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1. Introducere 

 

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.  

Activitatea anterior menţionată se desfăşoară în conformitate cu Regulamentul activităţii de 

Protecţie a Proprietăţii Intelectuale şi Regulamentul Departamentului Protecţia Proprietăţii Intelectuale. 

Menţionez că Departamentul Protecţia Proprietăţii Intelectuale de la Universitatea Lucian Blaga 

din Sibiu a fost înfinţat cu aprobarea Senatului  ULBS prin hotărârea nr. 267 / 07.11.2007. 

Deşi acest Departament a fost înfinţat de curând la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu au 

existat preocupări în acest domeniu cu ani în urmă. 

Departamentul Protecţia Proprietăţii Intelectuale are un site propriu care va fi în continuare 

modernizat şi va funcţiona, alături de celălalte site-uri ale celorlalte Departamente ale Universităţii. 

Actualizarea site-ului va fi realizată astfel încât informaţia prezentă la momentul respectiv pe site să fie 

în permanenţă de actualitate. Există o listă oficială cu adresele de e-mail ale tuturor cadrelor didactice 

titulare şi asociate de la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, ale tuturor catedrelor şi decanatelor din 

universitate, ale centrelor de cercetare şi a altor structuri academice şi administrative care aparţin 

universităţii, listă utilizată de directorului departamentului, destinată pentru informare şi pentru a putea 

comunica eficient cu cei interesaţi. Derularea informărilor şi adreselor trimise prin email de la 

Departamentul Protecţia Proprietăţii Intelectuale este realizată în conformitate cu Regulamentele în 

vigoare din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu aprobate de Senatul ULBS. 

Obiectivele ULBS în domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale şi implicit în domeniul 

protecţiei proprietăţii industriale sunt următoarele: 

 să participe la toate acţiunile 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 acţivităţile specifice protecţiei legii 

dreptului de autor; 

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

vederea atragerii de fonduri extrabugetare prin vânzarea unor drepturi de proprietate 

intelectuală; 
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 să promoveze protecţia proprietăţii intelectuale şi implicit protecţia proprietăţii industriale şi 

în rândul studenţilor şi a masteranzilor prin dobândirea deprinderilor necesare protecţiei 

propretăţii şi prin cointeresarea acestora; 

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

proprietăţii intelectuale; 

 creşterea numărului de brevete de invenţie, de modele şi desene industriale protejate, de 

mărci, brevete de soi, dar şi acordarea unei importanţe deosebite cât şi consultanţă în 

domeniul dreptului de autor. 

 Activitatea depusă la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu în domeniul Protecţiei Proprietăţii 

Intelectuale se desfăşoară în conformitate cu Carta Universităţii şi cu Regulamentele în vigoare din 

cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu aprobate de Senatul Universităţii.  

 Misiunea Departamentului Protecţia Proprietăţii Intelectuale de la Universitatea Lucian Blaga 

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

destinate protecţiei proprietăţii intelectuale, a dreptului de autor, a protejării şi promovării inventatorilor 

din mediul academic sibian şi nu numai. 

Formele comune de proprietate intelectuală includ dreptul de autor, brevetele de invenţie, 

brevetele de soi, desenele şi modelele industriale, mărcile şi indicaţiile geografice, topografii de produse 

semiconductoare, dar şi secretul industrial. 

Pentru fiecare domeniu în parte există structurate direcţii de dezvoltare, iar Departamentul 

Protecţia Proprietăţii Intelectuale îşi va direcţiona acţiunile în scopul obţinerii excelenţei în acest 

domeniu. 

Transformările drepturilor de autor în ultimii ani au fost, poate, cele mai profunde din câte au 

cunoscut celelalte drepturi intelectuale. Specialiştii în materie consideră că nu este vorba neapărat despre 

evoluţia sa spre un drept european cât despre evoluţia, în mare măsură previzibilă a noilor tehnici de 

comunicare şi difuzare. 

Universitatea este un mediu al cunoaşterii, iar existenţa în cadrul acestei complexe comunităţi 

ştiinţifice a unui departament destinat protecţiei intelectuale se impune ca o modalitate de prezervare a 

valorilor creative, ca o metodă de încurajare şi motivare a făuritorilor de nou, a creatorilor de valori. 

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu a obţinut de-a lungul timpului o apreciere evidentă a 

dezvoltării acestui domeniu al protecţiei drepturilor de autor, brevetele de invenţie obţinute de 

comunitatea academică sibiană devenind parte a valorilor ştiinţifice româneşti, cu recunoaştere 

internaţională. 

Direcţiile principale de acţiune ale Departamentului Protecţia Proprietăţii Intelectuale de la 

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu sunt: 

1. Promovarea la nivel instituţional a importanţei protecţiei Proprietăţii Intelectuale; 



5 
 

2. Promovarea şi sprijinirea ideilor şi rezultatelor obţinute din contractele de cercetare ştiinţifică 

la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu; 

3. Protecţia invenţiilor, modelelor de utilitate, a desenelor, a modelelor industriale şi a mărcilor; 

4. Promovarea şi susţinerea la nivel instituţional a protecţiei Proprietăţii Intelectuale; 

5. Managementul protecţiei Proprietăţii Intelectuale şi în special a invenţiilor, desenelor, 

modelelor industriale, a mărcilor şi a dreptului de autor; 

6. Promovarea la nivel instituţional a noutăţilor în asigurarea protecţiei Proprietăţii Intectuale; 

7. Asigurarea de consultanţă la nivelul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu în domeniul 

Proprietăţii Intelectuale – legislaţie la zi în domeniu; 

8. Promovarea şi respectarea drepturilor de Proprietate Intelectuală; 

9. Utilizarea şi promovarea utilităţii instrumentelor juridice de combatere a fenomenelor de 

contrafacere; 

10. Asigurare de consultanţă referitoare la răspunderea în domeniul protecţiei Proprietăţii 

Intelectuale; 

11. Promovarea şi susţinerea protecţiei Proprietăţii Intelectuale în străinătate; 

12. Susţinerea dreptului de autor şi acordarea de consultanţă în domeniu; 

13. Jurisprudenţa în domeniul Proprietăţii Intelectuale; 

14. Atragerea de fonduri financiare obţinute din drepturile de Proprietate Intelectuală; 

15. Promovarea calităţii în domeniul Protecţiei Proprietăţii Intelectuale; 

16. Modernizarea şi eficientizarea bazei materiale din universitate; 

17. Orientarea spre nevoile societăţii; 

18. Realizarea unui management performant bazat pe eficienţă şi eficacitate al activităţii de 

protecţie a proprietăţii intelectuale; 

19. Dezvoltarea cooperării internaţionale; 

20. Promovarea transparenţei pentru dezvoltarea unui climat de încredere şi cooperare în  ULBS 

care să aibă la bază decizia bazată pe fapte; 

21. Abordare sistemică a managementului Protecţiei Proprietăţii Intelectuale; 

22. Realizarea unei evaluari periodice a rezultatelor obţinute de către membri comunităţii 

academice sibiene de la ULBS. 

Activitatea depusă la Departamentul Protecţia Proprietăţii Intelectuale de la Universitatea 

Lucian Blaga din Sibiu are la bază anumite procese fiind gândită şi structurată chiar pe aceste procese – 

deci activitatea prezentată în raport va fi axată şi dezvoltată conform acestor procese: 

 formele comune de proprietate intelectuală la ULBS - brevetele de invenţie, brevetele de 

soi, desenele şi modelele industriale, mărcile şi indicaţiile geografice, topografii de 
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produse semiconductoare, dreptul de autor, designul comunitar dar şi secretul 

industrial; 

 manifestări ştiinţifice, târguri şi expoziţii, saloane naţionale şi internaţionale; 

 centrele de cercetare care funcţionează la ULBS şi care sunt direct implicate în activitatea 

de Protecţie a Proprietăţii Intelectuale; 

 reviste şi buletine ştiinţifice axate pe acest domeniu de activitate; 

 premierea rezultatelor obţinute în domeniul Protecţiei Proprietăţii Intelectuale la ULBS – 

recunoaşterea Naţională şi Internaţională; 

 valorificarea drepturilor obţinute în domeniul Protecţiei Proprietăţii Intelectuale la ULBS; 

 analiza, raportarea şi îmbunătăţirea rezultatelor obţinute în domeniul Protecţiei 

Proprietăţii Intelectuale la ULBS; 

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

domeniul Protecţiei Proprietăţii Intelectuale la ULBS; 

 strategia în domeniul Protecţiei Propretăţii Intelectuale la Universitatea Lucian Blaga din 

Sibiu pe perioada 2008-2013; 

 managementul reclamaţilor în domeniul Protecţiei Proprietăţii Intelectuale la ULBS. 

 

2. Organizarea Departamentului Protecţia Proprietăţii 

Intelectuale de la ULBS 

 

Prin preocuparea care a existat şi care există s-a asigurat activitatea administrativă necesară 

derulării în bune condiţii a proceselor prezentate mai sus iar activităţile departamentului sunt prezentate 

detaliat în capitolele ce abordează aceste procese. 

În anul 2008 a fost înfinţată „Comisia pentru Proprietate Intelectuală, Programe Comunitare, 

Structurale şi Supravegherea Stării de Sănătate a Universităţii”, unde se discută şi problematica specifică 

promovată şi dezvoltată de către Departamentul Protecţia Proprietăţii Intelectuale. 

Problematica specifică promovată şi dezvoltată de acest departament a fost dezbătută la şedinţele 

Comisiei pentru Proprietate Intelectuală, Programe Comunitare, Structurale şi Supravegherea 

Stării de Sănătate a Universităţii. 

În data de 20 octombrie 2008 s-a organizat o şedinţă a Comisiei pentru Proprietate Intelectuală, 

Programe Comunitare, Structurale şi Supravegherea Stării de Sănătate a Universităţii cu ordinea de zi: 

- reuniune informativă pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 

2007 – 2013; 
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- analiza propunerilor de brevete de invenţie din partea ULBS; 

- alte probleme cu privire la anumite Notificări la care ULBS a răspuns către OSIM Bucureşti; 

- diverse. 

În data de 23 decembrie 2008 s-a organizat o şedinţă a Comisiei pentru Proprietate Intelectuală, 

Programe Comunitare, Structurale şi Supravegherea Stării de Sănătate a Universităţii cu ordinea de zi: 

 propunerea înfiinţării unui compartiment de  programe în cadrul D.G.A. pentru 

Management financiar contabil şi juridic al programelor U.L.B.S. pe care membri 

comisiei au fost invitaţi să îl discute; 

 adresa trimisă Biroului Senatului U.L.B.S.  în vederea aprobării propunerii anterioare; 

 analiza propunerilor de brevete de invenţie din partea ULBS; 

 alte probleme cu privire la anumite Notificări la care ULBS a răspuns către OSIM 

Bucureşti; 

 diverse. 

 

3. Formele comune de proprietate intelectuală la ULBS - 

brevetele de invenţie, brevetele de soi, desenele şi modelele 

industriale, mărcile şi indicaţiile geografice, topografii de produse 

semiconductoare, dreptul de autor, design comunitar şi secretul 

industrial 

  

 Brevetele de invenţie, brevetele de soi, desenele şi modelele industriale, mărcile şi indicaţiile 

geografice, topografii de produse semiconductoare, designul industrial, dreptul de autor şi secretul 

industrial reprezintă o carte de vizită importantă a Universităţii Lucian Blaga din Sibiu respectiv a 

cadrelor didactice şi a cercetătorilor implicaţi. 

 În anul 2008 la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu s-a depus o cerere de brevet de invenţie şi s-

au pregătit cele cinci brevete de invenţie care au fost depuse, respectiv urmează a fi depuse în anul 2009. 

Mai mult activitatea a fost concentrată spre depunerea Notificărilor adresate de către Oficiul de Stat 

Invenţii şi Mărci Universităţii Lucian Blaga, la care am răspuns oferind cele mai bune soluţii juridice da 

şi tehnice pentru documentaţiile amintite.. 

 În domeniul Proprietăţii Intelectuale situaţia nu trebuie privită neapărat pe o perioadă relativ 

scurtă ci trebuie privită în ansamblu. 
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 Detalii cu privire a aceste propuneri de brevete de invenţie cât şi la Notificări sunt prezentate 

în ANEXĂ. 

 În plan administrativ participarea cadrelor didactice şi în ansamblu a cercetătorilor din ULBS şi 

nu numai a însemnat mediatizarea, consilierea în elaborarea propunerilor de astfel de forme comune de 

Proprietate Intelectuală, preluarea acestor propuneri, elaborarea modificărilor necesare realizate în cadrul 

departamentului, realizarea plăţilor către OSIM şi ulterior depunerea acestor propuneri la OSIM 

Bucureşti. 

 Se remarcă creşterea dorinţei de depunere a unor brevete de invenţie, cererea de protecţie a unor 

sigle ale Facultăţilor din cadrul ULBS, orientarea spre desene şi modele industriale, dorinţa de a proteja 

capturi dintr-un anumit soft dar şi orientarea şi preocuparea spre protecţia dreptului de autor la ULBS. 

 De menţionat este faptul că în urma unei analize atente a fost respins spre a fi propus un brevet de 

invenţie care nu şi-a mai urmat traseul spre a fi depus la OSIM Bucureşti. 

 În această perioadă s-a realizat de asemenea menţinerea în vigoare a brevetelor pe care ULBS a 

considerat util şi necesar a le păstra pentru viitor ca „produs de ULBS”. 

 S-a încercat stimularea cadrelor didactice şi a cercetătorilor în vederea depunerii unui număr mai 

mare de forme comune de proprietate intelectuală la ULBS. În acest sens s-au realizat prezentări, au fost 

transmise învitaţii şi adrese de înştinţare, s-au afişat pe site-ul web al ULBS informaţii utile şi au fost 

trimise mesaje email către cadrele didactice şi către cercetătorii ULBS. 

 Încercăm şi am şi reuşit să îmbunătăţim calitatea propunerilor prin activitatea depusă în cadrul 

departamentului. 

 Alte detalii cu privire la aceste aspecte sunt prezentate în ANEXĂ. 

 

4. Manifestări ştiinţifice, târguri şi expoziţii, saloane naţionale şi 

internaţionale 

 

Pe plan administrativ în cadrul acestui proces am întreprins activităţi cu privire la colectarea 

datelor privind calendarul manifestărilor ştiinţifice, a târgurilor şi a expoziţiilor, a saloanelor naţionale şi 

internaţionale. Trebuie acordată o atenţie deosebită pentru accesarea de fonduri extrabugetare care să 

acopere o parte sau chiar toate cheltuielile de organizare şi/sau participare. Acordarea unei finanţări de 

către un organism naţional sau internaţional înseamnă şi o recunoaştere a prestigiului manifestării. 

Taxele de participare la manifestări organizate de ULBS (cum ar fi Workshop-ul „Proprietatea 

Intelectuală – actualitate şi perspectivă în economia bazată pe cunoştinţe” organizat in anul 2009 în 

cadrul Conferinţei MSE ) pot reprezenta de asemenea o altă importantă sursă financiară, capabilă să 

susţină o manifestare ştiinţifică; astfel, o manifestare ştiinţifică, un târg expoziţional, un salon naţional 
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sau internaţional bine planificat şi mediatizat la timp poate atrage fonduri semnificative. De exemplu, 

Simpozionul în domeniul Proprietăţii Intelectuale organizat în anul 2005 în colaborare cu Oficiul de Stat 

pentru Invenţii şi Mărci a fost organizat fără taxă de participare tocmai în dorinţa de a stimula o astfel de 

participare şi o astfel de manifestare. 

Am considerat de maximă importanţă mediatizarea manifestărilor ştiinţifice, târgurilor 

expoziţionale, saloanelor naţionale sau internaţionale. Aceasta s-a făcut prin afişare pe site–ul ULBS şi 

pe site-ul departamentului. 

Astfel fost creată o zonă specială pe site–ul Departamentului, dedicată manifestărilor ştiinţifice, 

Saloanelor Naţionale şi Internaţionale, Târgurilor şi Expoziţiilor Naţionale şi Internaţionale. Aici sunt 

centralizate informaţiile sosite pe adresa departamentului sau a Rectoratului, cât şi cele identificate prin 

alte surse şi considerate a fi de interes. Informaţiile cuprinse în această secţiune sunt în permanenţă 

actualizate. 

În continuare sunt prezentate informaţii complete despre manifestările ştiinţifice, Saloanele 

Naţionale şi Internaţionale, Târgurile şi Expoziţiile,  organizate în cadrul ULBS sau de către alte 

instituţii şi la care ULBS a participat în anul 2008: 

 Salonul Mondial de Invenţii de la Geneva Elveţia aprilie 2008 – aici ULBS participă cu 

un brevet de invenţie şi câştigă Medalia de AUR; 

 Caravana Inovării, 10 – 25 septembrie 2009 desfăşurată în Arad, Timiş, Mehedinţi, Dolj, 

Ialomiţa – aici ULBS participă prezentând cartea de vizită în domeniul cercetării, inovării 

şi transferului tehnologic; 

 INVENTIKA 2008, a 12-a Ediţie a Expoziţiei Intenaţionale de Invenţii, Cercetare 

Ştiinţifică şi Tehnologii, Romexpo, octombrie 2008, Bucureşti – aici ULBS participă cu 

două brevete de invenţie şi câştigă Medalia de AUR şi Medalia de Bronz; 

 Programul Purmodelează - Program de sprijinire a creativitatii tinerilor in domeniul 

tehnicii, arhitecturii si designului – aici ULBS participă cu un brevet elaborat de un 

student de la Facultatea de Inginerie; ULBS participă la această competiţie în colaborare 

cu Asociatia pentru Performanta si Cultura (APC), Rettig Romania (Purmo), Autoritatea 

Nationala pentru Tineret (ANT); 

 Salonul Mondial de Inventică EUREKA INNOVA şi Concursul Internaţional EUREKA 

dedicat inventicii, în luna noiembrie 2008 la Brussels Belgia – aici ULBS participă cu un 

brevet de invenţie şi câştigă Medalia de Argint dar şi Meritul European pentru Inovare în 

grad de cavaler acordat unui cadru didactic titular de la ULBS; 
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 Forumul Universităţilor Europene, organizat în cadrul Salonului INNOVA Brussels 

noiembrie 2008 Brussels Belgia – aici ULBS participă prezentând cartea de vizită în 

domeniul cercetării, inovării şi transferului tehnologic; 

Alte detalii cu privire la aceste aspecte sunt prezentate în ANEXĂ. 

 

5. Centrele de cercetare care funcţionează la ULBS şi care sunt 

direct implicate în activitatea de Protecţie a Proprietăţii 

Intelectuale 

 

Conform Raportului activităţii de cercetare ştiinţifică, numărul centrelor de cercetare înfiinţate în 

cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu este de 30 iar în prezent 5 dintre acestea fiind acreditate 

CNCSIS (în conformitate cu criteriile iniţiale).  

Consider că, în mod normal şi logic, toate centrele de cercetare existente în Universitatea Lucian 

Blaga din Sibiu sunt angrenate în domeniul Protecţiei Proprietăţii Intelectuale, deci implicit activitatea 

de Cercetare Ştiinţifică trebuie corelată şi completată cu Proprietatea Intelectuală.  

Faptul că persoanele implicate în cercetarea ştiinţifică reală dezvoltată în Universitate, nu au 

propus întotdeauna un brevet de invenţie, sau nu au desfăşurat o activitate în corelaţie directă cu 

Protecţia Proprietăţii Intelectuale, se datorează unei reţineri avute în general datorită necunoaşterii 

avantajelor care decurg din Protecţia Proprietăţii Intelectuale, dar şi datorită unor probleme de natură 

financiară pe care ULBS încearcă să le rezolve. 

Crearea acestor Centre de Cercetare va aduce un plus de eficienţă odată cu crearea acestui 

Departament pentru Protecţia Proprietăţii Intelectuale care funcţionează la ULBS. 

 

6. Reviste şi buletine ştiinţifice axate pe acest domeniu de 

activitate 

 

Menţionez că revistele şi buletinele ştiinţifice care sunt axate pe acest domeniu de activitate sunt 

acelea care sunt editate în primul rând de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci din România, cum ar fi: 

 BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ (BOPI) – secţiunea Invenţii, 

ISSN: 1220 - 6105 
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 BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ (BOPI) – secţiunea Invenţii - 

Anexa Cereri şi Certificate Suplimentare de Protecţie ISSN: 1220 - 6105 

 BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ (BOPI) - secţiunea Mărci şi 

indicaţii geografice ISSN: 1220 - 6091 

 BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ (BOPI) - secţiunea Desene şi 

Modele Industriale ISSN: 1223 - 7728 

 BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ (BOPI) - secţiunea Protecţia 

Noilor Soiuri de Plante ISSN: 1583 - 1787 

 BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ (BOPI) - secţiunea Cereri şi 

brevete de invenţie europene cu efecte extinse, conform prevederilor Legii nr. 32/1997, ISSN: 

1454 - 3621 

 REVISTA ROMÂNĂ DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, ISSN : 1220 - 3009 

 

7. Premierea rezultatelor obţinute în domeniul Protecţiei 

Proprietăţii Intelectuale la ULBS, recunoaşterea Naţională şi 

recunoaşterea Internaţională a ULBS pe bază de competiţie; 

 

Remarcăm că 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 ceea ce privesc 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. 

Lista premiaţilor în anul 2008 este următoarea: 

1. Prof.univ.dr.ing. Constantin OPREAN, ULBS, Sibiu, ROMANIA 

2. Prof.univ.dr.ing. şi ec. Mihail ŢÎŢU, ULBS, Sibiu, ROMANIA 

3. Prof.univ.dr.ing. Dan NANU, ULBS, Sibiu, ROMĂNIA 

4. Sef lucrări dr. ing. Constantin DIACONESCU, ULBS, Sibiu, ROMÂNIA 

5. Dipl. Ing. Aurel Gheorghe ŢÂŢU, OLTCHIM SA, Rm. Vâlcea, ROMĂNIA 
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Universitatea Lucian Blaga din Sibiu a primit următoarele recunoaşteri, merite şi/sau premii 

1. Medalia de AUR la de-al 36-lea Salon Mondial al Invenţiilor, Tehnicilor şi Produselor Noi de la 

Geneva Elveţia, aprilie 2008; 

2. Medalia de AUR la Salonul Internaţional de Invenţii INVENTIKA – 2008 de la Bucureşti 

Romănia, octombrie 2008; 

3. Medalia de Bronz la Salonul Internaţional de Invenţii INVENTIKA – 2008 de la Bucureşti 

Romănia, octombrie 2008  

4. Medalia de Argint la Salonul Mondial de Invenţii EUREKA INNOVA Brussels Belgia, 

noiembrie 2008 

5. Medalia de AUR „Meritul European pentru inovare în grad de cavaler” acordată pentru 

contribuţia în domeniul inovării adusă de Prof.dr.ing. şi ec. Mihail ŢÎŢU în Europa. Medalia a 

fost oferita cu ocazia Salonului Mondial de Invenţii EUREKA INNOVA Brussels Belgia, 

noiembrie 2008 

Departamentul Protecţia Proprietăţii Intelectuale din cadrul ULBS propune prin intermediul unei 

proceduri  premierea şi de către Universitate a unor astfel de rezultate obţinute de cadre didactice ale 

Universităţii Lucian Blaga din Sibiu prin acordarea de asemenea a unor merite, medalii şi diplome de 

merit. 

Alte detalii cu privire la aceste aspecte sunt prezentate în ANEXĂ. 

 

8. Valorificarea drepturilor obţinute în domeniul Protecţiei 

Proprietăţii Intelectuale la ULBS 

 

Strategia Departamentului Protecţia Proprităţii Intelectuale de la Universitatea Lucian Blaga din 

Sibiu prevede valorificarea drepturilor obţinute în domeniul Protecţiei Propretăţii Intelectuale. Astfel 

trebuie insistat pe direcţia atragerii de fonduri către ULBS prin valorificarea drepturilor obţinute în 

domeniul Protecţiei Proprietăţii Intelectuale. 

Trebuie remarcat faptul că până în prezent întreprinzătorii particulari nu au manifestat un interes 

foarte mare cu privire la achiziţionarea unor drepturi în domeniul Proprietăţii Industriale dar prin 

strategia care a fost pusă la punct dorim să capacităm mediul de afaceri pentru astfel de iniţiative. 
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9. Analiza, raportarea şi îmbunătăţirea rezultatelor obţinute în 

domeniul Protecţiei Proprietăţii Intelectuale la ULBS 

 

În domeniul Protecţiei Proprietăţii Intelectuale Universitatea Lucian Blaga este percepută la nivel 

naţional ca fiind o instituţie care desfăşoară activităţi eficiente în domeniul analizat. Putem afirma cu 

certitudine că deşi în analiza SWOT din planul strategic al ULBS, există ca şi punct slab puţine brevete 

de invenţie, în anul 2008 s-au făcut eforturi ca Universitatea sibiană să se situeze pe un loc onorabil faţă 

de celalalte instituţii de învăţământ superior şi nu numai. 

Totuşi considerăm că putem face mult mai mult pentru creşterea vizibilităţii ULBS în ierarhia 

deţinerii de brevete de invenţie, desene şi modele industriale, etc, aplicând imbunătăţirea continuă cu 

paşi mici dar siguri. 

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu deţine un portofoliu important de brevete de invenţie care 

poate fi îmbunătăţit pe seama stimulărilor cadrelor didactice prin intermediului Departamentului  

Protecţia Proprietăţii Intelectuale din cadrul ULBS. 

În Monitorul Oficial al României nr.416, partea I, din 21.06.2007 este publicată H. G. 551/2007 

pentru aprobarea Criteriilor şi standardelor, precum şi a Metodologiei de evaluare şi atestare a capacităţii 

de a desfăşura activităţi de cercetare-dezvoltare de către unităţi şi instituţii care au  în obiectul de 

activitate cercetarea-dezvoltarea  şi de acreditare a unităţilor componente ale sistemului de cercetare-

dezvoltare de interes naţional. Conform acestei H.G., unităţile şi instituţiile de drept public şi de drept 

privat care au în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea prevăzute la art.7 şi 8 din Ordonanţa 

Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare pot adresa solicitările 

pentru atestare sau acreditare, unor organisme abilitate în acest sens cum ar fi CNCSIS în cazul ULBS. 

Metodologia de evaluare pentru acreditare respectiv atestare presupune criterii primare de performanţă, 

criterii secundare şi prestigiul profesional. Dacă ne referim la criteriile primare observăm că aici sunt 

incluse şi brevetele de invenţie, omologări şi inovaţii proprii. Dacă ne referim la criteriile secundare 

observăm că aici sunt incluse modelele experimentale, modelele funcţionale, prototipuri, etc. La 

prestigiul profesional sunt incluse premiile internaţionale obţinute printr-un proces de selecţie. Deşi 

suntem încă deficitari la criteriile primare de performanţă (lucrări indexate ISI, citări în sistemul ISI, 

brevete de invenţie) putem spune că faţă de anii trecuţi ULBS are o poziţie net superioară. Este adevărat 

în ultima perioadă numărul brevetelor de invenţie a crescut dar nu suficient asta şi pentru că urmează să 

se elaboreze o procedură de premiere a brevetelor depuse la OSIM. Legat de numărul de brevete depuse 

în ultimii 5 ani putem spune că acesta este de 16 brevete depuse în ultimii 5 ani.  
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Trebuie totuşi făcută diferenţa între ce înseamnă a scrie şi a propune un brevet de invenţie şi ce 

înseamnă a scrie şi a publica / propune o lucrare ştiinţifică chiar ISI sau un contract de cercetare. 

Considerăm că pentru a propune un brevet de invenţie, în general pentru a accesa o formă comună de 

proprietate intelectuală, efortul depus este substanţial mai mare dintr-un anumit punct de vedere, trebuie 

indeplinite o serie de cerinţe care nu sunt întotdeauna la indemâna oricui cum ar fi caracterul novator, 

înclinaţia spre inovare, spre nou – acel caracter de nou care poate fi brevetat, pentru se ştie că nu tot ce 

este nou poate fi brevetat. 

 

10. Acţiuni de mediatizare şi informare a activităţilor în domeniul 

Protecţiei Proprietăţii Intelectuale la ULBS 

 

Pe lângă acţiunile specifice desfăşurate la Departamentul Protecţia Proprietăţii Intelectuale de la 

ULBS, desfăşurăm 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 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 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 Departamentului şi am 

transmis periodic informaţii privind oportunităţile în domeniul Protecţiei Propretăţii Intelectuale. 

 

11. Strategia în domeniul Protecţiei Proprietăţii Intelectuale la 

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu pe perioada 2008-2013 

 

Departamentul Protecţia Proprietăţii Intelectuale de la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu a 

demarat în anul universitar 2007-2008 semestrul al II-lea un proiect cu scopul de a elabora strategia în 

domeniul Protecţiei Proprietăţii Intelectuale  pentru perioada 2008 – 2013. Strategia în domeniul 

Protecţiei Proprietăţii Intelectuale a fost elaborată pe baza celor mai noi direcţii strategice şi tendinţe la 

nivel naţional şi modial în domeniul Proprietăţii Intelectuale şi implicit Industriale şi este în concordanţă 

cu planul strategic al ULBS, cu Strategia Europeană cu privire la Protecţia Proprităţii Intelectuale, cu 

Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi în consens cu axa strategică a Proprietăţii Intelectuale 

promovată de Japonia şi SUA în acest domeniu.  
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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 prin 

direcţiile abordate: 

 Dreptul de autor; 

 Secretul industrial; 

 Brevetele de Invenţie şi Brevetele de soi; 

 Desenele şi modelele industriale; 

 Mărcile şi Indicaţiile Geografice; 

 Design comunitar 

 Topografii de Produse Semiconductoare.  

 Un sprijin deosebit în acest proces vine deja din partea Senatului ULBS şi implicit în primul 

rând din partea Rectorului ULBS, astfel încât strategia să poată fi pusă efectiv în aplicare devenind 

astfel unul din motoarele care vor angrena resursele de la nivelul Universităţii Lucian Blaga Sibiu. 

 

12. Managementul reclamaţiilor în domeniul Protecţiei 

Proprietăţii Intelectuale la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu 

 

 În anul calendaristic 2008 a fost pus la punct un astfel de sistem de management al reclamaţiilor 

în domeniul Protecţiei Proprietăţii Intelectuale la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu. Se poate afirma 

că există un management al documentelor, al documentaţiei în acest sens, al tuturor aspectelor care au 

legătură cu acest aspect important. Astfel 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 anul 2008 cât şi la departament 

probleme legate de drepturile de autor care au fost încălcate cu soluţionări la ULBS conform 

Regulamentelor interne aprobate de Senatul ULBS, Cartei ULBS şi legislaţiei în vigoare.  

 

13. Concluzii şi strategii 

 

Îmbunătăţirea rezultatelor activităţilor axate pe Protecţia Proprietăţii Intelectuale trebuie să se 

bazeze pe anumiţi indicatori de performanţă ai proceselor enumerate la paragraful 1. 

Consider că este important ca activităţile desfăşurate pe viitor  să aibă la bază Planul strategic în 

domeniul Protecţiei Proprietăţii Intelectuale corelat cu planul strategic al ULBS.  
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Evoluţia din ultimii ani a acestor indicatori este una pozitivă în sensul că există o vizibilitate 

pozitivă a creşterii propunerilor de brevete de invenţie precum şi a recunoaşterilor obţinute de ULBS pe 

plan naţional şi internaţional prin acordarea în anul 2008 a două medalii de AUR, o Medalie de Argint, 

o Medalie de Bronz la care se adaugă Medalia de Aur acordată unui cadru didactic titular la ULBS 

„Meritul European pentru inovare în grad de cavaler”. 

Evoluţia poate fi menţinută şi îmbunăţită cu ajutorul şi susţinerea la toate nivelurile: Rector – 

Birou Senat – Senat - Departament – celelalte Departamente ale ULBS – Centre de cercetare – Facultăţi 

– Catedre – Cadre didactice şi Cercetători. 

Pentru ca sistemul promovat de Departamentul Protecţia Proprietăţii Intelectuale să fie unul 

funcţional şi orientat spre îmbunătăţire continuă este necesară stabilirea unor  obiective generale pentru 

activitatea de protecţie a proprietăţii intelectuale dar şi obiective specifice pentru fiecare proces amintit 

la paragraful 1, care mai apoi vor fi corelate cu obiective la nivel de cadru didactic, catedră sau 

departament, centru de cercetare, facultate.  

În economia de piaţă, în care domeneşte cu adevărat legea concurenţei, organizaţiile cu prestigiu 

au departamente/compartimente specializate, care urmăresc şi speculează toate greşelile organizaţiilor  

concurente, cu precădere pe cele din domeniul proprietăţii intelectuale.  

Astfel consider că putem răspunde la următoarele aspecte importante: 

 o invenţie nebrevetată poate fi copiată şi utilizată de catre o altă organizaţie având acelasi profil 

de activitate (aspect valabil şi într-o universitate). Ce trebuie deci făcut pentru a putea obţine 

dreptul exclusiv de utilizare a propriilor invenţii ? 

 înainte de a exporta un produs sau o tehnologie, obţinut(ă) chiar într-un laborator al universităţii,  

rezultate prin aplicarea unei inventii, trebuie sa solicităm protecţia prin brevet de invenţie în ţările 

în care acestea se exportă. Astfel, ele nu pot fi copiate şi reproduse de către cumpărător. Cum 

putem face acest lucru ?  

 daca fabricăm şi comercializăm un produs sau o tehnologie, chiar într-un laborator sau laborator 

acreditat din universitate, rezultate prin aplicarea unei invenţii brevetate în România de către o 

persoană fizică sau juridică, din afara organizaţiei în cauză, savârşim infracţiunea de 

contrafacere. Aceasta se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare dar şi prin plata unor daune 

care se pot ridica la sume uriaşe. Cum ne apărăm ?  

 folosirea unei denumiri sau sigle, care nu au fost înregistrate ca mărci pe cale naţională sau 

internaţională, ne poate crea importante prejudicii prin încalcarea drepturilor dobândite anterior 

de către alţi titulari români sau străini. Ce trebuie facut pentru a preveni astfel de situaţii?  

 cunoaştem noi care sunt drepturile ce decurg din certificatul de înregistrare a unui desen sau 

model industrial ?  
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 cum trebuie privită problema dreptului de autor ? Cum redactăm şi publicăm un curs universitar 

sau un îndrumar de laborator respectând legea dreptului de autor ? Cum redactăm şi publicăm 

o lucrare ştiinţifică ? Cum redactăm şi propunem un contract de cercetare ştiinţifică şi ce 

materiale documentare utilizăm, ce materiale documentare includem în descriere ?  

Îndemnul celor care lucrează în cadrul Departamentului Protecţia Propretăţii Intelectuale este să 

fiţi alături de noi şi veti avea numai de câştigat !   

Inovarea este unul din procesele care poate menţine “în afaceri” sau “în cărţi” o companie, o 

Universitate (se poate extrapola şi la nivel de Laborator acreditat, Centru de Cercetări, etc) şi nu 

înseamnă numai introducerea în fabricaţie a unor produse noi şi competitive, dar şi aplicarea celor mai 

noi soluţii tehnice care se regăsesc în literatura de protecţie a proprietăţii intelectuale, poate să-şi aducă, 

din plin, contribuţia la transformarea organizaţiei într-una inovativă, perfect adaptată cerinţelor pieţei 

mereu în schimbare prin utilizarea resurselor intangibile adică a cunoştinţelor.  

Brevetele românesti, de nenumărate ori recompensate cu Medalii la prestigioase expoziţii 

internaţionale de profil, pentru originalitatea competitivitatea soluţiilor pe care le propun, pot reprezenta 

oportunităţi noi pentru ULBS.  

În literatura specifică a Protecţiei Proprietăţii Intelectuale şi implicit industriale putem descoperi 

produsul sau tehnologia care ne poate oferi o poziţie favorabilă pe piaţă, care poate reprezentă saltul 

calitativ anticipat în activitatea noastră a celor care trăiesc, muncesc, respiră în ULBS.  

Aplicând acum soluţia tehnică conţinută într-un brevet de invenţie, chiar şi universitatea poate 

cuceri mai uşor un nou segment de piaţă, pe baza exclusivităţii date de brevetul de invenţie aplicat. 

 

Sibiu, 25 mai  2009 

 

 

Director,  

Departamentul Protecţia Proprietăţii Intelectuale 

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu 

Prof. univ. dr. ing. şi ec. Mihail ŢÎŢU 
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REFERITOR LA  
CAPITOLUL 3  
DIN RAPORT 

 
 
 
Brevetul depus în anul 2008 de către ULBS: 

Danciu Ioan, Instalaţie pentru măsurarea rezistenţei la mărunţire a cerealelor şi produselor 
intermediare, Titular Brevet Universitatea lucian Blaga din Sibiu 
 
NOTIFICĂRI la ULBS în anul 2008: 
 În anul 2008 s-a răspuns la un număr substanţial de notificări şi adrese către OSIM Bucureşti. Aceste 
documente presupun la rândul lor o documentare tehnică şi juridică laborioasă. Numărul de notificări şi adrese la 
care s-a răspuns este de 28. 
 
Brevetele de invenţie unde ULBS este titular la care s-a lucrat în anul 2008 pentru a putea fi 
depuse în anul 2009 sunt următoarele: 
 

1. Nederiţă Victor, Oprean Constantin, Oprean Letiţia, Ciudin Rodica, Ţîţu Mihail, Metodă şi aparat de 

reabilitare a proprietăţilor terapeutice ale apei din stratul de balneaţie în lacurile sărate cu  concentraţie 

stratificată, Titular Brevet Universitatea Lucian Blaga din Sibiu; 

2. Ţîţu Mihail, Oprean Constantin, Marinescu Niculae, Dispozitiv de activare a procesului de prelucrare prin 

electroeroziune cu electrod filiform, Titular Brevet Universitatea lucian Blaga din Sibiu; 

3. Oprean Constantin, Ţîţu Mihail, Rentea Cornel, Mărginean Ioan, Element de radiator de încălzire 

centrală cu stocare de căldură, Titular Brevet Universitatea Lucian Blaga din Sibiu; 

4. Oprean Constantin, Ţîţu Mihail, Mărginean Ioan, Rentea Cornel, Brad Remus, Beriliu Ilie, Langa Marius, 

Joc electronic de tir competiţional pe sistem de calcul, Titular Brevet Universitatea Lucian Blaga din 

Sibiu; 

5. Oprean Constantin, Ţîţu Mihail, Mărginean Ioan, Rentea Cornel, Moldovan Marcel, Procedeu pentru 

îmbunătăţirea şi eficientizarea joncţiunilor în structurile din componenţa şoselelor, Titular Brevet 

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu; 
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REFERITOR LA  
CAPITOLUL 4  şi CAPITOLUL 7  

DIN RAPORT 
 
 
 

În continuare sunt prezentate manifestările ştiinţifice, Saloanele Naţionale şi Internaţionale, 
Târgurile şi Expoziţiile,  organizate în cadrul ULBS sau de către alte instituţii şi la care ULBS a 
participat în anul 2008: 

 Salonul Mondial de Invenţii de la Geneva Elveţia aprilie 2008 – aici ULBS participă cu 

un brevet de invenţie şi câştigă Medalia de AUR; 

 Caravana Inovării, 10 – 25 septembrie 2009 desfăşurată în Arad, Timiş, Mehedinţi, Dolj, 

Ialomiţa – aici ULBS participă prezentând cartea de vizită în domeniul cercetării, inovării 

şi transferului tehnologic; 

 INVENTIKA 2008, a 12-a Ediţie a Expoziţiei Intenaţionale de Invenţii, Cercetare 

Ştiinţifică şi Tehnologii, Romexpo, octombrie 2008, Bucureşti – aici ULBS participă cu 

două brevete de invenţie şi câştigă Medalia de AUR şi Medalia de Bronz; 

 Programul Purmodelează - Program de sprijinire a creativitatii tinerilor in domeniul 

tehnicii, arhitecturii si designului – aici ULBS participă cu un brevet elaborat de un 

student de la Facultatea de Inginerie; ULBS participă la această competiţie în colaborare 

cu Asociatia pentru Performanta si Cultura (APC), Rettig Romania (Purmo), Autoritatea 

Nationala pentru Tineret (ANT); 

 Salonul Mondial de Inventică EUREKA INNOVA şi Concursul Internaţional EUREKA 

dedicat inventicii, în luna noiembrie 2008 la Brussels Belgia – aici ULBS participă cu un 

brevet de invenţie şi câştigă Medalia de Argint dar şi Meritul European pentru Inovare în 

grad de cavaler acordat unui cadru didactic titular de la ULBS; 

 Forumul Universităţilor Europene, organizat în cadrul Salonului INNOVA Brussels 

noiembrie 2008 Brussels Belgia – aici ULBS participă prezentând cartea de vizită în 

domeniul cercetării, inovării şi transferului tehnologic; 
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