ALTE EVENIMENTE ȘTIINȚIFICE DE EXCEPȚIE ÎN DOMENIUL
INVENTICII INTERNAȚIONALE
Inventatorii sibieni au fost prezenți în anul 2017 (selectiv): în perioada 21-24 martie
2017 la cel de-al 15-lea Salon Internațional al Cercetării Inovării și Inventicii PRO INVENT
2017 Cluj Napoca (https://proinvent.utcluj.ro/index), în perioada 25-27 Mai 2017 la cel de-al
9-lea Salon Internațional al creativității și Inovării EUROINVENT 2017 Iași
(http://www.euroinvent.org), la Conferința Internațională ICIR 2017 Iași, în perioada 27-29
aprilie
2017
la
Salonul
de
Tineret
CADET
INOVA
Sibiu
(http://cadetinova.ro/index.php/ro/istoric), în perioada 9-11 noiembrie 2017 la INOVA – BUDI
UZOR 2017 Osijek, Croația (http://inova-croatia.com), în perioada 28-30 iunie 2017 la cel deal 21-lea Salon Internațional Inventica Iași (http://www.tuiasi.ro/evenimente/inventica-2017),
în perioada 22-23 iunie 2017 la Salonul Internațional de Inventică Polonia Katowice, ș.a.m.d.,
evenimente științifice de nivel internațional și de mare prestigiu în acest domeniu în lume.
Domeniul inventicii și al transferului de tehnologie a polarizat pentru acele zile atenția
specialiștilor și a celor care sunt preocupați de inovare.
Anul 2017 a adus un plus de valoare incontestabilă noutăților pe plan mondial
prezentate la cele două Saloane Internaționale de Inventică. De exemplu Salonul PRO INVENT
2017 a fost organizat de Universitatea Tehnică din Cluj Napoca. Salonul EUROINVENT 2017
și Conferința Internațională ICIR 2017 Iași au fost organizate de Forumul Inventatorilor
Români, Europe Direct Iași, Universitatea "Gheorghe Asachi" din Iași, Universitatea
"Alexandru Ioan Cuza" din Iași.
Trebuie menționat că Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu a fost coorganizator al
Salonului EUROINVENT 2017 Iași !
Se poate spune că au fost prezentate la ambele Saloane de Inventică lucruri extrem de
aparte și invenții din aproape toate colțurile lumii. Salonul PRO INVENT 2017 s-a desfășurat
la Universitatea Tehnică din Cluj Napoca iar Salonul EUROINVENT 2017 s-a desfășurat la
Palatul Culturii din Iași. Sigur că cele mai importante detalii și cele mai frumoase și concrete
aspecte se pot citi pe site-urile celor două Saloane anterior prezentate. Conferința ICIR 2017
publică lucrările științifice supuse unui proces de evaluare într-un proceedings indexat ISI.
Universitatea "Lucian Blaga” din Sibiu s-a prezentat cu un număr de invenții brevetate sau în
curs de brevetare, de la caz la caz, lucru care a făcut să fie apreciată de cele două Jurii
Internaționale ale celor două Saloane de Inventică.
La Conferința Internațională ICIR a fost prezentată în plen o lucrare științifică care a
primit un certificat de recunoaștere din partea Comitetului de Recenzie format din specialiști
români și străini prezenți la fața locului. În acest an numărul de participanți străini a crescut
simțitor față de anii trecuți la ambele Saloane iar la EUROINVENT 2017 Iași numărul de
participanți străini aflați la standuri a fost peste 51 % din totalul participanților.
Invențiile ULBS au fost din domeniul tehnic, medical, chimie dar și din domenii
interdisciplinare. Inventatorii prezenți în standuri din partea ULBS și a Centrului PatLib din
Sibiu au fost cadre didactice titulare de la Facultatea de Medicină, de la Facultatea de Inginerie
dar și doctoranzi ai ULBS. Acești inventatori sunt autorii ale căror realizări au fost premiate.
Alte detalii legate de prezența ULBS și a Centrului PatLib din Sibiu se pot găsi pe site-urile
celor două evenimente.
Se cuvine să mulțumim organizatorilor de la EUROINVENT 2017 pentru că au acceptat
ca ULBS să fie coorganizator al celui mai mare Salon organizat în Sud-Estul Europei (așa cum
este acesta prezentat și promovat de organizatorii ieșeni). Un alt subiect important este că la
Saloanele de Inventică prezentate ULBS a acordat, în numele Rectorului ULBS, domnul prof.
univ. dr. ing. Ioan BONDREA, premiul Universității "Lucian Blaga" din Sibiu.

