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RAPORT 

PRIVIND MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚII DE PROTECȚIE A PROPRIETĂȚII 

INTELECTUALE ÎN ULBS ȘI  CENTRULUI REGIONAL OSIM – ORDA PENTRU 

PROMOVAREA ȘI PROTECȚIA PROPRIETĂȚII INTELECTUALE – CENTRUL 

EUROPEAN PATLIB SIBIU 

 

 

Activitatea depusă la Departamentul Protecţia Proprietăţii Intelectuale (DPPI) de la 

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu are la bază anumite procese fiind proiectată şi structurată 

chiar pe aceste procese: formele comune de proprietate intelectuală la ULBS - manifestări 

ştiinţifice, târguri şi expoziţii, saloane naţionale şi internaţionale; centrele de cercetare care 

funcţionează la ULBS şi care sunt direct implicate în activitatea de PPI; reviste şi buletine 

ştiinţifice axate pe acest domeniu de activitate; premierea rezultatelor obţinute în domeniul PPI la 

ULBS – recunoaşterea naţională şi internaţională; valorificarea drepturilor obţinute în domeniul 

PPI la ULBS; analiza, raportarea şi îmbunătăţirea rezultatelor obţinute în domeniul PPI la 

ULBS; acţiuni de mediatizare şi informare a activităţilor depuse cât şi a activităţilor ulterioare în 

domeniul PPI la ULBS; strategia în domeniul Protecţiei Proprietăţii Intelectuale la 

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu pe perioada 2011-2015; managementul reclamaţiilor în 

domeniul Protecţiei Proprietăţii Intelectuale la ULBS. 

Departamentul Protecția Proprietății Intelectuale este situat în curtea interioară a 

Rectoratului Universității ”Lucian Blaga din Sibiu”, într-un spațiu cu o suprafață de 65,97 mp, 

format din trei birouri, două dintre acestea având  rolul de sediu al Centrului Regional OSIM – 

ORDA pentru Promovarea și Protecția Proprietății Industriale / CENTRUL PATLIB SIBIU  

destinat activităților specifice de instruire, cercetare în baze de date internaționale, cercetări 

documentare, consultanță în domeniul PI. 

Coordonatorul Centrului PATLIB este Prof.univ.dr.ing. Constantin OPREAN 

Centrul Regional OSIM - ORDA pentru Promovarea Protectiei Proprietatii 

Industriale Sibiu – CENTRUL PATLIB SIBIU își desfășoară activitatea în cadrul ULBS și prin 

girul acordat de OSIM în semnarea protocolului de înființare a acestei entități alături de ULBS sunt 

puse în valoare preocupările în domeniul Proprietății Intelectuale dezvoltate de comunitatea 

academică sibiană. 

 Centrul European PATLIB Sibiu  este subordonat direct Oficiului de Stat pentru 

Invenții și Mărci și Oficiului European de Brevete (European Patent Office) și este 
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coordonator pentru Europa Centrală și de Est în activitățile de Protecție a Proprietății 

Intelectuale promovate de Oficiul European de Brevete  (OEB).  

Scopul activităţii Centrului Regional 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 

necesitaţii protecţiei obiectelor proprietăţii industriale, influenţează 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 tineretului în a-și valorifica în ţară propriile creaţii tehnice. 

 

Deschis comunităţii academice şi comunităţii economice din judeţele Sibiu, Vâlcea, Argeş, 

Hunedoara şi Alba, CENTRUL REGIONAL OSIM PENTRU PROMOVAREA PROTECŢIEI 

PROPRIETĂŢII INDUSTRIALE - CENTRUL PATLIB SIBIU oferă prin personal specializat 

informaţii privind legislaţia în domeniu, formulare, proceduri care trebuie îndeplinite în faţa OSIM, 

consiliere asupra modului de obţinere a protecţiei drepturilor de proprietate industrială cu analiza 

problemelor clienţilor. 

Serviciile de informare generală în domeniul PI vizează: 

Ø prezentarea în termeni comuni a domeniului; 

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

drept de proprietate intelectuală; 

Ø prezentarea serviciilor care pot fi oferite prin DPPI și Centrul PATLIB SIBIU persoanelor care 

doresc protejarea unui drept de proprietate intelectuală; 

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

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

Ø servicii de promovare a creațiilor prin târguri, expoziții, saloane naționale sau mondiale; 

 

BREVETOTECA si SALA DE CONSILIU 

 Aceste spații a fost proiectate și destinate susţinerii de întruniri, consultări în domeniul PI, 

documentării directe făcută de comunitatea academică sau agenții economici. Brevetoteca este un 

punct de acces la informația mondială în domeniul brevetelor și stării tehnice mondiale prin 

intermediul a 5 sisteme de calcul de ultimă generație conectate la bazele de date naţionale şi 

internaţionale, un  punct de interes pentru comunitatea academică și pentru mediul de afaceri. 

Zilnic, în medie, două trei persoane, din ULBS sau din mediul de afaceri solicită consultanță în 

domeniul brevetelor de invenție, primind asistență de specialitate în accesarea bazelor de date, 
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pentru identificarea soluțiilor celor mai eficiente în aplicabilitatea invențiilor și protecției acestora. 

Serviciile de consultanță sunt definitorii prin: 

Ø Accesul permanent la bazele de date internaționale ; 

Ø Accesul la COLECŢIA DE BREVETE din diverse domenii;  

Importanța brevetotecii: 

Ø Avantajul de a studia şi discuta stadiul tehnicii împreună cu specialiştii; 

Ø Oportunitatea de a avea o situaţie comparativă în privinţa stadiului tehnicii mondiale şi 

naţionale. 

Ø Acces la colecția de Buletine de Proprietate Industrială; 

Ø Identificarea posibilităţilor de realizare a invenţiilor, transpunerea în practică a ideii sau 

desenului sau modelului industrial; 

Ø Informaţii privind legislaţia în domeniu;  

Ø Punerea la dispoziţie de broşuri, documentaţii, formulare; 

Ø Informări asupra procedurilor care trebuie îndeplinite în faţa OSIM; 

Ø Consiliere asupra modului de obţinere a protecţiei drepturilor de proprietate industrială cu 

analiza problemelor clienţilor;  

Ø Pregătire personal în domeniul PI; 

 

SALA DE CONSILIU  

În sala de consiliu, cu o capacitate de 10 - 12 persoane, dublată de avantajul utilizării dotărilor 

brevetotecii, sunt programate mese rotunde, întruniri periodice cu tematică și cu adresabilitate 

pentru categorii de public diferite – cadre academice, studenți, agenți economici. In scopul 

organizării acestor activități au fost elaborate materiale speciale, materiale publicitare care sunt 

prezentate în condiții create special pentru asemenea expuneri. 

Sala de consiliu este spațiul utilizat pentru întâlniri cu inventatori, echipe de inventatori, masa 

de consiliu oferind posibilitatea studierii documentelor, a planșelor, machetelor, prototipurilor care 

urmează a fi protejate. 

De asemenea, organizăm workshop-uri destinate studenților, seminarii cu scopul informării 

studenților asupra problematicii drepturilor de autor, importanței punerii sub protecție a drepturilor 

PI. În cadrul acestor întruniri, a căror dinamică este ilustrată în Anexa de activități, sunt subliniate 

aspecte privind plagiarismul, privind metodele cele mai profesioniste de redactare a lucrărilor de 

licență sau dizertație, este pusă în evidență și prelucrată legislația privind drepturile de autor. 
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Nr. 
Crt. ACTIVITATEA Ian Feb Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombr

e Nov. Dec TOTAL 

1.   
Consultanță mărci / persoane 
consiliate 

23 33 12 14 15 15 27 6 26 17 14 11 213 

2.   
Consultanță  drepturi de autor / 
persoane consiliate 

3 8 4 5 7 5 8 3 6 9 6 5 69 

3.   
Consultanță brevete/ persoane 
consiliate ( cadre academice și agenti 
economici) 

20 23 10 19 24 14 27 10 28 23 22 21 241 

4.   
Marci realizate ULBS 

 4 
3 reviste 
1 ULBS 

    1      3 reviste 
1 marca 

5.   
Brevete ULBS 

         3 1 14 18 

6.   
Cercetare documentară / cercetări in 
baze de date internaționale pentru 
mărci 

5 4 4 4 6 5 12 6 15 9 8 4 82 

7.   
 
Consultanță ULBS  -  întâlniri cu 
grupuri de studenți 

25 ian 
31 ian 

5 6 2 4.06 
7.05 
8.05 
16.05 
22.05 

3 3.07 
11.07 
26.07 

- 17 sept 22 oct 9 nov. 
28 nov. 

5 dec 
6 dec 
12 dec 
14 dec 
18 dec 
19 dec. 

36 

8.   
Conferințe/ saloane 

-  1 1 2 5  -  1  4 1 15 
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9.   
 
Workshop-uri 

25 ian 
31 ian 

15 febr. 
16 febr. 
17 febr. 
21 febr. 
29 febr. 

07.03 
22.03 
26.03 

11.04 
13.04 
18.04 

3.03 
8.05 
15.05 
18.05 
23.05 

7.06 
13.06 
28.06 

10.07 
13.07 
25.07 

 5 sept 
12 sept 
17 sept 
 28 sept 

5 oct. 
10 oct. 
25 oct. 

2nov 
12 nov 
15 nov 
28 nov. 

5 dec 
13 dec 

37 

10.   
Materiale publicitare, stiri, aparitii in 
presa , comunicate  etc. 

11 8 4 4 7 9 7 3 7 8 6 5 79 

11.   
Publicații periodice /comunicari site; 
Newsletters, EPO, OMPI. 

2 2 
 

3 3 3 2 2 2 5 9 5 3 41 

12.   
Activități promoționale. Promovare 
domeniu, informări pentru ULBS si 
pentru mediul economic 

11 6 4 5 7 6 4 3 7 4 6 6 69 

13.    
Documentări / traduceri materiale  

7 5 5 3 10 11 8 5 5 9 8 10 86 

14.   
Evaluări baze de date locale, 
naționale, baze de date ale ULBS 

6  
 2 locale 
4 
national
e 

5 8 4 8 6 3 4 4 6 4 4 62 

15.   
Activități de cercetare științifică, 
emitere chestionare, sondaje, lucrări 
stiintiifice publicate în reviste  sau 
susținute în conferințe 

4 1 1 1 3 3 5 2 2 2 2 3 29 

16.   
Accesări baze de date 
internaționale/persoane 

20 23 10 19 10 10 20 10 10 16 17 12 177 

17.  Alte activitati – consultatii 
prediagnoza agenti economici, 
consultatii DMI, Plicul cu idei, 
pregatiri saloane, conferințe, 
workshop-uri 

3 1 5 5 7 5 6  9 6 4 3 54 
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