Iași, 21 mai 2019

Doamnă/Domnule Decan,
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizează în data de 4 iunie a.c. workshop-ul intitulat
“Aspecte generale privind proprietatea intelectuală”. Acest eveniment își propune să contribuie la crearea
unei culturi în domeniul proprietății intelectuale în mediul academic, oferind astfel posibilitatea
cercetătorilor, cadrelor didactice și studenților universității noastre de a acumula informații noi în acest
domeniu.
Evenimentul se desfășoară în cadrul proiectului „Dezvoltarea capacității de inovare și creșterea impactului
cercetării de excelență la UAIC”. Acest proiect a primit finanțare în cadrul competiției Proiecte de
dezvoltare instituțională – Proiecte de finanțare a excelenței în CDI, organizată de Ministerul Cercetării şi
Inovării în cadrul Planului Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI
III).
Prezentările din cadrul workshop-ului vor fi susținute de experți din cadrul OSIM, respectiv de dl. Adrian
Negoiță, Director Direcţia Brevete de Invenţie și Suport al Inovării și de dna. Mariana Hahue, expert în
cadrul Serviciului Marketing.
Evenimentul se va desfășura în Sala Ferdinand al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, începând cu
ora 9,45. Atașat vă prezentăm agenda întâlnirii. Pentru înscriere, vă rugăm să completați Formularul de
înscriere atașat. Înscrierea se va face în ordinea primirii fișei de înscriere transmisă prin email (scanată) la
adresa: diana.lina@uaic.ro, dar nu mai târziu de 3 iunie 2019.
Informații suplimentare și detalii despre eveniment se pot obține de la Serviciul pentru Administrarea
Proiectelor de Cercetare Științifică din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, persoană de
contact : Elena FELICE, tel.: 0232 201024, email: eradu@uaic.ro.
Cu aleasă considerație,
Prof.univ.dr. Marius Alin ANDRIEȘ,
Directorul proiectului
„Dezvoltarea capacității de inovare și creșterea impactului cercetării de excelență la UAIC”

“Acest proiect este finanțat de Ministerul Cercetării și Inovării prin Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de
cercetare-dezvoltare, Subprogram 1.2 – Performanță instituțională- Proiecte de finanțare a excelenței în CDI, Contract
nr.34PFE/19.10.2018”

