
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPORT 
PRIVIND ACTIVITATEA MANAGERIALĂ ÎN  
UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU 

pentru anul 2012 
 

- Structuri suport-administrative -  



RAPORT MANAGERIAL 2012 

Stimată Doamnă, 

Stimate Domn 

Aveți atașat Raportul Managerial 2012 în format editabil MS-Word. Raportul se va completa și transmite doar în format electronic la adresa: 
http://radu.ulbsibiu.ro/chestionar/chestionar.htm, (în Secțiunea: Structuri Suport-Administrative)  

În vederea agregării unui raport managerial cat mai complet și cuprinzător la nivelul ULBS, se impune completarea unitară a rapoartelor manageriale de la nivelul 
tuturor compartimentelor ULBS. În acest sens în baza obiectivelor si activităților Planului Operațional s-a elaborat un cadru comun de raportare care să vină în 
sprijinul dumneavoastră în vederea unei completări cât mai ușoare a datelor. 

Raportul Managerial a fost conceput să reflecte activitățile derulate in anul 2012 în conformitate cu prevederile Planului Operațional și cu obiectivele strategice 
asumate la nivel de Universitate. 

Va rugăm să răspundeți la întrebările raportului în concordanța cu activitățile derulate în perioada de raportare și cu documentele justificative existente la nivelul 
structurii coordonate de dumneavoastră. Întrebările din cadrul formularului marcate cu * sunt obligatorii !!! 

Raportul se completează de către toți coordonatorii structurilor administrative din ULBS numai ÎN FORMAT ELECTRONIC. Pentru completare este obligatorie 
autentificarea în contul de utilizator ULBS ! 

În cazul în care întâmpinați dificultăți tehnice în completarea raportului, vă rugăm sa apelați 

 

DIRECȚIA PENTRU ASIGURAREA CALITĂȚII 
Telefon direct: 0269-211.001 

Centrala: 0269-216.062, int. 134 

 

 

Vă rugăm să respectați termenele stabilite de transmitere a rapoartelor. 

 

Rector, 

Prof.univ.dr.ing. Ioan BONDREA 
 



G.1. DATELE DE IDENTIFICARE ALE STRUCTURII 
Vă rugăm să precizați biroul/serviciul/departamentul/direcția pentru care completați datele raportului, precum și numele conducătorului/coordonatorului structurii. 
 
G.1.1. Denumirea structurii 
PROTECȚIA PROPRIETĂȚII  INTELECTUALE și CENTRUL EUROPEAN PATLIB SIBIU 
 
G.1.2. Coordonatorul structurii 
Prof. univ. dr. ing. dr. ec. Mihail Aurel ȚÎȚU 
 
G.1.3. Angajații structurii 
Dr. Jur. Daniela Maria FLUCSĂ – Administrator Patrimoniu Studii superioare I 
Psh. cristina Constantina MOGOȘANU – Secretar S Studii superioare II 
 
G.1.4. Informații specifice structurii DA NU 

a) Nivelul de pregătire, cunoștințe, abilități și competențe al angajaților corespunde cu cerințele posturilor? x  
b) Toți angajații structurii au fișe de post actualizate conform legislației în vigoare? x  
c) Sunt stabilite și clar definite atribuțiile în fișele de post? x  
d) Sunt stabilite și comunicate limitele competențelor și responsabilităților care se deleagă? x  
e) Delegarea/subdelegarea de competență se realizează în baza unor proceduri specifice aprobate? x  
f) Obiectivele ULBS și ale structurii sunt clar cunoscute de către toți angajații? x  
g) Sunt stabiliți și monitorizați indicatorii de performanță pentru obiectivele structurii? x  
h) Angajaților le-au fost comunicate regulile/regulamentele de conduită și etică specifice ULBS? x  
i) Necesarul de formare profesională a fost identificat, planificat și comunicat? x  
j) Angajații participă la instruirile periodice specifice posturilor ocupate și la formarea profesională planificată? x  
k) Resursele alocate (materiale, umane, financiare) sunt suficiente pentru derularea activității? x  
l) Sunt identificate și evaluate principalele riscuri, proprii activităților din cadrul structurii? x  
m) Sunt stabilite măsuri de gestionare a riscurilor identificate și evaluate la nivelul activităților din cadrul structurii? x  
n) Sunt respectate canalele de comunicare ierarhice/procedurate? x  
o) Există și sunt aplicate proceduri pentru primirea/expedierea, înregistrarea și arhivarea corespondenței? x  
p) Sunt cunoscute și aplicate reglementările privind circuitul documentelor? x  

 
G.1.5. Explicații 
Vă rugăm să furnizați explicații pentru răspunsurile negative și să specificați locația unde pot fi identificate documentele justificative pentru răspunsurile afirmative de la punctul 
G.1.4. Aceste documente vor fi solicitate în etapa ulterioară raportării. 
 
Procedurile operaționale au fost distribuite în câteva campanii de promovare în cadrul structurilor ULBS, în mod repetat, cu liste de primire cu semnături, departamente, către 
conducerile Facultăților, conducerea Centrelor de cercetare și  sunt postate și pe site-ul universității la rubrica Publicații Interne  
http://www.ulbsibiu.ro/ro/universitate/publ_interne/index.php dar și pe site-ul propriu: http://ppi.ulbsibiu.ro 
 
 
 



G.2. OBIECTIVE, ACTIVITATI, REZULTATE 
Vă rugăm să completați minim 2 obiective specifice ale structurii. Obiectivele trebuie să fie specifice, măsurabile și cu termen de realizare specificat 
De asemenea vă rugăm să enumerați activitățile specifice întreprinse de către structura pe care o coordonați, în vederea atingerii fiecărui obiectiv enunțat, precum și rezultatele 
activităților prezentate. 
 
G.2.1. Obiectivul 1 

 Crearea de bunuri cunoștințe și obținerea unor rezultate știintifice 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 respectiv creşterea numărului de brevete de invenţie, modele de utilitate, 
modele şi desene industriale, mărci, brevete de soi, topografii de produse semiconductoare, alte drepturi de Proprietate Intelectuală şi acordarea consultanţei în domeniul 
drepturilor de autor și drepturilor conexe. 

 
G.2.2. Activitățile întreprinse pentru atingerea obiectivului 1 

 Acordarea de consultantă de specialitate în domeniul brevetelor de invenție în scopul creșterii numărului acestora și a calității acestora 
 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 
 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 
 Înregistrarea mărcii Universității Lucian Blaga din Sibiu 
 Propuneri pentru înregistrarea mărcilor pentru 3 reviste ale Universității Lucian Blaga din Sibiu 
 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 
 
G.2.3. Rezultatele 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 Universității Lucian Blaga din Sibiu.  
Menționăm urrmătoarele: 

 241 de persoane consiliate în domeniul cererilor de brevetelor de invenție și brevetelor de invenție 
 213 persoane consiliate în domeniul protecției mărcilor 
 69 persoane consiliate în domeniul protecției dreptului de autor și a drepturilor conexe 
 36 întâlniri cu studenții pentru acordarea de consultanță, dezbateri, pe teme de proprietate industrială și teme în domeniul drepturilor de autor 
 19 cereri de brevete de invenție depuse în anul 2012 pentru protecție la OSIM dintre care un număr de 3 au fost înregistrate de către OSIM în 2012 și un număr de 16 au fost 

înregistrate de către OSIM în 2013 
 Înregistrarea mărcii ULBS 
 Depunerea cererilor pentru obținerea mărcilor pentru revistele universității și anume: Antropomedia, ABC Studies, Management of Sustainable Development 
 Crearea de posibiliățti de acces în bazele de date internaționale TMWview, Espacenet, Global patent Index, PatBase 
 Protejarea prin Centrul European PATLIB Sibiu care se află la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu a 10 mărci naționale 

 
G.2.4. Obiectivul 2 

 Cresterea vizibilității internaționale și transferul rezultatelor în mediul de afaceri 
 



 
G.2.5. Activitățile întreprinse pentru atingerea obiectivului 2 

 Participarea la Conferințe internaționale și la Saloane Mondiale de Inventică 
 Realizarea unei publicatii lunare pe teme de Protecția Proprietății Intelectuale, IP Newsletter: http://ppi.ulbsibiu.ro/ro/despre/newsletter.php 
 Actualizarea permanentă  a site-ului structurii: http://ppi.ulbsibiu.ro/ro/despre/ 
 Crearea de materiale publicitare în vederea promovării domeniului în mediul de afaceri și în mediul academic atât în Romănia cât și în străinătate 
 Activități de cercetare științifică, publicarea de lucrări în reviste științifice bine indexate și bine cotate 
 Extinderea parteneriatului cu instituțiile naționale și internaționale pentru protejarea drepturilor de Proprietate Intelectuală 
 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 
 
G.2.6. Rezultatele activităților întreprinse pentru realizarea obiectivului 2 

 Participarea la Conferința Internațională anuală a rețelei europene PATLIB care a avut loc în 2012 la Manchester, în Marea Britanie 
 Întâlnirea anuală a Centrelor Regionale OSIM-ORDA pentru Promovarea Protecției Proprietății Intelectuale care a avut loc în 2012 la Bazna 
 Salonul  Mondial de Invenții Geneva 2012: două medalii de AUR și 2 Premii Speciale importante 
 Salonul Internațional de invenții de la Cluj Napoca PROINVENT: două medalii de AUR și un Premiu Special 
 Expoziţia Europeană a Creativităţii şi Inovării „EuroInvent 2012” Iași: trei medalii de AUR și una de Argint 
 Salonul Cercetării, Inventicii și Transferului Tehnologic INVENTICA 2012, Iași: patru medalii de AUR 
 Salonul Mondial de Invenții Bruxelles 2012: două medalii de AUR și două Premii Speciale importante 

 
G.2.7. Alte obiective 

 Implicarea ULBS în cadrul unor Proiecte de cercetare in domeniul Proprietății Intelectuale finanțate la nivel european 
 Implicarea alături de organismele naționale și internaționale în elaborarea de strategii pentru protejarea drepturilor de Proprietate Intelectuale 
 Diseminarea informatiilor de ultima oră în domeniul Proprietății Intelectuale, informări despre evolutia europeană și mondială a domeniului care ne procupă 

 
 
G.2.8. Activitățile întreprinse 

 Aplicarea în parteneriat cu Camera de Comerț din Veneția a documentației pentru obținerea unui proiect european de cercetare: 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 ”Development of National IP Strategies”  Sibiu,  eveniment organizat in parteneriat: WIPO-OSIM-ORDA-ULBS 

 Conferința Internațională ”PROMOVAREA DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ÎN UNIVERSITĂȚI”, eveniment organizat în parteneriat OHIM-
OSIM-ULBS 

 
G.2.9. Rezultatele obținute 
 

 Semnarea acordurilor de parteneriat, demararea în data de 01 noiembrie 2012 a unui proiect european de cercetare: 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" - reamintim că proiectul a fost câștigat la 
Comisia Europeană de către ULBS.  

 Crearea unei retele de colaboratori permanenți în schimbul de informații 
 Crearea unei baze de date cu organizații (firme, IMM-uri, întreprinderi, etc) cu care colaborăm și cu care am dezvoltat proiecte viitoare de Prediagnoză 
 37 de seminarii cu participare restrânsă, agenți economici, cadre didactice, consultări on-line cu rețeaua Centrelor PATLIB din România 

 
G.3. SMI: CONTROL MANAGERIAL SI ASIGURAREA CALITATII 
Vă rugăm să furnizați informațiile referitoare la stadiul implementării sistemul integrat de management în cadrul structurii dumneavoastră. 
 
G.3.1. Activitățile specifice 
Vă rugăm să enumerați activitățile pe care le derulează compartimentul dumneavoastră, precum și frecvența acestora (ex: zilnic, săptămânal, lunar, trimestrial, semestrial, anual, 
ocazional) 

 Participarea la toate acţiunile naţionale şi la cele 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 
 Promovarea activităţilor de inovare, promovarea activităților specifice protecţiei legii dreptului de autor 
 Stimularea realizârii 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 şi implicit protecţia proprietăţii industriale şi în rândul studenţilor, a masteranzilor, a doctoranzilor prin dobândirea 

deprinderilor necesare protecţiei proprietății şi prin cointeresarea acestora 
 Convingerea cadrele didactice titulare şi a 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 
 Acordarea unei importanţe deosebite cât şi consultanţă în domeniul dreptului de autor 
 Acordare consultantă de specialitate în domeniul brevetelor de invenție, mărcilor, DMI, topografii de produse semiconductoare, modele de utilitate, dreptului de autor și 

drepturilor conexe 
 Conceperea și îmbunătățirea periodică a Regulamentului în domeniul Protecției Proprietății Intelectuale la ULBS 
 Conceperea și îmbunătățirea periodică a Strategiei în domeniul Protecției Proprietății Intelectuale la ULBS 
 Managementul proceselor în domeniul Protecției Proprietății Intelectuale 
 Newsletter în domeniul Protecției Proprietății Intelectuale. Acesta apare lunar: http://ppi.ulbsibiu.ro/ro/despre/newsletter.php 
 Utilizarea unui regulament de redactare a operelor științifice ca anexa la procedura operațională privind "Protecția proprietății intelectuale, asigurarea dreptului de autor, 

protejarea operelor științifice din mediul academic" 
 Consultanță și întocmire documentatie pentru înregistrarea drepturilor de Proprietate Intelectuală la OSIM, ORDA, Oficiul European de brevete, OHIM 
 Cercetări documentare în baze de date internaționale 
 Activități de cercetare științifică, publicarea de lucrări în reviste științifice bine indexate și bine cotate 
 Extinderea parteneriatului cu instituțiile naționale și internaționale pentru protejarea drepturilor de Proprietate Intelectuală 
 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 

 Îmbunătățirea calității proceselor având la bază principiile și perceptele asigurării și managementului calității: http://ppi.ulbsibiu.ro/ro/despre/procese.php 
 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 spaţiu academic; 
 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 valori 
 Prezentarea periodică a Broșurii Centrului PATLIB Sibiu (anual): http://ppi.ulbsibiu.ro/ro/despre/brosura.php 
 Actualizarea periodică a documentațiilor necesare unui management al protecției proprietății intelectuale: http://ppi.ulbsibiu.ro/ro/proprietate/index.php 
 Actualizarea periodică a legislației în domeniul de interes și punerea acesteia la dispoziția celor interesați: http://ppi.ulbsibiu.ro/ro/legislatie/index.php 
 Punerea la dispoziție a unor servicii de calitate în domeniul de interes publicate și actualizate pe site-ul structurii: http://ppi.ulbsibiu.ro/ro/servicii/index.php 
 Promovarea ULBS în lume: http://ppi.ulbsibiu.ro/ro/recunoastere/index.php 
 Realizarea unor legaturi strânse și a unor conexiuni în interesul ULBS și al Centrului PATLIB Sibiu: http://ppi.ulbsibiu.ro/ro/link-uri/linkuri.php 

 
 
G.3.2. Proceduri operaționale și instrucțiuni de lucru   

a) Procedurile generale (de sistem) au fost prezentate și aduse la cunoștința angajaților structurii? da  
b) La nivelul structurii au fost elaborate proceduri operaționale/instrucțiuni de lucru? da  
c) Procedurile / instrucțiunile de lucru sunt cunoscute și aplicate de către angajații structurii? da  
d) Coordonatorul structurii monitorizează și controlează permanent aplicare procedurilor/instrucțiunilor? da  
e) Există propuneri de îmbunătățire concretizate în modificări ale activității curente (instruiri, modificare proceduri și fișe de post etc.) da  

 
G.3.3. Documentele sistemului de management integrat 
Vă rugăm să enumerați procedurile operaționale și/sau instrucțiunile de lucru (cod și denumire completă) aferente activităților enumerate la punctul anterior, precum și stadiul 
acestora (în curs de elaborare, elaborate, în curs de aprobare, aprobate, publicate). Procedurile vor fi solicitate în etapa următoare raportării. 
 

1. Procedură  operațională privind operațiunile de înregistrare  și gestionare a documentelor și activităților din cadrul  Departamentului PPI-PO-ULBS-DPPI-01 
2. Procedură  operațională privind operațiunile de înregistrare  și gestionare a documentelor și activităților din cadrul  Departamentului PPI în domeniul brevetelor de invenție 

și modelelor de utilitate PO-ULBS-DPPI-02 
3. Procedură  operațională privind operațiunile de înregistrare  și gestionare a documentelor și activităților din cadrul  Departamentului PPI în domeniul  desenelor și modelelor 

industriale PO-ULBS-DPPI-03 
4. Procedură  operațională privind operațiunile de înregistrare  și gestionare a documentelor și activităților din cadrul  Departamentului PPI în domeniul  topografiilor 

produselor semiconductoare PO-ULBS-DPPI-04 
5. Procedură operațională privind premierea prin departamentul Protecția Proprietății Intelectuale a activității de inovare desfășurate în cadrul ULBS PO-ULBS-DPPI-05 
6. Procedură operațională privind protecția proprietății intelectuale, asigurarea respectării dreptului de autor, protejarea operelor științifice în mediul academic ULBS PO- 

ULBS-DPPI-06 
7. Procedură  operațională privind operațiunile de înregistrare  și gestionare a documentelor și activităților din cadrul  Centrului European PATLIB SIBIU  PO-ULBS-PATLIB 

SIBIU-01 
8. 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 
9. 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 
10. 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 
11. 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 
 
Procedurile au fost elaborate la nivelul Structurii suport-administrativă Protecția Proprietății Intelectuale și la nivelul Centrului PATLIB Sibiu sub coordonarea Prof. univ. 



dr. ing. dr. ec. Mihail Aurel ȚÎȚU, au fost aprobate în Senatul ULBS și au fost diseminate în cadrul comunității academice și la OSIM iar ulterior publicate pe site ULBS și 
pe site-ul propriu 

 
G.4. PLANIFICARE ACTIVITĂȚI PENTRU 2013 
 
G.4.1. Obiective propuse pentru 2013 
Vă rugăm să specificați obiectivele structurii pentru anul 2013. Obiectivele trebuie să fie specifice, măsurabile, realizabile, realiste și încadrate în timp. 

Obiectivele permanente sunt proiectate în sensul de a oferi şi efectua la cerere o paletă de servicii descentralizate, prin care sunt diseminate informaţii publice legate de 
Proprietatea Intelectuală (Proprietatea Industrială și Dreptul de Autor), sunt sensibilizate comunităţile la nivel local asupra necesitaţii protecţiei obiectelor proprietăţii industriale, 
activități care 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. 

 Creșterea recunoaşterii naţionale şi internaţionale a ULBS 
 Îmbunătățirea Strategiei în domeniul Protecţiei Proprietăţii Intelectuale la Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu pe perioada 2011-2015 
 Participarea, prin activitatea de promovare şi protecţie a proprietăţii intelectuale, a membrilor comunităţii academice, la îmbogăţirea patrimoniului culturii şi al 

cunoaşterii universale 
 Promovarea activităţilor de inovare și activităților specifice protecţiei legii dreptului de autor 
 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 şi implicit protecţiei proprietăţii industriale şi în rândul studenţilor şi a masteranzilor prin dobândirea deprinderilor 

necesare protecţiei proprietății şi prin cointeresarea acestora 
 Creşterea numărului de brevete de invenţie, de modele şi desene industriale protejate, de mărci, brevete de soi, alte drepturi de PI, etc 
 Consultanţă în domeniul dreptului de autor 
 Păstrarea locului onorabil și a vizibilității pe care ULBS l-a câștigat la nivel internațional cu multă muncă și cu mult efort în domeniul Protecției Proprietății 

Intelectuale 
 Integrarea în planurile de învățământ a unor cursuri universitare la ULBS în domeniul Protecției Proprietății Intelectuale, cursuri care se predau uzual astăzi în 

universitățile din Europa, ASIA și SUA. 
 Câștigarea unui nou proiect european de cercetare în domeniul Proprietății Intelectuale la care ULBS să fie parte / coordonator 

 
G.4.2. Activitățile propuse pentru 2013 
Vă rugăm să enumerați activitățile planificate în vederea atingerii obiectivelor propuse structurii pentru anul 2013 

 Continuarea activităților și  respectarea termenelor din cadrului Proiectului european de cercetare: 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" - reamintim că proiectul a fost 
câștigat la Comisia Europeană de către ULBS  

 Dezvoltarea metodelor comune de valorificare a activelor intelectuale pentru a impulsiona finanțarea în domeniul Managementului Proprietății Intelectuale (Proiect 
european de cercetare EVLIA); 

 Elaborarea unei metodologii standard pe teritoriul Europei pentru promovarea Protecției Proprietății Intelectuale (Proiect european de cercetare EVLIA); 
 Crearea condițiilor cadru pentru facilitarea Pieței Unice a Proprietății Intelectuale în Europa (Proiect european de cercetare EVLIA); 
 Încurajarea coeziunii și reechilibrarea punctelor slabe structurale a regiunilor mai puțin dezvoltate prin transferarea cunoștințelor și a practicilor de vârf spre 

regiunile slab dezvoltate (Proiect european de cercetare EVLIA) 
 Participarea la manifestări ştiinţifice, târguri şi expoziţii, saloane naţionale şi internaţionale;  



 Implicarea centrelor de cercetare care funcţionează la ULBS, a intregii comunități academice în protejarea produselor științifice pe care le elaborează ;  
 Protejarea revistelor şi buletinelor ştiinţifice elaborate în cadrul ULBS prin înregistrarea acestora la ORDA si protejarea  mărcilor acestora la OSIM;  
 Premierea rezultatelor obţinute în domeniul PPI la ULBS, prin aplicarea Procedurii Operaționale specifice 
 Valorificarea drepturilor obţinute în domeniul PPI la ULBS 
 Creșterea numărului de acţiuni de mediatizare şi informare a activităţilor depuse cât şi a activităţilor ulterioare în domeniul PPI la ULBS 
 Organizarea de workshop-uri cu participare națională și locală din partea agentilor economici, 
 Organizarea a două conferințe internaționale ân parteneriat cu OMPI, OSIM și ORDA 
 Elaborarea de noi materiale informative, pliante, reeditarea broșurii de prezentare a centrului PATLIB Sibiu 

 
 
G.4.3. Rezultate preconizate pentru 2013 
Vă rugăm să enumerați rezultatele preconizate pentru anul 2013 

 Plasarea ULBS pe un loc onorant în România în domeniul înregistrării drepturilor de PI 
 Participarea a unui număr important de persoane la sesiunile organizate în vederea promovarii domeniului PI 
 Incheierea unui parteneriat cu mediul economic în sensul acordării permanente de consultanță de specialitate în domeniul PI 

 
G.5. ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚI  
Va rugam să specificați propunerile dumneavoastră de îmbunătățire a activității la nivelul structurii și la nivelul ULBS dacă este cazul. 
 
G.5.1. La nivelul structurii 

 Îmbunățățirea celor 11 procedurilor operaționale promovate de structura suport-administrativă Protecția Proprietății Intelectuale și de Centrul European PATLIB Sibiu 
 Dezvoltarea parteneriatului cu mediul de afaceri din zona pe care o acoperim 
 Atragerea de fonduri pentru susținerea activității în domeniul Protecției Proprietății Intelectuale prin participarea în alte noi proiecte cu finanțare europeană 

 
G.5.2. La nivelul ULBS (dacă este cazul) 

 Alocarea de fonduri necesare punerii sub protecție a bunurilor cunoștințe, finanțarea în continuare a cererilor de drepturi de PI și a menținerii în vigoare a brevetelor de 
invenție (taxe de menținere în vigoare la OSIM) - menținerea în vigoare a brevetelor de invenție reprezintă o garanție a menținerii ULBS în rândul universităților care au un 
cuvânt greu de spus în ceea ce privește cercetarea, inovarea și drepturile de proprietate intelectuală / industrială 

 Alocarea de fonduri pentru susținerea de cursuri, module de cursuri, stagii de perfecționare în domeniul PI pentru personalul structurii - în principal participarea la cea mai 
importantă Conferință internațională anuală dedicată cursurilor, trainingurilor și anume Conferința Internațională PATLIB (trebuie menționat că la această conferință 
participă numai membrii Centrelor PATLIB din întreaga Europă iar Centrul PATLIB Sibiu este coordonator al activității în domeniul PPI pe Europa Centrală și de Est) 

 Integrarea în Planurile de Învățământ la ULBS a unor cursuri universitare în domeniul Protecției Proprietății Intelectuale și a Managementului Proprietății Intelectuale în 
organizațiile bazate pe cunoștințe 

 


