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PROGRAMA ANALITICĂ A CURSULUI
1. Procesul de inovare şi economia cunoaşterii – 28 februarie 2007
Obiectiv:
Definirea conceptului de societate şi economia cunoaşterii, precum şi a conceptului inovării.
Rezultate aşteptate:
a. Asimilarea conceptelor de societate şi economia cunoaşterii, precum şi a conceptelor de
creativitate şi inovare.
b. Cunoaşterea modului în care se pot valorifica drepturile de proprietate intelectuală prin
inovare.
c. Analizarea problemei dacă se dezvoltă propriul produs sau se cumpără o licenţă?
d. Cunoaşterea resurselor complementare pentru procesul inovării.
e. Cunoaşterea rezultatelor evaluarii procesului de inovare în România.
2. Protecţia drepturilor de proprietate intelectuală – 7 martie 2007
Obiectiv:
Prezentarea conceptului de proprietate intelectuală: drept de autor şi proprietate industrială.
Rezultate aşteptate:
a. Însuşirea noţiunilor de: operă ştiinţifică, descoperire ştiinţifică, invenţie, topografie
circuit integrat, mărci şi indicaţie geografică, desen şi model industrial, reprimarea
concurenţei neloiale, nume comercial, model de utilitate.
b. Cunoaşterea istoricului reglementărilor legale de protecţie a drepturilor de proprietate
intelectuală.
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c. Cunoaşterea reglementărilor legale naţionale în vigoare de protecţie a drepturilor de
proprietate intelectuală.
d. Cunoaşterea modului de redactare a unei descrieri de invenţie.
3. Reglementări legale internaţionale de protecţie a drepturilor de proprietate
intelectuală – 14 martie 2007
Obiectiv:
Prezentarea principalelor prevederi ale reglementărilor legale internaţionale de protecţie a
dreptului de autor şi a drepturilor de proprietate industrială.
Rezultate aşteptate:
a. Cunoaşterea principalelor prevederi ale reglementărilor legale internaţionale în vigoare
de protecţie a drepturilor de autor.
b. Însuşirea modului în care se constituie un depozit al unei cereri de brevet de invenţie.
c. Cunoaşterea prevederilor Tratatului de Cooperare în domeniul brevetelor (PCT):
· cererea internaţională şi documentarea internaţională, examinarea preliminară
internaţională, dispoziţii commune;
· cereri internaţionale depuse la oficiul receptor OSIM;
· primirea şi prelucrarea cererilor internaţionale (CI);
· proceduri ale CI în faza naţională, revizuirea de către OSIM a CI.
d. Asimilarea dispoziţiilor generale şi instituţionale ale Convenţiei Brevetului European:
· dispoziţii generale;
· dreptul material al brevetelor;
· cererea de brevet european;
· transmiterea cererilor de brevet european;
· cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească cererea de brevet european.
e. Cunoaşterea procedurilor până la acordarea documentului de protecţie:
· procedurile de opoziţie şi limitare;
· dispoziţii comune;
· incidenţa asupra dreptului naţional.
f. Înţelegerea modului de depunere a cererilor internaţionale în sensul Tratatului de
Cooperare în domeniul Brevetelor (PCT) – cereri euro_PCT.
4. Tehnici de stimulare a creativităţii – 21 martie 2007
Obiectiv:
Prezentarea de modele de gândire generatoare de noi cunoştinţe şi tehnici specifice de
stimulare a activităţii creative.
Rezultate aşteptate:
a. Cunoaşterea mecanismului schimbării modelelor mentale rutiniere şi a gândirii intuitive,
generatoare de noi cunoştinţe.
b. Asimilarea căilor de stimulare a creativităţii pentru dezvoltarea unui proces de inovare.
c. Însuşirea căilor de stimulare a creativităţii pentru dezvoltarea unui nou produs sau a unui
nou proces tehnologic.
d. Cunoaşterea ciclului de viaţă al cunoştinţelor.
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5. Potenţialul creativ românesc – resursă necesară pentru integrare europeană şi
dezvoltarea durabilă – 28 martie 2007
Obiectiv:
Prezentarea modului în care este valorificat potenţialul creativ românesc şi contextul
internaţional al inovării.
Rezultate aşteptate:
a. Cunoaşterea formelor instituţionale europene şi politici de stimulare a inovării.
b. Condiţii social-economice ale tranziţiei în România şi procesul inovării.
c. Înţelegerea factorilor care împiedică firmele şi unităţile de cercetare să fie inovative, să
creeze o gama largă de produse noi şi să le promoveze pe piaţă.
d. Cunoaşterea principalelor dificultăţi pe care firmele şi unităţile româneşti de cercetare le
întâmpină în promovarea produselor lor inovatoare pe pieţele europene şi mondială.
e. Înţelegerea condiţiilor care se impun pentru lansarea de programe de inovare în România.
6. Priorităţi româneşti în domeniul inventicii şi al fundamentării teoretice a procesului
inovării – 4 aprilie 2007
Obiectiv:
Prezentarea principalelor priorităţi româneşti în domeniul inventicii şi al fundamentării
teoretice a procesului inovării.
Rezultate aşteptate:
a. Cunoaşterea conceptului de Brevet de importaţiune.
b. Înţelegerea sistemului de acordare a brevetelor de invenţie cu “examinarea amânată”.
c. Cunoaşterea priorităţilor româneşti în domeniul teoriei inovării.
VERIFICARE PARŢIALĂ ( + predarea descrierii de invenţie) – 30% din nota finală
7. Căi potenţiale de valorificare a unei creaţii intelectuale – 11 aprilie 2007
Obiectiv:
Prezentarea principalelor căi de valorificare a unei creaţii intelectuale.
Rezultate aşteptate:
a. Stabilirea modalităţii în care, cum, cu cât şi când se ofertează o creaţie intelectuală.
b. Contracte de valorificare a unei creaţii tehnice: evaluarea noului produs, evaluarea
respectării confidenţialităţii informaţiei tehnice; evaluarea competiţiei viitoare.
c. Valorificarea în regie proprie de către creator a drepturilor care decurg dintr-un document
de protecţie a unei creaţii intelectuale: consideraţii privind investiţiile necesare, cadrul
necesar al dezvoltării afacerii, plan de marketing.
d. Etapele constituirii unei societăţi: etapa consensuală, etapa judiciară, etapa publicitară.
e. Asimilarea modului de redactare a unui PLAN de AFACERI.
f. Cunoaşterea măsurilor prevăzute de legea română în vederea asigurării dovezilor în
materia pirateriei şi a contrafacerii.
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8. Acţiuni preliminare pentru valorificarea unei creaţii intelectuale – 18 aprilie 2007
Obiectiv:
Prezentarea principalelor acţiuni preliminare valorificarii unei creaţii intelectuale.
Rezultate aşteptate:
a. Asimilarea modului de întocmire a bugetului de comercializare a unei oferte intelectuale.
b. Înţelegerea modului de organizare a unei campanii promoţionale pentru valorificarea
unei creaţii intelectuale, criterii de apreciere a unei campanii promoţionale reuşite.
c. Cunoaşterea modului de pregătire pentru negocierea unui contract de transmitere a
drepturilor de proprietate industrială.
d. Identificarea partenerilor potenţiali de contract de transmitere a drepturilor de proprietate
intelectuală.
e. Evaluarea unui potenţial partener într-un contract de transmitere a drepturilor de
proprietate intelectuală, pregătirea contactării unui partener potenţial, pregătirea echipei
de negociere.
9. Transmiterea drepturilor de autor şi a drepturilor conexe – 25 aprilie 2007
Obiectiv:
Prezentarea conţinutului dreptului de autor (Legea nr. 8/1996).
Rezultate aşteptate:
a. Cunoaşterea duratei protecţiei dreptului de autor.
b. Valorificarea potenţialului creativ – resursa pentru integrare europeană şi o dezvoltare
durabilă în România.
c. Creaţii intelectuale - rezultate din cercetarea fundamentală, obiecte ale dreptului de
proprietate intelectuală: descoperirea ştiinţifică, invenţia, opera ştiinţifică, programele
pentru calculator.
d. Cunoaşterea continutului unui contract de valorificare a dreptului de proprietate
intelectuală.
e. Valorificarea unei creaţii intelectuale concepută în baza unui contract de comandă.
10. Transmiterea drepturilor de proprietate industrială – 9 mai 2007
Obiectiv:
Prezentarea conţinutului legilor 64/1991, 129/1992, 16/1995, 84/1998, 255/1998.
Rezultate aşteptate:
a. Cunoaşterea drepturilor conferite de un brevet de invenţie; transmiterea drepturilor care
decurg din înregistrarea unei cereri de brevet.
b. Înţelegerea modului în care se stabileşte când se ofertează o creaţie tehnică.
c. Cunoaşterea conţinutului unui contract de valorificare a obiectului cererilor de brevet de
invenţie înregistrate sau brevete de invenţie acordate conform prevederilor art. 5 al legii
nr. 64/1991.
d. Cunoaşterea conţinutului unui contract de cesiune a drepturilor care decurg din
înregistrarea unei cereri de brevet sau a drepturilor asupra unui brevet de invenţie
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acordat; întrebări la care trebuie să răspundă cedentul şi cesionatul înaintea încheierii
unui contract.
e. Cunoaşterea conţinutului unui contract de licenţiere a drepturilor de proprietate
industrială; tipurile de licenţă: voluntară, obligatorie.
f. Drepturi acordate prin contractul de transmitere a unui drept de proprietate industrială;
modalităţi de plată şi stabilirea valorii unui contract de transmitere a drepturilor de
proprietate industrială.
11. Franchisingul – 16 mai 2007
Obiectiv:
Prezentarea conţinutului şi a funcţiei noţiunii de franciză.
Rezultate aşteptate:
a. Cunoaşterea conţinutului unui contract de franchising.
b. Inţelegerea modului de desfăşurare a unor operaţiuni de franchising; factori determinanţi
pentru francizor de a concesiona un know-how; factori determinanţi pentru francizer de a
încheia un contract de franchising.
c. Cunoaşterea factorilor care trebuie luaţi în considerare înainte de a se încheia un contract
de franchising: factori de care trebuie să ţină seama francizorul, factori de care trebuie să
ţină seama francizerul.
12. Strategia procesului de inovare – 23 mai 2007
Obiectiv:
Definirea conceptului de strategie a dezvoltării unei companii inovatoare.
Rezultate aşteptate:
a. Cunoaşterea principiilor manageriale de organizare a inovării si ale implementării unei
strategii de inovare.
b. Lansarea unui program de inovare.
c. Însuşirea sarcinilor implementării unei strategii de inovare.
d. Cunoaşterea modului de asumare a riscului în realizarea unei inovări.
e. Înţelegerea căilor potenţiale de dezvoltare a capacităţii unei companii inovatoare de a
inova.
PREDAREA PLANULUI DE AFACERI – 30% din nota finală
13. Strategia naţională în domeniul proprietăţii intelectuale şi necesitatea monitorizării
mişcării de inovare – 30 mai 2007
Obiectiv:
Procesul de inovare şi Strategia naţională în domeniul dezvoltării proprietăţii intelectuale.
Rezultate aşteptate:
a. Înţelegerea cadrului legal existent şi cerinţele monitorizării procesului de inovare.
b. Cunoaşterea cadrului legislativ actual al procesului de inovare şi a surselor de risc pentru
promovarea inovării.
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14. VERIFICAREA FINALĂ
Verificare finală – 30% din nota finală
Alte notări – 10% din nota finală
RESURSE MATERIALE
Ø Cărţi, manuale, monografii în domeniul creativităţii şi inovării; tehnologiei, instalaţiilor
şi echipamentelor de epurare a apelor.
Ø Legislaţia naţională şi internaţională în domeniul proprietăţii intelectuale (drept de autor
şi proprietate industrială).
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