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Programul 

UBB4Society&Economy 

cuprinde următoarele trei 
acțiuni majore: 

 UBBInvent 

 Risky Business 
Student Challenge  

 UBBPro 

http://transfertehnologic.ce
ntre.ubbcluj.ro/programe/u
bb4societyeconomy/ 

Str. Avram Iancu 11, cam 317  
Cluj‐Napoca 

 

UBBInvent – 26 aprilie 2018 

Dragi colaboratori/potențiali colaboratori, 

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) inițiază, începând cu 
prima parte a anului 2018, Programul UBB4Society&Economy, 
implementat prin Oficiul de Management și Transfer Tehnologic și Cognitiv 
(OMTTC), sub egida Institutului STAR-UBB 
(http://starubb.institute.ubbcluj.ro/). 

Unul dintre proiectele majore ale acestui program este UBBInvent - 
eveniment de networking (colaborare) cu caracter periodic, prin care UBB 
se conectează și își dezvoltă relațiile cu actori economici și sociali activi.  În 
cadrul acestor evenimente urmărim simultan (1) prezentarea portofoliului 
relevant de invenții și servicii inovative al UBB de potențial interes pentru 
dvs., precum și (2) identificarea nevoilor si problemelor cu care se confruntă 
mediul economic și prezentarea soluțiilor inovative pe care UBB le poate 
oferi pentru rezolvarea acestora. 

În acest context, vă invităm să participați la primul eveniment de networking 
care va avea loc în data de 26 aprilie 2018 orele 16.00 în Sala Club a Casei 
Universitarilor a UBB (Str. Em. de Martone nr. 1, Cluj-Napoca). 

În cadrul evenimentului va fi prezentat Brevetul de invenție 127891 cu titlul 
Material de constucții din deșeuri de lemn, al cărui poster de prezentare îl 
atașam prezentei invitații. 

Agenda pe care v-o propunem este următoarea: 
1) Prezentarea de către OMTTC a modalităților de valorificare a 

brevetelor și a modalităților prin care UBB prin OMTTC vă poate 
acorda sprijin pentru inovare și finanțare în cadrul firmei 
Dumneavoastră (10 minute). 

2) Prezentarea de către inventatori a brevetului de invenție și a 
potențialelor aplicații (20 minute). 

3) Prezentarea problemelor cu care vă confruntați în cadrul firmelor 
Dumneavoastră (+20 de minute) 

4) Discuții  

În speranța că veți da curs invitației noastre, așteptăm confirmările 
Dumneavoastră până în data de 20 aprilie 2018 prin e-mail la adresa 
transfertehnologic@ubbcluj.ro 

Cu stimă, 
Prof. univ. dr. Daniel David,  
Prorectorul UBB pentru Cercetare, Competitivitate-Excelență și Publicații 
Științifice 

 

 

 

 

 
Data: 26/04/2018
Ora: 16,00 
Locatia: Sala Club  
Adresa: str. Em. de Martonne 1 
Cluj‐Napoca 



 
 

Str. M. Kogălniceanu nr. 1

Cluj‐Napoca, RO‐400084 

Tel.: 0264‐40.53.00
Fax: 0264‐59.19.06

rector@ubbcluj.ro
www.ubbcluj.ro 

 

 


