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1. Cercetător și Inventator 

 (argument) 

• În prezent, din poziția de cercetători plătim pentru 

accesul la reviste de specialitate; plătim pentru 

reactivi și aparatură, plătim ca să participăm la 

întâlniri cu alți cercetători (manifestări științifice) și 

plătim ca să putem publica în reviste prestigioase 

 

• Ca inventatori avem șansa să ne valorificăm ideile, să 

câștigăm sume importante prin vânzarea ideilor 

noastre 
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Asemănări articol-brevet 

• Scrierea unui brevet de invenție se bazează pe muncă 

de cercetare 

 

• Scrierea unui brevet de invenție respectă tiparul unui 

articol științific 
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Deosebiri articol-brevet 

• Nu se va accepta pentru brevetare decât descrierea 

unui produs sau a unui procedeu cu aplicabilitate 

industrială 

 

• Partea introductivă (Introduction / Background) a unui 

brevet va conține doar brevete ca și cote bibliografice 

 

• În alegerea „autorilor” brevetul va avea Titular (cel 

care va câștiga bani din vânzarea ideii) și Inventatori 

(pot primi un procent din suma de vânzare) 
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Idei brevetabile 

http://patentfile.org/is-my-idea-patentable/ 

 

http://patentfile.org/when-you-should-not-file-a-patent/ 

 

 

 

 

__________________________________________________________ 

Adresele paginilor web sunt funcționale la 10.01.2019 

Nu suntem responsabili de modificarea lor ulterioară 
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Idei românești de succes 

• Nicolae Paulescu - Pancreina şi procedeul de fabricare 

 

• Ana Aslan - Gerovital 

 

• Ioan Cantacuzino - Vaccinul antiholeric 

 

• UBB Cluj-Napoca - Sângele artificial 
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Idei românești de succes 

(Salonul de la Geneva, 2018) 

• Univ. L. Blaga din Sibiu (RO 129634 / 2017) Dispozitiv 

pentru ascuțit cuțite prismatice prin rectificare 

rotundă 

 

• Farcaș AC (RO 130371 / 2014) Schimbător de căldură 

 

• Antoniac VI et al. (RO 132417 / 2017) Implant cranian 

cu structuri de osteointegrare și acoperiri funcționale  
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Idei românești de succes 

(Salonul de la Geneva, 2018) 

• INCD pentru Optoelectronica (RO 131879 / 2015) 

Straturi subțiri multicomponente nanostructurate 

rezistente la uzare și coroziune pe bază de carbură de 

zirconiu cu adaosuri de siliciu și metale de tranziție 

 

• UPB (RO 131260 / 2014) Sistem mecatronic de oscilare 

verticală alternantă a centurii pelviene 

 

• INCD pentru Științe Biologice (RO 132135 / 2017) 

Biomaterial pe bază de colagen și lizat din unități de 

plachete umane expirate utilizabil ca suport (scaffold) 

pentru culturi celulare și inginerie tisulară cu aplicații 

biomedicale 
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Transferul tehnologic 

• Teoretic, toate invențiile protejate prin brevet au 

potențial economic, însă practic, lucrurile stau altfel. 

 

• T. Iclănzan: „Exisă o literatură oficială de specialitate 

în care se vorbește triumfalist despre brevete, dar unii 

fac brevete doar ca să le pună ca diplome pe perete 

[…] Problema este dacă produc bani.” 

 

Sursa: http://cursdeguvernare.ro/romania-inventatoare-brevetele-si- 

aplicarea-lor-cate-ajung-sa-produca-bani-cum-se-valorifica.html 
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Transferul tehnologic 

• T. Iclănzan: „Totul se constată în rezultatele slabe ale 

centrelor de transfer tehnologic (câte trec din 

proprietatea inventatorului în cea a unei firme care 

aplică brevetul) […] Dacă mă uit în urmă (la brevetele 

mele), vreo șapte sunt niște prostii pe care nu știu cum 

să le retrag. Așa gândeam atunci, cum gândesc acum, 

încă, mulți alții.” 

 

Sursa: http://cursdeguvernare.ro/romania-inventatoare-brevetele-si- 

aplicarea-lor-cate-ajung-sa-produca-bani-cum-se-valorifica.html 
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Rata de brevetabilitate 

În 2014 au fost examinate pe fond 572 de cereri de 

brevet de invenție (CBI) depuse de români şi străini.  

Dintre acestea: 

- în 326 s-a luat hotărârea de acordare a brevetului 

- în 239 de cazuri a fost respinsă cererea 

- în 7 situații cererea a fost retrasă (aici intră și cazurile 

firmelor străine care depun dosarul la OSIM pentru că 

inventatorul este român, dar apoi urmează calea de 

protejare europeană) 

 

Sursa: http://cursdeguvernare.ro/cum-se-plimba-brevetele-de-inventii-prin-economia-romaniei.html 
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2. Etapele brevetării unei idei 

Documentarea 

 

Se verifică ceea ce s-a brevetat în domeniul de studiu și 

se colectează informații pentru scrierea părții 

Introductive (Background) a brevetului 
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Surse de documentare 
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freepatentsonline.com             patents.google.com 

 

 

worldwide.espacenet.com          j-platpat.inpit.go.jp 

 

 

patentscope.wipo.int            depatisnet.dpma.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________ 

Adresele paginilor web sunt funcționale la 10.01.2019 

Nu suntem responsabili de modificarea lor ulterioară 

 

 

http://www.freepatentsonline.com/
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https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger


Surse de documentare 
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http://online.osim.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________ 

Adresele paginilor web sunt funcționale la 10.01.2019 

Nu suntem responsabili de modificarea lor ulterioară 

 

http://online.osim.ro/cgi-bin/invsearch8
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Contractul angajator-inventatori 

Constituie pentru OSIM o înțelegere necesară să redea 

drepturile și obligațiile fiecărei părți implicate (viitorul 

titular al brevetului vs. inventatori) 

 

Se semnează obligatoriu în momentul începerii oricărei 

cercetări (de exemplu: imediat după aprobarea 

finanțării unui grant) 
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Contractul angajator-inventatori 
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Cercetarea propriu-zisă 

Experimente de laborator 

 

Simulări pe calculator 

 

Încercarea unor biomateriale 

 

Caracterizarea unor probe 
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Pregătirea actelor 

Ce trimitem spre OSIM?  

 (opis conform formularului de cerere): 

 

 

 



13.1. Formular de cerere 
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Se poate descărca de AICI 

 

Arată astfel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________ 

Adresele paginilor web sunt funcționale la 10.01.2019 

Nu suntem responsabili de modificarea lor ulterioară 

 

http://osim.ro/formulare-pi/formulare-pentru-brevete-de-inventie/


13.1. Formular de cerere 
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Conține: 

i) numele solicitantului (viitorul titular al drepturilor) 

ii) titlul invenției 

iii) legea care stă la baza brevetării 

iv) proceduri ale OSIM solicitate de cel care depune 

cererea 

v) numele mandatarului autorizat pentru corespondență 

vi) opisul tuturor foilor ce se trimit spre OSIM 

vii) lista inventatorilor cu adresa de domiciliu și locul de 

muncă 



13.2. Descriere 
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Prezintă pe larg: 

i) despre ce este vorba în invenție (produs și/sau 

procedeu) 

ii) domeniul în care se aplică 

iii) ce s-a brevetat deja în acest domeniu de cercetare 

iv) metode de preparare și caracterizare utilizate 

v) dezavantajele pe care le au produsele deja brevetate 

vi) avantajul ideii noastre 

vii) lista de exemple (produse/procedee nou obținute) 



13.2. Descriere 
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13.2. Descriere 
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13.3. Revendicări 
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Prezintă pe larg fiecare exemplu (produs/procedeu nou) 

pentru care se cere protecție. 

 



13.5. Rezumat 
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Identic abstractului/rezumatului unui articol științific, 

prezintă succint ideea (produs/procedeu obținut), 

utilitatea lui, metodele de preparare și caracterizare 

folosite, precum și rezultatele obținute (numite 

exemple de realizare). 
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Pe o pagină, ce cuprinde titlul invenției și numele 

inventatorilor, se precizează foarte succint: 

 

i) specialitatea inventatorilor; 

ii) baza materială utilizată. 

13.7. Declarația privind circumstanțele în 

care a fost creată invenția 
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13.7. Declarația privind circumstanțele în 

care a fost creată invenția 
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Este parte integrantă a formularului de cerere (ultima 

pagină) 

13.8. Declarația privind desemnarea 

inventatorilor 
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Este copie a ordinului de plată 

13.10. Document referitor la plata taxelor 
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Este o descriere amplă a modului de lucru numită  

„SCURT RAPORT CU PRIVIRE LA MODUL DE REALIZARE 

A INVENȚIEI” 

 

Conține:  

- data de început și de final a studiului 

- experiența inventatorilor 

- sursa consumabilelor (eventual grant) și a aparaturii 

13.17. Anexa 1 
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13.17. Anexa 1 



Template US Patent 
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Se poate utiliza ca model și descărca de AICI 

 

(fișier .doc oferit ca suport) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________ 

Adresele paginilor web sunt funcționale la 10.01.2019 

Nu suntem responsabili de modificarea lor ulterioară 

 

http://patentfile.org/provisional-patent-template-basic-free4.doc


Listă de verificare 
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Model american. Se poate descărca de AICI 

 

(fișier .pdf oferit ca suport) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________ 

Adresele paginilor web sunt funcționale la 10.01.2019 

Nu suntem responsabili de modificarea lor ulterioară 

 

http://patentfile.org/wp-content/uploads/2012/03/Provisional-Patent-Filing-Checklist.pdf


2. Etapele brevetării unei idei 

Examinarea preliminară 

• OSIM verifică existența descrierii invenției, a 

revendicărilor și rezumatului, toate redactate în limba 

română. 

 

Publicarea cererii de brevet 

• Cererea pentru care s-a constituit depozitul 

reglementar se publică în BOPI (Buletinul Oficial de 

Proprietate Industrială al OSIM) după plata taxei 

aferente. 
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Examinarea de fond a cererii de brevet 

• Cererea de examinare poate fi formulată la data 

depozitului și trebuie însoțită de taxa pentru 

examinare. Durata este de 18 luni. Se verifică dacă: 

obiectul invenției este brevetabil; cererea este unitară; 

invenția satisface condițiile de brevetare. 

 

Publicarea hotărârii de acordare a brevetului 

• Hotărârile se publică în 30 de zile în BOPI, iar 

descrierea, revendicările și desenele se publică în cel 

mult 3 luni. 
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Opunerea publică 

• Orice persoană interesată poate să ceară OSIM 

revocarea totală sau parțială a hotărârii de acordare a 

brevetului, în șase luni de la publicarea ei în BOPI. 

 

Eliberarea brevetului 

• După expirarea termenului de opunere, OSIM 

eliberează brevetul. Taxa de eliberare se plătește de 

către titular împreună cu taxe anuale de menținere în 

vigoare, pentru perioada care s-a scurs de la data de 

depozit, până la data eliberării brevetului. 
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3. Titular vs. Inventator 
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Titularul brevetului 

 

• Poate fi același cu inventatorul 

• Poate fi angajatorul 

 

• Încasează întreaga/mare parte din vânzarea ideii 

• Se stabilește de la început conform legii 

• Suportă cheltuielile de brevetare 
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Lista inventatorilor 

 

• Sunt persoanele care au lucrat efectiv 

• Pot primi o parte din vânzarea ideii 

• Procentul fiecăruia se stabilește anterior 

• Sunt preferabil doar angajați ai universității în 

cazul granturilor de cercetare (altfel, trebuie 

semnat și un contract între UMFT și inventatori 

externi, în momentul începerii studiului) 

 

 



4. Costuri pentru brevetare 
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Brevet național: 

 

http://osim.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________ 

Adresele paginilor web sunt funcționale la 10.01.2019 

Nu suntem responsabili de modificarea lor ulterioară 

 

http://osim.ro/wp-content/uploads/Legislatie/Taxe-proprietate-industriala-valabile-incepand-cu-01-ianuarie-2019.pdf
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Brevet internațional: 

 

https://patentfile.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________ 

Adresele paginilor web sunt funcționale la 10.01.2019 

Nu suntem responsabili de modificarea lor ulterioară 

 

https://patentfile.org/howmuchdoesitcosttopatentanidea/


5. Saloane de prezentare 
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„Pro Invent” Cluj-Napoca 

 

 

 

 

 

 

„Traian Vuia” Timișoara 
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