecţia locală 
a suprafeţelor supuse nitrurării 
ionice 

ULBS / 

Valeriu Deac 
R. Stanciu 

99377 - 15 ani 
- expirat în 2003 

Nu se menține în 
vigoare cu TMV 

- 

10. 135893
16.11.1988 

Vopsea pentru protecţia locală 
a suprafeţelor supuse nitrurării 
ionice 

ULBS / 

Valeriu Deac 
R. Stanciu 

98884 - 15 ani 
- expirat în 2003 

Nu se menține în 
vigoare cu TMV 

- 

11. 144059
03.02.1990 

Generator electric ULBS / 

Modran Liviu 
Almaşi Lazlo 

108127 - 15 ani 
- expirat în 2005 

Nu se menține în 
vigoare cu TMV 

- 
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Nr. 
crt. 

Nr. cerere 
brevet de 
invenţie 
şi 
data 
înregistrării 
la OSIM 

Titlul  brevetului de 
invenţie 

Titularul brevetului de 
invenţie 
/ 
numele inventatorilor 

Număr brevet 
de invenţie 
acordat 

Durata de 
valabilitate a 
brevetului de 
invenţie 
şi 
data expirării 

Situaţia achitării 
taxelor de 
eliberare ale 
brevetului de 
invenţie 
şi 
taxele de 
menţinere în 
vigoare (TMV) 

Observaţii 

12.  94-01065 
21.06.1994 

Dispozitiv de generare a 
suprafeţelor înclinate prin 
eroziune electrică 

Oprean Constantin 
Deneş Călin 

109521 -20 ani 
- expiră în 2014 

-S-au achitat taxele 
elib. şi TMV ptr. anii 
1994-1997 (anii 
1...4); 
- TMV până în anul 
2008 inclusiv 
Nu se menține în 
vigoare cu TMV 

- 

13.  95-00795 
25.04.1995 

Procedeu de instalaţie pentru 
topirea şi turnarea de precizie 
a titanului şi aliajelor 

ULBS / 
 
Deac Valeriu 
Deac Cristian 

110423 - 20 ani 
- expiră în 2015 

-S-au achitat taxele 
elib. şi TMV ptr. anii 
1995-1997 (anii 
1...3); 
- Necesare TMV ptr. 
anii 1998-2008 (anii 
4...) 
Nu se menține în 
vigoare cu TMV 

- 

14.  95.02039 
24.11.1995 

Mecanism de orientare ULBS / 
 
Bercan Nicolae 
Diaconescu Dorin 
Oprean Constantin 
Duşe Dan Maniu 

111917 
H:31.01.1997 

- 20 ani 
- expiră în 2015 

- S-au achitat taxele 
elib. şi TMV ptr. anii 
1995-1997 (anii 
1...3); 
- Necesare TMV ptr. 
anii 1998-2008 (anii 
4...) 
Nu se menține în 
vigoare cu TMV 

- 

15.  95-02040 
24.11.1995 

Mecanism de orientare ULBS / 
 
Bercan Nicolae 
Diaconescu Dorin 
Oprean Constantin 

111836 
H:31.01.1997 

- 20 ani 
- expiră în 2015 

- S-au achitat taxele 
elib. şi TMV ptr. anii 
1995-1997 (anii 
1...3); 
- Necesare TMV ptr. 

- 
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Nr. 
crt. 

Nr. cerere 
brevet de 
invenţie 
şi 
data 
înregistrării 
la OSIM 

Titlul  brevetului de 
invenţie 

Titularul brevetului de 
invenţie 
/ 
numele inventatorilor 

Număr brevet 
de invenţie 
acordat 

Durata de 
valabilitate a 
brevetului de 
invenţie 
şi 
data expirării 

Situaţia achitării 
taxelor de 
eliberare ale 
brevetului de 
invenţie 
şi 
taxele de 
menţinere în 
vigoare (TMV) 

Observaţii 

Duşe Dan Maniu anii 1998-2008 (anii 
4...) 
Nu se menține în 
vigoare cu TMV 

16. 95-02041
24.11.1995 

Mecanism de orientare ULBS / 

Diaconescu D.V. 
Oprean Constantin 
Bercan Nicolae 
Manolea Dan 

111918 
H:28.02.1997 

- 20 ani 
- expiră în 2015 

- S-au achitat taxele 
elib. şi TMV ptr. anii 
1995-1997 (anii 
1...3); 
- Necesare TMV ptr. 
anii 1998-2008 (anii 
4...) 
Nu se menține în 
vigoare cu TMV 

- 

17. 95-02041
24.11.1995 

Mecanism de orientare ULBS / 

Bercan Nicolae 
Diaconescu D.V. 
Oprean Constantin 
Sârbu Nicolae 

111919 
H:28.02.1997 

- 20 ani 
- expiră în 2015 

- S-au achitat taxele 
elib. şi TMV ptr. anii 
1995-1997 (anii 
1...3); 
- Necesare TMV ptr. 
anii 1998-2008 (anii 
4...) 
Nu se menține în 
vigoare cu TMV 

- 

18. 95-02043
24.11.1995 

Mecanism de orientare 
vertebroid 

ULBS / 

Bercan Nicolae 
Diaconescu D.V. 
Oprean Constantin 
Sârbu Nicolae 

112011 
H:31.03.1997 

- 20 ani 
- expiră în 2015 

- S-au achitat taxele 
elib. şi TMV ptr. anii 
1995-1997 (anii 
1...3); 
- Necesare TMV ptr. 
anii 1998-2008 (anii 
4...) 
Nu se menține în 
vigoare cu TMV 

- 
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Nr. 
crt. 

Nr. cerere 
brevet de 
invenţie 
şi 
data 
înregistrării 
la OSIM 

Titlul  brevetului de 
invenţie 

Titularul brevetului de 
invenţie 
/ 
numele inventatorilor 

Număr brevet 
de invenţie 
acordat 

Durata de 
valabilitate a 
brevetului de 
invenţie 
şi 
data expirării 

Situaţia achitării 
taxelor de 
eliberare ale 
brevetului de 
invenţie 
şi 
taxele de 
menţinere în 
vigoare (TMV) 

Observaţii 

19.  95-02044 
24.11.1995 

Mecanism de orientare ULBS / 
 
Bercan Nicolae 
Diaconescu D.V. 
Oprean Constantin 
Florea Viorel 

112009 
H:31.03.1997 

- 20 ani 
- expiră în 2015 

- S-au achitat taxele 
elib. şi TMV ptr. anii 
1995-1997 (anii 
1...3); 
- Necesare TMV ptr. 
anii 1998-2008 (anii 
4...) 
Nu se menține în 
vigoare cu TMV 

- 

20.  95-02045 
24.11.1995 

Manipulator ULBS / 
 
Bercan Nicolae 
Diaconescu D.V. 
Oprean Constantin 
Manolea Daniel 

112010 
H:31.03.1997 

- 20 ani 
- expiră în 2015 

- S-au achitat taxele 
elib. şi TMV ptr. anii 
1995-1997 (anii 
1...3); 
- Necesare TMV ptr. 
anii 1998-2008 (anii 
4...) 
Nu se menține în 
vigoare cu TMV 

- 

21.  95.02095 
30.11.1995 

Mecanism pentru acţionarea 
benzilor flexibile 

ULBS / 
 
Manolea Dan 
Florea Viorel 
Florea Radu 
Stefănuţă Ioan 
Bercan Nicolae 

111286 
H:21.07.1996 

- 20 ani 
- expiră în 2015 

- S-au achitat taxele 
elib. şi TMV ptr. anii 
1995-1997 (anii 
1...3); 
- Necesare TMV ptr. 
anii 1998-2008 (anii 
4...) 
Nu se menține în 
vigoare cu TMV 

- 

22.  95-02096 
30.11.1995 

Mecanism pentru acţionarea 
benzilor flexibile 

ULBS / 
 
Manolea Radu 
Florea Viorel 

111287 
H:31.07.1996 

- 20 ani 
- expira in 2015 

 

- S-au achitat taxele 
elib. şi TMV ptr. anii 
1995-1997 (anii 
1...3); 

- 
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Nr. 
crt. 

Nr. cerere 
brevet de 
invenţie 
şi 
data 
înregistrării 
la OSIM 

Titlul  brevetului de 
invenţie 

Titularul brevetului de 
invenţie 
/ 
numele inventatorilor 

Număr brevet 
de invenţie 
acordat 

Durata de 
valabilitate a 
brevetului de 
invenţie 
şi 
data expirării 

Situaţia achitării 
taxelor de 
eliberare ale 
brevetului de 
invenţie 
şi 
taxele de 
menţinere în 
vigoare (TMV) 

Observaţii 

Florea Radu 
Ştefănuţă Ioan 
Bercan Nicolae 

- Necesare TMV ptr. 
anii 1998-2008 (anii 
4...) 
Nu se menține în 
vigoare cu TMV 

23. 96-02167
18.11.1996 

Compoziţia naturală, 
stimulator al activităţii vitale a 
organismului uman 
(Vitagerm) 

ULBS / 

Rădulescu Gh. 
Brad Ioan 
Moise Maria 
Bitea Claudia 

114558 -20 ani 
- expiră în 2016 

- Nu s-a achitat nici-o 
taxă şi sunt ecesare:  
   - taxele elib. 
   - TMV ptr. anii 
1996-2008 (anii 1...) 
Nu se menține în 
vigoare cu TMV 

- 

24. 97-00307
17.02.1997 

Braţ telescopic ULBS / 

Oprean Constantin 
Bogdan Laurean 
Bercan Nicolae 
Cărăuş Marian 

112418 
H:29.08.1997 

- 20 ani 
- expiră în 2017 

- Nu s-a achitat nici-o 
taxă şi sunt necesare:  
   - taxele elib. 
   - TMV ptr. anii 
1997-2008 (anii 1...) 
Nu se menține în 
vigoare cu TMV 

- 

25. 9 97-02155
24.11.1997 

Compoziţie naturală pentru 
stimularea activităţii vitale a 
organismului animal 

ULBS / 

Oprean Letiţia 
Rădulescu Gh. 
Brad Ioan 
Moise Maria 
Bitea Claudia 
Moise George 

113706 - 20 ani 
- expiră în 2017 

- S-au achitat TMV la 
zi în aug. 2003 
- Necesar TMV 
2003...2008 
Nu se menține în 
vigoare cu TMV 

- 

26. 97-02156
24.11.1997 

Procedeu de obţinere a 
oţelului inoxidabil prin 
electroliză 

ULBS / 

Rădulescu Gh. 
Kalath Carol 

115741 - 20 ani 
- expiră în 2017 

- Necesare taxele elib 
. + TMV ptr.anii 
1997-2008 (anii 1...) 
Nu se menține în 

- 
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Nr. 
crt. 

Nr. cerere 
brevet de 
invenţie 
şi 
data 
înregistrării 
la OSIM 

Titlul  brevetului de 
invenţie 

Titularul brevetului de 
invenţie 
/ 
numele inventatorilor 

Număr brevet 
de invenţie 
acordat 

Durata de 
valabilitate a 
brevetului de 
invenţie 
şi 
data expirării 

Situaţia achitării 
taxelor de 
eliberare ale 
brevetului de 
invenţie 
şi 
taxele de 
menţinere în 
vigoare (TMV) 

Observaţii 

Moise Maria 
Bitea Claudia 

vigoare cu TMV 

27. 97-01878
13.10.1997 

Instalaţie de tir electronic 
pentru agrement 

ULBS / 

Volovici Daniel 
Mărginean Ion 
Rentea Cornel 
Bogorin Adrian 
Bogorin Cristian 

- - - Respins 
nebrevetabil 
31.01.2000 

28. 97-02154
24.11.1997 

Procedeu pentru diminuarea 
fenomenului de contracţie a 
maselor plastice injectate 

ULBS / 

Rădulescu Gheorghe 
Kalath Carol 
Moise Maria 
Bitea Claudia 

- - - Respins 
nebrevetabil 
28.12.2001 

29. 9 98-00070
16.01.1998 

Manechin termic ULBS / 

Neagu Ion şi Colectiv 

115669 - 20 ani 
- expiră în 2018 

- Necesare: taxele 
elib. + TMV ptr. anii 
1998-2008 (anii 1...) 
Nu se menține în 
vigoare cu TMV 

- 

30. 98-01696
16.12.1998 

Procedeu de obţinere a unor 
membrane schimbătoare de 
ioni 

ULBS / 

Rădulescu Gh. şi Colectiv 

- - - Respins 
nebrevetabil 

31. 98-01456
06.10.1998 

Procedeu de retratare a 
vopsirilor cu coloranţi anionici 
(direcţi) pe fibre celulozice 

ULBS / 

Coman Diana şi Colectiv 

118314 - 20 ani 
- expiră în 2018 

- S-au achitat taxele 
ptr. eliberare a 
brevetului 
Nu se menține în 
vigoare cu TMV 

- 

32. 99-00595
24.05.1999 

Procedeu de retratare a 
vopselurilor cu coloranţi 
direcţi pe fibre celulozice 

ULBS / 

Coman Diana şi Colectiv 

118809 - 20 ani 
- expiră în 2019 

- S-au achitat taxele 
ptr. eliberare a 
brevetului 

-CBI 
publicat în 
BOPI nr. 11 
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Nr. 
crt. 

Nr. cerere 
brevet de 
invenţie 
şi 
data 
înregistrării 
la OSIM 

Titlul  brevetului de 
invenţie 

Titularul brevetului de 
invenţie 
/ 
numele inventatorilor 

Număr brevet 
de invenţie 
acordat 

Durata de 
valabilitate a 
brevetului de 
invenţie 
şi 
data expirării 

Situaţia achitării 
taxelor de 
eliberare ale 
brevetului de 
invenţie 
şi 
taxele de 
menţinere în 
vigoare (TMV) 

Observaţii 

Nu se menține în 
vigoare cu TMV 

din 2000,  
BI publicat 
în BOPI nr. 
11 din 2003. 
 
 
 
 
 

33.  2000-00367 
31.03.2000 

Dispozitiv de poziţionare 
precisă a electrodului-sculă 
faţă de piesă, la prelucrarea 
prin elecroeroziune 

ULBS / 
 
Nanu Dan 
Ţîţu Aurel Mihail 
Oprean Constantin 
Ţâţu Gh Aurel 

118574/2003 - 20 ani 
- expiră în 2020 

- S-au plătit toate 
taxele şi TMV până 
în 2012 
Nu se menține în 
vigoare cu TMV 

-CBI 
publicat în 
BOPI nr. 10 
din 2001,  
BI publicat 
în BOPI nr. 
7 din 2003. 

34.  2000-00368 
31.03.2000 

Dispozitiv de activare 
magnetică a procesului de 
prelucrare prin electroeroziune 

ULBS / 
 
Ţîţu Aurel Mihail 
Nanu Dan 
Oprean Constantin 
Ţâţu Gh. Aurel 

118642/2003 - 20 ani 
- expiră în 2020 

- S-au plătit toate 
taxele şi TMV până 
în 2012 
Nu se menține în 
vigoare cu TMV 

- CBI 
publicat în 
BOPI nr. 10 
din 2001,  
BI publicat 
în BOPI nr. 
8 din 2003. 

35.  2000-01270 
27.12.2000 

Echipament electronic pentru 
generarea unor descărcări 
singulare electrice în impuls 

ULBS / 
 
Ţîţu Aurel Mihail 
Nanu Dan 
Oprean Constantin 
Diaconescu Constantin 
Ţâţu Gh. Aurel 

118687/2003 - 20 ani 
- expiră în 2020 

- S-au plătit toate 
taxele şi TMV până 
în 2012 
Nu se menține în 
vigoare cu TMV 

- CBI 
publicat în 
BOPI nr. 7 
din 2002,  
BI publicat 
în BOPI nr. 
8 din 2003. 

36.  2003-00956 Procedeu de profilaxie şi ULBS / - - - Respins 
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Nr. 
crt. 

Nr. cerere 
brevet de 
invenţie 
şi 
data 
înregistrării 
la OSIM 

Titlul  brevetului de 
invenţie 

Titularul brevetului de 
invenţie 
/ 
numele inventatorilor 

Număr brevet 
de invenţie 
acordat 

Durata de 
valabilitate a 
brevetului de 
invenţie 
şi 
data expirării 

Situaţia achitării 
taxelor de 
eliberare ale 
brevetului de 
invenţie 
şi 
taxele de 
menţinere în 
vigoare (TMV) 

Observaţii 

29.11.2003 tratament a eventraţiilor 
postoperatorii 

 
Sabău Dan 
Sabău Alexandru Dan 

nebrevetabil 

37.  2004-00010 
05.01.2004 
 

Procedeu şi dispozitiv de 
fluidizare a conţinutului 
chistului hidatic hepatic 

ULBS / 
 
Sabău Dan 
Sabău Alexandru Dan 

120810/2004 - 20 ani 
- expiră în 2024 

- S-au plătit toate 
taxele şi TMV până 
în 2012 
Nu se menține în 
vigoare cu TMV 

-CBI 
publicat în 
BOPI nr. 
7din 2005,  
BI publicat 
în BOPI nr. 
8 din 2006. 

38.  2004-00009 
05.01.2004 

Dispozitiv pentru aspiraţia 
chistului hidatic hepatic sau a 
chistului de ovar 

ULBS / 
 
Sabău Dan 
Sabău Alexandru Dan 

120809/2004 - 20 ani 
- expiră în 2024 

- S-au plătit toate 
taxele şi TMV până 
în 2012 
Nu se menține în 
vigoare cu TMV 

- CBI 
publicat în 
BOPI nr. 7 
din 2005,  
BI publicat 
în BOPI nr. 
8 din 2006. 

39.  2005-01077 
27.12.2005 

Instalaţie de debitare prin 
eroziune electrică cu ruperere 
de contact 

ULBS / 
 
Bucur Viorel 
Nanu Dan 
Ţîţu Aurel Mihail 
Oprean Constantin 

122346 / 2009 - 20 ani 
- expiră în 2025 

- S-au plătit toate 
taxele şi TMV până 
în 2012 
Nu se menține în 
vigoare cu TMV 

- CBI 
publicat în 
BOPI nr. 6 
din 2007,  
BI publicat 
în BOPI nr. 
4 din 2009. 

40.  2006 
A / 2006 / 
00457 

Compoziție cu dublă acțiune și 
metodă de aplicare a acesteia 

ULBS/ 
 
Barbu Constantin Horia 
Sand Camelia 
Oprean Letiţia 
Pop Mihai Radu 

123076 / 
30.09.2010 

- 20 ani 
- expiră în 2027 

- S-au plătit toate 
taxele şi TMV până 
în 2012 

- CBI 
publicat în 
BOPI nr. 9 
din 2010. 

41.  2008 Instalaţie pentru măsurarea ULBS/ 123478 / - 20 ani - S-au plătit toate - CBI 
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Nr. 
crt. 

Nr. cerere 
brevet de 
invenţie 
şi 
data 
înregistrării 
la OSIM 

Titlul  brevetului de 
invenţie 

Titularul brevetului de 
invenţie 
/ 
numele inventatorilor 

Număr brevet 
de invenţie 
acordat 

Durata de 
valabilitate a 
brevetului de 
invenţie 
şi 
data expirării 

Situaţia achitării 
taxelor de 
eliberare ale 
brevetului de 
invenţie 
şi 
taxele de 
menţinere în 
vigoare (TMV) 

Observaţii 

A / 2008 / 
00518 

rezistenţei la mărunţire a 
cerealelor şi produselor 
intermediare 

Danciu Ioan 
28.09.2012 - expiră în 2028 taxele şi TMV până 

în 2012 
publicat în 
BOPI nr. 9 
din 2009, 
BI publicat 
în BOPI nr. 
9 din 2012. 

42. 2009
A / 2009 /
00354 

Metodă şi aparat de 
reabilitare a proprietăţilor 
terapeutice ale apei din 
stratul de balneaţie în 
lacurile sărate cu  
concentraţie stratificată 

ULBS/ 

Nederiţă Victor 
Oprean Constantin 
Oprean Letiţia 
Ciudin Rodica 
Țîțu Aurel Mihail 

125497 B1 / 2013 - 20 ani 
- expiră în 2029 

- S-au plătit toate 
taxele de 
înregistrare, 
examinare şi 
publicare 

- Cerere de 
brevet 
- După 
acordarea 
brevetului 
se va plăti 
TMV 

-CBI 
publicat în 
BOPI nr. 6 
din 2010, 
BI publicat 
în BOPI nr. 
12 din 2013. 

43. 2009
A / 00629

Dispozitiv de activare a 
procesului de prelucrare 
prin electroeroziune cu 
electrod filiform 

ULBS/ 

Ţîţu Aurel Mihail 
Oprean Constantin 
Marinescu Niculaie 

Hotărârea 4.245 
din 30.10.15 

- 20 ani 
- expiră în 2029 

- S-au plătit toate 
taxele de 
înregistrare, 
examinare şi 
publicare 

- Cerere de 
brevet 
- După 
acordarea 
brevetului 
se va plăti 
TMV 

- CBI 
publicat în 
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Nr. 
crt. 

Nr. cerere 
brevet de 
invenţie 
şi 
data 
înregistrării 
la OSIM 

Titlul  brevetului de 
invenţie 

Titularul brevetului de 
invenţie 
/ 
numele inventatorilor 

Număr brevet 
de invenţie 
acordat 

Durata de 
valabilitate a 
brevetului de 
invenţie 
şi 
data expirării 

Situaţia achitării 
taxelor de 
eliberare ale 
brevetului de 
invenţie 
şi 
taxele de 
menţinere în 
vigoare (TMV) 

Observaţii 

BOPI nr. 3 
din 2010. 

44. 2009
A / 00612

Element de radiator de 
incălzire centrală cu stocare 
de căldură 

ULBS/ 

Oprean Constantin 
Țîțu Aurel Mihail 
Rentea Cornel 
Mărginean Ion 

125182 B1 / 2013 - 20 ani 
- expiră în 2029 

- S-au plătit toate 
taxele de 
înregistrare, 
examinare şi 
publicare 

- Cerere de 
brevet 
- După 
acordarea 
brevetului 
se va plăti 
TMV 

-CBI 
publicat în 
BOPI nr. 
1din 2010, 
BI publicat 
în BOPI nr. 
12 din 2013. 

45. 2009
A / 00613

Procedeu de imbunătăţire a 
jocţiunilor mixturilor asfaltice 
în tehnologiile de remediere a 
deteriorilor la drumurilor 

ULBS/ 

Oprean Constantin 
Țîțu Aurel Mihail 
Mărginean Ion 
Rentea Cornel 

- - - Respins 
nebrevetabil 

CBI publicat 
în BOPI nr. 
2 din 2010. 

46. 2009
A / 00614

Joc electronic de tir 
competiţional pe PC 

ULBS/ 

Oprean Constantin 
Țîțu Aurel Mihail 

. - 20 ani 
- expiră în 2029 

- S-au plătit toate 
taxele de înregistrare, 
examinare şi 
publicare 

- Cerere de 
brevet 
- După 
acordarea 
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Nr. 
crt. 

Nr. cerere 
brevet de 
invenţie 
şi 
data 
înregistrării 
la OSIM 

Titlul  brevetului de 
invenţie 

Titularul brevetului de 
invenţie 
/ 
numele inventatorilor 

Număr brevet 
de invenţie 
acordat 

Durata de 
valabilitate a 
brevetului de 
invenţie 
şi 
data expirării 

Situaţia achitării 
taxelor de 
eliberare ale 
brevetului de 
invenţie 
şi 
taxele de 
menţinere în 
vigoare (TMV) 

Observaţii 

Mărginean Ion 
Rentea Cornel 
Brad Remus 
Beriliu Ilie 

brevetului 
se va plăti 
TMV 

CBI publicat 
în BOPI nr. 
4 din 2010. 

47. A 2010 00717 Sistem complet de protecţie
împotriva luminii 
autovehiculelor de pe 
contrasens, în timpul 
circulaţiei auto nocturne 

ULBS/ 

Frățilă Ioan 
Țîțu Aurel Mihail 
Oprean Constantin 

- - - Respins 
nebrevetabil 

CBI publicat 
în BOPI nr. 
4 din 2012.  

48. A 2010 00720 Motor hidraulic cu ax vertical
şi pale rabatabile ancorat pe 
firul apelor curgătoare 
neamenajate 

ULBS/ 

Oprean Constantin 
Țîțu Aurel Mihail 
Mărginean Ion 
Rentea Cornel 

- - 20 ani 
- expiră în 2030 

- S-au plătit toate 
taxele de înregistrare, 
examinare şi 
publicare 

- Cerere de 
brevet 
- După 
acordarea 
brevetului 
se va plăti 
TMV 

CBI publicat 
în BOPI nr. 
1 din 2011. 

49. A 2010 01337 Produs necontaminat obţinut
pe soluri poluate cu anumite 
metale grele 

ULBS/ 

Barbu Horia 
Pavel Bianca Petronela 
Grama Blanca 
Sand Camelia 
Pop Mihai Radu 

- - - Respins 
nebrevetabil 

CBI publicat 
în BOPI nr. 
7 din 2012. 
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Nr. 
crt. 

Nr. cerere 
brevet de 
invenţie 
şi 
data 
înregistrării 
la OSIM 

Titlul  brevetului de 
invenţie 

Titularul brevetului de 
invenţie 
/ 
numele inventatorilor 

Număr brevet 
de invenţie 
acordat 

Durata de 
valabilitate a 
brevetului de 
invenţie 
şi 
data expirării 

Situaţia achitării 
taxelor de 
eliberare ale 
brevetului de 
invenţie 
şi 
taxele de 
menţinere în 
vigoare (TMV) 

Observaţii 

50. A 2011 01140 Celulă fotovoltaică reversibilă
cu halogen 

ULBS/ 

Oprean Constantin 
Țîțu Aurel Mihail 
Mărginean Ion 
Isarie Claudiu 
Moldovan Alexandru-Marcel 

- - 20 ani 
- expiră în 2031 

- S-au plătit toate 
taxele de înregistrare, 
examinare şi 
publicare 

- Cerere de 
brevet 
- După 
acordarea 
brevetului 
se va plăti 
TMV 

CBI publicat 
în BOPI nr. 
3 din 2012. 

51. A 2011 01139 Turbină hidroelectrică
desfăşurată liniar pe firul 
apelor curgătoare 

ULBS/ 

Ţîţu Aurel Mihail 
Oprean Constantin 
Mărginean Ion 
Moldovan Alexandru-Marcel 
Bogorin-Predescu Marcel 

- - 20 ani 
- expiră în 2031 

- S-au plătit toate 
taxele de înregistrare, 
examinare şi 
publicare 

- Cerere de 
brevet 
- După 
acordarea 
brevetului 
se va plăti 
TMV 

CBI publicat 
în BOPI nr. 
3 din 2012. 

52. A 2011 01248  Echipament pentru prelucrarea
simultană a structurilor de 
microfante prin 
electroeroziune asistată de 
ultrasunete 

ULBS/ 

Marinescu Niculae 
Ghiculescu Liviu Daniel 
Țîțu Aurel Mihail 
Nanu Alexandru Sergiu 

- - 20 ani 
- expiră în 2031 

- S-au plătit toate 
taxele de înregistrare, 
examinare şi 
publicare 

- Cerere de 
brevet 
- După 
acordarea 
brevetului 
se va plăti 
TMV 
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Nr. 
crt. 

Nr. cerere 
brevet de 
invenţie 
şi 
data 
înregistrării 
la OSIM 

Titlul  brevetului de 
invenţie 

Titularul brevetului de 
invenţie 
/ 
numele inventatorilor 

Număr brevet 
de invenţie 
acordat 

Durata de 
valabilitate a 
brevetului de 
invenţie 
şi 
data expirării 

Situaţia achitării 
taxelor de 
eliberare ale 
brevetului de 
invenţie 
şi 
taxele de 
menţinere în 
vigoare (TMV) 

Observaţii 

CBI publicat 
în BOPI nr. 
11 din 2012. 

53.  A 2011 01247 Echipament pentru prelucrarea 
simultană prin electroeroziune 
asistată de ultrasunete a 
microgăurilor 

ULBS/ 
 
Ghiculescu Liviu Daniel 
Marinescu Niculae  
Țîțu Aurel Mihail 
Nanu Alexandru Sergiu 

- - 20 ani 
- expiră în 2031 

- S-au plătit toate 
taxele de înregistrare, 
examinare şi 
publicare 

- Cerere de 
brevet 
- După 
acordarea 
brevetului 
se va plăti 
TMV 
 
CBI publicat 
în BOPI nr. 
8 din 2013. 

54.  A 2012 00846 Turbină hidroelectrică 
portabilă cu pale deformabile 

ULBS/ 
 
Ţîţu Aurel Mihail 
Oprean Constantin 
Bondrea Ioan 
Mărginean Ion 
Moldovan Alexandru-Marcel 
Bogorin-Predescu Marcel 

- - 20 ani 
- expiră în 2031 

- S-au plătit toate 
taxele de înregistrare, 
examinare şi 
publicare 

- Cerere de 
brevet 
- După 
acordarea 
brevetului 
se va plăti 
TMV 
 
CBI publicat 
în BOPI nr. 
3 din 2013. 

55.  A 2012 00845 Izolaţie de seră contra 
pierderilor prin conducţie 
termică terestră 
 

ULBS/ 
 
Oprean Constantin 
Oprean Letiția 
Ţîţu Aurel Mihail 
Bondrea Ioan 

- - 20 ani 
- expiră în 2031 

- S-au plătit toate 
taxele de înregistrare, 
examinare şi 
publicare 

- Cerere de 
brevet 
- După 
acordarea 
brevetului 
se va plăti 
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Nr. 
crt. 

Nr. cerere 
brevet de 
invenţie 
şi 
data 
înregistrării 
la OSIM 

Titlul  brevetului de 
invenţie 

Titularul brevetului de 
invenţie 
/ 
numele inventatorilor 

Număr brevet 
de invenţie 
acordat 

Durata de 
valabilitate a 
brevetului de 
invenţie 
şi 
data expirării 

Situaţia achitării 
taxelor de 
eliberare ale 
brevetului de 
invenţie 
şi 
taxele de 
menţinere în 
vigoare (TMV) 

Observaţii 

Mărginean Ion 
Moldovan Alexandru-Marcel 
Bogorin-Predescu Marcel 

TMV 

CBI publicat 
în BOPI nr. 
3 din 2013. 

56. A 2012 00001 Biofilm polizaharidic cu
acțiune antimicrobiană 

ULBS/ 

Mironescu Monica 
Mironescu Ion Dan 
Oprean Letiția 
Georgescu Cecilia 
Țîțu Aurel Mihail 

- - 20 ani 
- expiră în 2031 

- S-au plătit toate 
taxele de înregistrare, 
examinare şi 
publicare 

- Cerere de 
brevet 
- După 
acordarea 
brevetului 
se va plăti 
TMV 
CBI publicat 
în BOPI nr. 
7 din 2012. 

57. A 2013 00012 Metodă și dispozitiv de
măsurare electronică a calității 
arcurilor foi 

ULBS/ 

Borza Sorin 

- - - Respins 
nebrevetabil 

58. A 2013 00010 Aspirator cu penetrație și cu
priză de aer  
/ 
Aspirator și metodă pentru 
fluidizarea conținutului unui 
chist 

ULBS/ 

Sabău Dan 
Sabău Alexandru Dan 
Dumitra Anca Maria 
Sabău Mariana 

- - 20 de ani 
- expiră în 2033 

- S-au plătit toate 
taxele de înregistrare, 
examinare şi 
publicare 

- Cerere de 
brevet 
- După 
acordarea 
brevetului 
se va plăti 
TMV 

CBI publicat 
în BOPI nr. 
8 din 2014. 

59. A 2013 00011 Sistem de termonecroză
tumorală 

ULBS/ - - 20 de ani 
- expiră în 2033 

- S-au plătit toate 
taxele de înregistrare, 

- Cerere de 
brevet 
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Nr. 
crt. 

Nr. cerere 
brevet de 
invenţie 
şi 
data 
înregistrării 
la OSIM 

Titlul  brevetului de 
invenţie 

Titularul brevetului de 
invenţie 
/ 
numele inventatorilor 

Număr brevet 
de invenţie 
acordat 

Durata de 
valabilitate a 
brevetului de 
invenţie 
şi 
data expirării 

Situaţia achitării 
taxelor de 
eliberare ale 
brevetului de 
invenţie 
şi 
taxele de 
menţinere în 
vigoare (TMV) 

Observaţii 

Sabău Dan 
Sabău Alexandru Dan 
Dumitra Anca Maria 
Sabău Mariana 

examinare şi 
publicare 

- După 
acordarea 
brevetului 
se va plăti 
TMV 
 
CBI publicat 
în BOPI nr. 
7 din 2014. 

60.  A 2013 00009 Proteză și procedeu de 
protezare esofagiană 
laparoscopică 

ULBS/ 
 
Sabău Dan 
Sabău Alexandru Dan 
Dumitra Anca Maria 

- - 20 de ani 
- expiră în 2033 

- S-au plătit toate 
taxele de înregistrare, 
examinare şi 
publicare 

- Cerere de 
brevet 
- După 
acordarea 
brevetului 
se va plăti 
TMV 
 
CBI publicat 
în BOPI nr. 
7 din 2014. 

61.  A 2013 00007 Depărtător autostatic cu 
proiecție luminoasă și 
aspirație 

ULBS/ 
 
Sabău Dan 
Sabău Alexandru Dan 
Dumitra Anca Maria 
Mihail Aurel Țîțu 

- - 20 de ani 
- expiră în 2033 

- S-au plătit toate 
taxele de înregistrare, 
examinare şi 
publicare 

- Cerere de 
brevet 
- După 
acordarea 
brevetului 
se va plăti 
TMV 
 
CBI publicat 
în BOPI nr. 
7 din 2014. 
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Nr. 
crt. 

Nr. cerere 
brevet de 
invenţie 
şi 
data 
înregistrării 
la OSIM 

Titlul  brevetului de 
invenţie 

Titularul brevetului de 
invenţie 
/ 
numele inventatorilor 

Număr brevet 
de invenţie 
acordat 

Durata de 
valabilitate a 
brevetului de 
invenţie 
şi 
data expirării 

Situaţia achitării 
taxelor de 
eliberare ale 
brevetului de 
invenţie 
şi 
taxele de 
menţinere în 
vigoare (TMV) 

Observaţii 

62. A 2013 00004 Colector de calculi ULBS/ 

Sabău Dan 
Sabău Alexandru Dan 
Dumitra Anca Maria 
Mihail Aurel Țîțu 

- - 20 de ani 
- expiră în 2033 

- S-au plătit toate 
taxele de înregistrare, 
examinare şi 
publicare 

- Cerere de 
brevet 
- După 
acordarea 
brevetului 
se va plăti 
TMV 

CBI publicat 
în BOPI nr. 
8 din 2014. 

63. A 2013 00016 Dispozitiv pentru ascuțit cuțite
prismatice prin rectificare 
rotundă 

ULBS/ 

Ţîţu Aurel Mihail 
Oprean Constantin 
Cioară Silviu Constantin 
Cioară Gheorghe Romeo 
Durdun Emilia 
Răchieru V. E. Nicoleta 
Sabău Dan 

- - 20 de ani 
- expiră în 2033 

- S-au plătit toate 
taxele de înregistrare, 
examinare şi 
publicare 

- Cerere de 
brevet 
- După 
acordarea 
brevetului 
se va plăti 
TMV 

CBI publicat 
în BOPI nr. 
7 din 2014. 

64. A 2013 00014 Batiu nervurat ULBS/ 

Cioară Gheorghe Romeo 
Dan Ioan 
Ţîţu Aurel Mihail 
Oprean Constantin 

- - 20 de ani 
- expiră în 2033 

- S-au plătit toate 
taxele de înregistrare, 
examinare şi 
publicare 

- Cerere de 
brevet 
- După 
acordarea 
brevetului 
se va plăti 
TMV 

CBI publicat 
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Nr. 
crt. 

Nr. cerere 
brevet de 
invenţie 
şi 
data 
înregistrării 
la OSIM 

Titlul  brevetului de 
invenţie 

Titularul brevetului de 
invenţie 
/ 
numele inventatorilor 

Număr brevet 
de invenţie 
acordat 

Durata de 
valabilitate a 
brevetului de 
invenţie 
şi 
data expirării 

Situaţia achitării 
taxelor de 
eliberare ale 
brevetului de 
invenţie 
şi 
taxele de 
menţinere în 
vigoare (TMV) 

Observaţii 

în BOPI nr. 
7 din 2014. 

65. A 2013 00005 Bancă încălzită ULBS/ 

Ţîţu Aurel Mihail 
Oprean Constantin 
Cioară Gheorghe Romeo 
Iosif Mihail 

- - 20 de ani 
- expiră în 2033 

- S-au plătit toate 
taxele de înregistrare, 
examinare şi 
publicare 

- Cerere de 
brevet 
- După 
acordarea 
brevetului 
se va plăti 
TMV 

CBI publicat 
în BOPI nr. 
7 din 2014. 

66. A 2013 00008 Presă mecanică de vulcanizat ULBS/

Pollner Cosmina Andreea 
Cioară Gheorghe Romeo 
Ţîţu Aurel Mihail 
Oprean Constantin 

- - 20 de ani 
- expiră în 2033 

- S-au plătit toate 
taxele de înregistrare, 
examinare şi 
publicare 

- Cerere de 
brevet 
- După 
acordarea 
brevetului 
se va plăti 
TMV 

CBI publicat 
în BOPI nr. 
7 din 2014. 

67. A 2013 00017  Husă pentru card ULBS/ 

Szekely Valentin Gabriel 
Cioară Gheorghe Romeo 
Ţîţu Aurel Mihail 
Oprean Constantin 

- - 20 de ani 
- expiră în 2033 

- S-au plătit toate 
taxele de înregistrare, 
examinare şi 
publicare 

- Cerere de 
brevet 
- După 
acordarea 
brevetului 
se va plăti 
TMV 
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Nr. 
crt. 

Nr. cerere 
brevet de 
invenţie 
şi 
data 
înregistrării 
la OSIM 

Titlul  brevetului de 
invenţie 

Titularul brevetului de 
invenţie 
/ 
numele inventatorilor 

Număr brevet 
de invenţie 
acordat 

Durata de 
valabilitate a 
brevetului de 
invenţie 
şi 
data expirării 

Situaţia achitării 
taxelor de 
eliberare ale 
brevetului de 
invenţie 
şi 
taxele de 
menţinere în 
vigoare (TMV) 

Observaţii 

 
CBI publicat 
în BOPI nr. 
8 din 2014. 

68.  A 2013 00015 Automat de presare 
hipocicloidal, ecuatorial 

ULBS/ 
 
Răceu Razvan Alexandru 
Cioară Gheorghe Romeo 
Ţîţu Aurel Mihail 
Oprean Constantin 

- - 20 de ani 
- expiră în 2033 

- S-au plătit toate 
taxele de înregistrare, 
examinare şi 
publicare 

- Cerere de 
brevet 
- După 
acordarea 
brevetului 
se va plăti 
TMV 
 
CBI publicat 
în BOPI nr. 
7 din 2014. 

69.  A 2013 00013 Dispozitiv pentru strunjit 
capete semisferice 

ULBS/ 
 
Ţîţu Aurel Mihail 
Oprean Constantin 
Cioară Silviu Constantin 
Cioară Gheorghe Romeo 
Durdun Emilia 
Răchieru V. E. Nicoleta 
Sabău Dan 

- - 20 de ani 
- expiră în 2033 

- S-au plătit toate 
taxele de înregistrare, 
examinare şi 
publicare 

- Cerere de 
brevet 
- După 
acordarea 
brevetului 
se va plăti 
TMV 
 
CBI publicat 
în BOPI nr. 
7 din 2014. 

70.  A 2013 00006 Batiu deschis ULBS/ 
 
Cioară Gheorghe Romeo 
Dan Ioan 
Ţîţu Aurel Mihail 

- - 20 de ani 
- expiră în 2033 

- S-au plătit toate 
taxele de înregistrare, 
examinare şi 
publicare 

- Cerere de 
brevet 
- După 
acordarea 
brevetului 
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Nr. 
crt. 

Nr. cerere 
brevet de 
invenţie 
şi 
data 
înregistrării 
la OSIM 

Titlul  brevetului de 
invenţie 

Titularul brevetului de 
invenţie 
/ 
numele inventatorilor 

Număr brevet 
de invenţie 
acordat 

Durata de 
valabilitate a 
brevetului de 
invenţie 
şi 
data expirării 

Situaţia achitării 
taxelor de 
eliberare ale 
brevetului de 
invenţie 
şi 
taxele de 
menţinere în 
vigoare (TMV) 

Observaţii 

Oprean Constantin se va plăti 
TMV 

CBI publicat 
în BOPI nr. 
7 din 2014. 

71. A 2013 00410 Procedeu de stabilizare
oxidativă a uleiului de pește 
prin adaosul unui extract 
antocianic crud din afine 

ULBS/ 

Oancea Rodica Simona 
Stoia Mihaela  
Oprean Letiția 

- - 20 de ani 
- expiră în 2033 

- S-au plătit toate 
taxele de înregistrare, 
examinare şi 
publicare 

- Cerere de 
brevet 
- După 
acordarea 
brevetului 
se va plăti 
TMV 

CBI publicat 
în BOPI nr. 
8 din 2014. 

72. A 2013 00429 APIBALM pentru buze pe
bază de miere, propolis, ceară 
de albine și uleiuri esențiale 

ULBS/ 

Banu Ilie 
Ţîţu Aurel Mihail 
Păcală Mariana 

- - 20 de ani 
- expiră în 2033 

- S-au plătit toate 
taxele de înregistrare, 
examinare şi 
publicare 

- Cerere de 
brevet 
- După 
acordarea 
brevetului 
se va plăti 
TMV 

CBI publicat 
în BOPI nr. 
8 din 2014. 

73. A 2013 00825 Scaun pentru lucrul la PC, cu
principiu activ de destindere a 
coloanei vertebrale 

ULBS/ 

BONDREA Ioan 

- - 20 de ani 
- expiră în 2033 

- S-au plătit toate 
taxele de înregistrare, 
examinare şi 

- Cerere de 
brevet 
- După 
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Nr. 
crt. 

Nr. cerere 
brevet de 
invenţie 
şi 
data 
înregistrării 
la OSIM 

Titlul  brevetului de 
invenţie 

Titularul brevetului de 
invenţie 
/ 
numele inventatorilor 

Număr brevet 
de invenţie 
acordat 

Durata de 
valabilitate a 
brevetului de 
invenţie 
şi 
data expirării 

Situaţia achitării 
taxelor de 
eliberare ale 
brevetului de 
invenţie 
şi 
taxele de 
menţinere în 
vigoare (TMV) 

Observaţii 

ŢÎŢU Aurel Mihail 
OPREAN Constantin 
CARABULEA Ilie 
MĂRGINEAN Ion 
MOLDOVAN Alexandru Marcel 
BOGORIN-PREDESCU Adrian 

publicare acordarea 
brevetului 
se va plăti 
TMV 

CBI publicat 
în BOPI nr. 
3 din 2014. 

74. A 2013 00826 Bicicletă cu sistem de
recuperare energetică 
accentuată 

ULBS/ 

ŢÎŢU Aurel Mihail 
OPREAN Constantin 
BONDREA Ioan 
CARABULEA Ilie 
MĂRGINEAN Ion 
MOLDOVAN Alexandru Marcel 
BOGORIN-PREDESCU Adrian 
IUONAȘ Ioan-Dănuț 

- - 20 de ani 
- expiră în 2033 

- S-au plătit toate 
taxele de înregistrare, 
examinare şi 
publicare 

- Cerere de 
brevet 
- După 
acordarea 
brevetului 
se va plăti 
TMV 

CBI publicat 
în BOPI nr. 
3 din 2014. 

75. A 2013 00824 Procedeu de remediere a
dislocărilor punctuale ale 
îmbrăcăminţii drumurilor 

ULBS/ 

ŢÎŢU Aurel Mihail 
OPREAN Constantin 
BONDREA Ioan 
CARABULEA Ilie 
MĂRGINEAN Ion 
MOLDOVAN Alexandru Marcel 
BOGORIN-PREDESCU Adrian 

- - 20 de ani 
- expiră în 2033 

- S-au plătit toate 
taxele de înregistrare, 
examinare şi 
publicare 

- Cerere de 
brevet 
- După 
acordarea 
brevetului 
se va plăti 
TMV 

CBI publicat 
în BOPI nr. 
5 din 2014. 

76. A 2015 00003 Dispozitiv și metodă de ULBS/ - - 20 de ani - S-au plătit toate - Cerere de 
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Nr. 
crt. 

Nr. cerere 
brevet de 
invenţie 
şi 
data 
înregistrării 
la OSIM 

Titlul  brevetului de 
invenţie 

Titularul brevetului de 
invenţie 
/ 
numele inventatorilor 

Număr brevet 
de invenţie 
acordat 

Durata de 
valabilitate a 
brevetului de 
invenţie 
şi 
data expirării 

Situaţia achitării 
taxelor de 
eliberare ale 
brevetului de 
invenţie 
şi 
taxele de 
menţinere în 
vigoare (TMV) 

Observaţii 

măsurare electronică a calității 
arcurilor foi BORZA Ioan SORIN 

ŢÎŢU Aurel Mihail 

- expiră în 2035 taxele de înregistrare, 
examinare şi 
publicare 

brevet 
- După 
acordarea 
brevetului 
se va plăti 
TMV 

CBI publicat 
în BOPI nr. 
8 din 2015. 

77. A 2015 00001 Procedeu de obținere a unei
compoziții de miere de salcâm 
cu adaos de extract antocianic 
de afine de pădure 

ULBS/ 

OANCEA Rodica Simona 
BANU Ilie 
KETNEY Otto 

- - 20 de ani 
- expiră în 2035 

- S-au plătit toate 
taxele de înregistrare, 
examinare şi 
publicare 

- Cerere de 
brevet 
- După 
acordarea 
brevetului 
se va plăti 
TMV 

CBI publicat 
în BOPI nr. 
12 din 2015. 

78. A 2015 00002 Laringoscop utilizat în urgențe
medicale ULBS/ 

SABĂU Dan 
SABĂU Mariana 
SABĂU Alexandru Dan 
SMARANDACHE Andreea 
Maria 
DUMITRA Anca Maria 
SMARANDACHE Cătălin 

- - 20 de ani 
- expiră în 2035 

- S-au plătit toate 
taxele de înregistrare, 
examinare şi 
publicare 

- Cerere de 
brevet 
- După 
acordarea 
brevetului 
se va plăti 
TMV 

CBI publicat 
în BOPI nr. 
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Nr. 
crt. 

Nr. cerere 
brevet de 
invenţie 
şi 
data 
înregistrării 
la OSIM 

Titlul  brevetului de 
invenţie 

Titularul brevetului de 
invenţie 
/ 
numele inventatorilor 

Număr brevet 
de invenţie 
acordat 

Durata de 
valabilitate a 
brevetului de 
invenţie 
şi 
data expirării 

Situaţia achitării 
taxelor de 
eliberare ale 
brevetului de 
invenţie 
şi 
taxele de 
menţinere în 
vigoare (TMV) 

Observaţii 

Gabriel 
ȚÎȚU Aurel Mihail 

6  din 2015. 

79. A 2015 00544 Reactor de decontaminare a
aflatoxinei m din lapte 

ULBS/ 

KETNEY Otto 
ȚÎȚU Aurel Mihail 

- - 20 de ani 
- expiră în 2035 

- S-au plătit toate 
taxele de înregistrare, 
examinare şi 
publicare 

- Cerere de 
brevet 
- După 
acordarea 
brevetului 
se va plăti 
TMV 

80. A 2015 00552 Automobil electric personal
individual 

ULBS/ 

ŢÎŢU Aurel Mihail 
OPREAN Constantin 
BONDREA Ioan 
MĂRGINEAN Ion 
ȚÎȚU Ștefan 
MOLDOVAN Alexandru Marcel 
BOGORIN-PREDESCU Adrian  

- - 20 de ani 
- expiră în 2035 

- S-au plătit toate 
taxele de înregistrare, 
examinare şi 
publicare 

- Cerere de 
brevet 
- După 
acordarea 
brevetului 
se va plăti 
TMV 

CBI publicat 
în BOPI nr. 
12 din 2015. 

Legenda: 
ULBS - Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu 

Sibiu, 4 ianuarie 2016 
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu 

Protecția Proprietății Intelectuale, 
Centrul PATLIB Sibiu 

Copyright © 

Prof. univ. dr. ing. dr. ec. Mihail Aurel ȚÎȚU 



73 

Anexa 3b. Rezultate remarcabile în domeniul PPI la ULBS 

Figura 3b.1 Număr de brevete noi, număr de cereri de brevete de invenție, alte cereri de drepturi de 
PI depuse și acceptate la OSIM și ORDA de către ULBS 

Figura 3b.2 Statistică pe Facultățile din ULBS 2004 - 2015 
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Figura 3b.3 Medalii și distincții științifice importante pe categorii 

 
 
 

 
Figura 3b.4 Număr de medalii și alte distincții științiifice importante 
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Anexa 4.  Cereri de înregistrare marcă depuse la OSIM și mărci primite de la 
OSIM 

 
Tabelul 4.1 Cereri de înregistrare marcă depuse la OSIM și mărci primite de la OSIM 

Nr. 
crt. 

Denumire marcă Beneficiar 

1.  BLEIDINGER PENCILS SC BLEIDINGER SRL, SIBIU, Str. Râului 
nr.30, Județul Sibiu 

2.  BLEIDINGER SC BLEIDINGER SRL, SIBIU, Str. Râului 
nr.30, Județul Sibiu 

3.  DRACULA JUNIOR SC BLEIDINGER SRL SIBIU, Str. Râului 
nr.30, Județul Sibiu 

4.  KRISS TEEN SC BLEIDINGER SRL, SIBIU, Str. Râului 
nr.30, Județul Sibiu  

5.  ECO KRIS TEEN SC BLEIDINGER SRL, SIBIU, Str. Râului 
nr.30, Județul Sibiu 

6.  URBAN KRISS TEEN SC BLEIDINGER SRL, SIBIU, Str. Râului 
nr.30, Județul Sibiu 

7.  CRIME SCENE CLEANING BUCUR MIHAI ADRIAN - SIBIU, Str.. G-
ral. Gheorghe Magheru nr. 51, et. 2, ap. 6, 
Județul Sibiu, Județul Sibiu 

8.  ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV 
„CS VIITORUL SIBIU” 

SIBIU, Str. Băicoi nr.20, Județul SIBIU, - 
Farcas Cătălin 

9.  DOMENIILE VITICOLE APOLD  BLAJ R. ROLAND, Sibiu Str. Deva nr. 31, 
Județul SIBIU 

10.  DREAM TRAVEL   SC DREAM TRAVEL SRL, Șura Mare, Str. 
Primăverii nr. 5 A, Județul Sibiu 

11.  FOTBAL CLUB ȘELIMBĂR 
2011 

ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV SEVIȘUL 
ȘELIMBĂR, Șelimbăr, Strada Stadionului 
nr.14, Județul Sibiu 

12.  MIAU  SC LIDERTEX SRL, Sibiu, Str. Dogarilor 
Nr. 5A, cod poștal 550195, județul Sibiu 

13.  madeinromania.ro S.C. SMART TRADE SRL, SIBIU, Str. 
Agârbiciu, nr. 5/21, județul SIBIU 

14.  APROV SA S.C. APROV S.A. MEDIAS, 551005, Str. V. 
Madgearu nr.4 Judetul SIBIU; Cod postal:  
551005 

 
15.  PROCTOVEN Persoana Fizică Autorizată Tănăsescu Ciprian – 

Chirirgie  Generală - Romania Sibiu, Calea 
Dumbravii Bloc 2 
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Nr. 
crt. 

Denumire marcă Beneficiar 

16.  CLUBUL SPORTIV MĂGURA 
CISNĂDIE 

ORAȘUL CISNĂDIE, CISNĂDIE, Piața 
Revoluției nr. 1, cod 555300 

17.  COLȚ ALB CLUB Adrian Cosmin BIBU, SIBIU, Str. Nicolae 
Copernic nr.3 

18.  FESTIVALUL MEDIEVAL 
CETĂȚI TRANSILVANE SIBIU 

Ioan Ovidiu DRAGOMAN,  SIBIU, Soseaua 
Alba Iulia nr. 79, et 7, ap.27 

19.  CLUB PAROL GAMES SC PAROL GAMES SRL SIBIU, Str. Ludoș, 
nr.29, ap.1 cod postal: 551048, Județul 
SIBIU 

20.  fabricat.ro S.C. SMART TRADE SRL, SIBIU, Str. 
Agârbiciu, nr. 5/21, județul SIBIU 

21.  Victoria MEIȚESCU Victoria MEIȚESCU, SIBIU, Str. ESCHILE 
NR. 25, județul SIBIU 

22.  VIOLA SC VIOLA SRL - SIBIU, Str. Piața Cibin nr.5 
23.  MAYRA SC MAYRA EYELASHES si MORE SRL, 

București, B-dul Alexandru Ioan Cuza 98A 
24.  MÎȚA DE MUNTE SC MÎȚA DE MUNTE SRL, cu sediul în 

Comuna POPLACA, nr.688, Județul Sibiu 
25.  ASOCIAȚIA SPORTIVĂ ”FC 

CISNĂDIE” 
ORAȘUL CISNĂDIE, cu sediul în 
CISNĂDIE, Piața Revoluției nr. 1, cod 
5553000, Județul Sibiu 

26.  romandru LIVIU BIBIRI Șura Mică, Strada Aleea 
Cameliei nr. 41, județul SIBIU 

27.  PROGRAMUL SPARKCHESS - joc 
pe calculator (produs virtual oferit 
prin download) 

SC MEDIA DIVISION SRL SIBIU, SIBIU, 
Bulevardul Victoriei nr.44 B, Scara B, ap. 23 

28.  ”TALISE, let yourself be charmed” SC TALISE JW SRL – D, SIBIU, Str. Aleea 
Călăreților nr.43 

29.  Vila Sibiu  ARDELEAN CĂLIN-MIREL Sibiu, Strada 
Gimnasticii nr. 19, județul SIBIU 
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Anexa  5. Cereri de înregistrare desene și modele industriale depuse la OSIM 
 
 
 
 
 

Tabelul 5.1 Cereri de înregistrare desene și modele industriale depuse la OSIM 

Nr. Denumire DMI Beneficiar 

1.  Set de elemente decorative pentru 
casă și grădină 

KOVACS IOSIF, Strada Perșani nr.2, Municipiul 
Mediaș, Județul Sibiu, cod postal 551107, Tel. 0722 
607 928 
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Anexa  6. Cereri de înregistrare drepturi de autor - Oficiul Român pentru 

Drepturi de Autor 
 
 
 
 

Tabelul 6.1 Cereri de înregistrare drepturi de autor 

Nr. 
crt. 

Opera înregistrată Beneficiar 

1.  Album Muzical ”Vântule adie!” Victoria MEIȚESCU, cu sediul SIBIU, str. 
ESCHILE NR. 25 

2.  Album muzical „Ce e omul pe 
pământ” 

Victoria MEIȚESCU, cu sediul SIBIU, str. 
ESCHILE NR. 25 

3.  Album muzical ”Colinde” Victoria MEIȚESCU, cu sediul SIBIU, str. 
ESCHILE NR. 25 

4.  Drepturi de autor film „Operație 
oftalmologică” 

Dr. Adrian TEODORU 

5.  Centrul Geografic al României  

(2016) 

Titular ULBS, autori: Alexandru BOROIU, 
Mihail ȚÎȚU, Constantin OPREAN, Alexandru 
Andrei BOROIU. 
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Anexa 7. Listă inovații depuse la SSAPPI și Centrul Patlib din Sibiu  

Tabelul 7.1 Listă inovații depuse la SSAPPI și Centrul Patlib din Sibiu în anul 2013 

2013 
Nr. crt. Autori Titlu inovație 

1 Dan Sabău, Alexandru Sabău, Anca 
Dumitra 

Sită deflectoare în sistemul de colectare a 
elementelor corpusculare 

2 Dan Sabău, Alexandru Sabău, Anca 
Dumitra 

Sistem de termometrizare a zonei de combustie 

3 Dan Sabău, Alexandru Sabău, Anca 
Dumitra 

Sistem de termometrizare periferică 

4 Dan Sabău, Alexandru Sabău, Anca 
Dumitra 

Stent de joncțiune esogastrică cu sistem antireflux 

5 Dan Sabău, Adrian Stretean, Radu 
Chicea,  Anca Dumitra , Alexandru 
Sabău 

Histeropexie ligamentocorporeală laparoscopică 

6 Dan Sabău, Adrian Stretean, Radu 
Chicea,  Anca Dumitra , Alexandru 
Sabău 

Histeropexie corporeal laparoscopică 

7 Dan Sabău, Alexandru Sabău, Anca 
Dumitra 

Clipuri autostatice din plastic 

8 Dan Sabău, Alexandru Sabău, Anca 
Dumitra 

Aplicator de clipuri cu deschidere laterală 

9 Dan Sabău, Alexandru Sabău, Anca 
Dumitra 

Sistem tubular antemergător protezei cu dilatație 

10 Dan Sabău, Alexandru Sabău, Anca 
Dumitra 

Sistem tubular antemergator protezei pentru 
recoltare tumorală 

11 Dan Sabău, Alexandru Sabău, Anca 
Dumitra 

Sistem de penetrație chistică trilamelar 

12 Dan Sabău, Alexandru Sabău, Anca 
Dumitra 

Sistem parazitocid termic, în chistul hidatic 

13 Dan Sabău, Alexandru Sabău, Anca 
Dumitra 

Sistem de iluminare cu LED în abordurile 
miniinvazive profunde 

14 Dan Sabău, Alexandru Sabău, Anca 
Dumitra 

Sistem de lavaj al plasei deflectoare în colectorul 
corpuscular 

15 Dan Sabău, Alexandru Sabău, Anca 
Dumitra 

Parietofixare pararectală a sacului hernia invaginat 

16 Dan Sabău, Anca Dumitra, 
Alexandru Sabău 

Colector aseptic interșanjabil 

17 Dan Sabău, Anca Dumitra, 
Alexandru Sabău 

Asociere medicală de decompresie a CBP 
Sandostatin-Nitroglicerină-Xilină 

18 Dan Sabău, Anca Dumitra, 
Alexandru Sabău 

Procedeu de decompresie a căii biliare prin 
anestezie locală papilară 

19 Dan Sabău, Anca Dumitra, 
Alexandru Sabău 

Procedeu de decompresie a CBP prin spasmoliză 
Oddiană pe cale generală 

20 Dan Sabău, Anca Dumitra, 
Alexandru Sabău 

Hepatopexie temporară cu fir transfixiant în 
abordul segmentelor II, III 

21 Dan Sabău, Anca Dumitra, 
Alexandru Sabău 

Proteză în umbrelă montată properitoneal în hernia 
ombiliucală 

22 Dan Sabău, Anca Dumitra, 
Alexandru Sabău 

Procedeu laparoscopic de analgezie capsulară 
pancreatică cu cateter montat perivagal și celiac 

23 Dan Sabău, Anca Dumitra, Laparolift temporar cu fire transfixiante pentru 
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2013 
Nr. crt. Autori Titlu inovație 

Alexandru Sabău laparoscopie 
24 Dan Sabău, Alexandru Sabău, Anca 

Dumitra 
Sistem de iluminare cu fibră optică în abordurile 
miniinvazive profunde 

25 Dan Sabău, Anca Dumitra, 
Alexandru Sabău 

Coledocolitotom laparoscopic cu lavaj de clivare 

26 Dan Sabău, Anca Dumitra, 
Alexandru Sabău 

Abord miniinvaziv cu lampă frontală 

 
Tabelul 7.2 Listă inovații depuse la SSAPPI și Centrul Patlib din Sibiu în anul 2014 

2014 
Nr. crt. Autori Titlu inovație 

1 Dan Sabău, Anca Dumitra, Alexandru 
Sabău 

Stent esofagian cu fixare esofagiană 

2 Dan Sabău, Anca Dumitra, Alexandru 
Sabău 

Laparogastroscopia în dilațatia cicatricială 
esofagiană 

3 Dan Sabău, Anca Dumitra, Alexandru 
Sabău 

Stentarea secvențială esofagiană dilatativă, în 
cicatrici stenozante 

4 Dan Sabău, Anca Dumitra, Alexandru 
Sabău 

Plicatura rectală cu rectopexie, în prolapsul rectal 

5 Dan Sabău, Anca Dumitra, Alexandru 
Sabău 

Plicatura sigmoidiană în volvulusul de sigmoid 

6 Dan Sabău, Anca Dumitra, Alexandru 
Sabău, Radu Chicea 

Histeropexie ligamentară laparoscopică 

7 Dan Sabău, Alexandru Sabău, Anca 
Dumitra, Mariana Sabău, Dana 
Dumitra 

Aspirator coaxial cu priză de aer 

8 Dan Sabău, Alexandru Sabău, Anca 
Dumitra, Mariana Sabău, Dana 
Dumitra 

Aspirator rectangular cu fantă pentru priza de aer 

9 Dan Sabău, Alexandru Sabău, Anca 
Dumitra, Mariana Sabău 

Aspirator în omega fix, montat la retractor 

10 Dan Sabău, Anca Dumitra, Alexandru 
Sabău 

Colector  laparoscopic de produse patologice 

11 Dan Sabău, Anca Dumitra, Alexandru 
Sabău 

Single-port cu doua canule în laparogastroscopie 

12 Dan Sabău, Anca Dumitra, Alexandru 
Sabău 

Singleport cu autofixare 

13 Dan Sabău, Anca Dumitra, Alexandru 
Sabău 

Singleport cu insurubare 

14 Dan Sabău, Anca Dumitra, Alexandru 
Sabău 

Procedeu miniinvaziv de tratament al falsului 
chist de pancreas 

15 Dan Sabău, Anca Dumitra, Alexandru 
Sabău 

Tratamentul laparoscopic al pancreatitei acute 

16 Dan Sabău, Anca Dumitra, Alexandru 
Sabău 

Procedeu laparoscopic de tratament al 
pseudochistului pancreatic 

17 Dan Sabău, Anca Dumitra, Alexandru 
Sabău, Dan Bratu 

Tratament asistat laparoscopic al ulcerului 
duodenal perforat 
 

18 Dan Sabău, Anca Dumitra, Alexandru 
Sabău, Dan Bratu 

Procedeu de decompresie medicala precoce a căii 
biliare principale și calalului Wirsung în 
pancreatita acută 
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2014 
Nr. crt. Autori Titlu inovație 

19 Dan Sabău, Anca Dumitra, Alexandru 
Sabău, Mariana Sabău 

Ablatie tumorala superficiala si profunda prin 
termonecroza 

20 Dan Sabău, Anca Dumitra, Alexandru 
Sabău 

Laparogastroscopia in hemoragia digestiva de 
origine gastrica 

21 Dan Sabău, Anca Dumitra, Alexandru 
Sabău Laparogastroscopia in ablatia tumorala benigna 

22 Dan Sabău, Anca Dumitra, Alexandru 
Sabău 

Laparogastroscopia in stentarea tumorala 
faringo-esofagianaproximala 

23 Dan Sabău, Anca Dumitra, Alexandru 
Sabău 

Laparogastroscopia in stentarea tumorala 
esofagiana distala 

24 Dan Sabău, Anca Dumitra, Alexandru 
Sabău Proteza faingo-esofagiana cu platou proximal 

25 Dan Sabău, Alexandru Sabău, Anca 
Dumitra 

Procedeu de blindare epigastrica in 
diastazisuldreptilor abdominali 

26 Dan Sabău, Alexandru Sabău, Anca 
Dumitra 

Abordultranspleurodiafragmatic al chistului 
hidatic hepatic de segment VII 

27 Dan Sabău, Alexandru Sabău, Anca 
Dumitra, Dan Bratu 

Procedeu laparoscopic de tratament al eventratiei 
subombilicale 

28 Dan Sabău, Alexandru Sabău, Anca 
Dumitra, Dan Bratu 

Procedeu de utilizare a acului Reverdin in 
chirurgia laparoscopica 

29 Dan Sabău, Alexandru Sabău, Anca 
Dumitra Colecistogastroanastomoza miniinvaziva 

30 Dan Sabău, Alexandru Sabău, Anca 
Dumitra Coledocoduodenoanastomoza miniinvaziva 

31 Dan Sabău, Anca Dumitra, Alexandru 
Sabău 

Fir in "X" de sutura parietala in protectia 
musculara abdominala 

32 Dan Sabău, Alexandru Sabău, Anca 
Dumitra 

Departatorautostatic cu lamele retractoare 
intersanjabile 

33 Dan Sabău, Anca Dumitra, Alexandru 
Sabău 

Procedeu de ranforsare dublă suprabiologică a 
marginilor peretelui abdominal 

34 Dan Sabău, Anca Dumitra, Alexandru 
Sabău 

Laparogastroscopia în extragerea corpilor străini 
gastrici 

35 Dan Sabău, Anca Dumitra, Alexandru 
Sabău 

Procedeu de tratament laparoscopic în hernia 
Spiegeliană 

36 Dan Sabău, Anca Dumitra, Alexandru 
Sabău 

Procedeu de tratament laparoscopic în hernia 
ombilicală 

37 Dan Sabău, Adrian Stretean, Radu 
Chicea, Anca Dumitra, Alexandru 
Sabău 

Aspirator cu fantă laterală pentru priza de aer în 
chirurgia laparoscopică 

38 Dan Sabău, Adrian Stretean, Radu 
Chicea, Anca Dumitra, Alexandru 
Sabău 

Aspirator curb de 10 mm pentru chirurgia 
deschisă 

39 Dan Sabău, Anca Dumitra, Alexandru 
Sabău 

Apendicectomia miniinvazivă prin 
minilaparotomie cu epiploonoplastie și absența 
suturii parietale 
 

40 Dan Sabău, Alexandru Sabău, Anca 
Dumitra 

Procedeu laparoscopic cu invaginarea sacului 
herniar în hernia inghinală bilaterală varianta 2 

41 Dan Sabău, Anca Dumitra, Alexandru 
Sabău 

Chistectomia ideală în chirurgia laparoscopică 

42 Dan Sabău, Alexandru Sabău, Anca Abordul laparoscopic în supurația pancreatică 
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2014 
Nr. crt. Autori Titlu inovație 

Dumitra 
43 Dan Sabău, Anca Dumitra, Alexandru 

Sabău 
Procedeu de neutralizare a enzimelor pancreatice 
în pancreatita acută 

44 Dan Sabău, Anca Dumitra, Alexandru 
Sabău 

Anastomoza perichistodigestivă miniinvazivă cu 
proiecție de lumină centrată în chistul hidatic 
hepatic 

45 Dan Sabău, Anca Dumitra, Alexandru 
Sabău 

Abord inovator extraperitoneal în chistul hidatic 
hepatic situat în vecinătatea ligamentului rotund 

46 Dan Sabău, Anca Dumitra, Alexandru 
Sabău 

Colector  laparoscopic pentru produse patologice 
ajustabil 

 

Tabelul 7.3 Listă inovații depuse la SSAPPI și Centrul Patlib din Sibiu în anul 2015 
2015 

Nr. crt. Autori Titlu inovație 
1 Dan Sabău Tratamentul stenozelor esofagiene prin stentare 

esofagiană. Var. A 
2 Dan Sabău Tratamentul stenozelor esofagiene prin stentare 

esofagiană Var. B 
3 Dan Sabău Tratamentul stenozelor esofagiene prin stentare 

esofagiană Var. C 
4 Dan Sabău Tratamentul stenozelor esofagiene prin stentare 

esofagiană Var.D 
5 Dan Sabău Tratamentul stenozelor esofagiene prin stentare 

esofagiană Var. E 
6 Dan Sabău Tratamentul stenozelor esofagiene prin stentare 

esofagiană Var. F 
7 Dan Sabău Tratamentul stenozelor esofagiene prin stentare 

esofagiană Var. G 
8 Dan Sabău Tratamentul stenozelor esofagiene prin stentare 

esofagiană Var. H 
9 Dan Sabău Tratamentul stenozelor esofagiene prin stentare 

esofagiană Var. I 
10 Dan Sabău Tratamentul stenozelor esofagiene prin stentare 

esofagiană Var. J 
11 Dan Sabău Tratamentul stenozelor esofagiene prin stentare 

esofagiană Var. K 
12 Dan Sabău Tratamentul stenozelor esofagiene prin stentare 

esofagiană Var.L 
13 Dan Sabău Tratamentul stenozelor esofagiene prin stentare 

esofagiană Var.M 
14 Dan Sabău Tratamentul stenozelor esofagiene prin stentare 

esofagiană Var.N 
15 Dan Sabău Tratamentul stenozelor esofagiene prin stentare 

esofagiană Var.O 
16 Dan Sabău Tratamentul stenozelor esofagiene prin stentare 

esofagiană Var.P 
17 Dan Sabău Tratamentul stenozelor esofagiene prin stentare 

esofagiană Var.Q 
18 Dan Sabău Tratamentul stenozelor esofagiene prin stentare 

esofagiană Var.Q1 
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2015 
Nr. crt. Autori Titlu inovație 

19 Dan Sabău Tratamentul stenozelor esofagiene prin stentare 
esofagiană Var.R 

20 Dan Sabău Tratamentul stenozelor esofagiene prin stentare 
esofagiană Var.R1 

21 Dan Sabău Tratamentul stenozelor esofagiene prin stentare 
esofagiană Var.S 

22 Dan Sabău Tratamentul stenozelor esofagiene prin stentare 
esofagiană Var.S1 

23 Dan Sabău Tratamentul stenozelor esofagiene prin stentare 
esofagiană Var.S2 

24 Dan Sabău Tratamentul stenozelor esofagiene prin stentare 
esofagiană Var.T 

25 Dan Sabău Tratamentul stenozelor esofagiene prin stentare 
esofagiană Var.U 

26 Dan Sabău Tratamentul stenozelor esofagiene prin stentare 
esofagiană Var.U1 

27 Dan Sabău Tratamentul stenozelor esofagiene prin stentare 
esofagiană Var.U1 

28 Dan Sabău Tratamentul stenozelor esofagiene prin stentare 
esofagiană Var.V 

29 Dan Sabău Tratamentul stenozelor esofagiene prin stentare 
esofagiană Var. V1 

30 Dan Sabău Tratamentul stenozelor esofagiene prin stentare 
esofagiană Var.W 

31 Dan Sabău Tratamentul stenozelor esofagiene prin stentare 
esofagiană Var.X 

32 Dan Sabău Tratamentul stenozelor esofagiene prin stentare 
esofagiană Var.Y 

33 Dan Sabău Tratamentul stenozelor esofagiene prin stentare 
esofagiană Var.Z 

34 Dan Sabău Tratamentul stenozelor esofagiene prin stentare 
esofagiană. Var.Z1 

35 Dan Sabău Tratamentul stenozelor esofagiene prin stentare 
esofagiană Var.Z2 

36 Dan Sabău Tratamentul stenozelor esofagiene prin stentare 
esofagiană Var.Z3 

37 Dan Sabău Tratamentul stenozelor esofagiene prin stentare 
esofagiană Var.Z4 

38 Dan Sabău Tratamentul stenozelor esofagiene prin stentare 
esofagiană Var.M1 
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Anexa 8. Numărul de notificări CBI și BI 

Se precizează faptul că pentru a răspunde la o Notificare este nevoie de o 

documentare primară și apoi de o documentare de specialitate. Există situații în care 

răspunsul formulat pentru o notificare poate dura până la 3 (trei) luni de zile datorită 

complexității.  

 Răspunsul la aceste notificări se face în termenul impus de lege prin examinator. 

Nr. 
crt. 

Număr cerere brevet de invenție Număr notificări 

1 A 2010 00717 11 
2 A 2010 00720 10 
3 A 2010 01337 9 
4 A 2011 01140 7 
5 A 2011 01139 9 
6 A 2012 00846 9 
7 A 2012 00845 10 
8 A 2012 00001 7 
9 A 2013 00012 8 
10 A 2013 00010 8 
11 A 2013 00011 7 
12 A 2013 00009 7 
13 A 2013 00007 6 
14 A 2013 00004 6 
15 A 2013 00016 5 
16 A 2013 00014 5 
17 A 2013 00005 5 
18 A 2013 00008 6 
19 A 2013 00017 6 
20 A 2013 00015 6 
21 A 2013 00013 6 
22 A 2013 00006 5 
23 A 2013 00410 4 
24 A 2013 00429 5 
25 A 2013 00825 7 
26 A 2013 00826 6 
27 A 2013 00824 8 
28 A 2015 00003 5 
29 A 2015 00001 3 
30 A 2015 00002 3 
31 A 2015 00544 4 
32 A 2015 00552 4 

Tabelul 8.1 Numărul de notificări CBI și BI 
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Figura 8.1 Notificări CBI și BI  
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Anexa 9. Numărul de ore de consultanță 
 

 

Din punct de vedere al numărului de ore de consultanță oferite situația este ilustrată în 

tabelul 9.1.  

Tabelul 9.1 Totalul orelor de consultanță 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.1 Distribuția numărului de ore de consultanță aferente anului 2012 

Nr. 
crt. Activitatea 

Număr ore de consultanță 

2012 2013 2014 2015 
1.   

Consultanță mărci  
192 144 144 192 

2.   
Consultanță drepturi de autor  

144 168 192 144 

3.   
Consultanță brevete de invenție 
și modele de utilitate 

240 264 288 296 

4.  Consultanță desene și modele 
industriale  

15 25 15 15 

5.  TOTAL 591 611 639 647 

6.  Total 4 ani  2488 

32%	

0%	24%	

0%	

41%	

0%	3%	

Anul	2012	

Consultanță	mărci		

Consultanță		drepturi	de	
autor		

Consultanță	brevete	de	
invenție	și		modele	de	
u<litate	
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În anul 2012 se poate observa că la nivelul activităților întreprinse numărul de ore cel mai 

mare a fost rezervat consultanței acordate în domeniul brevetelor de invenție și modelelor de 

utilitate urmată de consultanța în domeniul mărcilor și apoi consultanța în în domeniul dreptului de 

autor. Cel mai mic număr de ore se poate observa că a fost acordat consultanței în domeniul 

desenelor și modelelor industriale. 

 
Figura 9.2 Distribuția numărului de ore de consultanță aferente anului 2013 

Pentru anul 2013 se poate observa că la nivelul activităților întreprinse numărul de ore cel 

mai mare a fost rezervat consultanței acordate în domeniul brevetelor de invenție și modelelor de 

utilitate urmată de consultanța în domeniul mărcilor și apoi consultanța în în domeniul dreptului de 

autor. Cel mai mic număr de ore se poate observa că a fost acordat consultanței în domeniul 

desenelor și modelelor industriale.  Se poate observa o mică fluctuație din punct de vedere al 

numărului de ore alocate pentru fiecare din aceste activități în comparație cu anul anterior.  

24%	
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Figura 9.3 Distribuția numărului de ore de consultanță aferente anului 2014 

 La nivelul anului 2014 se poate observa că numărul de ore cel mai mare a fost rezervat 

consultanței acordate în domeniul brevetelor de invenție și modelelor de utilitate iar cel mai mic 

număr de ore se poate observa că a fost acordat consultanței în domeniul desenelor și modelelor 

industriale.  

 

Figura 9.4 Distribuția numărului de ore de consultanță aferente anului 2015 

În ceea ce privește anul 2015 se poate observa că la nivelul activităților întreprinse numărul 

de ore cel mai mare a fost rezervat consultanței acordate în domeniul brevetelor de invenție și 

modelelor de utilitate. Pe locul imediat următor se află numărul de ore de consultanța oferite în 
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domeniul mărcilor și apoi numărul de ore de consultanța în în domeniul dreptului de autor. Cel mai 

mic număr de ore se poate observa că a fost acordat consultanței în domeniul desenelor și modelelor 

industriale.  

În tabelul de mai jos este prezentată situația cu privire la consultanța oferită mediului de 

afaceri.  

Tabelul 9.2 Consultanța oferită mediului de afaceri în domeniul mărcilor 

Nr. 
crt. 

Denumire 
marcă 

Beneficiar Date 
calendaristice 

consultanță 
1.  AMOROY Muntean Cornel . SC Multiredero 

SRL Sibiu, strada Dealului 
0722381790, 
multiradero@yahoo.com 

17 ianuarie 2012 

2.  AMOROY Bogdan Corneliu 0722 381 820 
multitradepertners@yahoo.com 

20 ianuarie 2012 

3.  Ciocolata 
Brukenthal  

Muzeul National Brukenthal 2 februarie 2012 

4.  Gladiatori pe 
patru roți 

Grecu Ioana &Grecu Cristian, 
Asociația ”Gladiatori pe patru 
roți”- Sibiu, targu Pestelui nr. 17 

5 februarie 2012 

5.  Terra Plast SC Terra Plast Import – Bănică 
Iulia, Siibiu, 0743045229 
iulia@terra-plast.ro 

12 februarie 2012 
15 februarie 2012 
20 februarie 2012 
4 martie 2012 

6.  Essenza Travel Alin stanescu – 
PMPromoMangement Sibiu, str. 
Săliste nr.9 

20 noiembrie 2012 
29 noiembrie 2012 

7.  Gurmandinfo Găinușe Ovidiu Sura Mare nr 583 2 decembrie 2012 
5 decembrie 2012 
9 decembrie 2012 

8.  10OM Bucșa Nadia PFA Sibiu, Vasile 
Aaron nr 22 

20 februarie 2012 

9.  Super Star 
INVESTIGATI
ON &Security 

Gligor Radu Aleea Fratii Buzesti  
nr. 1 Bloc 1 ap 17 

4 iulie 2012 
5 decembrie 2012 
9 decembrie 2012 

10.  MITICHI Preda Dumitru Apoldu de Jos 603, 
SC MITICHI 

17 iulie 2012 
18 iulie 2012 

11.  801Inspire Munteanu Sergiu, SC Myjob 
Service – Matei Millo nr. 22 Sibiu 
 
 

19 iulie 2012 

12.  Discret Pază Cheleț Dumitru, medias, Piata 
regele ferdinand nr 16 

1 august 2012 
2 august 2012 
7 septembrie 2012 

13.  EduInspect Neagoe Andrei Siibiu, strada 
Hipodromului nr, 6/2 

5 noiembrie 2012 
6 noiembrie 2012 
8 noiembrie 2012 
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Nr. 
crt. 

Denumire 
marcă 

Beneficiar Date 
calendaristice 

consultanță 
14.  APROV SA S.C. APROV S.A. MEDIAS, 551005, 

str. V. Madgearu nr.4 Judetul SIBIU; 
Cod postal:  551005 

7 februarie 2012 

15.  PROCTOVEN Persoana Fizică Autorizată Tănăsescu 
Ciprian – Chirirgie  Generală - 
Romania Sibiu, Calea Dumbravii Bloc 
2 

14 februarie 2012 

16.  TransilvaniaTra
vel  

Lucian Marcu Cabinet de 
Avocatură Sibiu 0751 827 112 

13 martie 2013 
14 martie 2013 

17.  Alina Pinca 
Posibilă marcă 

Alina Pinca – Scoala de Arta Sibiu 14 februarie 2013 
20 februarie 2013 
23 februarie 2013 

18.  Asociația 
Națională a 
Surzilor din 
România 

Dr. Ana Maria Stoica - Sibiu 23 februarie 2013 

19.  HERITAS – 
HUET URBAN 

Michael Engel Piata Huet nr.3 
Sibiu 

26 aprilie 2013 
14 mai 2013 
31 mai 2013 
3 iunie 2013 

20.  Festivalul 
Internațional 
Muzical 
Hermannstadt 

Daniela Simionescu 0766 519 575 
www.hermannstadtfest.blogspot.ro 
 
 
 

30 aprilie 2013 
17 aprilie 2013  
3 mai 2013 
3 iunie 2013 

21.  Colegiul 
Medicilor 
Dentisti Sibiu 

Rafa laura Sibiu, Cetății nr 24 18 aprilie 2013 
19 aprilie 2013 
25 aprilie 2013 

22.  Romstar 
 

Imbăruș Adrian , Sibiu, Nicolae 
Iorga 34 

10 iulie 2013 
17 iulie 2013 
24 iulie 2013 

23.  Menhard Camelia Ghiță, SC MBC LEDER 
PRODUCT SRL 

13 septembrie 
2013 
13 noiembrie 2013 
19 noiembrie 2013 
20 noiembrie 2013 
11 decembrie 2013 

24.  Sibiul Copiilor  Popescu Gheorghe Sibiu, E.Bielz 
51 

4 noiembrie 2013 
11 noiembrie 2013 
19 noiembrie 2013 
18 decembrie 2013 

25.  Cano Vet Dragos BIBU, SIBIU, str. Nicolae 
Copernic nr.3 

7 martie 2013 
15 martie 2013 

26.  MISS 
DIASPORA 
INTERNATION
AL MODELS 

Gabriela Miu SIBIU, Soseaua Alba 
Iulia nr. 79, et 7, ap.27 

1 iulie 2013 
2 iulie 2013 
16 iulie 2013 
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Nr. 
crt. 

Denumire 
marcă 

Beneficiar Date 
calendaristice 

consultanță 
 

27.  SIBIU 
FASHION 
DAYS 

Gabriela Miu SIBIU, Soseaua Alba 
Iulia nr. 79, et 7, ap.27 

1 iulie 2013 
2 iulie 2013 

28.  SIBIU FRINGE 
FESTIVAL 

Cătălin Grigoraș Sibiu, Vasile Aaron , 
Fundația TEATRUL NOSTRU 

24 iulie 2013 

29.  NOVLINE – 
TĂVIȚE ȘI 
COVOARE 
LOGAN 

NOVLINE 11 septembrie 2013 

30.  POSIBILĂ 
MARCĂ 

Danciu Dan Horatiu, Sibiu, Bulevardul 
Victoriei 47 

19 septembrie 2013 

31.  CRIME SCENE 
CLEANING 

BUCUR MIHAI ADRIAN - SIBIU, 
Str. G-ral. Gheorghe Magheru nr. 
51, et. 2, ap. 6, Județul Sibiu, 
Județul Sibiu 

23 ianuarie 2013 
24 ianuarie 2013 
30 ianuarie 2013 
6 februarie 2013 
15 februarie 2013 

32.  FOTBAL CLUB 
ȘELIMBĂR 
2011 

ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV 
SEVIȘUL ȘELIMBĂR, Șelimbăr, 
strada Stadionului nr.14, Județul 
Sibiu 

12 iulie 2012 
16 iulie 2012 
18 iulie 2012 
6 noiembrie 2012 
15 ianuarie 2013 
25 februarie 2013 
1 martie 2013 

33.  Victoria 
MEIȚESCU 

Victoria MEIȚESCU, SIBIU, str. 
ESCHILE NR. 25, județul SIBIU 

5 noiembrie 2012 
12 decembrie 2012 
10 ianuarie 2013 
23 ianuarie 2013 
13 februarie 2013 
14 februarie 2013 
20 februarie 2013 

34.  MÎȚA DE 
MUNTE 

SC MÎȚA DE MUNTE SRL, cu 
sediul în Comuna POPLACA, 
nr.688, Județul Sibiu 

18 ianuarie 2013 
22 ianuarie 2013 
24 ianuarie 2013 
25 ianuarie 2013 
4 februarie 2013 
14 februarie 2013 
12 aprilie 2013 

35.  ASOCIAȚIA 
SPORTIVĂ ”FC 
CISNĂDIE” 

ORAȘUL CISNĂDIE, cu sediul în 
CISNĂDIE, Piața Revoluției nr. 1, 
cod 5553000, Județul Sibiu 

14 ianuarie 2013 
15 ianuarie 2013 
21 ianuarie 2013 
22 ianuarie 2013 
5 februarie 2013 
8 februarie 2013 
12 februarie 2013 
14 februarie 2013 
8 martie 2013 
10 iulie 2013 
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Nr. 
crt. 

Denumire 
marcă 

Beneficiar Date 
calendaristice 

consultanță 
16 iulie 2013 
17 iulie 2013 

36.  COLȚ ALB 
CLUB 

Adrian Cosmin BIBU, SIBIU, str. 
Nicolae Copernic nr.3 

22 ianuarie 2013 
14 februarie 2013 
22 februarie 2013 
27 februarie 2013 
28 februarie 2103 

37.  ASOCIAȚIA 
CLUBUL 
SPORTIV „CS 
VIITORUL 
SIBIU” 

SIBIU, Str. Băicoi nr.20, Județul 
SIBIU, - Farcas Cătălin 

12 septembrie 
2013 
16 septembrie 
2013 
17 septembrie 
2013 
24 februarie 2014 
19 martie 2014 

38.  CLUB PAROL 
GAMES 

SC PAROL GAMES SRL SIBIU, 
Str.Ludoș, nr.29, ap.1 cod postal: 
551048, Județul SIBIU 

22 octombrie 2013 
23 octombrie 2013 
24 octombrie 2013 
19 mai 2014 
15 mai 2014 

39.  ”TALISE, let 
yourself be 
charmed” 

SC TALISE JW SRL – D, SIBIU, Str. 
Aleea Călăreților nr.43 

22 aprilie 2014 
25 aprilie 2014 
28 aprilie 2014 

40.  DOMENIILE 
VITICOLE 
APOLD 

BLAJ R. ROLAND, Sibiu Str. Deva 
nr. 31, Județul SIBIU 
 
 
 
 

30 aprilie 2014 
26 iunie 2014 
30 iunie 2014 
24 noiembrie 2014 

41.  DREAM 
TRAVEL   

SC DREAM TRAVEL SRL, Șura 
Mare, str. Primăverii nr. 5 A, 
Județul Sibiu 

25 noiembrie 2014 

42.  CLUBUL 
SPORTIV 
MĂGURA 
CISNĂDIE 

ORAȘUL CISNĂDIE, CISNĂDIE, 
Piața Revoluției nr. 1, cod 555300 
 

30 aprilie 2014 
16 mai 2014 
5 iunie 2014 
17 iulie 2014 
21 octombrie 2014 

43.  FESTIVALUL 
MEDIEVAL 
CETĂȚI 
TRANSILVAN
E SIBIU 

Ioan Ovidiu DRAGOMAN,  SIBIU, 
Soseaua Alba Iulia nr. 79, et 7, 
ap.27 

20 iunie 2014 
9 aprilie 2015 

44.  DRACULA 
JUNIOR 

SC BLEIDINGER SRL, SIBIU, str 
Râului nr.30, Județul Sibiu 

22 septembrie 2014 
23 septembrie 2014 
30 septembrie 2014 
23 octombrie 2014 
24 octombrie 2014 
28 octombrie 2014 
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Nr. 
crt. 

Denumire 
marcă 

Beneficiar Date 
calendaristice 

consultanță 
20 martie 2015 
23 martie 2014 
24 martie 2015 
 9 aprilie 2015 

45.  BLEIDINGER SC BLEIDINGER SRL, SIBIU, str 
Râului nr.30, Județul Sibiu 

22 septembrie 2014 
23 septembrie 2014 
30 septembrie 2014 
23 octombrie 2014 
24 octombrie 2014 
28 octombrie 2014 
30 octombrie 2014 
20 martie 2015 
23 martie 2014 
24 martie 2015 
 9 aprilie 2015 

46.  KRISS TEEN 
 

SC BLEIDINGER SRL, SIBIU, str 
Râului nr.30, Județul Sibiu  
 

22 septembrie 
2014 
23 septembrie 
2014 
30 septembrie 
2014  
16 octombrie 2014 
23 octombrie 2014 
24 octombrie 2014 
28 octombrie 2014 
30 octombrie 2014 
20 martie 2015 
23 martie 2015 
24 martie 2015 
 9 aprilie 2015 
30 octombrie 2015 

47.  URBAN KRISS 
TEEN 
 

SC BLEIDINGER SRL, SIBIU, str 
Râului nr.30, Județul Sibiu 

22 septembrie 
2014 
23 septembrie 
2014 
30 septembrie 
2014 
23 octombrie 2014 
24 octombrie 2014 
28 octombrie 2014 
30 octombrie 2014 
20 martie 2015 
23 martie 2015 
24 martie 2015 
 9 aprilie 2015 
30 octombrie 2015 

48.  MIAU  SC LIDERTEX SRL, Sibiu, Str. 
Dogarilor Nr. 5A, cod poștal 
550195, județul Sibiu Rudolf 

29 aprilie 2015 
30 aprilie 2015 
13 noiembrie 2015 
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Nr. 
crt. 

Denumire 
marcă 

Beneficiar Date 
calendaristice 

consultanță 
Corina 

49.  madeinromania.ro S.C. SMART TRADE SRL, SIBIU, 
Str. Agârbiciu, nr. 5/21, județul 
SIBIU 

19 mai 2015 
25 mai 2015 
 

50.  POSIBILĂ 
MARCĂ 

Câlțea Dragos Ionuț 0771 471 917 20 martie 2015 

51.  PACO MAX SC PACOMAX TRADE SRL Sorin 
Păcurar – 0745 106 502  

8 aprilie 2015 

52.  INUTRITION  PF Sebastian Boncut, Sibiu 2 iunie 2015 
3 iunie 2015 

53.  EXA EVENTS Daniel Roșoagă – Râmnicu Vâlcea 29 septembrie 2015  
54.  VIOLA 

 
POSIBILĂ 
MARCĂ 

SC VIOLA SRL - SIBIU, Str. Piața 
Cibin nr.5 

14  octombrie 2013 
15 octombrie 2013 
15 mai 2014 
19 mai 2014 
16 iunie 2014 
6 martie 2015 
29 iulie 2015 
31 iulie 2015  
31 august 2015  

55.  MAYRA SC MAYRA EYELASHES si MORE 
SRL, București, B-dul Alexandru 
Ioan Cuza 98A 

6 martie 2015 
29 iulie 2015 
31 iulie 2015  
31 august 2015 

56.  romandru LIVIU BIBIRI Șura Mică, strada 
Aleea Cameliei nr. 41, județul 
SIBIU 

30 octombrie 2015 

57.  URSULETUL  Travel Mont Brașov 8 iulie 2015 
24 octombrie 2015 
 

58.  PROGRAMUL 
SPARKCHESS - 
joc pe calculator 
(produs virtual 
oferit prin 
download) 

SC MEDIA DIVISION SRL SIBIU, 
SIBIU, Bulevardul Victoriei nr.44 
B, Scara B, ap. 23 

30 octombrie 2015 

59.  Vila Sibiu  ARDELEAN CĂLIN-MIREL Sibiu, 
strada Gimnasticii nr. 19, județul SIBIU 

2 septembrie 2015 
2 octombrie 2015 

60.  Marca ULBS 1 Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu Nu este cazul 
61.  Marca ULBS 2 Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu Nu este cazul 

 
 

Tabelul 9.3 Consultanța oferită mediului de afaceri în domeniul brevetelor de invenție 
Nr. 
crt. 

Denumire  
invenție 

Beneficiar Date calendaristice 
consultanță 

1.  Senzori gropi Popa Ioan Iulian, jud. Olt, loc. Obârșa 
Noua, str. Mircea cel Bătrân nr. 36, tel. 
0762 896 160 

1 august 2013 
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Nr. 
crt. 

Denumire  
invenție 

Beneficiar Date calendaristice 
consultanță 

2.  Proteză picior Florică Valentin, Piața Noua, nr. 47, 
Cisnădie 

1 august 2013 

3.  Invenție Romstar Imbăruș Adrian, Nicolae Iorga, nr. 34, 
Sibiu 

2 august 2013 

4.  Costuri 
înregistrare CBI  

PF Coman Cristian, 0723 382 383,  4 aprilie 2013 

5.  Diverse Mircea Fliter, Aleea Roșiorilor, nr. 1, 
scara C, Sibiu, 0769 613 051 

26 iunie 2013 
16 iulie 2013 
17 iulie 2013 
18 iulie 2013  
25 iulie 2013 
20 septembrie  
2013 
19 noiembrie 2013 
4 martie 2014 
12 martie 2014 
13 martie 2014 
14 martie 2014 

6.  Sistem copertină 
parcare 

Mohan Marcel, Strada Turda, nr 3, 
Mediaș,  

14 martie 2014 
15 aprilie 2014 

7.  Diverse Drăgănescu Constantin, Universitatea 
Craiova 

14 decembrie 2014 

8.  Diverse Cristian Coman, Deva 15 decembrie 2014 
9.  Turbină hidraulică Adrian Sora,  16 decembrie 2014 
10.  Diverse Lața Ilie, Trans Gaz Mediaș  17 decembrie 2014 
11.  Diverse  Dumitru Ilie, Craoiva 17 decembrie 2014 
12.  Garden Rainbow Ioan Grosu, Iași 18 decembrie 2014 
13.  Instalație 

îmbuteliat apa 
Stefan Cosmin Szekely, 
La Fantână, 

22 decembrie 2014 

14.  Descoperiei 
arhitectură și 
plante vii 

Chirilă Virgil 22 decembrie 2014 

15.  Protecție invenție SC Seint Angel Sibiu, Anghel Marius 13 februarie 2014 
21 martie 2014 
18 aprilie 2014 

16.  Sistem modular 
prefabricat pentru 
cămine de 
canalizare și 
incinte 
prefabricate 
executate în 
subteran 

Toma Ilie 18 august 2014 
30 august 2014 
8 septembrie 2014 
12 septembrie 2014 
16 septembrie 2014 
 25 septembrie 2014 

17.  Document 
dispozitiv de 
spălat curățat 

Câmpeanu Maria, SC Electricianul 
Sibiu 

18 august 2014 
30 august 2014 
8 septembrie 2014 
12 septembrie 2014 
16 septembrie 2014 
 25 septembrie 2014 
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Nr. 
crt. 

Denumire  
invenție 

Beneficiar Date calendaristice 
consultanță 

18.  Pat care se ridică Paștiu Liviu, Dârstelor 4, Sibiu 23 octombrie 2015 
19.  Protecție secret Silviu Hădărean, 0744 112 216 11 februarie 2015 

19 februarie 2015 
3 martie 2015 
17 martie 2015 
27 martie 2015 

20.  Diverse Dumitru Turc, E-on Gaz, România 12 noiembrie 2014 
21 noiembrie 2014 
9 decembrie 2015 
11 decembrie 2015 
15 decembrie 2015 
17 decembrie 2015 
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Anexa 10. Plan de promovare 2015  
 
 

În urma desfășurării controlului managerial din anul 2014 la nivelul Structurii Support 

Administrative Protecția Proprietății Intelectuale a fost realizat un plan de promovare ce este pus în 

aplicare începând cu anul 2015.  

1. Activitatea vizată 

Scopul activităţii Structurii Suport Administrative Protecția Proprietății Intelectuale și al 

Centrului PatLib din Sibiu este de a oferi şi efectua o paletă de servicii, prin care sunt diseminate 

informaţii publice legate de Proprietatea Intelectuală (Proprietatea Industrială și Dreptul de Autor). 

Sensibilizarea comunităţilor la nivel local asupra necesitaţii protecţiei obiectelor proprietăţii 

industriale va influența pozitiv creşterea numărului cererilor de brevet, a cererilor de înregistrare 

marcă sau desene şi modele industriale, modele de utilitate şi contribuie în special prin legăturile 

locale la aplicarea invenţiilor, la un transfer tehnologic care se dorește a fi eficient, care conduce la 

înnoirea producţiei industriale și la creşterea interesului agenților ecnomici în a-și valorifica 

bunurile intelectuale. Astfel, activitățile identificate și care conduc implicit la o promovare susținută 

sunt cele de: 

- consultanță și înregistrare forme comune de PI; 

- consultanță drepturi de autor; 

- cercetări în baze de date internaționale pentru mărci; 

- cercetări în baze de date internaționale pentru brevete; 

- consultanță ULBS - întâlniri cu grupuri de studenți; 

- participare la conferințe/ saloane; 

- organizare de workshop-uri; 

- realizare de materiale publicitare, ştiri, apariţii în presă, comunicate; 

- publicații periodice/comunicări site; 

- Newsletters; 

- inițiere activități promoționale. Promovare domeniu, informări pentru ULBS şi pentru 

mediul economic; 

- documentări / traduceri materiale; 

- evaluări baze de date locale, naționale, baze de date ale ULBS; 

- activități de cercetare științifică, emitere chestionare, sondaje, lucrări ştiinţifice publicate în 

reviste sau susținute în conferințe; 

-prediagnoză agenţi economici. 
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Instrumentele de promovare aplicate: 

- Promovare conferințe, expoziții, seminarii naționale și internaționale;  

- Newsletter Centrul PatLib din Sibiu;  

- Rapoarte de activitate; 

- cercetări ştiinţifice de tip selectiv, documentar și aplicativ pe bază de chestionare cu privire 

la locul şi rolul Protecţiei Proprietăţii Intelectuale în programele de studii universitare; 

-cercetări ştiinţifice de tip selectiv, documentar și aplicativ pe bază de chestionare cu  privire 

la locul şi rolul Protecţiei Proprietăţii Intelectuale în mediul de afaceri; 

- realizarea unei noi ediții a broşurii Centrului PATLIB Sibiu; 

- promovare activităţi şi servicii oferite prin intermediul reţelei interne de internet ULBS; 

- promovare activităţi şi servicii oferite în mediul de afaceri din judeţele Sibiu, Alba, Vâlcea, 

Hunedoara, Argeş, Gorj; 

- sprijinirea colectivelor de cercetare din mediul universitar şi din mediul de afaceri în  

vederea identificării celor mai bune soluţii care urmează a fi propuse spre brevetare la 

OSIM. 

2. Definirea obiectivelor 

Obiectivul general al activității de promovare este constituit de îmbunătățirea vizibilității 

pe plan național și internațional în domeniul PPI a ULBS. 

Ca obiective specifice este vizată: 

• Conştientizarea importanţei înregistrării drepturilor de proprietate intelectuală pentru 

dezvoltarea unei firme de către 20 de agenți economici din județele Sibiu, Alba, Vâlcea, 

Gorj, Argeș în decurs de 12 luni; 

• Informarea și promovarea activităților specifice protecției proprietății intelectuale derulate 

de DPPI - Centrul PATLIB Sibiu la nivelul a 100 de cadre didactice universitare în decurs 

de 12 luni; 

• Cunoaşterea serviciilor oferite de DPPI - Centrul PATLIB Sibiu în domeniul protecției 

proprietății intelectuale de către agenții economici existenți în județele Sibiu, Alba, Vâlcea, 

Gorj, Argeș; 

• Creșterea nivelului de informare a publicului larg privind activitățile în domeniul proprietății 

industriale derulate de DPPI - Centrul PATLIB în decurs de 12 luni; 

• Creșterea nivelului de informare a 500 de studenți privind activitățile de inovare, a 

activităților dedicate protecției proprietății industriale și a activităților dedicate protecției 

legii dreptului de autor în decurs de 12 luni. 
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3. Public ţintă: 

• agenți economici din județele Sibiu, Alba, Vâlcea, Gorj, Argeș; 

• cadre didactice universitare;  

• studenţi - Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu; 

• comunitatea sibiană și nu numai. 

 

4. Tehnici de promovare, canale mediatice, suporturi utile 

• Elaborare și tipărire materiale publicitare - creare pliante și afișe  

• Transmitere scrisori și email-uri către agenți economici 

- Creare/Evaluare permanentă a bazelor de date cu agenții economici din județele 

vizate. 

- Termen: Periodic 

-  Scrisori cu prezentare PATLIB Sibiu –scrisorile de prezentare vor fi însoțite de 

materiale de promovare. 

- Termen: mai - iunie 

- Postare afișe exterior-vor fi postate afișe în spații special amenajate din ULBS și alte 

instituții de pe plan local.   

- Termen: mai – iunie  

• Reclamă prin internet - elaborare newsletter  

Termen:lunar. 

• Comunicate de presă– comunicate transmise către presă  

Termen: pentru toate evenimentele derulate de PATLIB Sibiu: workshop, conferințe 

etc. 

• Organizare și participare la evenimente Acțiuni de informare studenți cu tematica: 

- Plagiatul în realizarea tezelor de licență/master/doctorat (toate specializările); 

- Înregistrarea unui brevet de invenție (studenți Inginerie, Științe Agricole și Industrie 

Alimentară, Medicină); 

-  Dreptul de autor (studenți profil socio-uman); 

- Proprietatea intelectuală și drepturile conexe (studenți Drept). 

Termen: aprilie - mai 

• Workshop-uri tematice cadre didactice universitare  

- Protecția drepturilor de autor; 
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- Parcursul invenției de la proiect la statutul de brevet; 

- Formele comune de proprietate intelectuală; 

- Valorificarea drepturilor de PI; 

Termen: iunie  

• Participare la saloane și târguri naționale și internaționale  

Termen: Permanent 

 

• Acordarea de consultanță de specialitate agenților economici 

Termen: Permanent 
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Anexa 11. Pagina Facebook 
 

 

În ceea ce privește performanțele paginii de Facebook denumită sugestiv „Centrul PatLib 

Sibiu - Protecția Proprietății Intelectuale” se poate observa că numărul de aprecieri, comentarii și 

distribuiri urmărește un trend ascendent (Figura 11.1).  

 

 
Figura 11.1 Distribuția aprecierilor, comentariilor și distribuirilor 

 

 Din punct de vedere al sursei aprecierilor se poate observa că acestea provin din cautări 

organice, deocamdată nerealizându-se campanii publicitare plătite care să multiplice numărul 

aprecierilor (figura 11.2). Totodată se poate observa că în decursul timpului nu au fost anulate 

aprecierile.  

 
Figura 11.2 Proveniența aprecierilor 
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 Legat de impactul total pe care l-au avut interacțiunile cu publicul țintă se poate observa că 

în decursul celor 3 luni de existență a paginii Facebook impactul total a fost vizibil mai mare pentru 

luna septembrie 2015, lună în care a fost lansată pagina și s-a menținut în lunile octombrie 2015 și 

noiembrie 2015 (figura 11.3).  

 
Figura 11.3 Impactul total al paginii 

 

 Un alt avantaj conferit de prezența în mediul online este reprezentată de posibilitatea de a 

traduce conținutul postărilor în timp real cu ajutorul diferitelor instrumente puse la dispoziție de 

Facebook și alte motoare de căutare. Se poate observa, în figura 11.4, că majoritatea fanilor paginii 

sunt vorbitori de limba română dar există un procent semnificativ de vorbitori ai limbii engleze.  

 

 
Figura 11.4 Distribuția urmăritorilor în funcție de limba vorbită 

  

 Reprezintă un avantaj considerabil și faptul că se poate alege forma de distribuire a 

informațiilor și mai mult decât atât se poate vedea impactul avut asupra urmăritorilor paginii. După 

cum se poate vedea în figura 11.5 impactul cel mai mare l-a avut distribuirea de fotografii, în medie 

fiecare fotografie fiind apreciată de 6 persoane din cele 47 câte au fost interesate și au dat click 

română	-	63%	 engleză	-	UK	43%	 engleză	SUA	-	7%	

italiană	-	2%	 franceză	-	1%	
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pentru a vedea despre ce este vorba. În aceași măsură, clipurile video au înregistrat un impact 

semnificativ din punct de vedere al interacțiunii cu publicul.  

 

 
Figura 11.5 Reușita diferitelor tipuri de postări  

 

 

 În ceea ce privește clipurile video distribuite pe pagina de Facebook PatLib Sibiu - Protecția 

Proprietății Intelectuale (figura 11.6) acestea reprezintă prezentări interactive ale câtorva invenții ale 

profesorilor Universității Lucian Blaga din Sibiu. Aducerea unor astfel de cipuri video în mediul 

online reprezintă o oportunitate în plus de a aduce la cunoștința publicului larg performanțele, ideile 

și realizările celor care mențin viu focul cunoașterii în cadrul universității.  

 

 
Figura 11.6 Interacțiunea publicului cu clipurile video 

  

Având în vedere feed-back-ul primit în urma activității de pe pagina de socializare Facebook (figura 

11.7) cea mai mare parte a activității s-a desfășurat în cronologia paginii, menținându-se astfel 

interesul urmăritorilor.  
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Figura 11.7 Feed-back activitate 

 Având în vedere cele prezentate în rândurile anterioare trebuie menționat faptul că 

rezultatele paginii Facebook provin doar din cautări organice nefiind realizată nici o campanie de 

promovare la nivelul acestei pagini. Cu toate acestea însă se poate observa că rezultatele sunt unele 

satisfăcătoare putându-se menționa faptul că înaintarea în spațiul virtual se face cu pași mici, încet 

dar sigur.  

Revenind la publicitatea online, trebuie a priori să menționam un lucru: bugetul unei 

campanii online depinde direct proporțional de audiența ce trebuie atinsă, frecvența cu care o 

atingem, calitatea audienței și, evident, durata campaniei. În funcție de acești parametrii, bugetul 

poate varia destul de mult, de la sute la zeci și chiar sute de mii de dolari/euro.  

Orientativ se va prezenta o scurtă incursiune în ceea ce înseamnă costurile cu publicitatea 

online. În general, bugetul mediu investit pentru o campanie CPC (cost per click) pe Facebook este 

de 2.000-3.000 euro, iar perioada pentru care se cumpară spațiu publicitar este de aproximativ două 

luni. Costurile pentru campaniile de Reach Block sau Engagement Ads sunt în jur de 13.000 de 

euro, iar perioada de cumpărare a spațiului este de o zi în cazul campaniilor de Reach Block și de 

două săptămâni pentru cele de Engagement Ads. 
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 Anexa 12. Cercetări în baze de date naționale și internaționale 

 

 

Pentru a reuși în procesul de brevetare în primul rând, trebuie să te documentezi astfel încât 

la sfârșit să știi totul despre domeniul tău de activitate sau domeniul de care aparține invenția. 

Cercetarea invențiilor anterioare trebuie să fie cât se poate de detaliată, riguroasă și exactă. Un 

proces de invenție este unul îndelungat.  

Primul pas important în documentare este definirea concretă a conceptelor și cuvintelor 

cheie: acestea vor fi pilonii documentației. În cazul motoarelor de căutare cuvintele cheie banale 

sunt nefolositoare deoarece vor genera milioane de rezultate, unele relevante, altele mai puțin 

relevante.  

Cel de-al doilea pas este căutarea produselor care sunt similare invenției în discuție. Trebuie 

știut ce este deja pe piață și cine este concurența. Unele produse încă nu au fost lansate pe piață, 

fiind în faza de testare, dar asta nu înseamnă că nu există și că nu trebuie să știi despre ele.  

Pasul trei: căutarea brevetelor ce s-au acordat în domeniul pe care dorești să îl revoluționezi. 

Există numeroase invenții care au fost brevetate dar nu au ieșit niciodată pe piață și care nu trebuie 

omise. Trebuie găsit fiecare document de brevet care este relevant pentru invenție și trebuie 

interpretată semnificația rezultatelor din documentele menționate. 

Resurse foarte utile pentru a căuta brevete de invenție cu ajutorul unor cuvinte cheie sunt 

motorul de căutare Google, în special Google Patents (www.google.com/patents). De asemenea, 

utilizăm motorul de căutare al Oficiului European de Brevete, Espacenet (www.espacenet.org). În 

Espacenet, se pot face căutări în 90 de milioane de brevete de invenție cu ajutorul motorului de 

căutare Advanced Search (http://worldwide.espacenet.com/advancedSearch?locale=en_EP). 

Spre exemplu, să prespunem că avem o idee cu un nou motor de căutare care pentru fiecare 

cuvânt introdus adaugă sinonime, astfel încât să creasca probabilitatea că găsim un document 

relevant. Conceptele de bază de căutare în acest caz ar fi {query, synonym}, le introducem deci în 

câmpul “Title or abstract”. Dacă aveți concepte destul de precise, este mai util să căutați doar în 

titlul sau rezumatul brevetelor. Dacă nu aveți rezultate bune, puteți pe urmă să căutați în textul 

întreg. 
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Figura 12.1 Căutare avansată  

Rezultatele vor apărea sub formă de listă și se poate începe consultarea lor. Aici, de 

exemplu, pare destul de probabil că unul dintre rezultate conține ideea avută, atacând astfel noutatea 

metodei. 

 

Figura 12.2 Rezultatele căutării  

 

 

 

 

 



107 
 

1. Espacenet – capturi ecran 

 

 

Figura 12.3 Captură ecran numărul 1  

 

 

Figura 12.4 Captură ecran numărul 2 
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Figura 12.5 Captură ecran numărul 3  

 

2. Global Patent Index – capturi ecran 

 
Figura 12.6 Captură ecran numărul 4 
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Figura 12.7 Captură ecran numărul 5 

 

 
Figura 12.8 Captură ecran numărul 6 
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3. TmWiew – capturi ecran 

 
Figura 12.9 Captură ecran numărul 7 

 

 

 
Figura 12.10 Captură ecran numărul 8 
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Figura 12.11 Captură ecran numărul 9 
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Punct	de	distribuire	

Anexa 13.  Distribuirea în facultăți, Biblioteca ULBS, Biblioteca Astra, alte 
puncte de interes a afișelor și pliantelor 

    Tabelul 13. 1 Distribuirea de materiale informaționale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13.1 Materiale publicitare distribuite 

 

Nr. 
crt. 

Punct de distribuire Număr de materiale 
publicitare distribuite 

1.  Biblioteca ULBS 80 
2.  Biblioteca ASTRA 80 
3.  CEC Bank 100 
4.  Banca BRD 100 
5.  Banca BCR 100 
6.  Banca Transilvania 100 
7.  Banca Volksbank 100 
8.  Facultatea de Teologie 100 
9.  Facultatea de Drept 100 
10.  Facultatea de Inginerie Hermann Oberth 100 
11.  Facultatea de Litere și arte 100 
12.  Facultatea de Științe Șocio-umane 100 
13.  Facultatea de Științe Economice 100 
14.  Facultatea de Științe Agriocole 100 
15.  Facultatea de Medicină 100 
16.  Facultatea de Științe 100 
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Anexa 14. Comunicate de presă și emisiuni radio 

• Comunicat CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ “INTELLECTUAL PROPERTY 

VALUATION” Octombrie 2015 în organizarea OMPI - OSIM - ORDA – ULBS  - 2015; 

• Comunicat participare Noaptea cercetătorilor – 2015; 

• Comunicat participare Conferința PATLIB – 2015; 

• Comunicat  Workshop  Conferința MSE – 2015: 

• Comunicat participare Comunicat Salonul Mondial de Invenții de la Geneva – 2015; 

• Comunicat Expoziţia Europeană a Creativităţii şi Inovării „EuroInvent 2015” Iași – 2015; 

• Comunicat Salonul Cercetării, Inventicii și Transferului Tehnologic INVENTICA, Iași – 

2015; 

• Comunicat Salonul Internațional de invenții de la Cluj Napoca PROINVENT 2015, Iași – 

2015; 

• Proiectul Post-EVLIA - INVITAȚIE – 2015; 

• Proiectul Post-EVLIA - comunicat – 2015; 

• Proiectul Post-EVLIA - comunicat  prezentare activități – 2015; 

• Comunicat Ziua Mondială a Proprietății Intelectuale – 2015; 

• Comunicat Proiect European de cercetare EVLIA - training Front Desk 11 iulie – 2014;  

• Comunicat Proiect European de cercetare EVLIA - training Front Desk 11 iulie – 2014;  

• 19.04.2014: Comunicat Ziua Mondială a Proprietății Intelectuale  26 Aprilie – 2014; 

• 14 aprilie 2014: Comunicat Salonul Mondial de Invenții de la Geneva din 02-06 aprilie – 

2014; 

• Comunicat Participarea ULBS la Salonul Mondial de la Brussels în anul – 2014; 

• Comunicat Participarea ULBS la EUROINVENT Iași, în anul – 2014; 

• Comunicat Participarea ULBS la Inventica IAȘI, în anul – 2014; 

• Rezumat Limba Engleza desfășurare EVLIA Workshop Sibiu România din data de 13 iunie 

– 2013; 

• Rezumat Limba Română desfășurare EVLIA Workshop Sibiu România din data de 13 iunie 

– 2013; 

• Press Release EVLIA Workshop Sibiu Romania – 2013; 

• Imagini EVLIA Workshop Sibiu Romania din data de 13 iunie – 2013; 
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• Imagini de la a 4-a Editie a Conferinței Internaționale OMPI - OSIM - ULBS - ORDA din 

19-20 iunie 2013, Sibiu, România – 2013; 

• Comunicat de Presă International Workshop "EVLIA" - European Scientific Project 

EVLIA, Sibiu, ULBS, 13 iunie – 2013; 

• EVLIA European Scientific Project “MAKING FULL VALUE OF GOOD IDEAS BY 

LEVERAGING INTELLECTUAL ASSETS FOR FINANCING SMES IN SEE”, Project 

Code SEE/D/0237/1.2/X – 2013; 

• International Workshop "EVLIA" - European Scientific Project EVLIA 13 iunie – 2013; 

• ICNcT 2013 Sibiu, Romania - International Conference in Sibiu 12-15 iunie – 2013; 

• Mesajul Centrului PATLIB Sibiu cu ocazia Zilei Mondiale a Proprietății Intelectuale – 

2013; 

• Comunicat Ziua Mondială a Proprietății Intelectuale - 26 Aprilie – 2013; 

• Concursul Inovării organizat de Oficiul European de Brevete – 2013; 

• OSIM - Întâlnirea prilejuită de aniversarea a 20 de ani de la intrarea în vigoare a legii nr 129 

/ 1992 privind protecția desenelor și modelelor industrial – 2013; 

• Participarea la Conferința Internațională anuală a rețelei europene PATLIB care a avut loc în 

2013 la Munchen, în Germania – 2013; 

• Conferința națională anuală a Centrelor PATLIB OSIM-ORDA pentru Promovarea 

Protecției Proprietății Intelectuale care a avut loc în 2013 la Bazna și unde ULBS prin 

Centrul PATLIB din Sibiu a fost coorganizator – 2013; 

• Comunicat Salonul Mondial de Invenții Geneva – 2013; 

• Comunicat Salonul Internațional de invenții de la Cluj Napoca PROINVENT – 2013 ; 

• Comunicat Expoziţia Europeană a Creativităţii şi Inovării „EuroInvent 2013” Iași – 2013; 

• Comunicat Salonul Cercetării, Inventicii și Transferului Tehnologic INVENTICA 2013, Iași  

• Comunicat Salonul Mondial de Invenții Bruxelles – 2013;  

• Conferința Internațională OSIM-ULBS-OHIM  - "Promovarea Drepturilor de Proprietate 

Intelectuală"  - 2012; 

• Comunicat  Ziua Mondială a Proprietății Intelectuale - 26 Aprilie – 2012; 

• Comunicat Salonul Mondial de Invenții Geneva – 2012; 

• Comunicat Salonul Internațional de invenții de la Cluj Napoca PROINVENT – 2012; 

• Comunicat Expoziţia Europeană a Creativităţii şi Inovării „EuroInvent 2012” Iași, - 2012; 

• Comunicat Salonul Cercetării, Inventicii și Transferului Tehnologic INVENTICA – 2012;  
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Tabelul 14.1 Linkuri utile 

 
Nr. crt. 

 
Exemple de linkuri utile pentru communicate apărute în presă și emisiuni diuzate la radio 

1.  http://www.ulbsibiu.ro/ro/stiri/news.php?news_id=2566 
2.  https://www.youtube.com/results?search_query=Prototip+ULBS 
3.  http://www.epo.org/learning-events/events/conferences/2014/patlib/programme.html 
4.  http://www.tribuna.ro/stiri/eveniment/aur-pentru-echipa-ulbs-la-salonul-mondial-de-la-geneva-

106200.html 
5.  http://www.epo.org/learning-events/events/conferences/search-matters/programme.html 
6.  http://www.research.ro/ro/articol/3620/despre-ancsi-rezultaul-participarii-romaniei-la-salonul-

international-de-inventii-de-la-geneva 
7.  http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/premiile-euroinvent-multe-au-luat-drumul-asiei-la-iasi-a-ramas-

cel-pentru-medicina--96072.html  
8.  https://en.expernova.com 
9.  http://www.marketwatch.ro/articol/7497/Importanta_relatiei_dintre_brevetare_si_transferul_tehno

logic_Licenta_drepturilor_de_PI_-
_modalitatea_optima_de_realizare_a_transferului_de_tehnologie/ 

10.  http://stiintaincuvintepotrivite.radiocultura.ro/2012_04_01_archive.html 
11.  http://stiintaincuvintepotrivite.radiocultura.ro/2013/04/stiinta-in-cuvinte-potrivite_3761.html 
12.  http://www.ulbsibiu.ro/ro/stiri/archive.php 
13.  http://www.osim.ro/CentreRegionale/CR-Sibiu.php 
14.  http://www.orda.ro/cautare.aspx?text=Sibiu 
15.  http://www.turnulsfatului.ro/20974/workshop-international-la-ulbs.html 
16.  http://www.ziare.com/sibiu/stiri-actualitate/workshop-international-la-ulbs-3924216 
17.  http://www.agerpres.ro/media/index.php/comunicate/item/202344-Comunicat-de-presă-

Universitatea-Lucian-Blaga-din-Sibiu.html 
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Anexa 15. Acțiuni de informare pentru studenți, cadre didactice și mediul de 

afaceri 
 
 

Tabelul 15.1 Acțiuni de informare 
Data Tematica  Locație 

Acțiuni de informare studenți 
2012   

16 martie  Dreptul internațional al brevetelor de 
invenție 

Facultatea de Inginerie, an IV 
TCM 

8 aprilie  Elaborarea unei lucrări de licență. 
Reguli de citare 

Facultatea de Inginerie, an IV ITT 

9 aprilie Dreptul asupra mărcilor. Marca de 
produse și servicii 

Facultatea de științe economice, 
an III Management 

15 aprilie Dreptul de autor. Respectarea 
originalității operelor științifice 

Facultatea de Inginerie, an IV 
TCM 

2013   
7 ianuarie  Elaborarea unei lucrări de licență. 

Reguli de citare 
Facultatea de Inginerie, an IV 
TCM 

18 martie  Inventativitate. Inovare. Brevetare. Facultatea de Inginerie, an IV ITT 
19 martie  Evoluții și perspective în domeniul PI Facultatea de științe economice, 

an III Management 
26 martie Dreptul de autor. Respectarea 

originalității operelor științifice 
Facultatea de științe economice, 
an III Management 

22 aprilie Consultanța în domeniul PI Facultatea de Inginerie, an 
IVTCM 

23 aprilie Cadrul general al realizării unei lucrări 
de licență 

Facultatea de științe economice, 
an III Management 

5 iulie  Dreptul asupra mărcilor. Marca de 
produse și servicii 

Facultatea de științe economice, 
an III Management 

13 noiembrie  Desene și modele industriale Facultatea de științe economice, 
an III Management 

18 noiembrie  Dreptul de autor. Reguli de citare 
Respectarea originalității operelor 
științifice 

Facultatea de științe economice, 
an III Management 

2014   
25 aprilie Dreptul de autor. Reguli de citare 

Respectarea originalității operelor 
științifice. 

Facultatea de Inginerie, an IV 
TCM 

2015   
16 martie  Evoluții și perspective în domeniul PI Facultatea de Inginerie, an III 

TCM 
17 martie  Elaborarea unei lucrări de licență. 

Reguli de citare 
Facultatea de Inginerie, an IV 
TCM 

17 martie  Evoluții și perspective în domeniul PI. 
Sisteme de citare 

Facultatea de Inginerie, an IV 
Transporturi 

19 martie Dreptul de autor. Reguli de citare Facultatea de Inginerie, an IV 
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Data Tematica  Locație 
Respectarea originalității operelor 
științifice 

TCM 

5 mai  Inventativitate. Inovare. Brevetare. Facultatea de Inginerie, an III 
TCM 

16 noiembrie Stiluri de citare. Respectarea 
originalității operelor științifice 

Facultatea de Inginerie, an IV 
TCM 

17 noiembrie Brevetul de invenție  Facultatea de Inginerie, an IV 
TCM IM 100 

17 noiembrie Evoluții și perspective în domeniul PI. 
Sisteme de citare 

Facultatea de Inginerie, an III 
TCM .IM 405 

17 noiembrie Evoluții și perspective în domeniul PI. 
Sisteme de citare 

Facultatea de Inginerie, an III 
Inginerie economică IM 401 

18 noiembrie Plagiatul. Respectarea originalității 
operelor științifice 

Facultatea de Inginerie, an IV 
Transporturi 

23 noiembrie Dreptul de autor. Reguli de citare 
Respectarea originalității operelor 
științifice 

Facultatea de Inginerie, an IV 
TCM IM 100 

Acțiuni de informare cadre didactice 
2012   

3 iunie Proprietatea Intelectuală reflectată în 
Legea educaţiei 

Centrul de reuniune academică al 
ULBS 

28 iunie 2012 Proprietatea intelectuală și mediul de 
afaceri 

Centrul de reuniune academică al 
ULBS 

1 noiembrie Seminar Promovarea și protecția 
drepturilor intelectuale în universități 

Aula Avram Iancu 

2013   
23 mai Drept și drepturi de autor  Centrul de reuniune academică al 

ULBS 
13 iunie Îmbunătățirea accesului organizațiilor 

la resursele financiare  
pentru valorificarea formelor comune 
de Proprietate Intelectuală 

Centrul de reuniune academică al 
ULBS 

27 iunie Inventatori sibieni. Modalități de 
intensificare a brevetării în ULBS 

Centrul de reuniune academică al 
ULBS 

12 decembrie Stadiul național al adaptării legislației 
în domeniul IP  

Centrul de reuniune academică al 
ULBS 

19 decembrie Analysis of the Status-quo of IP 
Valorisation in SEE and in the Global 
Context 

Centrul de reuniune academică al 
ULBS 

2014   
11 iulie Inregistrarea drepturilor asupra 

producțiilor intelectuale 
Facultatea de Inginerie – IM100 

   
24 septembrie Inovarea la ULBS – expunere în 

cadrul Proiectului ”Noaptea 
cercetătorilor” 

Sala Transilvania 

17 noiembrie "Evaluarea rezultatului aplicării 
metodologiei în acțiunile Pilot 

Centrul de reuniune academică al 
ULBS 



118 

 

Data Tematica  Locație 
EVLIA"  

 
25 noiembrie Contribuții la dezvoltarea cooperării 

între organizațiile economice și mediul 
bancar în vizualizarea și evaluarea 
drepturilor de proprietate intelectuală 

Centrul de reuniune academică al 
ULBS 

2015   
 

5 iunie  
Protecția Proprietății Intelectuale în 
mediul academic și de afaceri - 
drepturi de proprietate intelectuală. 
Protecția dreptului de autor asupra 
operelor știintifice în mediul 
universitar 

Centrul de reuniune Academică al 
ULBS 

25 septembrie Promovarea drepturilor intelectuale in 
Universități – Masă rotundă în cadrul 
Proiectului ”Noaptea cercetătorilor” 

Facultatea de Inginerie IM 100 

Acțiuni de informare mediul de afaceri 
2013   

12 decembrie Stadiul național al adaptării legislației 
în domeniul IP  

Centrul de reuniune academică al 
ULBS 

13 iunie Îmbunătățirea accesului organizațiilor 
la resursele financiare  
pentru valorificarea formelor comune 
de Proprietate Intelectuală 

Centrul de reuniune academică al 
ULBS 

27 iunie Inventatori sibieni. Modalități de 
intensificare a brevetării în ULBS 

Centrul de reuniune academică al 
ULBS 

12 decembrie Stadiul național al adaptării legislației 
în domeniul IP  

Centrul de reuniune academică al 
ULBS 

19 decembrie Analysis of the Status-quo of IP 
Valorisation in SEE and in the Global 
Context 

Centrul de reuniune academică al 
ULBS 

17 noiembrie "Evaluarea rezultatului aplicării 
metodologiei în acțiunile Pilot 
EVLIA" 

Centrul de reuniune academică al 
ULBS 

25 noiembrie Contribuții la dezvoltarea cooperării 
între organizațiile economice și mediul 
bancar în vizualizarea și evaluarea 
drepturilor de proprietate intelectuală 

Centrul de reuniune academică al 
ULBS 

2015   
5 iunie ”Protecția Proprietății Intelectuale în 

mediul academic și de afaceri - 
drepturi de proprietate intelectuală 

Centrul de reuniune Academică al 
ULBS 

17 noiembrie Promovarea și protecția drepturilor 
intelectuale 

Centrul de reuniune academică al 
ULBS 

18 noiembrie Evoluții și perspective în domeniul PI Centrul de reuniune academică al 
ULBS 
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Anexa 16. Principalele conferințe  

în cadrul cărora au fost diseminate informații din domeniul PPI 
 

Principalele conferința la care Universitatea Lucian Blaga din Sibiu a fost reprezentată prin 

intermediul SSAPPI de la ULBS și de la Centrul PatLib din Sibiu: 

• Engineering Solutions and Technologies in Manufacturing – 2014, 2015; 

• International Engineering and Technical Education Conference – 2015;  

• Balkan Region Conference on Engineering and Business Education - 2012, 2015; 

• International Economic Conference of Sibiu - 2014, 2015; 

• International Conference On Production Research - Regional Conference Africa, 

Europe And The Middle East - 2015;  

• International Conference On Quality And Innovation In Engineering And 

Management –2012, 2014; 

• International Multiconference of Engineers and Computer Scientists  -  2014; 

• International Conference on Engineering and Business Education -2012, 2013, 2014;  

• International Conference on Innovation and Entrepreneurship - 2012; 

• International Conference on Quality and Innovation in Engineering and Management 

–2012, 2014; 

• International Conference Research and Development in Mechanical Industry RaDMI 

– 2014, 2015; 

• International Management Conference – IMC - 2015; 

• Research/Expert Conference with International Participations “Quality” – , 2013, 

2015; 

• International Conference of Management and Industrial Engineering “Management – 

The Key Driver for Creating Value - 2015. 



 

120 

 

Anexa 17. Saloane de invenții și alte conferințe importante 

 
2012 

• Participarea la Conferința Internațională anuală a rețelei europene PATLIB care a avut loc în 

2012 la Manchester, în Marea Britanie, 2012; 

• Participarea ULBS la Întâlnirea anuală a Centrelor Regionale OSIM-ORDA pentru 

Promovarea Protecției Proprietății Intelectuale – Bazna, 2012; 

• Participarea ULBS la Salonul Mondial de Invenții Geneva, 2012; 

• Salonul Internațional de invenții de la Cluj Napoca PROINVENT, 2012; 

• Participarea ULBS la Expoziţia Europeană a Creativităţii şi Inovării „EuroInvent 2012” Iași, 

2012; 

• Participarea ULBS la Salonul Cercetării, Inventicii și Transferului Tehnologic 

INVENTICA, Iași, 2012; 

• Participarea ULBS la Salonul Mondial de Invenții Bruxelles, 2012. 

2013 

• Participarea la Conferința Internațională anuală a rețelei europene PATLIB care a avut loc în 

2013 la Munchen, în Germania, 2013; 

• Conferința națională anuală a Centrelor PATLIB OSIM-ORDA pentru Promovarea 

Protecției Proprietății Intelectuale care a avut loc în 2013 la Bazna și unde ULBS prin 

Centrul PATLIB din Sibiu a fost coorganizator, 2013; 

• Salonul Mondial de Invenții Geneva, 2013; 

• Salonul Internațional de invenții de la Cluj Napoca PROINVENT, 2013; 

• Expoziţia Europeană a Creativităţii şi Inovării „EuroInvent 2013”, 2013; 

• Salonul Cercetării, Inventicii și Transferului Tehnologic INVENTICA 2013, Iași, 2013; 

• Salonul Mondial de Invenții Bruxelles, 2013; 

• Participarea a doi studenți români de la ULBS la Concursul Inovării de la Munchen – 

rezultatul îl considerăm foarte bun întrucât Adrian Bogorin și Dânuț Iuonaș au reușit să se 

califice și să ajungă în faza finală de la Munchen la unul din cele 5 domenii alese pentru 

concurs: http://www.ulbsibiu.ro/ro/stiri/news.php?news_id=1909, 2013; 

• Participarea la Salonul Internațional de Invenții INFO INVENT, 2013; 

• Participarea ULBS la un Workshop în domeniul energiilor regenerabile la Chișinău în luna 

Septembrie 2013, pentru prezentarea unui Stagiu de cercetare în vederea realizării unui 
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transfer de tehnologie, rezultatul a fost foarte bun dat fiind faptul că în acest moment ULBS 

se află printre instituțiile recunoascute în domeniu („Workshop Hidropower serving rural 

consumers”), 2013; 

• Participarea la Concursul Premiază Inovația 2013 la București, 2013;  

2014 

• Participarea ULBS la Salonul Mondial de Invenții de la Geneva, 2014; 

• Participarea ULBS la Salonul Mondial de la Brussels, 2014; 

• Participarea ULBS la EUROINVENT Iași, 2014;  

• Participarea ULBS la Inventica IAȘI, 2014; 

• Participarea ULBS la Pro Invent Cluj Napoca, 2014; 

• Participarea ULBS la Conferința Internațională PATLIB 2014 Istambul Turcia, 2014; 

• Participare la Conferințe și Congrese științifice (lucrări științifice publicate) în Hong Kong, 

Cluj, Iași, Serbia, B & H, Tulcea, Chișinău, București, Namibia, Japonia, Austria, 2014. 

2015 

• Participarea ULBS la Pro Invent Cluj Napoca, 2015; 

• Participarea ULBS la Salonul Mondial de Invenții de la Geneva, 2015; 

• Participarea ULBS la EUROINVENT Iași, 2015;  

• Participarea ULBS la Inventica Iași, 2015;  

• Conferința națională anuală a Centrelor PATLIB OSIM-ORDA pentru Promovarea 

Protecției Proprietății Intelectuale care a avut loc în 2015 la Sibiu iar ULBS prin Centrul 

PATLIB din Sibiu a fost coorganizator, 2015; 

• Participarea la Salonul Internațional de Invenții INFO INVENT, 2015; 

• Participare la Conferințe și Congrese științifice (lucrări științifice publicate) în, Cluj, 

Iași, Serbia, Croația, Tulcea, , București, Timișoara, 2015. 
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Anexa 18. Conferința internațională WIPO - OSIM - ULBS 

 
Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale (WIPO), în parteneriat cu Oficiul de Stat 

pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) și Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu - CENTRUL PatLib din 

SIBIU a organizat din 2015, la Sibiu, la Hotel Împăratul Romanilor o CONFERINȚĂ 

INTERNAȚIONALĂ . 

Evenimentul a fost destinat tuturor organismelor care au atribuţii şi activităţi legate de 

asigurarea respectării protecției proprietății intelectuale, de formularea de politici de implementare a 

bunelor practici în domeniul Protecției Proprietății Intelectuale și sprijină dezvoltarea activităților 

economice bazată pe valorificarea bunurilor de proprietate intelectuală. 

Mesajele transmise de către reprezentanţii instituţiilor gazde participanţilor, unui auditoriu 

elitist, au fost de fiecare dată valoroase şi bogate în substanţă. Au fost puse în evidenţă valorile 

protejate de drepturile de Proprietate Intelectuală, importanţa asigurării respectării acestora în 

spiritul preţuirii creatorilor de cunoaştere, importanţa dezvoltării acestui domeniu, dar şi infinita 

valoare pentru societatea contemporană şi pentru cea viitoare a protejării, promovării şi valorificării 

produselor creatorilor de cunoaştere. 

Conferința WIPO organizată la Sibiu face parte din calendarul permanent al organismului 

mondial, iar temele abordate în fiecare an au fost deosebit de interesante. 

• 10 – 12 mai 2010, ”Innovation Promotion, Technology Transfer and Successful 

Technology Licensing”; 

• 8 – 10 iunie 2011, ”Inforcement - Asigurarea respectării drepturilor de proprietate 

intelectuală”; 

• 21 – 22 iunie 2012, ”Development of National IP Strategies”; 

• 19 – 20 iunie 2013, “Teaching Intellectual Property (IP)”; 

• 21 – 23 octombrie 2015, “Intellectual Property Valuation”. 

Discuțiile deosebit de interesante și pline de provocări au subliniat importanța punerii în 

valoare a drepturile de proprietate industrială în universități, instituții de cercetare, organizații 

economice și găsirea celor mai eficiente metode de licențiere și transfer tehnologic a producțiilor 

universitare.  

Ideea centrală a subliniat faptul că activitățile din domeniul PI, transferul tehnologic, 

activitatea de cercetare – inovare a organizațiilor vor avea garanția unei dezvoltări durabile, cu 

fundament științific. La baza acestui dialog constructiv s-a aflat promovarea și susținerea drepturilor 

de PI, identificarea celor mai bune și eficiente metode de transfer de tehnologie, identificarea celor 
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mai buni specialiști domeniul proprietății intelectuale pentru punerea în valoare a producțiilor din 

laboratoarele și centrele de cercetare. 

Conferințele susţinute de experţi și invitați ai WIPO au reprezentat o investiţie financiară a 

organismului mondial destinată instruirii şi certificării finale reprezentanţilor din universităţi, 

institute de cercetare şi instituţii din România, Croația, Macedonia, Republica Moldova, Israel, 

Muntenegru, Serbia, Bulgaria şi Elveţia care au ca obiect de activitate promovarea şi protecţia 

Proprietăţii Intelectuale în sensul dobândirii de abilităţi teoretice şi practice în promovarea 

inovaţiilor, obţinerea licenţierilor şi negocierii în transferul de tehnologie. 

Au participat de fiecare dată reprezentanţi ai centrelor regionale coordonate de OSIM – 

Centrele PatLib din Sibiu, echipe de la Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea 

Transilvania din Braşov, USAMV București, de la institute de cercetare. Nu au lipsit de la instruiri 

reprezentanți ai unor companii cu expertiză în transferul de tehnologie, de prospectare a pieței 

brevetelor, a identificării nevoilor acesteia în absorbția de noi produse tehnologice, avocați 

specializați în domeniul PI, reprezentanți ai instituțiilor care au ca obiect de activitate protecția 

drepturilor de PI și prevenirea și sancționarea încălcării acestora (Justiție, Poliție, Parchet, Vamă, 

Protecția Consumatorilor etc). 

Evenimentele au fost proiectate pe două componente, componenta teoretică şi apoi cea 

practică, iar subiectele abordate şi predate de experţii WIPO au vizat impactul inovării pe piaţă, 

expertiza personalului care activează în promovarea inovaţiilor, obţinerea licenţierilor şi negocierii 

în transferul de tehnologie, aspecte teoretice legate de forma şi conţinutul juridic al contractelor de 

licenţiere şi de transfer de tehnologie, termenii cheie, termenii financiari, elementele tehnice de 

negociere.  

La Sibiu, au fost prezentate și dezbătute teme legate de politicile pentru promovarea 

metodelor de evaluare a proprietății intelectuale în universități și centre de cercetare. Lectorii 

desenați de WIPO au avut o prestație impecabilă, au împărtășit auditoriului nu doar din propria 

experiență, dar au promovat toate exemplele de bune practici în domeniu.  

Revenind la temele discutate, acestea au atins subiecte precum prevenirea plagiatului, 

apărarea drepturilor de autor, educația în domeniul PI, elaborarea și implementarea strategiilor 

naționale în domeniul PI, evaluarea bunurilor intangibile în instituțiile de cercetare – dezvoltare, 

metode privind managementul rezultatelor cercetării, modele, exemple, sisteme de evaluare. A fost 

subliniată importanța colaborărilor dintre cercetători, evaluatori și agenții pieței în vederea obținerii 

unor evaluări cât mai realiste a tehnologiilor supuse transferului, dar și a evoluțiilor acestora în 

funcție de impactul pe piață. 

Partea practică a conferințelor a fost constituită din prezentarea de studii de caz, exemple de 

tehnologii aflate în piața reală și funcționale și verificarea modului în care cursanţii au înţeles să 
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aplice cunoştinţele teoretice prin negocieri şi încheierea de contracte, pe baza informațiilor și 

modelelor utilizate în Europa. 

Referitor la întreaga problematică discutată, a fost pus în evidență întregul sprijin WIPO, 

întregul suport acordat în armonizarea pieței, a metodelor abordate în evaluarea și aplicarea bunelor 

practici în special în zona de SEE și a țărilor în curs de dezvoltare. 

În cadrul conferințelor a fost remarcată preocuparea Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu 

în promovarea şi dezvoltarea activităţilor în domeniul PI şi a transferului de tehnologie şi a 

interesulului pe care instituţia academică îl acordă instruirii de specialişti în aceste domenii. Sibiul a 

fost ales de WIPO şi OSIM ca loc de desfăşurare a seminarului ca o apreciere a rezultatelor – 

medalii diplome şi certificate de merit – obţinute de Universitatea “Lucian Blaga”din Sibiu la 

saloanele mondiale de inventică. 

Trebuie menționat faptul că în acest an, în cadrul conferinței ce a avut ca tema valorificarea 

bunurilor intangibile, domnul prof. univ. dr. ing. și dr. ec. Mihail Aurel ȚÎȚU a susținut prezentarea 

„Visualising and Evaluation of Intangible Assets in Knowledge Based Organizations” scoțând în 

evidență bunele practici și rezultatele Universității Lucian Blaga în general dar și contribuția adusă 

în cadrul proiectului european de cercetare EVLIA "Making full value of good ideas by leveraging 

intellectual assets for financing SMEs in SEE".  
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Anexa 19. Conferințele PatLib organizate de EPO 

 

PatLib reprezintă un acronim ce provine din două cuvinte englezeşti Patent Library 

(Biblioteca de brevete de invenţie). Centrele PatLib au fost înfiinţate pentru a furniza utilizatorilor 

acces local la informaţiile din brevetele de invenţie şi la publicaţiile legate de acestea. Centrele au 

personal calificat şi cu experienţă care oferă asistenţă practică asupra unei palete largi de Drepturi 

de Proprietate Intelectuală. Lucrând în limba ţării din care fac parte, ele sunt familiarizate cu 

necesităţile şi cererile industriei locale, agriculturii şi comerţului şi sunt capabile a oferi servicii de 

informare valoroase, în special intreprinderilor mici şi mijlocii, inventatorilor individuali şi 

universităţilor. Pe măsură ce numărul centrelor PatLib a crescut, paleta de servicii s-a lărgit pentru a 

include informaţii despre mărci, desene şi modele industriale şi drepturile de autor. Multe centre s-

au diversificat şi mai mult asigurând în prezent o gama de servicii mai largă. 

 Reţeaua PatLib este o creaţie comună a oficiilor naţionale de brevete din ţările membre ale 

Organizaţiei Brevetului European şi a centrelor lor regionale de informare, compusă din centrele de 

informare din brevete dispuse în toată Europa. Reţeaua a fost infiinţată cu scopul îmbunătăţirii 

comunicării şi cooperarii dintre centrele individuale, al promovării necesităţii informării din 

literatura de specialitate precum şi pentru furnizarea de servicii către public. 

 In prezent sunt în total aproape 300 de centre (în Romania 17) şi numărul lor creşte odată cu 

creşterea numărului de state care aderă la Convenţia Brevetului European. 

 Evenimentul care reunește an de an personalului Oficiilor Naţionale de Brevete și ale 

centrelor de informare ale acestora  este Conferinţa PatLib, aceasta este organizată în cadrul politicii 

de cooperare a Oficiului European de Brevete cu Oficiile Naționale ale statelor membre, în fiecare 

an în luna mai, în altă țară membră și având o alta temă generală. 

 Prezența Centrului PatLib din Sibiu și a SSAPPI la Conferințele PatLib s-a făcut remarcată 

atât în anul 2013 cât și în anul 2014. În anul 2013 reprezentantul Centrului PatLib Sibiu a ținut 

keynote speech-ul "Quality Management in PatLib Centres" iar în anul 2014, la Istambul acesta a 

contribuit la crearea unui renume pentru Centrul PatLib Sibiu și implicit pentru ULBS prin 

susținerea publică a keynote speech-ului "Quality management in PatLib centres services and the 

role that certification plays in it".  

În anul 2015 a fost pregătit un keynote speech denumit „Creating successful environment 

through intellectual property evaluation”, care a fost acceptată spre susținere în anul 2016 la 

Conferința PatLib de la Helsinki, Finlanda.  
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Anexa 20. Proiectul european de cercetare EVLIA 
 

Preocupările focalizate pe promovarea internațională și implicarea în diseminarea tuturor 

trendurilor globale în domeniul protecției bunurilor de proprietate intelectuală au fost determinante 

în selectarea Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu, dar și a Centrului PatLib din Sibiu într-un 

proiect european de cercetare destinat spațiului SEE, proiect derulat în Italia, Austria, Bulgaria, 

Grecia, Germania, Ungaria, România, Slovenia, Croația, Serbia, iar coordonatorul general este 

Camera de Comerț Industrie și Agricultură Veneția.  

Proiectul "Making full value of good ideas by leveraging intellectual assets for 

financing SMEs in SEE" - EVLIA, Axa prioritară "Facilitarea inovării și a anteprenoriatului", 

Aria de intervenție "Dezvoltarea unui mediu propice antreprenoriatului inovativ" a dezvoltat, în 

acord strict cu instituțiile deținătoare de instrumente financiare de creditare, o metodologie dedicată 

evaluării financiare și economice a Bunurilor Intangibile care aparțin IMM-urilor. 

Parteneri în cadrul proiectului au fost European Patent Office, organismele naționale de 

protecție a PI din România (OSIM), Ungaria (HIPO), Grecia (OPI), Austria (APO), Croația (SIPO), 

Serbia (ZIS-IPO), Camerele de Comerț din Veneția, Atena, Belgrad, Pecs – Baranya, Unitatea 

Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior a Cercetării Dezvoltării și Inovării 

(UEFISCDI) România. În parteneriat, alături de Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu (ULBS) au 

fost Universitatea din Pecs, Universitatea Ca'Foscari din Veneția, institute tehnologice din Bulgaria, 

Croația, Slovenia, Institute de cercetare din Italia, Austria, Slovenia.  

În desemnarea partenerilor au fost luate în considerare rezultatele obținute de-a lungul 

timpului în promovarea Proprietății Intelectuale, resursele, experiența în domeniu, bunele practici 

existente.  Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu a derulat acest proiect prin SSAPPI de la ULBS 

și Centrul PatLib din Sibiu. Proiectul s-a adresat unor grupuri țintă precum: factori de decizie 

politică, organisme naționale de protecție a drepturilor de Proprietate Intelectuală, Camere de 

Comerț, institute de tehnologii, agenții de inovare, instituții de cercetare, mediul academic - 

universități, centre de cercetare afiliate, mediul economic – instituții bancare, instituții de credit, 

burse de capital. 

Caracterul inovativ al proiectului a fost demonstrat prin activitățile derulate pe parcursul 

celor 26 de luni de proiect și s-au materializat în acțiuni de identificare a valorilor intangibile 

constituite din drepturile de Proprietate Intelectuală ca potențial de dezvoltare în perspectivă a 

afacerilor; identificarea activelor intangibile constituite din drepturile de Proprietate Intelectuală 

prin interacțiunea dintre IMM-uri și instituțiile care pot acorda suport financiar în inovare și 

corelarea intereselor mediului de afaceri cu cele ale mediului financiar bancar pentru dezvoltarea 

oportunităților de susținere a investițiilor în Proprietate Intelectuală. 
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Contribuțiile proiectului la axa prioritară vor conduce în viitor la facilizarea inovării prin 

promovarea unei metode standardizate la nivelul Europei de Sud-Est, iar implementarea acesteia 

facilitează antreprenoriatul deoarece metoda este propusă tututor actorilor cu capacități de a asigura 

suport economic dezvoltării Proprietății Intelectuale ceea ce garantează și asigură o cooperare 

economică unitară în zona de aplicabilitate a proiectului. 

În cadrul proiectului au fost urmărite următoarele obiective: încurajarea investițiilor în 

protecția bunurilor intangibile, a drepturilor de proprietate intelectuală; crearea în Sud Estul Europei 

a unei piețe unice de valorificare a activelor intelectuale, a ideilor inovatoare; susținerea inovării, 

antreprenoriatului și economiei bazate pe cunoștințe; facilizarea accesului IMM-urilor sau 

potențialilor antreprenori la resursele financiare pentru valorificarea PI; dezvoltarea și aplicarea de 

mecanisme, metode comune în valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală; asigurarea 

coeziunii și echilibrarea dezvoltării regionale prin transferul de cunoștințe și tehnologii; evaluarea 

status-quo-ului internațional; identificarea și evaluarea valorilor prin metode utilizate în Europa și la 

nivel internațional; consultarea și evaluarea nevoilor stakeholderilor; identificarea barierelor actuale 

și găsirea unor potențiale soluții pentru implementarea la nivel european a unei metode unice de 

evaluare a valorilor Proprietății Intelectuale; formularea unei metodologii integrate, agreată la nivel 

european; aplicarea unei testări – pilot a metodei agreate în rândul principalilor stakeholderi și 

redefinirea ulterioară a metodei; diseminarea metodei către stakeholderii relevanți, la nivelul Sud 

Est-ului Europei și la nivel european, pentru eventuala adoptare la nivel național sau pentru 

formularea viitoarelor politici în domeniul inovării. 

Proiectul EVLIA a vizat contribuția la crearea unei piețe unice cu privire la Proprietatea 

Intelectuală și bunurile intangibile și crearea unui instrument la nivelul UE. Criteriile de evaluare a 

bunurilor intangibile se regăsesc în metodologii transnaționale aplicate la nivel mondial, dar 

insuficient luate în considerare de către operatorii financiari. Dezvoltarea  platformei standard 

aplicabilă de IMM-uri, investitori și intermediari financiari a luat în considerare nivelul 

transnațional ca punct de plecare și destinație deorece la ora actuală, atât procesele de transfer 

tehnologic cât și dispozițiile capital/financiare nu sunt limitate la o zonă ci sunt extinse la întreaga 

Europă. 

 Proiectul EVLIA a avut ca obiectiv general facilitarea inovaţiei, a antreprenoriatului şi a 

economiei bazate pe cunoştinţe, facilitând accesul IMM-urilor şi al potenţialilor antreprenori la 

resursele financiare necesare implementării acestor acţiuni. Principalele activități ale proiectului au 

urmărit: Identificarea şi evaluarea diferitelor metode de evaluare a PI ce sunt aplicate în 

Europa şi pe plan internaţional; Evaluarea nevoilor părţilor interesate - Consultarea cu  

grupuri cheie de părţi interesate pentru a înţelege mai bine nevoile lor cu privire la o posibilă 

metodă comună de evaluare pentru Europa, şi anume cei implicaţi în evaluare, finanţare şi transfer 
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tehnologic; Identificarea și evaluarea barierelor actuale şi a posibilelor soluții privind 

adoptarea unei metode unice de valorificare în întreaga Europa; Implementarea unei 

metodologii integrative de valorificare a PI prin selectarea unei metode care să răspundă nevoilor 

mediului economic şi care să fie luată în considerare pentru adoptare în întreaga Europa; Faza pilot 

în care a fost testată  metoda de valorificare convenită cu agenții economici implicați în proiect, 

fiind notate sugestiile făcute de aceștia în vederea îmbunătățirii cadrului de evaluare. Faza de 

implementare care a constat în diseminarea metodei finale către părţile interesate din zona de sud-

est a Europei şi în restul Europei pentru o posibilă adoptare naţională și pentru orientarea viitoarelor 

politici de inovare. 

În calitate de partener, ULBS s-a implicat în derularea activităților întregului proiect 

acordând suport informațional și practic în toate pachetele de lucru. Periodic au fost prezentate 

rapoarte de activitate în cadrul Steering Committee Meetings desfășurate la Veneția de 3 ori, Viena 

de două ori, Pecs, Atena, Sofia, iar activitatea fiecărui partener a fost evaluată de un Comitet 

Internațional cooptat în cadrul proiectului. Comunicarea și diseminarea rezultatelor proiectului s-a 

realizat prin intermediul unor materiale imprimate (două pliante și broșura celor mai bune practici), 

a unor materiale neimprimate (patru newsletter, comunicate de presă) și evenimente (workshop-uri). 

Partenerul Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu a participat la elaborarea celor două pliante, a 

celor patru ediții de newsletter, a broșurii celor mai bune practici și a promovat pe plan local 

proiectul EVLIA prin intermediul aparițiilor în presă și a evenimentelor organizate. 

Pachetul de activități WP4 a urmărit dezvoltarea unui algoritm de evaluare al tehnologiilor 

brevetabile și a bunurilor de proprietate intelectuală. Scopul activităților acestui pachet de lucru a 

fost luarea în considerare a unei abordări complexe și simplificate a valorificării activelor 

intangibile în cadrul IMM-urilor. Cadrul de evaluare a propus un set de criterii, organizate în 

module, care vor sta în viitor la baza analizei economice și financiare a bunurilor intangibile și a 

bunurilor de proprietate intelectuală. Evaluarea completă constă în utilizarea de instrumente de 

analiză calitativă și instrumente de evaluare cantitativă. Principalele activități întreprinse în cadrul 

pachetului WP4 au fost: Implementarea de servicii suport pentru intermediarii financiari și de 

afaceri; Operaționalizarea indicatorilor și standardizarea; Întâlnire grup de lucru; Adaptarea 

națională și regională a platformei de evaluare (partener responsabil ULBS); Mid-Term Event. 

În derularea activităților definite ca Adaptarea națională a platformei de evaluare, împreună 

cu partenerii din Italia și Ungaria, Universitatea din Veneția și Universitatea din Pecs, Universitatea 

”Lucian Blaga” din Sibiu a fost exclusiv responsabilă de întocmirea a nouă cadre naționale de 

evaluare, în cadrul cărora au fost luați în considerare factorii specifici de țară, diferențele dintre 

sistemele de intermediere financiară existente în țările din SEE. Pentru derularea acestei activități a 

fost elaborată o metodologie ce vizează cadrele de evaluare adaptate la nivel național. Fiecare 
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partener implicat a transmis către Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu rapoartele întâlnirilor de 

lucru locale cu includerea informațiilor referitoare la aplicabilitatea cadrului de evaluare pe plan 

local, dificultățile întâmpinate din punct de vedere economic și legal în aplicarea pe plan național a 

cadrului de evaluare, sugestii referitoare la structura instrumentelor de evaluare și indicatorii ce stau 

la baza acestor instrumente.  

Ca responsabil pentru implementarea activității 5.2 în cadrul pachetului de lucru WP 5 

Elaborarea de instrumente în sprijinul acțiunilor pilot, Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu a 

avut ca sarcină colectarea experiențelor de training existente și elaborarea modulelor de training 

EVLIA. Modulele de training elaborate au luat în considerare: abordarea de bază a bunurilor 

intelectuale și intangibile; analiza PI (în mod special brevete, branduri, designuri) din perspectiva 

valorificării lor financiare și economice; metodologia evaluării economice și financiare propusă de 

proiectul EVLIA; analiza criteriilor elaborate în platforma EVLIA. Pentru implementarea 

activităților formative, Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu a elaborat un pachet de training, ce a 

inclus:  

• un manual de training; 

• prezentări în format ppt pentru capitolele manualului de training; 

• definirea structurii și procesului de training (design-ul de training și ghidul de 

utilizare a platformei online);  

• studii de caz; 

• chestionar de evaluare training;  

• centralizator răspunsuri chestionare evaluare training;  

• model raport date despre derularea trainingului front-desk. 

 Materialele pachetului de training au fost acceptate de toți partenerii proiectului și au fost 

traduse în toate limbile proiectului.  

Prin activitatea de training front-desk au fost formați 223 de operatori din nouă țări partenere 

în proiect: România: 58, Ungaria: 14, Croația: 23, Grecia: 13, Bulgaria: 11, Austria: 20, Slovenia: 

10, Italia: 57, Serbia: 17. Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu a coordonat training-ul în 

cadrul proiectului pentru toți partenerii. 

Așteptările participanților privind conținutul, organizarea și desfășurarea sesiunilor de 

training au fost satisfăcute în foarte mare măsură conform cercetărilor științifice făcute pe baza unor 

baterii de chestionare. Tematica abordată a prezentat interes pentru participanți, a deschis noi 

orizonturi în abordarea și evaluarea de ansamblu a unui IMM, aducând informații actualizate despre 

valorificarea bunurilor intangibile ale unui IMM. Subiectele dezbătute în cadrul trainingului au avut 

legătură cu realități economico-financiare prezente în țările partenere în proiect, criteriile și 
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instrumentele de evaluare propuse de proiectul EVLIA fiind utile în procesul de management și în 

evaluarea unui IMM. Prin tematică și activitățile practice propuse, training-ul a contribuit la 

dezvoltarea profesională a participanților.  

Training-ul on-line a avut o durată minimă de 40 de ore de studiu individual și a presupus 

parcurgerea următoarelor module de training:  

• Abordare de bază a bunurilor intangibile și a bunurilor de proprietate intelectuală 

(10h);  

• Vizualizarea bunurilor intangibile ale unui IMM (15h);  

• Evaluarea bunurilor intangibile ale unui IMM (15h).  

Fiecare modul a fost reprezentat pe platforma on-line prin aspecte teoretice (prezentări ppt și 

capitol din manualul de training), aplicații practice constând în studii de caz și un set de întrebări de 

verificare. Operatorii participanți la formarea front-desk și online au primit la final certificat de 

participare. 

Acțiunile pilot au avut ca obiectiv aplicarea practică a platformei conceptuale elaborate în 

cadrul proiectului EVLIA pentru evaluarea economică și financiară a activelor intangibile ale IMM-

urilor. Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu a fost partenerul responsabil cu implementarea 

acestei activități în România. Implementarea Acțiunilor Pilot a demarat cu analiza și identificarea 

sectoarelor strategice la nivel regional în România, cu identificarea punctelor tari și a punctelor 

slabe în ceea ce privește dezvoltarea economică regională și selectarea unei ramuri industriale cu 

potențial de competitivitate la nivelul Regiunii de Dezvoltare Centru și totodată la nivel național. În 

această etapă s-a elaborat și un Raport de sector strategic.  

Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu a transmis invitații de participare la acțiunea pilot și 

implicit la preselecție unui număr de 120 de întreprinderi mici și mijlocii, preponderent în județele 

Sibiu (64), Alba (18), Vâlcea (15), Hunedoara (21), Harghita (1) și Brașov (1). În identificarea 

IMM-urilor a fost luat în considerare specificul local caracterizat prin dezvoltarea sectorului 

industrial (82), dar au fost transmise invitații și spre IMM-uri care au ca obiect de activitate 

cercetare dezvoltare și high-tech (20), servicii (7), agricultură și piscicultură (1). 

 În urma invitațiilor adresate am avut un feedback pozitiv din partea a 87 de IMM-uri și au 

fost selectate 10 IMM-uri din Regiunea de Dezvoltare Centru: SC COMPA SA Sibiu, 

AUTOKLASS CENTER România, SC PHOENIX LASER SRL SIBIU, SC TOPTECH SRL 

SIBIU, SC TRAVEL MONT SRL Brașov, SC VARIOPACK ROMÂNIA S.R.L., SC LIXID 

PROJECT SRL Miercurea Ciuc, SC MNM SOLUTIONS SRL, SC Purcar Com SRL Sibiu, S.C. 

POLI MOTORS SRL - TOYOTA SIBIU.  

Fiecare IMM a fost contactat în vederea oferirii de informații suplimentare referitoare la 

proiect și acțiunile pilot. Fiecare IMM a fost asistat de către operatorii EVLIA ai partenerului 
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ULBS în completarea instrumentelor existente pe Platforma EVLIA: chestionar de pre-vizualizare 

și chestionar de vizualizare a activelor intangibile. Echipa de operatori ai partenerului ULBS a 

contactat și vizitat fiecare din IMM-urile participante în vederea prezentării și analizei rezultatelor 

obținute prin completarea instrumentelor existente pe Platforma EVLIA. Pentru fiecare IMM 

participant la acțiunile pilot a fost elaborat un raport de analiză, în care au fost incluse 

informații generale despre fiecare IMM, precum și date despre activele intangibile identificate ca 

urmare a completării instrumentelor de vizualizare a activelor intangibile existente pe Platforma 

EVLIA. Împreună cu echipa de operatori EVLIA din partea partenerului ULBS, fiecare IMM a 

elaborat un Bussines Plan în care a fost inclusă o secțiune de prezentare a activelor intangibile 

identificate prin completarea instrumentelor de pe Platforma EVLIA. 

În implementarea proiectului au fost implicate și instituții publice sau private de 

intermediere financiară, aceste instituții având statut de observatori și rolul de a defini așteptările și 

nevoile lumii financiare, de a se implica în acțiunile pilot. 

La valoarea proiectului EVLIA au contribuit și partenerii din lumea financiară. Mulți 

intermediari financiari sunt de nivel transnațional (bănci precum Unicredit și VOLKSBANK cu 

sucursale localizate în multe țări din sud-estul Europei implicate în proiect, investitori, consultanți 

în afaceri și alti intermediari). De aceea, metodologia care va rezulta va lua în calcul faptul că multe 

decizii nu sunt luate la nivel local ci la nivel transnațional chiar dacă rezultatele se vor aplica la 

nivel local. Menționăm că din România au fost implicate de la începutul proiectului până la sfârșitul 

acestuia  șapte bănci care au participat la toate activitățile proiectului și care au susținut atât Metoda 

EVLIA rezultată cât și indicatorii propuși care au stat la baza intrumentului EVLIA. Aceste bănci 

sunt: Banca Carpatica, VOLKSBANK, BCR, BRD, Citibank, CEC Bank și Banca Transilvania.  
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Anexa 21. Implementarea proiectului local ”Valorificarea activelor intangibile 

în cadrul unei organizații” 
 

Proiectul EVLIA a fost finalizat, dar în cadrul pachetelor sale de lucru au fost prevăzute și 

acțiuni denumite generic ”acțiuni post-EVLIA”. 

Scopul acțiunilor post-EVLIA a fost de îmbunătățire a experimentării Platformei și 

promovarea adoptării sale și în afara parteneriatului din proiect. Acțiunile au vizat implementarea 

de proiecte locale prin care să fie determinată aplicarea de către IMM-uri și instituții publice a 

metodologiei și a criteriilor de evaluare elaborate de proiectul EVLIA, precum și elaborarea și 

implementarea de proiecte conectate prin metodologia transnațională elaborată și utilizarea 

platformei IT implementată. 

Proiectul local ”Valorificarea activelor intangibile în cadrul unei organizații” a fost 

implementat de Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu în parteneriat cu Banca Comercială 

Carpatica. 

Parteneri asociați invitați în cadrul proiectului: Banca Transilvania, Volksbank, CEC 

Bank, BRD, CitiBank, Banca Comercială Română, Consiliul Județean Sibiu, Camera de Comerț, 

Industrie și Agricultură Sibiu. 

Conform documentelor, organizațiilor partenere le-a revenit misiunea de a participa la 

implementarea activităților prevăzute în proiect în perioada de timp stabilită și de a asigura resursele 

necesare implementării activităților și atingerii obiectivelor și indicatorilor propuși.  

Organizațiilor asociate le-a revenit misiunea de a participa la implementarea activităților 

proiectului contribuind astfel la atingerea obiectivelor propuse. 

Proiectul a avut prevăzută ca perioadă de desfășurare intervalul dintre 05.01.2015 și 

30.06.2015 și definit ca scop conștientizarea importanței activelor intangibile în dezvoltarea unei 

organizații. 

Pentru atingerea scopului au fost propuse următoarele obiective specifice: 

• Promovarea instrumentelor de vizualizare și evaluare și a Platformei online elaborate în 

cadrul proiectului EVLIA în rândul a 50 de cadre didactice universitare, a 100 de studenți ai 

ULBS, a 50 de IMM-uri și 5 instituții publice din județul Sibiu prin acțiuni specifice de 

informare; 

• Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților specifice domeniului protecției proprietății 

intelectuale a 25 de reprezentanți ai instituțiilor publice și private din județul Sibiu prin 

derularea a două module de training; 
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• Dezvoltarea cunoștințelor referitoare la vizualizarea și evaluarea activelor intangibile ale 

unei organizații a 25 de reprezentanți ai instituțiilor publice și private din județul Sibiu prin 

derularea a patru module de training; 

• Dezvoltarea abilităților de vizualizare și evaluare a activelor intangibile ale unei organizații 

prin utilizarea Platformei EVLIA pentru reprezentanții a zece organizații publice și private; 

• Identificarea activelor intangibile din cadrul a patru organizații publice și private din județul 

Sibiu prin derularea de acțiuni de prediagnoză; 

• Eficientizarea instrumentului financiar elaborat de Proiectul EVLIA prin organizarea unor 

întâlniri de lucru la care participă reprezentanți ai mediului financiar, reprezentanți ai IMM-

urilor și alți actori locali. 

Grupul țintă al proiectului a fost reprezentat de: 

• studenți din cadrul ULBS; 

• cadre didactice universitare;  

• IMM-uri;  

• bănci /instituții financiare; 

• instituții publice. 

 

Pachete de lucru în cadrul Proiectului 

Activitățile au fost structurate pe patru pachete:  

• WP1. Coordonare și monitorizare implementare activități;  

• WP2. Promovarea proiectului;  

• WP3. Training ”Valorizarea activelor intangibile ale unei organizații”; 

• WP4.Eficientizarea relației ”bănci – IMM-uri” prin intermediul Platformei și 

instrumentelor EVLIA. 

 

 IMPLEMENTAREA PROIECTULUI 

WP1. Managementul proiectului. Coordonare și monitorizare implementare activități 

În vederea aplicării activităților descrise a fost constituită o echipă de implementare a 

Proiectului cu stabilirea de sarcini concrete în funcție de atribuțiile asumate de parteneri. Activitatea 

a fost realizată având ca model Proiectul EVLIA, iar managementul Proiectului local a urmărit 

monitorizarea acțiunilor și modul de transpunere în realitate a acestora.  

Activitatea de management a avut un caracter permanent pe parcursul celor 6 luni de 

implementare. În cadrul acestei activități, pentru asigurarea monitorizării și controlului 
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implementării activităților au fost organizate periodic întâlniri de lucru ale echipei de proiect și au 

fost analizate permanent resursele planificate și graficul gantt al proiectului. 

WP2. Promovarea proiectului 

 Elaborarea Planului de promovare 

Pentru atingerea obiectivelor și indicatorilor propuși a fost elaborat un plan în care au fost 

cuprinse toate activitățile de promovare proiectate pentru a fi realizate pe parcursul celor 6 luni de 

implementare.  

Planul de promovare a cuprins următoarele activități și termene și a fost realizat în luna 

ianuarie 2015 cu următoarea structură: 

1. Elaborare materiale de promovare proiect  

Termen: Februarie 2015 

2. Acțiuni de promovare activități proiect 

Promovarea activităților proiectului prevăzută prin: 

• intermediul materialelor publicitare elaborate;  

• intermediul site-ului SAPPI (prezentarea de știri de actualitate legate de proiect; 

prezentări privind evoluția proiectului);  

• Newsletter-ul SAPPI  și Centrul PatLib din Sibiu;  

•  acțiuni de informare derulate pentru studenți și cadre didactice; 

•  acțiuni de prezentare pentru IMM-uri; 

•  transmiterea de comunicate de presă către instituțiile media. 

Termen: Februarie – Iunie 2015  

Conştientizarea importanţei înregistrării drepturilor de proprietate intelectuală pentru 

dezvoltarea unei firme rezidă în organizarea de workshop-uri susținute de echipa proiectului 

pentru reprezentanți din mediul economic, unități industriale, centre de cercetare-inovare etc. 

Termen: Iunie 2015 

Indicatorii prevăzuți: 

• 3 comunicate de presă transmise către reprezentanții mass-media locală; 

• 4 acțiuni de informare derulate în cadrul ULBS; 

• 50 cadre didactice universitare participante la acțiunile de informare;  

• 100 de studenți participanți la acțiunile de informare; 

• 50 IMM-uri din județul Sibiu informate despre activitățile derulate în proiect; 

• 5 instituții publice din județul Sibiu informate despre activitățile derulate în proiect. 
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Materialele suport destinate promovării proiectului au fost distribuite în cadrul universității, 

au fost transmise prin intermediul poștei electronice în mediul economic din județele Sibiu, Vâlcea, 

Alba, Hunedoara. 

Comunicatele având ca temă diferitele stadii de implementare au fost postate pe site-ul 

oficial al Centrului PatLib Sibiu și informările planificate au fost făcute prin prin intermediul 

edițiilor Newstetter-ului PatLib au fost prezentate activitățile derulate în mod curent în proiect. 

Comunitatea academică a fost în permanent ținută la curent asupra obiectivelor urmărite în 

cadrul proiectului, au fost planificate întâlniri cu studenții și cadrele didactice, expunerile având ca 

scop nu doar conștientizarea importanței identificării bunurilor de proprietate intelectuală în cadrul 

unei organizații, dar și aducerea în atenție a evoluțiilor din cadrul domeniului. 

Promovarea activităților derulate de proiect s-a realizat la nivelul tuturor instituțiilor publice 

de pe plan local (Primărie, Consiliu Județean, Prefectură, Registrul Comerțului) și la nivelul IMM-

urilor din zona Centru, IMM-uri care au fost invitate să participe și la derularea acțiunilor. Aceste 

IMM-uri au fost selectate din patru domenii de activitate: industrie, servicii, cercetare, dezvoltare și 

high-tech, agricultură și piscicultură. În etapa de selecție s-a urmărit identificarea acelor IMM-uri 

care au potențial de identificare și exploatare a activelor intangibile. 

Activitatea a fost bazată pe promovarea valorilor EVLIA prin prezentarea misiunii de 

susținere a intreprinderilor micro, mici și medii în sectoarele abordate de proiect, de a asigura un 

serviciu de consolidare a afacerii prin aplicarea Metodei EVLIA. 

Demersurile au fost percepute de importanță strategică, în derularea activităților fiind 

subliniată valoarea informațiilor relevate din conținutul proiectului pentru IMM-urile abordate. 

Reprezentanții IMM-urilor selectate și spre care au fost transmise invitații au fost informați asupra 

importanței interacțiunii cu operatorii EVLIA, participarea în proiect conducând la o cunoaștere 

aprofundată a conceptelor de bază în domeniul PI, a principalelor intangibile pe care intreprinderile 

le dețin și identificarea soluțiilor finaciare care se pliază mai bine nevoilor acestora. 

WP3. Training ”Valorizarea activelor intangibile ale unei organizații” 

Training-ul s-a derulat pe parcursul unei zile, după modelul preluat din Proiectul Evlia și s-a 

desfășurat în cadrul Workshop-ului intitulat ”Protecția Proprietății Intelectuale în mediul academic 

și de afaceri - drepturi de proprietate intelectuală. Protecția dreptului de autor asupra operelor 

știintifice în mediul universitar” - ”Intellectual property protection in academic and business 

environment - intellectual property rights. Copyright protection over scientific works in academic 

environment” în data de 5 iunie 2015.  

În urma activităților de promovare au fost propuse modulele de training ”Formele comune 

de proprietate intelectuală”, ”Vizualizarea activelor intangibile ale unei organizații” 
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”Evaluarea activelor intangibile ale unei organizații” și suplimentar față de obiectivele propuse, 

”Protecția dreptului de autor asupra operelor științifice în mediul universitar”. 

Materialele de training folosite au fost cele elaborate în cadrul proiectului EVLIA, dar și 

prezentări având ca tematică dreptul de autor, plagiatul, potecția prin brevetare. La sfârșitul 

activității participanții au completat un chestionar de evaluare.  

La masa rotundă a discuțiilor și schimbului valoros de idei s-au aflat reprezentanți ai 

băncilor comerciale, ai mediului economic și ai comunității academice. Dezbaterile au avut subiecte 

cel puțin interesante și au punctat subiecte de interes comun.  

Printre subiectele importante s-au numărat problemele legate de absența unor informări 

corecte și concrete cu privire la legislația în domeniul proprietății intelectuale în rândul profesorilor 

și elevilor universității sibiene, importanța redusă acordată brevetelor în mediul universitar, dar și 

probleme legate de finanțarea inovării.  

Toate aceste subiecte dezbătute pe larg au fost rezultatul unei prezentări punctuale prin care 

s-a încercat abordarea unei întregi palete de problematici legate de domeniul Proprietății 

Intelectuale având ca premisă faptul că în foarte mare măsură participanții au considerat importante 

preocupările în domeniul protecției proprietății intelectuale cu părerea unanimă că acest domeniu 

trebuie promovat la toate nivelurile managementului  

 

 
   

 

 

În cadrul workshop-ului atenția a fost concentrată pentru început spre o parcurgere a 

evoluțiilor de-a lungul timpului a principalelor obiecte ale drepturilor intelectuale urmată de tratarea 

nominală a noțiunilor de plagiat, brevet, brevetare, transfer tehnologic, înregistrare a 
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caracteristicilor produselor și serviciilor prin protecția prin marcă sau desen/model industrial. Au 

fost expuse avantajele și beneficiile aduse prin protecția sub brevet de invenție a ideilor din 

domeniul tehnicii și contribuția acestora la evoluția industrială a unei țări. 

Aceste aspecte au fost susținute cu date statistice certificate de WIPO, EPO și OSIM, cu 

demonstrația categorică a faptului că economiile stabile și puternice ale unor state precum Japonia, 

China, SUA, Germania se bazează pe beneficiile financiare aduse de protecția și promovarea 

inventicii.  

Secțiunea destinată protecției operelor științifice a fost susținută prin prezentarea 

principalelor sisteme internaționale de citare și dezbaterea modalităților de prevenire a plagiatului în 

producțiile științifice elaborate în oricare din etapele de dezvoltare profesională a membrilor unei 

comunități academice, studenți, masteranzi, doctoranzi și cadre universitare. Acuratețea citărilor, 

corectitudinea indicării surselor bibliografice, respectarea drepturilor de autor conduc la un grad 

ridicat de calitate a zestrei științifice a unei instituții academice, iar demersurile în acest sens vor 

trebui să beneficieze de suportul tuturor structurilor. 

Evenimentul a fost axat și pe prezentarea problemelor majore întâlnite în cadrul 

organizațiilor cu referire la protecția proprietății intelectuale și la viziunea promovată de manageri, 

opiniile formulate de specialiști generând un dialog eficient între mediul bancar, agenții economici 

și reprezentanții mediului universitar referitor la modalitățile prin care pot fi găsite soluții comune 

care să conducă la îmbunătățirea cunoștințelor în domeniu, la acesarea permanentă a noutăților 

privind protecția proprietății industriale, a celor mai bune metode de punere sub protecție a 

produselor, serviciilor și creațiilor științifice. 

Cadre academice de la ULBS, Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași, specialiști 

ai Institutului Național de Fizică și Inginerii Nucleare au dezvoltat un dialog constructiv cu 

reprezentanții Băncii Carpatica, BCR, ING Bank, Voksbank, Banca Transilvania, CEC și 

reprezentanții agenților economici, beneficiarii direcți ai produselor universităților, specialiști bine 

pregătiți, capabili să aplice în cadrul producției cunoștințele accesate și experiența dobândită în 

domeniul proprietății intelectuale. 

Discuțiile pe tema Proprietății Intelectuale au avut un numitor comun și datorită faptului că 

participanții au avut de-a lungul timpului acces la informațiile din domeniu, rezultând faptul că s-a 

pornit de la o cunoaștere în mare măsură a conceptelor de inovare, proprietate intelectuală, 

proprietate industrială, drept de autor. 
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 Figura 19.3 Gradul de cunoaștere a domeniului PI 

 

Workshop-ul ”Protecția Proprietății Intelectuale în mediul academic și de afaceri - drepturi 

de proprietate intelectuală. Protecția dreptului de autor asupra operelor știintifice în mediul 

universitar”-”Intellectual property protection in academic and business environment - intellectual 

property rights. Copyright protection over scientific works in academic environment” a reprezentat 

de asemenea și ultimul eveniment organizat în cadrul International Conference on Manufacturing 

Science and Education, MSE 2015, ca atare a fost apreciată ca o realizare de prestigiu și a constituit 

un moment favorabil prezentării concluziilor acesteia, tematica dezbătută de inițiatori împreună cu 

invitații generând premisele unor colaborări viitoare, a unor inițiative constructive menite să aducă 

beneficii reciproce în spiritual dezvoltării societății prin promovarea și protecția drepturilor și 

bunurilor de proprietate intelectuală. 

Concluzia finală a acestor evenimente converge înspre ideea importanței ce trebuie acordată 

domeniului proprietății intelectuale de către mediul academic, financiar, economic și social.  

Mediul academic, ce poate fi considerat nucleul unei dezvoltări durabile, ar trebui să se 

axeze mult mai mult pe promovarea și conștientizarea importanței acestui domeniu prin cursuri și 

traininguri destinate studenților, dar și profesorilor care au un rol vital în influențarea acestora din 

urmă.  

Ca atare, în mare măsură participanții au considerat necesară pregătirea în domeniul PI a 

absolvenților din toate domeniile și din toate gradele de pregătire universitară. 
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Figura 19.4 Importanța pregătirii absolvenților în domeniul PI 

 

 Un alt aspect discutat a vizat gradul în care resursa umană a unei organizații este încurajată 

să se implice, să participe în proiecte privind elaborarea de servicii și produse cu caracte inovativ. 

Aceste proiecte, aduc un plus de valoare întregii organizații, sporesc credibilitatea, facilitează 

ascensiunea pe piața concurențială.  

Concomitent resursa umană este implicată direct în crearea de produse și servicii care se vor 

transforma în timp în profit pentru respectiva organizație, mai repede sau mai târziu, în funcție de 

receptivitatea consumatorilor.  

Deși participanții la masa rotundă au apreciat că organizațiile susțin „în foarte mare măsură” 

aceste demersuri, procentajele cu care sunt evaluate o mare parte a organizațiilor echilibrează 

aprecierile ”în mare măsură” și ”în foarte mică măsură”. 

 

 
Figura 19.5 Participarea resurselor umane în proiecte cu caracter inovativ 
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Mediul financiar reprezintă o componentă la fel de importantă având în vedere contribuțiile 

de ordin financiar pe care le manifestă în ceea ce privește finanțarea organizațiilor care își 

concentrează activitatea în jurul bunurilor de proprietate intelectuală. Identificarea, punerea acestora 

în valoare și valorificarea presupun încadrarea unei resurse umane de calitate, cu calificare în 

domeniu, pregătire căreia să îi fie puse bazele încă din anii de pregătire universitară. Valorile 

generate în cadrul procesului de elaborare a bunurilor intelectulale este imperios necesar a fi 

evaluate de persoane cu competențe incontestabile. Această problemă generează nevoia de 

evaluatori calificați, iar de aici, reprezentanții băncilor au formulat problema formării acestora în 

ideea interpretării unitare a valorilor propuse ca garanţii.  

Ca atare a fost din nou luată în discuție nevoia introducerii unor discipline cu privire la 

proprietatea intelectuală în curriculum-ul universitar majoritatea susținând că se impun în foarte 

mare măsură aceste discipline. 

 
Figura 19.6 Nevoia introducerii unei discipline cu privire la PI în curricullum-ul universitar 

 

Fără îndoială, acest eveniment a marcat începutul unei colaborări între cei care au fost 

prezenți și activi în dezbaterea temelor acestui workshop. Toți cei prezenți au conștientizat că 

pentru a inova trebuie pus sub semnul întrebării status quo-ul. Ba chiar, mai mult decât atât, trebuie 

propus un mod nou de a face lucrurile, revoluționar: mai eficient, mai frumos, mai rapid.  

Faptul că majoritatea organizațiilor doar pretind că susțin inovația, dar prea puține dintre ele 

o și fac a fost un alt aspect dezbătut, iar concluzia comună a convers înspre ideea că inovația are 

nevoie de timp și resurse, de luxul de a nu ne grăbi să facem un lucru, iar cei dispuși să facă astfel 

de investiții pe termen lung se pare că sunt foarte puțini. 
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Figura 19.7 Gradul de preocuparea al organizațiilor în 

promovarea și sprijinirea proprietății intelectuale 

 

WP4. Eficientizarea relației ”bănci–IMM-uri” prin intermediul platformei și 

instrumentelor EVLIA 

Asistență tehnică la utilizarea Platformei online EVLIA 

 În proiect a fost prevăzut faptul că echipa ULBS va oferi asistență organizațiilor care vor 

solicita înscrierea pe Platforma EVLIA pentru completarea instrumentelor și pentru interpretarea 

rezultatelor acestora. Din motive invocate de organizații, privitoare la păstrarea confidențialității 

asupra datelor care ar fi urmat să fie prelucrate, acest obiectiv nu a fost atins. 

 Activități de prediagnoză  

 Pentru o parte din IMM-urile interesate în cadrul proiectului, echipa ULBS a derulat 

activități de prediagnoză. S-a realizat astfel o identificare a obiectelor de proprietate intelectuală 

deținute de către organizație la SC PHOENIX LASER SRL, SC VARIOPACK SRL, COMPA SA 

și AUTOKLASS ROMÂNIA. 

 

LISTA PROPUNERILOR DE EFICIENTIZARE A INSTRUMENTULUI EVLIA ÎN 

VEDEREA UTILIZĂRII ACESTUIA DE CĂTRE BĂNCI ÎN ANALIZA FINANCIARĂ 

A IMM-URILOR 

 

Din punctul de vedere al instituțiilor bancare au fost formulate următoarele propuneri: 

• politicile bancare vor trebui concepute în susținerea faptului că bunurile intangibile, 

brevete de invenție, invenții, mărci aparținând unui agent economic pot da credibilitate 

suplimentară în obţinerea unui credit; 
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• constituirea unei legislații aferente, aplicarea unei metodologii unitare adoptate, care să 

conducă la constituirea de garanţii bancare pe baza activelor – bunurilor de proprietate 

industrială; 

• a fost admisă nevoia unei Directive europene, a unui act normativ, a unui document care 

să sprijine cadrul de reglementare a finanțărilor pe baza acestor active, în acord cu 

evoluțiile la nivel european, cu standardele utilizate în prezent în unele țări europene și 

cu realitățile naționale;  

• S-a admis că la nivel strategic și la nivel de reglementare bancară se vor schimba 

anumite lucruri, iar susținerea activelor intangibile în zona economică va benefia de 

sprijin bancar; 

• este o necesitate înţeleasă faptul că sistemul bancar trebuie să iși găsească menirea de a 

contribui la creşterea economică europeană şi la transferul tehnologic în societatea 

bazată pe cunoaştere. 

 

Inovaţia este un operator cheie al competitivităţii şi creşterii economice. Totuşi, IMM-urile 

susțin că în continuare au de înfruntat obstacole în demersurile de dezvoltare: se găsesc în 

dezavantaj atunci când trebuie să atragă finanţare externă, nu pot accesa credite întrucât de obicei 

nu dispun de performanţele sau de garanţiile cerute de către intermediarii financiari şi bănci.  

Propunerile IMM-urilor în susținerea valorilor promovate de Proiectul EVLIA și de 

Proiectul local converg în sensul că: 

• zonele de creaţie trebuie susținute de către stat prin instituţii de profil;  

• trebuie creat cadrul legislativ şi instituţiile care să reglementeze relaţiile dintre firme; 

• este nevoie de o anumită înţelegere şi propagare a informaţiei privind evaluarea proprietăţii 

intelectuale; 

• atât firmele cât și băncile vor trebui să găsească noi căi, noi metode de colaborare.  

 

Întregul parcurs al activităților derulate în perioada noiembrie 2012 – decembrie 2014 prin 

intermediul Proiectului EVLIA, iar apoi al activităților care au presupus implementarea Proiectului 

local ”Valorificarea activelor intangibile în cadrul unei organizații” a constituit o adevărată 

experiență care a pus bazele unor colaborări noi și de viitor. 

Pe de o parte, mediul economic a fost provocat la un exercițiu care a impus descoperirea 

unor valori proprii despre existența cărora nu era în totalitate conștient. Pe de altă parte, mediul 

bancar, sceptic pentru început, a răspuns cu deschidere provocării la proiectarea de noi instrumente 
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bancare, noi metode de evaluare, la acceptarea de noi garanții care să fie luate în considerare în 

evaluarea unui dosar de credit. 

Rezultatele Proiectelor, aflate la acest moment în studiu la Comisia Europeană vor conduce 

în viitor la facilizarea inovării prin promovarea metodei standardizate la nivel european. 

Implementarea acesteia va facilita antreprenoriatul deoarece metoda este propusă tuturor 

actorilor cu capacități de a asigura suport economic dezvoltării IP, ceea ce garantează și asigură o 

cooperare economică unitară. 

În cadrul proiectului a fost urmărită încurajarea investițiilor în protecția bunurilor 

intangibile, a drepturilor de proprietate intelectuală.  A fost remarcabilă evoluția pozitivă a 

discuțiilor dintre organizațiile inovative sau cu potențial de inovare și mediul bancar în cadrul 

evenimentelor organizate, pornind de la interesul comun de a dezvolta criterii standard capabile să 

susţină evaluarea BI și PI de către intermediarii financiari, pentru beneficiul IMM-urilor. 

Proiectul ”Valorificarea activelor intangibile în cadrul unei organizații” și-a atins scopul 

în sine, acela:  

• de a continua implementarea, aplicarea instrumentelor, Metodei și Platformei EVLIA, 

• de a dezvolta capacitatea anteprenorilor în identificarea activelor intangibile, de a le 

conștientiza și de a le înțelege rolul în posibila lor dezvoltare,  

• de a utiliza un instrument de evaluare a acestor active.  

În acest sens relevante sunt și rezultatele chestionarului aplicat participanților la activitățile 

din cadrul proiectului. În mare măsură s-a pledat pentru sporirea capacităților organizațiilor în: 

• proiectarea de strategii în domeniul protecției proprietății intelectuale; 

• creșterea investițiilor în inovare și transfer tehnologic; 

• dezvoltarea preocupărilor în promovarea și sprijinirea protecției proprietății intelectuale; 

• adoptarea de măsuri de protecție a proprietății intelectuale; 

• înființarea de echipe de lucru cu preocupări în domeniul protecției proprietății 

intelectuale; 

• identificarea de fonduri pentru punerea sub protecție a producțiilor inovative. 

Proiectul local ”Valorificarea activelor intangibile în cadrul unei organizații” a avut 

rolul aplicării conceptului de trasabilitate a Proiectului EVLIA, fiecare partener demonstrându-și 

capacitatea de a aplica în spațiul național/regional/local un proiect bazat pe aceleași principii, cu 

obiective generale și specifice preluate din proiectul principal. 

Colaborarea viitoare dintre IMM-uri și bănci se află sub la ora actuală sub semnul 

schimbărilor. Rezultatele proiectului deschid calea unor noi cadre de cooperare între mediul bancar 
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și mediul de afaceri, dar această cooperare va trebui să aibă la baza o serie de schimbări în domeniul 

legislativ, contabil, fiscal, inclusiv la nivelul activității de audit.  

 

Notă: Instrumentul financiar și metoda EVLIA au fost implementate și 

operaționalizate astfel încât la nivelul Comisiei Europene a fost elaborat un proiect de lege ce 

va fi dezbătut de Comisia Europeană care patronează domeniul la care am făcut referire.  
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