BURSA NAȚIONALĂ A INVENȚIILOR ROMÂNEȘTI

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu și Centrul PatLib din Sibiu al OSIM-EPOORDA au fost prezenți, în baza unei invitații primite, în data de 20 iunie 2017 la Bursa
Națională a Invențiilor Românești organizată de către Ministerul Cercetării și
Inovării (MCI) în parteneriat cu Camera Deputaților și cu Camera de Comerț și Industrie a
României (CCIR) la Palatul Parlamentului.
Evenimentul a avut o componentă expozițională și una dedicată întâlnirilor dintre
inventatori și cercetători și mediul economic. Invitațiile către agenții economici au fost
transmise de către CCIR și mediul de afaceri a răspuns acestei invitații. În Sala Unirii din
Palatul Parlamentului a fost amenajată componenta expozițională, în care au fost prezentate
toate invențiile participante și medaliate în acest an la saloanele de la Geneva și Barcelona.
Pentru a crea o imagine puternică a forței creatoare a domeniului CDI din Romania,
invitația MCI s-a adresat în egală măsura instituțiilor de tip universitate, centru de cercetări,
firme etc, de a prezenta cele mai relevante realizări, care se constituie într-o oferta pentru
mediul economic. În Sala Take Ionescu (alăturată Salii Unirii) au fi amenajate spații dedicate
discuțiilor / întâlnirilor dintre inventatori / cercetători și exponenții mediului de afaceri.
Domeniul inventicii și al transferului de tehnologie a polarizat pentru această zi atenția
specialiștilor și a celor care sunt preocupați de inovare.
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 foarte apreciată de către
Ministrul MCI. Invențiile ULBS au fost din domeniul tehnic, medical, chimie dar și din
domenii interdisciplinare.
Inventatorii de la Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu continuă să se prezinte acolo
unde sunt invitați la toate nivelurile de dificultate atât în țară cât și în străinătate. Ministrul MCI
a premiat Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, ca fiind o universitate focusată pe Inventică
și ulterior pe domnul profesor Mihail Aurel Țîțu de la ULBS pentru merite deosebite aduse la
nivel internațional în domeniul Protecției Proprietății Intelectuale.

