


UNIVERSITATEA
„Alexandru Ioan Cuza” IAŞI 

Procedura de sistem privind : 
întocmirea  și aprobarea 

cererilor de brevet de 
invenţie  

Ediţia I-a 
Nr. de ex. 

 
Departamentul de Cercetare 
şi Managementul Proiectelor 

de cercetare 

Cod:  
U.A.I.C. - DCMP 

 

Revizia .......................... 
Nr. de ex.. ...................... 
 
 

Exemplar nr. ..................... 
 

 

Pagina 1 din 12 

1

 
I. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, 

VERIFICAREA ŞI APROBAREA EDIŢIEI SAU DUPĂ CAZ, A 
REVIZIEI ÎN CADRUL EDIŢIEI PROCEDURII DE SISTEM 

 
 Elemente privind responsabilii/ 

Operaţiunea 
Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 

 1 2 3 4 5 

1.1. Elaborat     

1.2. Verificat  

1.3. Aprobat     

 
II. SITUAŢIA EDIŢIILOR ŞI A REVIZIILOR ÎN CADRUL 

EDIŢIILOR PROCEDURII DE SISTEM 
 
 Ediţia sau, după caz, 

revizia 
în cadrul ediţiei 

Componenta 
revizuită 

Modalitatea reviziei 
Data de la care se aplică 
prevederile ediţiei sau 

reviziei ediţiei 
 1 2 3 4 

2.1. Ediţia I X X  

2.2. Revizia 1    

2.3. Revizia 2    
2.4. …    

 

 
III. LISTA CUPRINZÂND PERSOANELE LA CARE SE 

DIFUZEAZĂ EDIŢIA SAU, DUPĂ CAZ, REVIZIA DIN CADRUL 
EDIŢIEI PROCEDURII DE SISTEM 

 
Nr. 
Crt 

Scopul 
difuzării 

Ex. 
nr. 

Compartiment Funcţia Nume şi prenume 
Data 

primirii 
Semnătură 

0 1 2 3 4 5 6 7 

3.1 aplicare 1 
Departamentul de Cercetare și 
managementul proiectelor de 

Cercetare 
Șef Departament Felice Elena   

3.2 aplicare 2 Direcţia General Administrativă 
Director General 

Administrativ 
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3.3 aplicare 3 Facultatea de Biologie     
3.4 aplicare 4 Facultatea de Chimie     

3.5 
 

aplicare 
5 Facultatea de Drept     

3.6 
 

aplicare 
6 FEAA     

3.7 
 

aplicare 
7 

Facultatea de Educaţie Fizică şi 
Sport 

    

3.8 aplicare 8 Facultatea de Fizică     

3.9 
 

aplicare 
9 Facultatea de Filosofie     

3.10 
 

aplicare 
10 

Facultatea de Geografie şi 
Geologie 

    

3.11 aplicare 11 Facultatea de Istorie     

3.12 aplicare 12 Facultatea de Informatică     

3.13 
 
 

aplicare 
13 Facultatea de Litere     

3.14 
 

aplicare 
14 Facultatea de Matematică     

3.15 
 

aplicare 
15 

Facultatea de Psihologie şi 
Ştinţe ale Educaţie 

    

3.16 aplicare 16 
Facultatea de Teologie 

Ortodoxă 
    

3.17 aplicare 17 
Facultatea de Teologie 

Romano-Catolică 
    

3.18 aplicare 18 Direcţia Financiar Contabilă 
Director Financiar 

Contabil 
   

3.19 aplicare 19 Serviciul Achiziţii Publice Șef serviciu    
3.20 aplicare 20 Biroul Control Intern Admin. Fin.    
3.21 aplicare 21 Centrul de Studii Europene Director Centru    
3.22 aplicare 22 Oficiul juridic Consilier juridic    

3.23 aplicare 23 
Dep. Manag. Proiecte – 

Fonduri Structurale 
Şef Departament    

3.24 aplicare 24 Serviciul Asigurarea Calităţii Admin. Fin.    
3.25 aplicare 25 Departament Domeniu Ştiinţe Secretar    

3.26 aplicare 26 
Departament Domeniu Socio 

Uman 
Secretar    

3.27 
Informare şi 

aplicare 
27 Compartimentul Audit Şef compartiment    

3.28 aplicare 28 D.R.U 
Compartiment Personal 

 
   

3.29 arhivare 42      

3.30 alte scopuri 43  
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IV. SCOPUL PROCEDURII 
4.1 Prezenta  procedură stabileşte pașii procedurali (demersurile) ce trebuie urmați de către un 
inventator individual sau un grup de inventatori având calitatea de salariat/salariați a(i) UAIC sau 
având o formă contractuală cu UAIC pentru depunerea unei CBI în vederea acordării brevetului de 
invenție de către Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci sau alte instituții emitente. Drepturile asupra 
unei invenții sunt recunoscute și apărate pe teritoriul României. 

Prin această procedură se urmărește stabilirea modalităților optime pentru: 
- identificarea și gestiunea rezultatelor cercetării cu caracter inovativ,  
- protecția drepturilor intelectuale și  
- exploatarea rezultatelor 

având ca scop final obținerea de beneficii pentru universitate prin valorificarea acestora. 
 
4.2. Brevetul de invenție emis de OSIM sau alte instituții emitente, ca rezultat final a unei cercetări, se 
înregistrează în Contabilitatea UAIC, ca activ necorporal. 
4.3. Toată documentația care a stat la baza dobândirii brevetului de invenție se arhivează la 
Departamentul de Cercetare și Managementul Proiectelor. 
  

V. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII DE SISTEM 
 

5.1. Procedura se aplică pentru invenţiile care au rezultat în baza:  
- Legii nr.64/1991 privind brevetele de invenție, republicată; 
- Legii nr.83/2014 privind invențiile de serviciu, sau  
5.2. Procedura se adresează:  
 Inventatorilor care au calitatea de salariați ai Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din 
Iaşi, în condițiile stipulate de legea nr.83/2014  
 Inventatorilor implicați în activitatea de cercetare - dezvoltare și inovare din UAIC, 
chiar dacă aceștia nu sunt salariați ai universității (de exemplu: doctorand, postdoctorand, 
alții), în condițiile în care aceştia au un contract de cercetare în cadrul unui grant cu finanţare 
(parțială sau totală) publică.  
5.3. Lista compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale activităţii 

procedurate: 
-  Biroul Executiv al Consiliului de Administrație 
-  Direcţia Financiar - Contabilă 
-  Departamentul de Cercetare şi Managementul Proiectelor de Cercetare 
-  Direcția Resurse Umane 
-  Oficiul Juridic 
-  Facultate/ Departament de cercetare 
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VI. Identificarea și gestiunea rezultatelor cercetării cu caracter inovativ 
 

Activități Persoane 
implicate 

Compartimente implicate Responsabilități Formulare 

Activitate științifică AS  
AS 1. Obținerea unei soluții 
tehnice inventive în cadrul 
unor activități de CDI 
derulate în UAIC – invenție 
de serviciu. 

Inventatori  Facultate/ Departament 
de cercetare 

Salariatul care creează o invenție 
are obligația să comunice de îndată 
angajatorului prezentarea invenției, 
în care să descrie soluția problemei 
rezolvate cu date suficient de clare 
pentru a defini invenția și condițiile 
în care invenția a fost creată.  
[Legea nr. 83/2014, art. 4(2)] 

Anexa 1- 
Referat pentru  
înștiințare 
BECA 
 

AS 2. Analiza soluției tehnice 
- evaluare preliminară  

Specialiști în 
domeniu: 
- Conducător 
ştiinţific 

- Decan 
- Manager de 

proiect 

Facultate Verificarea celor 3 condiţii pentru ca 
soluția tehnică să devină brevetabilă:  

a.1. noutatea,  
a.2 să implice o activitate inventivă 
a.3 să fie susceptibilă de aplicare 
industrial. 

Anexa 2 
Proces-verbal 
evaluare a invenţiei 
 

AS 3. Analiza soluției tehnice 
- încadrarea invenției în 
categoria invențiilor de serviciu  

Angajatorul: 
 

Oficiul Juridic 
DRU 
Consiliul Facultății 
BECA 

Verificarea condițiilor în care s-a 
realizat invenția. 
În termen de 4 luni de la primirea 
comunicării, UAIC înștiințează  
inventatorul salariat asupra 

Anexa 2 
Proces-verbal 
evaluare a invenţiei 
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Activități Persoane 
implicate 

Compartimente implicate Responsabilități Formulare 

încadrării invenției.  
[Legea nr. 83/2014, art. 4(3)] 

AS 4. Revendicarea soluției 
tehnice, conform Legea nr. 
83/2014, art. 4(2), 4(3) si 4(4) 

Angajatorul: 
 

Oficiul Juridic 
DRU 
Consiliul Facultății 
BECA 

În termen de 4 luni de la primirea 
comunicării, UAIC înștiințează  
inventatorul salariat dacă revendică 
dreptul asupra invenției. [Legea nr. 
83/2014, art. 4(2) si (3)] 

Anexa 3 Înştiinţare 
de revendicare a 
invenţiei 
Anexa 4  

AS 5. Analiza soluției tehnice 
– dacă soluția este invenție de 
serviciu, alegerea tipului de  
invenției de serviciu: 

a) Misiune inventivă  
[L. 83/2014, art.3(1 a)] 

b) Invenție CIM 
[L. 83/2014, art.3(1 b)] 

c) Invenție liberă  
[L. 83/2014, art.5.4)] 

d)    Invenție CIM ca rezultat al 
contract de cercetare (e.g. 
proiect din PN III, POC, altele) 

Angajatorul: 
 

Oficiul Juridic 
DRU 
Consiliul Facultății 
BECA 

Verificarea condițiilor în care s-a 
realizat invenția. 

Anexa 2 
Proces-verbal 
evaluare a invenţiei 

 

AS 6. Analiza soluției tehnice 
– stabilirea domeniul 
tehnologic [L. 83/2014, art.3(2)] 

 

Inventatori  Facultate Stabilirea domeniului tehnologic Anexa 2 
Proces-verbal 
evaluare a invenţiei 

 

AS 7. Depunerea CBI la OSIM UAIC cu Inventatorii, DCMP Întocmirea pachetului de Anexa 5 – 
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Activități Persoane 
implicate 

Compartimente implicate Responsabilități Formulare 

suportul 
inventatorilor 

documente aferente CBI Descrierea unei 
inventii 

Activități de management   
AM 1. Monitorizarea CBI pe 
perioada de derulare a 
procedurilor  de obținerea a 
protecției la OSIM 

DCMP, 
inventatorii 

DCMP, inventatorii, DFC - Plata taxelor pentru procedurile 
legale de protecție a invențiilor, 
conform reglementărilor legale 
(Legea nr.381/2005) 

- Înștiințarea inventatorilor în 
legătură cu notificările 
transmise de OSIM și 
transmiterea  documentelor 
solicitate în notificare. 

 

AM 2. Încetarea procedurilor  
de protecție de către 
universitatea, cu cedarea 
drepturilor inventatorului          

BECA BECA 
Oficiul Juridic 

- Universitatea poate decide 
încetarea procedurilor de 
protecţie, caz în care se 
înştiinţează inventatorul şi 
OSIM; 

- În această situaţie, se cedează 
toate drepturi de proprietate 
inventatorului, pentru ca acesta 
să continue procedurile de 
protecţie dacă doreşte. 

 

AM 3. Valorificarea invenției Comisie DFC,   
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Activități Persoane 
implicate 

Compartimente implicate Responsabilități Formulare 

formata cel 
puțin din 
inventatori, 
economist, 
jurist 
 

BECA 

AM 4. Remunerare a 
activităților de inovare [L. 
83/2014, art.6] 

Angajatorul DRU, BECA Stabilirea criteriilor privind 
remunerația 

- AA la CIM 
- premiere 
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VII. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ (REGLEMENTĂRI 

LEGISLATIVE APLICABILE ACTIVITĂŢII PROCEDURALE) 
 

7.1. Principalele reglementări legale care stau la baza elaborării procedurii sunt:  
 Legea nr. 64/1991 – privind brevetele de invenţie – republicată 
 Hotărâre de Guvern nr. 547/2008 - pentru aprobarea Regulamentului de 

aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie 
 Legea nr. 83/2014 – privind invenţiile de serviciu 
 Ordonanţă 57/2002 – privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, cu 

modificările și complementările ulterioare 
 Ordin de Guvern nr. 112/2008 - pentru aprobarea Instrucţiunilor privind 

depunerea cererilor de brevet de invenţie prin mijloace electronice 
 Reglementări interne: Contract colectiv de muncă, CIM 

 
  

VIII. DEFINIŢII  ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI 
ÎN PROCEDURA DE SISTEM 

 
8.1 Definitii ale termenilor 
Nr. 
crt. 

Termenul Definitia si/sau, daca este cazul, actul care defineste 
termenul 

1. Procedura  de sistem Prezentarea formalizata, in scris, a tuturor pasilor ce trebuie urmati, a 
metodelor de lucru stabilite si a regulilor de aplicat in vederea realizarii 
activitatii, cu privire la aspectul procesual 

2. Editie a unei proceduri de 
sistem 

Forma initiala sau actualizata, dupa caz, a unei proceduri de sistem, 
aprobata si difuzata 

3. Revizia in cadrul unei editii Actiunile de modificare, adaugare, suprimare sau altele asemenea, dupa 
caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei editii a procedurii de 
sistem, actiuni care au fost aprobate si difuzate 

 
8.2 Abrevieri ale termenilor 
 
Nr. 
crt. 

Abrevierea Termenul abreviat 

1. P.O Procedura  operaţională 
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2. P.S. Procedură de sistem 
3. E Elaborare
4. V Verificare 
5. A Aprobare 
6. Ap. Aplicare 
7. Ah. Arhivare 
8. S.R.U Serviciul Resurse Umane 
9. C.P Compartimentul Personal 
10. OMECI Ordinul Ministrului Educaţiei Cercetării şi  Inovării 
11. HG Hotarare Guvern 
12. L Lege 
13. OSIM Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci 
14. CIM Contract individual de muncă 
15. CBI Cerere de brevet de invenție
 

IX. DESCRIEREA PROCEDURII DE SISTEM 
 

9.1. Definiții 
 
9.1.1. Conform legislaţiei în vigoare, invenţia brevetabilă are ca obiect un produs, un 
procedeu şi/sau metodă, precum şi grupuri de invenţii, în toate domeniile tehnologice, cu 
condiţia ca aceasta să fie nouă, să implice o activitate inventivă şi să fie susceptibilă de 
aplicare industrial. [Legea nr. 64/1991, art. 6(1)] 
9.1.2. O invenţie este nouă dacă nu este cuprinsă în stadiul tehnicii. Stadiul tehnicii 
cuprinde toate cunoştinţele care au devenit accesibile publicului printr-o descriere scrisă sau 
orală, prin folosire sau în orice alt mod, până la data depozitului cererii de brevet de invenţie. 
[Legea nr. 64/1991, art. 9(1)(2)] 
9.1.3. O invenţie este considerată ca implicând o activitate inventivă dacă, pentru o 
persoană de specialitate, ea nu rezultă în mod evident din cunoştinţele cuprinse în stadiul 
tehnicii. [Legea nr. 64/1991, art. 11(1)] 
9.1.4. O invenţie este considerată ca fiind susceptibilă de aplicare industrială dacă 
obiectul său poate fi fabricat sau utilizat într-un domeniu industrial, inclusiv în agricultură. 
[Legea nr. 64/1991, art. 12(1)] 
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X Dreptul de revendicare 
I. Invenţii de serviciu 

     10.1. Conform legii 83/2014, articolul 3 invenţiile de serviciu sunt acelea care: 

a) au rezultat din exercitarea atribuţiilor de serviciu ale inventatorului, încredinţate în mod 

expres în cadrul contractului individual de muncă şi în fişa postului sau stabilite prin alte acte 

obligatorii pentru inventator, care prevăd o misiune inventivă; 

b) s-au obţinut, pe durata contractului individual de muncă, precum şi pe o perioadă de 

maximum 2 ani de la încetarea acestuia, după caz, prin cunoaşterea sau utilizarea experienţei 

angajatorului prin folosirea mijloacelor materiale ale angajatorului, ca urmare a pregătirii şi 

formării profesionale dobândite de inventatorul salariat prin grija şi pe cheltuiala 

angajatorului ori prin utilizarea unor informaţii rezultate din activitatea angajatorului sau 

puse la dispoziţie de acesta.” 
10.2. Conform art. 4, al. 2 din Legea 83/2014, salariatul inventator este obligat să comunice 
de îndată angajatorului prezentarea invenţiei, în care să descrie soluţia problemei rezolvate 
cu date suficient de clare pentru a defini invenţia şi condiţiile în care invenţia a fost creată. 
10.3.Conform legii 83/2014, articolul 4, privind invenţiile de serviciu angajatorul are 
competenţa de a decide cu privire la încadrarea sau nu a unei invenţii realizate de către un 
salariat în categoria invenţiilor de serviciu şi cu privire la tipul de invenţie de serviciu, în 
raport cu prevederile legale din articolul 3 al legii 83/2014. 
10.4. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” va înştiinţa inventatorul asupra încadrării 
invenţiei în categoria invenţiilor de serviciu şi dacă revendică dreptul asupra acesteia într-o 
perioadă de maxim 4 luni de la data înregistrării documentului de informare asupra realizării 
unei invenţii depusă de către inventator [Legea 83/2014, art.4(3)] 
10.5. Inventatorul poate contesta modul de încadrare a invenţiei sale de către angajator, la 
instanţa judecătorească competentă, potrivit dreptului comun, în termen de 4 luni [Legea 
83/2014, art.4(4)]. 
10.6. Inventatorul are obligația de a păstra secretul tehnic al invenției sale în afara instituției. 
Dacă instituția si-a exprimat dreptul de preemțiune asupra invenției, inventatorul nu are 
dreptul să publice informațiile în literatura de specialitate  [Legea 83/2014, art. 10].  
10.7. Instituția are obligația să transmită în scris inventatorului exprimarea dreptului de 
preemțiune asupra invenție în maxim patru luni de la informarea privind realizarea invenției, 
conform legii în vigoare. 
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I. Pentru non-salariați (drd., postdoc, alte persoane care nu au CIM laUAIC) 
10.8. Inventatorii care nu se încadrează la art.3 din Legea 83/2014, conform art 5 din aceeaşi 
lege, deţin dreptul de proprietate asupra soluţiei tehnice create de aceştia, în condiţiile 
prevăzute de Legea 64/1991 privind brevetele de invenţie, republicată, cu modificările 
ulterioare. 
10.9. Dacă inventatorul doreşte să cedeze dreptul de proprietate universităţii, este necesară 
semnarea unui contract de cesiune între inventator (cedent) şi universitate (cesionar) (Anexa 
6). 
 
10.10. Toate invențiile declarate vor fi analizate de o comisie de specialiști în domeniul 
tehnologic al soluției tehnice propuse, stabilită de către Consiliul de administrație al 
universității. 
10.11. Conform legii în vigoare inventatorii au dreptul să fie informați referitor la toate 
deciziile instituției privind invențiile lor. 
10.12. Dreptul de autor al inventatorilor este imuabil și protejat prin Legea nr. 8/1996 a 
dreptului de autor cu modificările ulterioare. 
10.13 Inventatorii au dreptul să ceară universității încheierea unui contract de licență 
neexclusivă asupra invenției a cărei titulară este instituția, prin care inventatorii pot utiliza 
soluția tehnică pentru a-și continua cercetarea sau în scop didactic [Legea 83/2014, art. 12] 
 

 
XI. Lista de anexe 

 
Anexa 1. Referat pentru înştiinţare BECA 
 
Anexa 2. Înştiinţare de revendicare a invenţiei 
  
Anexa 3. Deviz de cheltuieli 
 
Anexa 4. Refuz de revendicare inventie 
 
Anexa 5. Redactarea descrierii invenţiei  
 
Anexa 6. Contract de cesiune 
 
Anexa 7. Acord de colaborare cu misiune inventivă 
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XII. CUPRINS 
      

Numarul 
componentei in 

cadrul procedurii de 
sistem 

Denumirea componentei din cadrul procedurii de sistem Pagina 

 Coperta  
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei 

sau, dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii de sistem 
1 

2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii de 
sistem 

1

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa 
caz, revizia din cadrul editiei procedurii de sistem 

1 

4. Scopul procedurii de sistem 3 
5. Domeniul de aplicare a procedurii de sistem 3 
6 Identificarea și gestiunea rezultatelor cercetării cu caracter 

inovativ 
4 

7. Documentele de referinta (reglementari) aplicabile activitatii 
procedurate 

8

8. Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura de sistem 8 
9 Descrierea procedurii de sistem 9 
10 Dreptul de revendicare 10 
11 Lista de anexe 11
12 Cuprins 12 

 
 













1 

 

Anexa nr. 3 

FACULTATEA/DEPARTAMENTUL……………………………. 

          

Se aprobă 

RECTOR,  

Prof.univ.dr.Tudorel TOADER 

 

 

     DEVIZ DE CHELTUIELI  

efectuate pentru realizarea rezultatului relevant1 al cercetării în proiectul  

cu titlul  .............................. 

 
 _______________________  

NR. 
CRT. 

TIPUL CHELTUIELILOR SUMA 
(lei) 

1. 
Cheltuieli cu personalul  (inclusiv taxele de 
angajator)2 

 

2. Cheltuieli cu logistica 
 

2.1 Cheltuieli de capital  

2.2 Cheltuieli privind stocurile  

2.3 Cheltuieli cu servicii executate de terti  

3. 
Cheltuieli de deplasare (transport, cazare, 
diurna, taxe, asigurari de sanatate, taxe de viza) 

 

 TOTAL  

 
Categoriile de cheltuieli se definesc conform HG. nr. 134 din 16 februarie 2011, pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de 
cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanţate de la bugetul de stat. 
 
 
Întocmit 
Director de proiect/ Inventatori,      
--------------------------------- 
 
Avizat, 
Director Finaciar –Contabil,   Rector, 
----------------------------------   ......................................... 
 
 
 

                                                           
1 Brevete, cărți, documentații, studii, lucrări, planuri, scheme, altele asemenea cf.art.74 din OG 57/2002. 

 




























