
“Masa rotunda” privind proprietatea intelectuala, IMT si IRECSON, 24 februarie 2017 
 

In cadrul sub-activitatii A.4 “instruirea personalului organizatiei de cercetare implicat in activitatile 

de tip A” s-a desfasurat o activitate suplimentara legata de actiunea “Instruire in domeniul 

protejarii si valorificarii proprietatii intelectuale”. Actiunea de instruire propriu-zisa s-a finalizat 

in zilele de 7-8 februarie 2017 prin derularea celei de a doua etape (curs PI de nivel mediu) a 

cursului de proprietate intelectuala (PI), curs care a fost urmat de catre membrii echipei de 

implementare. S-a considerat insa util sa se consolideze cunostintele asimilate in cadrul cursului 

prin organizarea unei dezbateri legate de contextul proiectului TGE-PLAT, cu obiective concrete 

legate de valorificarea proprietatii intelectuale. Dezbaterea s-a desfasurat in ziua de 24 februarie 

2017 sub forma unei mese rotunde cu titlul “Protectia proprietatii intelectuale, frana sau 

stimulent pentru cercetarea aplicativa”. La aceasta actiune a participat firma CIT-IRECSON (cu 

care s-a contractat cursul), dar si lectorul care a predat cursul. Pentru a ilustra faptul ca proiectul 

TGE-PLAT ar trebui sa marcheze o schimbare in cultura de organizatie a IMT, la dezbatere au fost 

invitati si alti cercetatori din institut care au experienta brevetarii in IMT si in firmele la care au 

lucrat inainte de angajarea in institut. 

 

Discutiile au scos in evidenta diferentele intre modul in care este privita de regula  brevetarea in 

sistemul CD din tara noastra si politica de brevetare a unor firme care activeaza pe plan 

international. S-a subliniat faptul ca finalizarea proiectului TGE-PLAT impune beneficiarului 

(IMT) exigente sporite in raport cu transferul de cunostinte catre intreprinderi. 

 

S-au punctat foarte clar urmatoarele aspecte: 

 (1) investigatia noutatii pe plan international care se desfasoara in mod obligatoriu in cadrul 

valorificarii PI prin brevetare este extreme de utila si in cadrul activitatii de documentare necesare 

pentru propunerile unei noi teme de cercetare; 

 (2) depunerea cererii de brevet nu inseamna pur si simplu demararea unei perioade de 

asteptare a publicarii brevetului; imediat dupa depunerea cererii se poate actiona pe doua directii : 

(a) publicarea in reviste stiintifice; (b) contactarea unor firme potential interesate de utilizarea 

cunostintelor protejate de propunerea de brevet. 

 (3) S-a constatat faptul ca procedurile interne de asistenta acordata inventatorilor introduse 

recent in IMT sunt utile si trebuie consolidate. 

 (4) A devenit evident faptul, ca protectia propritatii intelectuale trebuie sa fie o componenta 

specifica a stategiei de dezvoltare a institutului. 


