1. CERCUL ȘTIINȚIFIC DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ PatLib SIBIU
Începând cu data de 4 iulie 2016 organizez "Cercul Științific de Proprietate Intelectuală
PatLib Sibiu de la ULBS", primul Cerc științific de acest tip, cu acest subiect, din România.
Motivul pentru care am demarat această activitate este de a pune în valoare creativitatea celor
pasionați, a studenților, a doctoranzilor, a tuturor celor care sunt atrași de inovare și de transfer
de tehnologie. La acest Cerc Științific pot participa cei care doresc să își aducă o contribuție
importantă în creșterea portofoliului de invenții brevetabile, specialiști din mediul de afaceri,
oameni pasionați indiferent de pregătirea științifică și profesională.
Cercul științific este dedicat tuturor oamenilor cu potențial creator, cu bun simț tehnic,
cu potențial inventiv, care sunt dispuși să își valorifice ideile. Vârsta nefiind un criteriu de
participare, singurul lucru de care se va ține cont în vederea participării la acest Cerc este
dorința reală de a face ceva care să contribuie la creșterea și dezvoltarea societății actuale, o
societate pe care ne-o dorim bazată pe cunoștințe și în care ne dorim o ierarhie a valorilor.
Scopul Cercului Științific este de a aduce în prim planul mentalului colectiv importanța
Proprietății Intelectuale în actualul sistem de valori morale, spirituale și intelectuale, într-o
economie globală bazată pe cunoștințe.
Dorindu-se a fi o abordare prietenoasă a unui domeniu care din păcate nu este prezent
decât parțial în viața studenților și nu numai, Cercul Științific va propune, prin intermediul celui
care l-a creat și care îl coordonează, idei și proiecte care să conducă la depunerea de Cereri de
Brevete de Invenție, Modele de utilitate, Desene și Modele Industriale, Design, Mărci și
Indicații Geografice, înregistrarea de drepturi de proprietate intelectuală la Oficiul Român
pentru Drepturile de Autor etc.
Participarea la acest Cerc Științific va conduce la o cunoaștere a teoriei aferente
Proprietății Industriale, a Drepturilor de Autor și a Drepturilor Conexe, a Capitalului Intelectual
în ansamblu și va îmbunătăți cunoștințele celor care participă în acest domeniu de vârf la nivel
mondial, dar va aduce și la un plus de satisfacție celor care reușesc să își protejeze ideea
materializată într-un proiect viabil cu activitate inventivă și susceptibil de a fi aplicat industrial.
Cei prezenți vor lucra în echipe și vor finaliza proiectul respectând toate etapele prezentate în
literatura de specialitate.
Acest Cerc Științific nu este o activitate finanțată și nici nu se desfășoară pentru a se
obține profit. Singurul profit pe care îl obținem sunt cunoștințele oferite cu titlu gratuit celor
care doresc și care sunt atrași de inventică. Pentru că inovare înseamnă progres și pentru că
progres înseamnă bunăstare, vă invităm dragi colegi profesori să recomandați studenților
Dumneavoastră și doctoranzilor Dumneavoastră acest Cerc Științific.
Participanții la acest Cerc provin din următoarele instituții: Universitatea "Lucian
Blaga" din Sibiu, Academia Forțelor Terestre "Nicolae Bălcescu" din Sibiu, Spitalul Clinic
Județean de Urgență Sibiu, Continental Automotive Systems Sibiu, Institutul Oncologic "Prof.
Dr. Ion Chiricuță" din Cluj-Napoca (2 participanți cadre didactice universitare), Universitatea
Tehnică din Cluj Napoca (2 participanți cadre didactice universitare și 2 studenți masteranzi),
Thyssenkrupp Bilstein Sibiu.
Să nu uităm că japonezii învață aceste lucruri chiar la vârste fragede, așa încât punând
în balanță motivele Pro și Contra participării, sunt evidente beneficiile care pot conduce în
viitor la dezvoltarea profesională a fiecărui participant, corelată bineînțeles cu o cercetare de
tip aplicativ.

