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Descriere: 

Una dintre modalitățile de valorificare a rezultatelor unei cercetări științifice este elaborarea și înaintarea către 

Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci din București a unor propuneri de invenții. Alături de alte criterii de evaluare 

a nivelului cercetării dintr-o țară, este folosit uneori numărul de propuneri de invenții sau de invenții brevetate 

raportat la numărul de locuitori ai țării respective. 

De-a lungul ultimelor decenii, cercetătorii au identificat și aplicat diverse metode utilizabile pentru stimularea 

creativității tehnice și științifice. Soluțiile susceptibile de brevetare rezultate din activitatea de cercetare pot fi 

valorificate și sub forma unor propuneri de invenții înaintate către structura din România autorizată să analizeze 

propunerilor de invenții și eventual să ia decizia de brevetare. Este important, ca atare, să fie cunoscute atât unele 

metode pentru stimularea creativității tehnice și științifice, pentru generarea de soluții tehnice noi sau 

îmbunătățite, cât și modalitatea de elaborare a documentelor specifice unei propuneri de invenție. Doctoranzilor, 

în calitatea lor de cercetători științifici, le revin responsabilități în acest sens. Creșterea numărului de propuneri 

de invenții poate contribui la îmbunătățirea poziției universității în cadrul clasamentelor realizate de către OSIM, 

a poziției României și Uniunii Europene în clasamentele realizate la nivel internațional. 

 

Condiții de desfășurare:  

Joi, 8 aprilie 2021, în intervalul orar 17-18:30 

Online, pe platforma Google Meet, prin intermediul link-ului 

Link 1: https://meet.google.com/acj-adoi-ppe 

Link de rezervă (2): https://meet.google.com/qxk-gveq-uvc  

 

Foarte important:  

Vă rugăm să folosiți adresa instituțională pentru conectarea la seminar și să vă conectați cu 10 minute înainte de 

începerea evenimentului. 

Vă rugăm să folosiţi link-ul 1 pentru conectare. 

Dacă prima cameră este plină, se poate accesa link-ul 2. Acesta se poate folosi şi se va deschide în momentul 

umplerii primei camere. 

https://meet.google.com/acj-adoi-ppe
https://meet.google.com/qxk-gveq-uvc

