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Prevederi generale 
Art.1.1 Prezentul regulament a fost elaborat pe baza următoarelor documente de referinţă: 

a. Legea Educaţiei Naţionale, nr. 1/2011 (cu modificările şi completările ulterioare); 
b. HG  nr. 406 din  02.04.2003 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind 

constituirea, funcţionarea, evaluarea şi acreditarea entităţilor din infrastructura de inovare 
şi transfer tehnologic; 

c. Legea nr. 319 din 08.07.2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare-
inovare (CDI); 

d. OMENCS 5712 din 04.11.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării 
Tehnologice şi Inovării (CNSCSDTI); 

e. Carta Universităţii din Piteşti; 
f. Planul strategic al Universităţii din Piteşti 2020 - 2024; 
g. Regulamentul privind cercetarea ştiinţifică şi creaţia universitară în Universitatea din Piteşti. 
h. Conveția de colaborare cu Oficiu de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) 

nr.14409/23.10.2019 

Art.1.2 Centrul Regional de Promovare a Proprietății Industriale Argeş - PATLIB Argeș 
(CRPPI) din cadrul Universităţii din Piteşti este un centru realizat în colaborare cu Oficiul de 
Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM), baza convenției de colaborare nr. 216459/ 22.12.2015, 
reînnoită în 23.10.2019. Urmare a Hotărârii Senatului Universităţii din Piteşti din 24.02.2020, 
CRPPI funcționează ca structură internă a Universităţii din Piteşti, în subordinea Prorectorului 
pentru Cercetare Științifică și Informatizare. 

Art.1.3 Misiunea Centrului Regional de Promovare a Proprietății Industriale Argeş - PATLIB 
Argeș (CRPPI) este de a promova protecția proprietății industriale și de informare în domeniul 
proprietății industriale, în scopul dezvoltării pe plan local a unei culturii privind importanța 
protecției proprietății industriale, importanța titlurilor de protecție eliberate de OSIM și a celor 
eliberate de organismele europene și validate în Romania. 

Art.1.4 Rolul CRPPI este de: 
a. promovare a proprietății industriale și a serviciilor OSIM în mediul universitar, 

preuniversitar și socio-economic din aria geografică Argeș; 
b. asigurare a legăturii  dintre OSIM și inventatori, întreprinzători și agenți economici din 

zonă prin organizarea de mese rotunde, dezbateri, lecții atelier, sondaje de opinii etc.; 
c. promovare a introducerii unor cursuri de proprietate industrială în instituțiile de 

învățământ superior și de învățământ preuniversitar din aria geografică acoperită de 
Centrul Regional de Promovare a Proprietății Industriale Argeş - PATLIB Argeș 
(CRPPI); 

d. asigurare a mediatizării acțiunilor de instruire în domeniul proprietății industriale; 
e. facilitare a contractelor dintre inventatori și agenți economici din aria geografică 

acoperită de Centrul Regional de Promovare a Proprietății Industriale Argeş - PATLIB 
Argeș (CRPPI), în vederea unor potențiale valorificări a invențiilor; 

f. menținere la zi a evidenței activităților desfășurate de Centrul Regional de Promovare a 
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Proprietății Industriale Argeş - PATLIB Argeș (CRPPI) și transmiterea acesteia către 
OSIM; 

g. organizare a unor întâlniri ale specialiștilor proprii și a specialiștilor OSIM  cu organizații  
profesionale locale din mediul de afaceri, mediul universitar și preuniversitar; 

h. stimulare a dezvoltării activităților inventive și creative prin organizarea la nivel local și 
regional a unor manifestări de tipul expoziții, târguri, seminarii, mese rotunde de 
promovare a drepturilor de proprietate industrială; 

i. stimulare și gestionare a activităților de inovare și de protejare a drepturilor de proprietate 
industrială (brevetare) desfășurate de cadrele didactice și de cercetare din UPIT. 

 

Organizarea şi desfăşurarea activităţilor în cadrul CRPPI 
Art.2.1 Centrul Regional de Promovare a Proprietății Industriale Argeş - PATLIB Argeș 
(CRPPI) este condus de un director, numit de către Rectorul Universității din Pitești, la 
propunerea Prorectorului pentru Cercetare Ştiinţifică şi Informatizare şi cu aprobarea Consiliului 
de Administrație al Universității din Pitești. 

Art.2.2 Activitatea Centrului Regional de Promovare a Proprietății Industriale Argeş - PATLIB 
Argeș (CRPPI) este coordonată în ordine ierarhică de Directoriul CRPPI, Prorectorul pentru 
cercetare ştiinţifică şi Informatizare și Rectorul universităţii.  

Art.2.3 Directorul Centrului Regional de Promovare a Proprietății Industriale Argeş - PATLIB 
Argeș (CRPPI) este sprijinit de un Coordonator cu Promovarea Proprietăţii Industriale și de 
reprezentanții Centrelor de cercetare din UPIT.  

Art.2.4 Atribuţiile Directorului CRPPI sunt următoarele: 
a. asigură managementul CRPPI, conform regulamentului de organizare şi funcționare, 

Cartei Universităţii din Pitești şi legislaţiei în vigoare; 
b. colaborează cu structurile interne ale universităţii pentru îndeplinerea obiectivelor 

strategice ale acesteia; 
c. reprezintă UPIT în afara acesteia, în relațiile cu terții, la același nivel (CRPPI); 
d. participă la seminarii şi conferinţe la nivel naţional şi internaţional care au ca tematică 

aspecte ale promovării proprietății industriale; 
e. sprijină organizarea de workshopuri având ca tematică proprietatea industrială;  
f. sprijină colaborarea cu alte Centre Regionale de Promovare a Proprietății Industriale și cu 

OSIM; 
g. realizează proceduri specifice promovării, stimulării și gestionării activităților din 

domeniul proprietăţii industriale; 
h. participă la realizarea Planului intern de cercetare-dezvoltare și inovare al UPIT; 
i. actualizează datele privind proprietatea industrială şi participă la elaborarea rapoartelor 

operative şi a rapoartelor către Senatul Universităţii sau alte structuri naționale (OSIM, 
MEC, CNCS, ARACIS etc.); 

j. gestionează, împreună cu Direcţia economică, documentele de proprietate intelectuală 
generate de Universitatea din Pitești; 

k. menţine şi actualizează datele de pe pagina WEB a universității, dedicată proprietății 



 

 

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCTIONARE  
A CENTRULUI REGIONAL DE PROMOVARE  

A PROPRIETĂȚII INDUSTRIALE ARGEŞ - PATLIB ARGEȘ 

COD:   REG – CRPPI - 01 

6 

industriale, prin care se realizează diseminarea cunoștințelor și evenimentele privind 
proprietatea industrială. 

Art. 2.5 Atribuțiile Coordonatorului cu Promovarea Proprietăţii Industriale sunt: 
a. colectează date, informații și participă la constituirea bazelor de date referitoare la 

activitățile de proprietate industrială din universitate; 
b. colaborează cu OSIM pentru dezvoltarea în UPIT a unei culturi privind protecția 

proprietăţii industriale, a titlurilor de protecție eliberate de OSIM și a celor eliberate de 
organismele europene și validate în România; 

c. promoveză protecția proprietăţii industriale în rândul studenţilor (licenţă, master, 
doctorat) şi personalului didactic şi de cercetare din UPIT;  

d. promovează activităţile de inovare şi a cele specifice legii protecţiei dreptului de autor în 
rândul studenţilor şi personalului didactic şi de cercetare din UPIT; 

e. identifică manifestările naţionale şi internaţionale, târgurile şi expoziţiile din domeniul 
protecţiei proprietăţii industriale, le promovează în mediul academic UPIT şi antrenează 
studenţii şi personalului didactic şi de cercetare din UPIT pentru a participa la acestea; 

f. gestionează documentele specifice CRPPI şi elaborează situații statistice anuale sau ori de 
câte ori este cazul, privind activitățile de proprietate industrială din cadrul UPIT; 

g. transmite date, situații sau orice altă lucrare către facultăți / departamente / centre de 
cercetare şi către exterior, cu avizul directorului CRPPI sau, după caz, cu avizul 
Prorectorului pentru Cercetare Ştiinţifică şi Informatizare. 

Art.2.6 Atribuțiile reprezentanților Centrelor de cercetare din UPIT în CRPPI sunt: 
a. colaborează cu directorul CRPPI și Coordonatorul cu Promovarea Proprietăţii Industriale 

pentru realizarea procedurilor specifice derulării activităților de proprietate industrială și 
intelectuală; 

b. asigură legătura dintre centrele de cercetare şi mediul socio - economic / agenţii 
economici, în scopul dezvoltării activităților de proprietate industrială; 

c. colectează şi prelucrează datele pentru raportarea activităţii de proprietate industrială și 
intelectuală a centrelor de cercetare din cadrul UPIT; 

d. participă la elaborarea şi promovarea materialelor publicitare privind activitatea de 
proprietate industrială și intelectuală din universitate; 

e. colectează datele pentru actualizarea paginii WEB a Universității din Pitești, dedicată 
Centrului Regional de Promovare a Proprietății Industriale Argeş - PATLIB Argeș 
(CRPPI). 

Art.2.7 Directorul Centrul Regional de Promovare a Proprietății Industriale Argeş - PATLIB 
Argeș (CRPPI) convoacă reprezentanții Centrelor de cercetare în ședințe de lucru curente și 
extraordinare. Ședințele curente se stabilesc prin planul de muncă al directorului CRPPI, avizat 
de Prorectorul pentru Cercetare Știinţifică şi Informatizare. Şedinţele extraordinare se convoacă 
de directorul CRPPI ori de câte ori acest lucru este necesar. Directorul CRPPI poate invita la 
şedinţe reprezentanţi ai conducerii Universității din Pitești, specialişti din mediul socio-
economic, educaţie, cultură şi artă, care sunt interesați de activităţile de inovare, de protejarea  
proprietăţii industriale sau transferul tehnologic desfăşurate în cadrul universității. 
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Art. 2.8 Centrul Regional de Promovare a Proprietății Industriale Argeş - PATLIB Argeș 
(CRPPI) poate primi sponsorizări şi donaţii pentru desfăşurarea activităţilor specifice şi pentru 
dezvoltarea bazei materiale. 

Art. 2.9 Directorul CRPPI prezintă Prorectorului pentru Cercetare Științifică și Informatizare, la 
finalul fiecărui an calendaristic, un raport referitor la activităţile desfăşurate în cadrul Centrului 
Regional de Promovare a Proprietății Industriale Argeş - PATLIB.  
 

Dispoziţii finale 
Art. 3.1 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Centrului Regional de Promovare a 
Proprietății Industriale Argeş - PATLIB Argeș (CRPPI) va fi actualizat periodic în conformitate 
cu prevederile şi modificările actelor normative specifice, la data promulgării acestora, cu 
aprobarea Senatului Universităţii. 

Art. 3.2 Modificarea prezentului Regulament se face la propunerea directorului Centrului 
Regional de Promovare a Proprietății Industriale Argeş - PATLIB Argeș (CRPPI) sau a 
Prorectorului pentru Cercetare Ştiinţifică şi Informatizare, cu avizarea Consiliului de 
Administraţie și aprobarea Senatului Universităţii din Piteşti. 

Art. 3.3 Aprobarea prezentului Regulament s-a făcut de Senatul Universităţii din Piteşti în 
şedinţa din ................. şi intră în vigoare de la această dată. 
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LISTA DE DIFUZARE A REGULAMENTULUI  
 

Nr. 
crt. Facultate/ Compartiment Nume și 

prenume 
Data 
primirii Semnătură Data 

retragerii Semnătură 

1.  Senatul universității      

2.  CMCPU      
3.  Facultatea de Științe, 

Educație Fizică și 
Informatică 

     

4.  Facultatea de Mecanică 
și Tehnologie 

     

5.  Facultatea de 
Electronică, 
Comunicații și 
Calculatoare 

     

6.  Facultatea de Științe 
Economice și Drept 

     

7.  Facultatea de Științe ale 
Educației, Științe 
Sociale și Psihologie 

     

8.  Facultatea de Teologie, 
Litere, Istorie și Arte 

     

9.  Departamentul 
Învățământ cu Frecvență 
Redusă 

     

10.  Departamentul pentru 
Pregătirea Personalului 
Didactic 

     

11.  Centrul Regional de 
Cercetare-Dezvoltare 
pentru materiale, 
procese şi produse 
inovative destinate 
industriei de automobile 
(CRC&D-Auto) 

     

 


