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Anexa 1
Referat pentru înştiinţare BECA

Nr............din ....................
(numărul de înregistrare al documentului )

Domnule Rector,
Subsemnatul/subsemnaţii
În conformitate cu prevederile *Legii Nr. 64/1991 şi al **Legii nr. 83/2014 art. 4 al. 2,
vă informez/ vă informăm că în calitate de inventator(i) am realizat o invenţie cu titlul:
………………………………………………………………………………………………………………………… .
Problema

identificată

iniţial

este:………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… .
Soluţia propusă pentru rezolvarea problemei este…………………………………………………….
…….………………………………………………………………………..……………………………………… .
Invenţia a fost realizată în următoarele condiţii: ...................................

Domeniul tehnologic în care se încadrează problema este ……………
………………………………………………………………………………………………………………………

Potrivit prevederilor **Legii nr. 83 din 2014, art.4 al.3 şi al Legii Nr.64 din 1991, vă
rugăm să decideţi dacă Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi îşi manifestă
dreptul de preemţiune asupra acestei invenţii.
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În caz contrar, solicităm eliberarea unui document de renunţare

pentru

a putea

completată

conform

valorifica în nume propriu invenţia cu titlul de mai sus.
Pentru

evaluarea

invenţiei,

anexez

descrierea

acesteia,

„Regulamentului de aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie (H.G.
547/18.06.2008)” conţinând …… pagini scrise şi …… pagini cu …... desene.

Inventator(i)

Îndrumător ştiinţific 1

Director de proiect 2

Data:

Data:

Data:

Semnătura:

Semnătura:

Semnătura:

Decan
Data:
Semnătura:

Dacă inventatorul/grupul de inventatori este/sunt studenţi (licenţă, master, doctorat) îndrumătorul ştiinţific are
obligaţia de a verifica dacă invenţia îndeplineşte criteriile stabilite de legea în vigoare.
2
Dacă invenţia fost realizată în cadrul unui proiect de cercetare cu finanţare publică, atunci managerul de proiect
are obligaţia de a verifica dacă invenţia îndeplineşte criteriile stabilite de legea în vigoare.
1
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*Extras din Legea 64/2014 privind brevetele de invenţie.
Art. 6
(1) Un brevet poate fi acordat pentru orice invenţie având ca obiect un produs sau un procedeu, în toate
domeniile tehnologice, cu condiţia ca aceasta să fie nouă, să implice o activitate inventivă şi să fie
susceptibilă de aplicare industrială.
(2) Invenţiile din domeniul biotehnologiei sunt brevetabile dacă se referă la:
a) un material biologic care este izolat din mediul natural sau este produs prin orice procedeu tehnic, chiar
dacă înainte se producea în natură;
b) plante sau animale, dacă posibilitatea tehnică de realizare a invenţiei nu se limitează la un anumit soi
de plante sau la o anumită rasă de animale;
c) un procedeu microbiologic sau la un alt procedeu tehnic ori un produs, altul decât un soi de plante sau o
rasă de animale, obţinut prin acest procedeu;
d) un element izolat al corpului uman sau altfel produs printr-un procedeu tehnic, inclusiv secvenţa sau
secvenţa parţială a unei gene, chiar dacă structura acelui element este identică cu structura unui element
natural.
Art. 7
(1) Nu sunt considerate invenţii, în sensul art. 6, în special:
a) descoperirile, teoriile ştiinţifice şi metodele matematice;
b) creaţiile estetice;
c) planurile, principiile şi metodele în exercitarea de activităţi mentale, în materie de jocuri sau în
domeniul activităţilor economice, şi nici programele de calculator;
d) prezentările de informaţii.
(2) Prevederile alin. (1) nu exclud brevetabilitatea obiectelor sau activităţilor prevăzute în acest alineat
decât în măsura în care cererea de brevet de invenţie ori brevetul de invenţie se referă la astfel de obiecte
sau activităţi considerate în sine.
**Extras din Legea 83/2014 privind invenţiile de serviciu.
Art. 4
(1) 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 invenţiei de serviciu, în raport de
situaţiile prevăzute la art. 3 alin. (1).
(2) Salariatul care creează o invenţie are obligaţia 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.
(3) În absenţa unui termen mai lung prevăzut în regulamentul intern al angajatorului, în termen de 4 luni
de la primirea comunicării prevăzută la alin. (2), angajatorul înştiinţează inventatorul salariat asupra
încadrării invenţiei în categoria invenţiilor de serviciu şi dacă revendică dreptul asupra acesteia. (4)
Inventatorul poate contestă modul de încadrare a invenţiei sale de către angajator, la instanţa
judecătorească competentă, potrivit dreptului comun, în termen de 4 luni.
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Anexa 2
Nr............din ....................

(numărul de înregistrare al documentului la emitent)

ÎNŞTIINŢARE DE REVENDICARE A INVENŢIEI
Către,
Inventator(i)…………………………………………….
………………………………………………………..,
Conform legislaţiei în vigoare (Legea 83/2014 şi Legea 64/1991) şi a raportului de
evaluare realizat de membrii comisiei:
1.

……………………………………………………,

Specialist

……………………….,

în

domeniul

Facultatea/Departamentul

…………………………………………………………….,
2.

……………………………………………………,

Specialist

……………………….,

în

domeniul

Facultatea/Departamentul

…………………………………………………………….
3.

……………………………………………………,

Specialist

……………………….,

în

domeniul

Facultatea/Departamentul

…………………………………………………………….
vă înştiinţăm că lucrarea cu titlul ………………………………………………………se
încadrează

în

categoria

invenţiilor

de

serviciu,

în

domeniul

tehnologic

……………………………………………………………………
În raport cu prevederile legale, vă informăm că Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”
din Iaşi revendică dreptul asupra invenţiei de serviciu şi că în cel mai scurt timp vom se va
demara procedura de înregistrare a Cererii de Brevet de Invenţie la Oficiul de Stat pentru
Invenţii şi Mărci în vederea obţinerii Brevetului de Invenţie.
Pe parcursul demarării procedurilor de obţinere a protecţiei veţi fi informat de stadiul
procesului, inclusiv în situația în care Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi decide să
stopeze acţiunea de obţinere a brevetului de invenţie.

Bulevardul Carol I nr.11 / 700506 - Iaşi, ROMANIA
Tel. : + 40 232 201010; fax + 40 232 201201;
e-mail rectorat@uaic.ro; http://www.uaic.ro

R E C T O R AT
La cererea angajatorului, inventatorul va acorda acestuia asistenţă pentru obţinerea
protecţiei şi a valorificării invenţiei.
Inventatorul are obligaţia de a nu divulga sau publica invenţia fără acordul scris al
angajatorului. Obligaţia de a nu divulga sau publica o are şi angajatorul, precum şi persoanele,
altele decât inventatorul care, prin natura atribuţiilor de serviciu, au luat cunoştinţă de
existenţa invenţiei.
Pentru invenţiile rezultate în urma unor activităţi de cercetare-dezvoltare sau didactice
desfăşurate, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi acordă inventatorului, la cerere, cu
titlu gratuit, dreptul de exploatare a invenţiei în domeniul său de activitate didactică şi de
cercetare, în baza unui contract de licenţă neexclusivă, chiar dacă inventatorul nu mai este
salariat.

RECTOR/Ordonator de credite,
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Anexa 3
Nr............din ....................

(numărul de înregistrare al documentului la emitent)

ÎNŞTIINŢARE DE REFUZ A REVENDICĂRII INVENŢIEI DE SERVICIU

Către,
Inventator(i) ……………
…………………………………………..…………………………………………..,
În urma analizei documentelor referitoare la realizarea invenției cu titlul
…………………………………………………………………………………………………
………………………. vă înştiinţăm că:
NU se încadrează în categoria invenţiilor de serviciu.
se încadrează în categoria invenţiilor de serviciu, dar Universitatea “Alexandru Ioan
Cuza” din Iaşi nu doreşte să revendice dreptul asupra invenţiei de serviciu şi nu va
demara procedura de înregistrare a Cererii de Brevet de Invenţie la Oficiul de Stat pentru
Invenţii şi Mărci în vederea obţinerii Brevetului de Invenţie.
Rector/Ordonator de credite,

Anexa nr. 3
FACULTATEA/DEPARTAMENTUL…………………………….
Se aprobă
RECTOR,

DEVIZ DE CHELTUIELI
efectuate pentru realizarea invenției cu titlul ..............................
_______________________
TIPUL CHELTUIELILOR

NR.
CRT.
1.

Cheltuieli cu personalul
angajator) 1

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)

SUMA
(lei)

(inclusiv taxele de

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,
----------------------------------
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Informații suplimentare:
Acest deviz trebuie completat de către toți autorii/inventorii, indiferent de afilierea
instituțională.
1. Cheltuieli cu personalul
Inventatorul salariat cu sprijinul Direcției resurse umane determină valoarea cheltuielilor
de personal pentru perioada în care s-a realizat brevetul .............;
2. Cheltuieli cu logistica
2.1. Cheltuieli de capital
2.1.1. Imobilizări corporale: dotări, echipamente, mobilier, calculatoare și accesorii și altele
asemenea, conform legii;
2.1.1. Imobilizări necorporale: programe de calculator, licențe, brevete și altele asemenea,
conform legii.
2.2. Cheltuieli privind stocurile
2.2.1. materii prime;
2.2.2. materiale consumabile, inclusiv materiale auxiliare, combustibili utilizaţi direct în
cadrul proiectului, piese de schimb, seminţe şi materiale de plantat sau furaje;
2.2.3. obiecte de inventar;
2.2.4. materiale nestocate;
2.2.5. energia şi apa utilizate în mod direct în cadrul proiectului;
2.2.6. organisme vii, plante sau animale.
2.3. Cheltuieli cu servicii executate de terti
2.3.1. întreţinerea şi reparaţiile, incluzând amenajarea spaţiilor;
2.3.2. redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii utilizate în mod direct în cadrul proiectului,
incluzând închirierea de spaţii pentru organizarea de manifestări ştiinţifice şi închirierea de
echipamente, aparatură sau autovehicule necesare proiectului;
2.3.3. transportul de bunuri;
2.3.4. cheltuieli poştale şi pentru telecomunicaţii utilizate în mod direct în cadrul proiectului;
2.3.5. cheltuieli de audit financiar aferente proiectului;
2.3.6. cheltuieli de acces la arhive, biblioteci, publicaţii, baze de date şi alte surse de
informare;
2.3.7. cheltuieli de publicare;
2.3.8. servicii pentru teste, analize, măsurători şi altele asemenea;
2.3.9. servicii informatice;
2.3.10. servicii de expertiză, evaluare, asistenţă tehnică;
2.3.11. servicii de întreţinere a echipamentelor utilizate în cadrul proiectului;
2.3.12. cheltuieli de protocol, exclusiv pentru organizarea de manifestări ştiinţifice prevăzute
în contractul de finanţare şi în limitele prevăzute în contract;
2.3.13. servicii de multiplicare;
2.3.14. servicii de traducere şi interpretare;
2

2.3.15. alte servicii necesare proiectului, prevăzute în contractul de finanţare.
3. Cheltuieli de deplasare
3.1. transport;
3.2. cazare;
3.3. diurnă;
3.4. taxe de participare la manifestări ştiinţifice şi altele asemenea;
3.5. asigurări de sănătate pentru deplasările în străinătate;
3.7. taxe de viză şi altele asemenea.
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Ghid pentru tehnoredactarea descrierii unei
invenţiei
I.Condiţii generale
Acest ghid a fost realizat pe baza legislaţiei în vigoare privind brevetele de
invenţie şi a ghidului de scriere şi înregistrare a cererilor de brevete de invenţie
prezentat pe site-ul Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci Bucureşti. Prezenta
lucrare cuprinde informaţii extrase din „Legea nr. 64/1991 privind brevetele de
invenţie” şi a „Regulamentului de aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de
invenţie (H.G. 547/18.06.2008)”.
Informaţiile prezentate cuprind:
 condiţiile de formă şi de fond privind redactarea unei descrieri de invenţie;
 criteriile de analiză a descrierii unei invenţii de către Oficiul de Stat pentru
Invenţii şi Mărci Bucureşti.

II. Depunerea cererii de brevet de invenţie
Procedura de depunere a unei cereri de brevet de invenţie conţine două etape:
una internă ce se desfăşoară în cadrul Universităţii” Alexandru Ioan Cuza” şi una
externă care se va desfăşura în cadrul Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci
Bucureşti.
În cadrul procedurii interne se urmăreşte stabilirea tipului invenţiei, domeniul
tehnologic în care se încadrează, aplicabilitatea practică a acesteia, stabilirea
revendicărilor şi dreptul de proprietate precum şi pregătirea documentaţiei care
urmează să fie depusă la OSIM 1.
În cadrul procedurii interne rezultă următorele tipuri de documente:
-

Document de informare angajator asupra realizăriiunei invenţii
(inventator(i))

-

Descriere a invenţiei (inventator(i)- semnate pe fiecare pagină) care va
conţine:

1

Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci Bucureşti.

1

•

Rezumatul invenţiei

•

Descrierea invenţiei

•

Revendicări

•

Desene/schiţe sau formule de compoziţii chimice dacă este cazul

-

Raport de evaluare a invenţiei (Referent evaluator)

-

Revendicări ale invenţiei de serviciu sau refuzul de revendicare din
partea angajatorului (UAIC)

Dacă se decide că invenţia are aplicabilitate tehnologică şi că reprezintă o
noutate în stadiul tehnicii, atunci se demarează procedura de depunere şi înregistrare
a cererii de brevet de invenţie la OSIM. Solicitantul cererii de brevet va trebui să
depună la OSIM următoarele documente:
1. Rezumatul invenţiei
2. Descrierea invenţiei
3. Revendicări
4. Desene/schiţe sau formule de compoziţii chimice dacă este cazul Declaraţie
privind noutatea invenţiei
5. Contract de Cesiune 2 – dacă este cazul
6. Copie a Contractului de Cercetare şi după documentul cu colectivul de cercetare,
autorii fiind necesar să fie membri în colectivul de cercetare - dacă este cazul
7. Referat de plată a taxelor de înregistrare, publicare, examinare din contractul
de cercetare nr. ...,
8. Declaraţie privind procentele de participare la realizarea invenţiei
9. O copie după cartea de identitate/buletinul de identitate pentru fiecare
inventator şi/sau solicitant de cerere de brevet de invenţie
Ordinea aranjării documentaţiei este 2, 3, 4, 1, 5, 6 (/7; 8; 9), 10.
În urma analizării documentelor şi a aplicabilităţii invenţiei de către comisia de
la OSIM, se va publica rezumatul descrierii invenţiei împreună cu o reprezentare
grafică (dacă este cazul) aleasă de inventator.

Dacă invenţia este rezultatul activităţii de cercetare desfăşurate în cadrul unui proiect, atunci nu este nevoie
de Contract de cesiune.

2
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III. Invenţia brevetabilă
Conform legislaţiei în vigoare, invenţia brevetabilă este orice obiect, un
produs sau un procedeu, 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)]
Aşadar o invenţie reprezintă o soluţie propusă să rezolve o problemă identificată.
Brevetele de invenţie se acordă numai invenţiilor care se adresează unor probleme
dintr-un domeniu tehnologic indiferent de ramura de aplicabilitate a acestuia.
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)].

IV. Tipuri de invenţie
Conform Regulamentului de aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de
invenţie (H.G. 547/18.06.2008) şi a Legii 64/1991, invenţiile de serviciu brevetabile se
pot clasifica după cum urmează:
1. produse,
2. metode,
3. procedee .
1. Produsele sunt invenţii, cu caracteristici determinate, definite tehnic prin
părţile sale constructive şi, după caz, constitutive, prin elementele de legătură dintre
acestea, prin forma sa constructivă sau a părţilor constitutive, prin materialele din care
este realizat, prin relaţiile constructive, de poziţie şi funcţionare dintre părţile
constitutive sau prin rolul funcţional al acestora.
Invenţiile considerate produse sunt următoarele:
- oricare tip de dispozitive, instalaţii, echipamente, maşini – unelte, aparate sau
ansambluri de aparate care funcţionează împreună sau care se referă la mijloace de
lucru pentru realizarea unui procedeu de fabricaţie ori de lucru;
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- oricare tip de circuite electrice, pneumatice sau hidraulice, sau părţi de circuite care
aduc o îmbunătăţire echipamentului;
- un calculator programat, o reţea de calculatoare programate sau de alte aparate,
iar procedeul poate fi realizat cu ajutorul unui astfel de calculator, al unei reţele de
calculatoare ori de aparate prin executarea unuia sau a mai multor programe de
calculator.
- în cazul în care un program de calculator, care constituie obiectul invenţiei, rulează
sau este încărcat pe un calculator, determină ori este în măsură să determine un efect
tehnic ulterior care reprezintă mai mult decât simpla interacţiune fizică normală între
program şi calculatorul pe care este executat, invenţia este brevetabilă.
- sunt brevetabile invenţiile a căror realizare implică utilizarea unui calculator, a unei
reţele de calculatoare şi/sau a altor aparate programabile, în care, la prima vedere, una
sau mai multe caracteristici ale invenţiei revendicate este/sunt realizată/realizate, în
tot sau în parte, cu ajutorul unuia sau mai multor programe de calculator.
- substanţe şi/sau agenţi chimici, precum şi substanţe chimice deja cunoscute cărora
li se indică un nou scop de utilizare cu aplicabilitate în domeniul tehnologic;
- amestecuri fizice sau fizico-chimice definite prin elementele componente, raportul
cantitativ dintre acestea, structura, proprietăţile fizico-chimice sau alte proprietăţi care
le individualizează şi care le oferă aplicabilitate în domeniul tehnologic;
- un material biologic (definit ca: orice material care conţine informaţia genetică şi care
este autoreproductibil sau reproductibil într-un sistem biologic) care este izolat din
mediul natural sau este produs prin orice procedeu tehnic, chiar dacă înainte se
producea în natură;
- plante sau animale, dacă posibilitatea tehnică de realizare a invenţiei nu se limitează
la un anumit soi de plante sau la o anumită rasă de animale (plantele sau animalele
modificate genetic în înţelesul prevederilor din lege se definesc prin cel puţin o genă
funcţională care a fost introdusă în genomul acestora şi/sau prin caracteristicile noi
dobândite şi nu prin genom în totalitatea lui);
- un element izolat al corpului uman sau altfel produs printr-un procedeu tehnic,
inclusiv secvenţa sau secvenţa parţială a unei gene, chiar dacă structura acelui element
este identică cu structura unui element natural.
2. Metodele sunt activităţile care au rezultate de natură calitativă; o metodă de
lucru este caracterizată prin etape de operare; sau o nouă utilizare a unui produs sau
procedeu cunoscut. Metodele se pot caracteriza ca fiind:
4

a) metode tehnice: metode de analiză, măsurare, verificare, control sau reglare;
b) metode medicale: de diagnosticare şi tratament, profilactic sau curativ, din
domeniul medicinii umane sau veterinare, inclusiv metodele chirurgicale, balneologice,
psihiatrice, de recuperare, etc.
3. Procedeul reprezintă o succesiune logică de etape, faze sau paşi, definite
prin ordinea de desfăşurare, prin condiţii iniţiale, cum ar fi materia primă aleasă, prin
parametrii, prin condiţii tehnice de desfăşurare şi/sau mijloace tehnice utilizate.
Procedeul are ca rezultat obţinerea sau modificarea unui produs.
Acestea pot fi:
a) procedee industriale (sau manufacturiere) de fabricare sau modificare a unor
produse, de obţinere a unor substanţe sau amestecuri, tratamente tehnologice ale unor
produse (tratamente termice, tratamente cu radiaţii luminoase, Röntgen sau nucleare,
tratamente cu câmpuri electrice, magnetice sau electromagnetice, tratamente cu
vibraţii mecanice), precum şi procedee de comandă, protecţie, reproducere,
multiplicare, înregistrare, redare, conservare, recondiţionare, depoluare;
b) procedee biologice, inclusiv genetice sau orice procedeu prin care se obţine un
material microbiologic, în care se utilizează un material microbiologic, sau care implică
o intervenţie asupra unui material microbiologic.
Invenţiile considerate procedee şi/sau metode sunt următoarele:
- activitate tehnologică de natură mecanică, fizică, chimică, care are ca efect obţinerea
sau modificarea unui produs;
- metodă de lucru caracterizată prin etape de operare;
- propunerea unei noi utilizări a unui produs sau procedeu cunoscut.

V. Invenţii complexe
În general tipurile de invenţii prezentate mai sus sunt brevetate individual. Dar
există situaţii în care grupuri de invenţii sunt acceptate pentru realizarea unei cereri de
brevet unitară dacă aplicabilitatea lor se face doar sub această formă.
Grupurile de invenţii cuprind, în general, două sau trei tipuri de invenţii,
împreună formând un tot unitar, o soluţie menită să rezolve un impas tehnologic
identificat de către inventator.
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Acestea pot fi:
- 0 metodă şi un mijloc 3 necesar pentru aplicarea ei;
- un procedeu şi un mijloc necesar pentru aplicarea lui;
- un produs şi un mijloc pentru obţinerea lui;
- un produs şi un procedeu de obţinere a lui;
-produs, procedeu de obţinere a produsului şi mijloc (mijloace) pentru aplicarea
procedeului;
- produs şi un mijloc specific pentru pentru utilizarea/aplicarea acestui produs;
- produs şi procedeu pentru utilizarea/aplicare acelui produs inventat;
- produs, procedeu de obţinere şi mijloc pentru utilizarea/aplicarea produsului;
- produs, procedeu de obţinere şi procedeu pentru utilizarea/aplicarea produsului
inventat;
- produs, procedeu de obţinere a produsului inventat, mijloc pentru aplicarea
procedeului şi mijloc pentru utilizarea produsului (un sistem complet);
- produs, procedeu de obţinere a produsului inventat, mijloc pentru aplicarea
procedeului şi procedeu pentru utilizarea produsului.

3

mijloc = aparat, instalaţie, utilaj, etc
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VI.Activităţi creative care nu sunt invenţii
Orice invenţie implică o activitate creativă, dar nu toate activităţile creative pot
fi considerate invenţii, în sensul de aplicabilitate al legii în vigoare.
Nu sunt considerate invenţii brevetabile:
a) descoperirile, teoriile ştiinţifice şi metodele matematice;
b) creaţiile estetice;
c) planurile, principiile şi metodele în exercitarea de activităţi mentale, în materie de
jocuri sau în domeniul activităţilor economice, precum şi programele de calculator;
d) prezentările de informaţii [Legea nr. 64/1991, art. 7(1)]
Totodată, conform Legii nr. 64/1991, articolului 8, nu se acordă brevet de
inventie, pentru:
a) invenţiile a căror exploatare comercială este contrară ordinii publice sau bunelor
moravuri, inclusiv cele dăunătoare sănătăţii şi vieţii persoanelor, animalelor ori
plantelor, şi care sunt de natură să aducă atingeri grave mediului, cu condiţia ca această
excludere să nu depindă numai de faptul ca exploatarea este interzisă printr-o
dispoziţie legală;
b) soiurile de plante şi rasele de animale, precum şi procedeele esenţial biologice
pentru obţinerea plantelor sau animalelor. Prevederea nu se aplica procedeelor
microbiologice şi produselor obtinute prin aceste procedee;
c) invenţiile având ca obiect corpul uman în diferitele stadii ale formării şi dezvoltării
sale, precum şi simpla descoperire a unuia dintre elementele sale, inclusiv secvenţa sau
secvenţa parţiala a unei gene;
d) metodele de tratament al corpului uman sau animal, prin chirurgie ori prin terapie,
şi metodele de diagnosticare practicate asupra corpului uman sau animal.
Aceste dispoziţii nu se aplică produselor, în special substanţe sau compoziţii
pentru utilizare în oricare dintre aceste metode.
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VII. Redactarea descrierii invenţiei
Conform Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie şi a Regulamentului de
aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie (H.G. 547/18.06.2008) o
descriere de invenţie trebuie să conţină pe pagini separate următoarele secţiuni
(/părţi):
- rezumatul invenţiei.
- descrierea propriu-zisă a invenţiei;
- revendicări;
- desene/schiţe sau formule de compoziţii chimice dacă este cazul;
Condiţiile care trebuie să fie îndeplinite pentru tehnoredactarea părţilor
componente ale cererii de brevet de invenţie sunt următoarele:
1. Filele fiecărui document al cererii de brevet se numerotează cu cifre arabe, în ordine
crescătoare, poziţionate în partea superioară, la mijlocul filei.
2. Descrierea şi revendicările vor fi tehnoredactate sau dactilografiate la 1,5-2 rânduri,
iar marginile libere ale fiecărei file trebuie să fie pe fiecare latură de 2,5 cm.
3. Simbolurile şi caracterele grafice, precum şi formulele chimice sau matematice din
cererea de brevet pot fi scrise şi de mână sau desenate.
4. Filele descrierii şi revendicărilor nu vor conţine desene.
5. Fiecare parte componentă (descriere/rezumat/revendicări/desene) a cererii de
brevet va începe pe o noua filă, iar filele vor fi legate în aşa fel încât să permită uşor
identificarea, răsfoirea, separarea şi reunirea lor.
6. În cererea de brevet se vor utiliza termeni, semne şi simboluri tehnice, acceptate în
domeniul de aplicare al invenţiei.
7. Unităţile de măsură trebuie să fie exprimate, de regulă, în sistemul de unităţi
internaţional.
8. Terminologia şi semnele de referinţă din descriere, revendicări şi desene trebuie să
fie folosite uniform pe tot cuprinsul acestora.
9. Nu pot face parte din depozitul unei cereri de brevet de invenţie şi se restituie
solicitantului următoarele: produsul realizat conform invenţiei, machetele, proiectele
de execuţie privind invenţia, alte suporturi decât hârtia care conţin părţile componente
ale cererii şi altele asemenea.
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10. Titlul şi revendicările nu vor conţine denumiri comerciale, mărci de produs,
denumiri fanteziste sau altele asemenea.
11. Descrierea invenţiei trebuie să redea în mod clar şi complet soluţia tehnică astfel
încât să rezulte alcătuirea, funcţionalitatea şi efectele obţinute prin aplicarea ei şi să
facă posibilă realizarea invenţiei de către specialiştii din domeniul respectiv, numai pe
baza descrierii, fără un aport inventiv suplimentar.
12. Totodată descrierea invenţiei trebuie să demonstreze că sunt îndeplinite cerinţele
legale

pentru

existenţa

invenţiei

brevetabile:

noutate,

activitate

inventivă,

aplicabilitate industrială.
13. Descrierea invenţiei şi rezumatul acesteia se redactează în limba română, în
termeni tehnici consacraţi. [H.G. 547/18.06.2008; Ghidul de redactare a cererii de
brevet prezentat de OSIM]

VII-1. REZUMATUL INVENŢIEI
Rezumatul descrierii invenţiei este cel mai important document. Pe baza
acestuia specialiştii vor decide dacă este necesară consultarea cererii de brevet de
invenţie, rezumatul fiind un „mijloc de selecţie a informaţiilor tehnice” [H.G.
547/2008 - Regulamentul de aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie,
Art. 21(1).]
Rezumatul trebuie să cuprindă:
 titlul invenţiei;
 va prezenta domeniul tehnologic din care face parte invenţia, respectiv grupul
de invenţii;
 problema pe care o rezolvă;
 elementele caracteristice ale soluţiei tehnice propuse;
 indicarea posibilităţilor de aplicare sau utilizare;
 principalele avantaje (de preferat, nu precizaţi dezavantaje);
 se recomandă a avea aproximativ 150 cuvinte;
 în cazul invenţiilor din domeniul chimiei, dacă este necesar se va indica şi
formula chimică ce caracterizează cel mai bine invenţia;
 nu va conţine consideraţii asupra unor pretinse merite sau aprecieri ale
invenţiei ori ale unor aplicări speculative;
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 va fi însoţit de o indicare a figurii sau în mod excepţional, a figurilor din desenele
propuse spre publicare.

VII-2. DESCRIEREA INVENŢIEI
Conform H.G. 547/2008, descrierea unei invenţii trebuie să conţină
următoarele capitole succesive, precum sunt indicate în ordinea de mai jos, fără a se
scrie şi denumirea capitolului respectiv:
a) Titlul invenţiei
 acesta trebuie să fie acelaşi (identic) în toate documentele, inclusiv în cererea
de brevet de invenţie;
 formularea trebuie să fie “clară şi concisă a invenţiei revendicate, fără să o
divulge şi fără a conţine denumiri fanteziste” [H.G. 547/2008, art.16(1)];
 trebuie să conţină o formulare clară şi concisă a denumirii obiectului
invenţiei, fără a divulga conţinutul soluţiei tehnice;
 în cazul invenţiilor complexe se va evidenţia succesiv, obiectele invenţiei, ca de
exemplu „Procedeu şi instalaţie pentru obţinerea ... (denumirea produsului) ...”;
 în cazul invenţiilor care au ca obiect soiuri de plante, rase de animale sau
microorganisme, se admite ca denumirea obiectului invenţiei să fie cea sub care
a fost omologată.
b) Precizarea domeniului de aplicare a invenţiei
În partea introductivă a descrierii se precizează domeniul tehnologic de aplicare
a invenţiei şi prezintă obiectul invenţiei. Se indică destinaţia sau scopul invenţiei, sau
dacă aceasta reprezintă o completare sau perfecţionare a unei alte invenţii.
c) Prezentarea stadiului actual al tehnicii mondiale
Descrierea trebuie să conţină obligatoriu o prezentare a stadiului actual al
tehnicii mondiale în domeniul obiectului invenţiei, cu accentuarea problemei
identicate sau a dezavantajelor existente a soluţiilor tehnice deja aplicate şi cunoscute.
 Trebuie să conţină cel puţin o soluţie considerată cea mai apropiată de invenţia
ce urmează să fie prezentată;
10

 Se evidenţiază în mod explicit dezavantajele soluţiei/ soluţiilor tehnice curente,
pentru a explica modul de îmbunătăţire a invenţiei propuse pentru brevetare;
 În cazul în care sunt cunoscute mai multe soluţii tehnice, acestea se prezintă
succesiv;
 În cazul invenţiilor complementare se pot face referiri numai la invenţia pe care
o perfecţionează.
 Se utilizează o obiectivitate ştiinţifică;
 Sursele bibliografice trebuie menţionate în mod explicit, pentru fiecare soluţie,
între paranteze;
d) Precizarea scopului invenţiei
 Scopul invenţiei trebuie să fie definit succint;
 Se recomandă evidenţierea dezavantajelor soluţiilor cunoscute care sunt
înlăturate prin implementarea invenţiei dumneavoatre;
 Exemplu

:”Scopul

invenţiei

este

de

(precizia/productivitatea/fiabilitatea/siguranţa

a
în

creşte

randamentul

funcţionare/

etc.,)

dispozitivului (aparatului, maşinii, instalaţiei, etc.) de a înlătura dezavantajele
identificate”.
 Dacă invenţia este complexă, se pot prezenta obiective formulate succinct.
e) Prezentarea problemei pe care o rezolvă invenţia
 Soluţia tehnică trebuie să evidenţieze elementele originale care rezolvă
problema tehnică.;
 Problema tehnică trebuie astfel formulată încât să rezulte că prin rezolvarea ei,
se realizează scopul invenţiei;
 Mijloacele prin care se rezolvă problema tehnică identificată, chiar dacă nu este
prezentată explicit, trebuie explicate pentru ca o persoană de specialitate în
domeniu să le poată înţelege şi reproduce;
 Dacă descrierea cuprinde un grup de invenţii care respectă condiţia de unitate
a invenţiei, expunerea fiecărei invenţii din grup se efectuează în mod distinct, în
succesiunea în care apar în titlul invenţiei;


Produsul trebuie definit tehnic prin părţile sale constitutive sau constructive,
elemente de legătură, materiale din care este realizat, rolul lor funcţional, de
poziţie, forma, etc.
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Procedeul(metoda) de obţinere al produsului, se defineşte ca o succesiune
de etape definite prin ordinea de desfăşurare, condiţii iniţiale (parametrii,
materie primă), condiţii tehnice de desfăşurare şi/sau mijloace tehnice utilizate.

 Soluţia tehnică se expune, ca regulă, într-o singură frază fără a se face referiri la
figuri, evidenţiindu-se toate elementele de noutate astfel încât să rezulte
conceptul inventiv unic al invenţiei.
 În cazul invenţiilor complexe, fiecare obiect al invenţiei se prezintă separat, în
ordinea de succesiune din titlul invenţiei.
 Elementele de noutate pot fi prezentate, după caz prin formule chimice/relaţii
matematice.
 La redactare se poate utiliza formularea din revendicări (partea caracteristică)
fără a se indica reperele.
 Nu se vor menţiona avantajele obţinute prin aplicarea invenţiei.
f) Prezentarea avantajelor rezultate din aplicarea invenţiei
Avantajele trebui să corespundă unor dezavantaje identificate anterior la analiza
critică a stadiului tehnicii, scopului declarat al invenţiei – obiectivelor pe care şi le
propune invenţia -avantaje/performanţe.
g) Prezentarea unuia sau mai multor exemple de realizare/aplicare a
invenţiei cu referire la figurile explicative (în cazul în care sunt şi desene).
 În situaţia în care există desene, acestea se anexează descrierii pe pagini
separate, iar prezentarea exemplelor începe cu prezentarea figurilor explicative;
 H.G. 547/2008, art.16.:
„(1) g) prezentarea, pe scurt, a figurilor din desene, dacă acestea există;
h) prezentarea în detaliu a cel puţin unui mod de realizare a invenţiei revendicate,
utilizând exemple acolo unde este cazul şi cu referire la desene, dacă acestea există;
în cazul unor variante de realizare, se prezintă cel puţin un exemplu de realizare
pentru fiecare variantă;
(2) În descriere conform prevederilor alin. (1) pot fi prezentate modele şi
formule chimice, fizice ori matematice, algoritmi, linii de programe, subrutine sau
programe de calculator, tabele, fără ca prezentarea obiectului invenţiei, în exemplul
de realizare, să se bazeze exclusiv pe acestea.
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(4) Descrierea invenţiei, conform prevederilor alin. (1), trebuie să conţină
termenii tehnici din limba română; în cazul în care în limba română nu există
termeni echivalenţi, pot fi utilizaţi termeni tehnici uzuali într-o limba străină, în
special din domeniul prelucrării datelor.”
 Dispozitivul/aparatul/instalaţia (etc.) se descrie initial în stare statică, după
care se indică modul de funcţionare, respectiv de aplicare;
 În cazul procedeelor (metodelor) se enumeră fazele (operaţiile) cu indicarea
succesiunii lor şi a regimurilor de lucru (temperatură, presiune, etc.) şi
precizarea materiilor prime şi a dispozitivelor (utilajelor) utilizate;
 Când noutatea invenţiei se referă la anumite proporţii sau la valori ale unor
parametri, care variază între nişte limite, se vor da, în mod obligatoriu, exemple
de realizare pentru limitele superioară şi inferioară;
 Când exemplul de realizare se expune cu referire la desene, în text se introduc
reperele corespunzătoare poziţionării în desene a fiecărui element; introducerea
reperelor în text se face în ordinea de succesiune alfanumerică, cu cifre arabe;
 Se recomandă ca cifrele să fie mai întâi introduse în text şi apoi transpuse în
desene , pe măsura apariţiei lor în text;
 Detaliile de formă ale reperelor se vor nota cu a, b, c..., iar subansamblurile
cu A, B, C, …
 În cazul schemelor electrice, hidraulice, pneumatice,(altele) se vor utiliza
simbolurile standardizate.
 La invenţiile complexe se dau exemple de realizare pentru fiecare obiect al
invenţiei în ordinea de succesiune din titlul invenţiei;
 Se pot prezenta şi explicaţii teoretice, rezultate obţinute sau alte precizări, care
uşurează înţelegerea soluţiei tehnice sau evidenţiază efectele tehnice ale
aplicării acesteia.

VII-3. REVENDICĂRI
Capitolul de revendicări se adaugă la capitolul de descriere a invenţiei şi defineşte
întinderea protecţiei conferită printr-un brevet. Revendicările se formulează strict pe
baza informaţiilor prezentate în capitolul de descriere a invenţiei.
Aşadar,revendicările trebuie să:
 fie clare şi concise,
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 să definească obiectul protecţiei cerute;
 se recomandă ca fiecare revendicare să se redactaze într-o singură frază;
 NU se admit revendicări care nu se referă exclusiv la elementele expuse în
descrierea invenţiei, sau care se referă la elemente care nu apar în descrierea
invenţiei;
 nu se fac trimiteri la descriere sau desene când se face formularea revendicării;
 dacă este absolut necesar pentru că nu se poate formula o propoziţie adecvată,
revendicarea poate face trimitere, în ceea ce priveşte caracteristicile tehnice ale
invenţiei, la descriere sau desene.
O cerere de brevet de invenţie poate conţine una sau mai multe revendicări
independente, în funcţie de caracteristicile tehnice esenţiale ale invenţiei. O
revendicare independentă poate fi urmată de una sau mai multe revendicări
dependente subordonate.
 Revendicarea independentă, potrivit prevederilor art. 18(5) din H.G. 547/2008,
va preciza în mod clar toate caracteristicile tehnice esenţiale necesare pentru
definirea obiectului invenţiei.
 Formularea unei astfel de revendicări trebuie să conţină

o parte

introductivă în care să se regăsească elementele cunoscute din stadiul
tehnicii, şi o parte caracteristică, însoţită de expresia „caracterizat
prin aceea că”, în care se prezintă elementele noi şi inventive pe care
inventatorul consideră că le aduce invenţia respectivă în raport cu stadiul
tehnicii.
 Tehnoredactarea se realizează prezentând elementele tehnice esenţiale ce
intră în componenţa obiectului revendicat şi procedeul său de obţinere.
 Revendicarea dependentă, va conţine în mod implicit toate caracteristicile
revendicării independente căreia i se subordonează
 Aceasta dezvoltă sau explicitează caracteristicile tehnice esenţiale ale
invenţiei care au fost deja enunţate în revendicarea independentă;
 Evidenţiază exemple particulare de realizare a invenţiei;
 Conţine şi alte caracteristici tehnice decât cele din revendicarea
independentă, dar care nu reprezintă caracteristici esenţiale pentru
definirea obiectului protecţiei solicitate;
 Tehnoredactarea se realizează urmând două etape:
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-

un preambul, care conţine denumirea obiectului invenţiei (ca în titlu),
eventual completată cu domeniul de aplicare şi cu elementele soluţiei care
fac parte din stadiul tehnicii; precizându-se „conform revendicării
independente (nr. ...)”

-

o parte caracteristică, în care sunt evidenţiate elementele de noutate,
ale invenţiei, cu menţiunea „caracterizat prin aceea că”.

În partea caracteristică a revendicărilor, elementele de noutate pot fi precizate
prin reperele corespunzătoare, din desene, introduse între paranteze. Se redactează o
revendicare pentru soluţia tehnică complet definită aceasta fiind o revendicare
independentă.
 Dacă invenţia cuprinde variante ale soluţiei tehnice sau elemente de noutate
care dezvoltă sau aduc precizări soluţiei tehnice, acestea fac obiectul unor
revendicări separate, dependente de revendicarea care conţine soluţia tehnică.
 Se pot formula şi revendicări care au ca obiect detalieri sau dezvoltări ale
elementelor de noutate din revendicări dependente şi care depind de acestea.
Cazuri particulare:
•

pentru grupurile de invenţii se redactează câte o revendicare sau grupă de
revendicări pentru fiecare obiect al invenţiei, în ordinea de succesiune din titlul
invenţiei şi care se numerotează conform acestei ordini de succesiune.

•

Pentru invenţiile complementare, prima revendicare face trimitere la invenţia
principală, prin formula: „ conform invenţiei principale nr. ...”.

VII-4. Desene/ Schiţe

Nu este obligatoriu ca toate descrierile de invenţie să fie însoţite de reprezentări
grafice. Conform prevederilor din H.G. 547/2008, art. 14 alin. (1) lit. e) desenele sunt
necesare în măsura în care contribuie la înţelegerea invenţiei şi a caracteristicilor
tehnice ale acesteia.
Desenul original se execute pe hârtie de calc în format A4 (297 ×210 mm), sau
în mod excepţional, format A3 (420 × 297 mm), utilizându-se tuş negru, şi se respectă
normele de prezentare standardizate.
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Se iau în considerare desenele, schemele, formulele chimice şi diagramele, dar
nu şi tabelele. Se recomandă ca desenele să nu conţină texte, cu excepţia unui cuvânt
sau a unor cuvinte izolate, strict necesare ("apa", "abur", "deschis", "închis",), iar
pentru scheme şi diagrame ce ilustrează etapele unui procedeu, se pot utiliza cuvinte cheie absolut necesare înţelegerii acestora.
Pe aceeaşi pagină cu desene se reprezenta mai multe figuri, reperele de pe figuri
trebuie să se regăsească în totalitate şi în text şi invers.
Desenele trebuie să conţină semne de referinţă, constând în cifre şi/sau litere
care să indice elementele componente ale figurii pe care o reprezintă, corespunzătoare
prezentării din descriere. Semnele de referinţă vor corespunde celor menţionate în
descriere şi revendicări şi invers.
Filele nu vor avea chenar sau alte linii care să delimiteze desenele; marginile
minime libere ale filelor trebuie să fie pe fiecare latura de 2,5 cm.
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Anexa nr.6

DECLARAȚIE DE REALIZARE A INVENȚIEI

Declarăm
că
invenția
cu
titlul
...................................................................,
inventatori.................................................., titular Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din
Iași, a fost realizată în baza:
a. Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, republicată; (justificare)
b. Legii nr.83/2014 privind invenţiile de serviciu; (justificare)
c. unui contract de cercetare ……………………..(justificare)

Procentul de implicare al inventatorilor în procesul de realizare al invenției este:
……………..
…………….

□ Achitarea plăților către OSIM, pentru demararea procedurii de înregistrare și examinare a
cererii de invenție de serviciu, se va realiza din bugetul contractului de cercetare.
□ Solicităm achitarea plăților către OSIM, pentru demararea procedurii de înregistrare și
examinare a cererii de invenție de serviciu, din veniturile proprii ale universității.

Director de proiect / Inventatori

Bulevardul Carol I nr.11 / 700506 - Iaşi, ROMANIA
Tel. : + 40 232 201010; fax + 40 232 201201;
e-mail rectorat@uaic.ro; http://www.uaic.ro

R E C T O R AT

Anexa 7
Nr. înregistrare ………………

Contract de cesiune drepturi de proprietate industrială
(model)

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
Art.1
(inventator/inventatori) ..........................., domiciliat în .............., str. ........, nr. ..., posesor al
B.I./C.I. seria ..., nr. ........., eliberat de Politia ................. la data de ............, în calitate
inventator(i)
ai
invenţiei
cu
titlul:……………………………………………………………………………………………
denumit(i) în continuare „cedent”
şi
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, cu sediul în Iași, Bulevardul Carol I, nr. 11,
cod 700506, tel: 0232201010, fax: 0232201010, e-mail: rectorat@uaic.ro, înregistrată la
Registrul Comerțului nr. -, cod fiscal 4701126, reprezentată prin Rector/Ordonator de credite,
în calitate de „cesionar”.
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.2. Obiectul contractului îl constituie cesionarea în România a drepturilor de proprietate
industrială ale invenției ...............................................................
III. DURATA CONTRACTULUI
Art.3. Drepturile de proprietate industrială ale invenției mai sus menționate, se cedează în
totalitate și pe perioadă nedefinită.
IV. PREŢUL
Art.4
a) Cesionarul va plăti cedentului suma forfetară în valoare de ............ , într-o perioadă
cuprinsă între ......................................
b) În cazul în care universitatea valorifică economic brevetul de invenție obținut în baza
invenției cedate, un procent constituit de
.....% din unitatea de profit obținut lunar/
trimestrial/ semestrial/ anual, iar suma corespunzătoare se va plăti lunar/ trimestrial/
semestrial/ anual.
VI. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII
Art.5 Drepturile cedentului:
a) să primească integral şi la termenele stipulate în contract remuneraţia datorată de cesionar;
1
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b) să perfecţioneze invenţia, pe parcursul contractului, cedentul având dreptul la o
remuneraţie suplimentară, stabilită de comun acord între părţi, în cazul în care cesionarul
solicită şi transmiterea drepturilor asupra perfecţionării invenţiei.
Art.6 Obligaţiile cedentului
a) să pună la dispoziţia cesionarului know-how-ul legat de exploatarea invenţiei;
b) să acorde cesionarului asistenţă tehnică necesară exploatării invenţiei;
c) să respecte caracterul exclusiv şi total al cesiunii.
Art.7 Drepturile cesionarului
a) drepturile prezentate în art. 34 din Legea nr.64/1991 şi art. 279 din Legea nr. 53/2003 –
Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b) să beneficieze de know-how şi asistenta tehnică din partea cedentului;
c) să acţioneze în contrafacere orice persoană care are drepturile născute din brevetul de
invenţie.
Art.8 Obligațiile cesionarului
a) să plătească integral şi la termenele stabilite remuneraţia datorată cedentului;
b) să nu înstrăineze drepturile ce fac obiectul prezentei cesiuni;
c) să exploateze invenţia pe toata durata prezentului contract.
VII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
Art.9
a) Dacă cedentul nu asigură cesionarului know-how şi asistenţă tehnică, împiedicând astfel
exploatarea brevetul de invenţie, datorează suma de ............. lei, cu titlul de daune-interese.
b) Dacă cesionarul plăteşte cu întârziere remuneraţia cedentului, datorează suma de .............
lei/zi, cu titlu de penalităţi de întârziere.
c) Dacă cesionarul nu exploatează brevetul de invenţie în termen de 5 ani, datorează suma
de ............ lei, cu titlu de daune-interese.
d) Dacă cesionarul înstrăinează vreunul din drepturile dobândite, suma de ............ lei cu titlu
de daune interese.
e) În cazul în care o parte nu-şi execută obligaţiile asumate prin prezentul contract, cealaltă
parte poate considera contractul desfiinţat, dar numai după punerea în întârziere a părţii care
refuză să-şi execute obligaţiile, în formele prevăzute de lege.
VIII. FORŢĂ MAJORĂ
Art.10
a) Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul executării necorespunzatoare sau cu
întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul contract.
b) Prin forţa majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi
insurmontabil, apărut după încheierea contractului şi care impiedică părţile să-şi execute
obligaţiile asumate.
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IX. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
Art.11. Orice litigiu decurgând din sau în legătura cu acest contract, inclusiv referitor la
validitatea, interpretarea, executarea ori desfiinţarea prezentului contract se va soluţiona de
către instanţele judecătoreşti competenţe.
Prezentul contract s-a încheiat la data de .............., în ….. exemplare.

1

Cesionar-UAIC Iași

Oficiul Juridic

Data:
Semnătura:

Data:
Semnătura:

Manager de proiect 1

Inventator(i)- Cedent

Data:
Semnătura:

Data:
Semnătura:

Dacă invenţia a rezultat dintr-un proiect de cercetare cu finanţare publică
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Anexa 8

Nr. înregistrare ………………

Acord de colaborare cu misiune inventivă
(model)
Încheiat între:
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, cu sediul în Iași, Bd. Carol I, nr. 11, cod
700506, tel: 0232201010, fax: 0232201010, e-mail: rectorat@uaic.ro, înregistrată la Registrul
Comerțului nr.-, cod fiscal 4701126, reprezentată prin Rector / Ordonator de credite
................, denumit în continuare BENEFICIAR
și
Dl./D-na ............................, afiliere instituțională ……………………………………………..,
domiciliat în ......................, str. ............, nr. ....., bl........,. sc. ....... , et. ...., ap. ....,
județ………..., cod poștal ..........., identificat cu B.I. seria ....., nr. .........., CNP………………,
tel. …………, e-mail………….…, denumit în continuare COLABORATOR.
Art.1 OBIECTUL ACORDULUI DE COLABORARE:
Obiectivul acestui acord de colaborare este de atribuire a unei misiuni inventive neremunerate
colaboratorului, care împreună cu colectivul de inventatori ai proiectului
.........................................................................................................................,
contract
de
finanțare nr. ..................., va participa la rezolvarea problemei tehnice
............................................................................., din domeniul tehnologic.................................
Art. 2. TERMENUL ACORDULUI
2.1. Prezentul acord se încheie pe o perioadă de ....... luni, cu începere de la data semnării
acestuia.
2.2. Locația desfășurării activității inventive este ......................................... din cadrul
Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
2.3. Perioada de desfășurare a activității inventive este de 2 ore/zi.
Art. 3. OBLIGAŢIILE COLABORATORULUI
Pentru realizarea obiectului prezentului acord, COLABORATORUL se obligă:
3.1. să-și desfășoare misiunea inventivă atribuită de beneficiar și, împreună cu colectivul de
inventatori, să rezolve problema tehnică identificată, în termenul cerut de Beneficiar;
1
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3.2. să păstreze confidențialitatea misiunii inventive, a documentelor întocmite în vederea
demarării procedurii de brevetare a soluției propuse, precum și a dispozițiilor legale privind
concretizarea și combaterea concurenței neloiale, până la finalizarea procedurii de brevetare;
3.3. să manifeste o conduită onorabilă, să respecte regulamentul de ordine interioară al
universității;
3.4. în caz de îmbolnăvire sau în alte situaţii, independente de voinţa sa, care îl fac
indisponibil, să anunţe Beneficiarul în timp util pentru a fi înlocuit, urmând să prezinte
acestuia certificat medical sau alte acte de natură să dovedească incapacitatea sau
indisponibilitatea sa de a se prezenta la program;
Art. 4. OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI
Pentru realizarea obiectului prezentului acord, BENEFICIARUL se obligă:
4.1. să asigure condiţii corespunzătoare desfăşurării activităţii Colaboratorului pe perioada
desfășurării acordului;
4.2. să pună la dispoziţia Colaboratorului spaţiile şi dotările necesare pentru ca acesta să-şi
poată îndeplini integral obligaţiile asumate;
4.3. să informeze colaboratorul cu privire la desfășurarea procedurii de brevetare a soluției
tehnice;
4.4. să administreze conform legislației naționale în vigoare rezultatele finale obținute ca
urmare a acestui acord de colaborare;
4.3. pentru perioada de colaborare să elibereze Colaboratorului o adeverinţă din care să
rezulte durata și scopul acordului;
Art.5. PROPRIETATEA INTELECTUALĂ:
5.1. Drepturile directe și conexe care derivă din proprietatea intelectuală aparțin
beneficiarului, în conformitate cu Legea nr. 64/1991privind brevete de invenție, republicată în
2014 și Legea nr. 83/2014 privind invențiile de serviciu.
5.2. Drepturile de autor al inventatorilor sunt intangibile și vor fi respectate conform Legii nr.
8/1996, actualizată în 2014.
Art.6. FORŢĂ MAJORĂ
6.1 Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul executării necorespunzătoare sau
cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul contract.
6.2 Prin forţa majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi
insurmontabil, apărut după încheierea contractului şi care împiedică părţile să-şi execute
obligaţiile asumate.
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Art.7. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
7.1. Orice litigiu decurgând din sau în legătura cu acest contract, inclusiv referitor la
validitatea, interpretarea, executarea ori desfiinţarea prezentului contract se va soluţiona pe
cale amiabilă, în caz contrar, de către instanţele judecătoreşti competenţe.
7.2. Prezentul contract s-a încheiat la data de .............., în ….. exemplare.
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași,
Rector /Ordonator de credite .....................................

Director/Responsabil de proiect,

Colaborator extern,

3

CERERE DE BREVET DE INVENTIE
Nr. referinta solicitant/mandatar

Registratura OSIM (numarul si data primirii ):

Se completeaza de catre OSIM
Numarul cererii de brevet de inventie
Data primirii la Registratura Generala a OSIM
Data de depozit
Data primirii partii lipsa la Registratura Generala a OSIM
Data de depozit după primirea părţii lipsă la Registratura Generală a OSIM
Data primirii cererii de retragere a partii lipsa la Registratura Generala a OSIM
Data de depozit atribuita cererii de brevet

1.Solicitanţi (nume şi prenume/denumire,adresă de domiciliu/sediu,telefon, fax, e- mail)

continuare pe pag.3

2. Solicitam în baza Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, republicată, modificată prin
Legea nr.83/2014 privind invenţiile de serviciu acordarea unui brevet de invenţie cu titlul:
2.1. Solicitantul este îndreptăţit la depunerea cererii de brevet de invenţie în baza :
Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, republicată;
Legii nr.83/2014 privind invenţiile de serviciu.
unui contract de cercetare
2.2. Referinta la o cerere depusă anterior (numar, data de depozit, tara/oficiul):

3. Declarăm că inventatorii sunt cei desemnaţi în formularul „ Declaraţie conţinând desemnarea
inventatorilor”

anexat

care va fi transmis ulterior

4. Rezumatul invenţiei se publică împreună cu figura numarul:
5. Revendicăm prioritatea convenţională
6. Revendicăm prioritatea internă

(stat, numar, data depozit):

(numar cerere de brevet, data depozit):
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7. Cererea de brevet este:
 divizionara din cererea de brevet (numar, data depozit):
 transformată din cererea de brevet european (nr., data de depozit)
 rezultată din conversia unei cereri de înregistrare a unui model de utilitate (nr. cerere înreg,
dată depozit)

8. La data depunerii cererii solicităm următoarele
proceduri:
8.1. Publicarea de urgenţă a cererii de brevet de invenţie
8.2. Întocmirea unui raport de documentare
8.3. Întocmirea unui raport de documentare cu opinie scrisă privind brevetabilitatea
8.4. Examinarea cererii cerută la data de depozit
9. Mandatar autorizat (denumire, sediu) :
prin

procura ;

sau

procura generală (nr, dată):

10. Solicitantul/reprezentantul desemnat de solicitant (nume, prenume / denumire, adresă/ sediu) pentru
corespondenţa cu OSIM:

11.Semnătură solicitanţi/mandatar autorizat:
Semnătură
L.S.

Data

12. Documente depuse la OSIM de solicitant/mandatar
12.1. Formular de cerere
în … exemplare, a … file

14. Documente primite la OSIM
în ....exemplare, a .... file

12.2. Descriere
în … exemplare,a …file
12.3. Revendicari
în … exemplare, a .. file
12.4. Desene
în … exemplare, a .... file
12.5. Rezumat
în … exemplare, a…file
12.6. Lista de secvente de nucleotide si/sau aminoacizi, parte a descrierii
12.6.1. pe suport hârtie
în ....exemplare, a .... file
12.6.2. pe suport electronic
tip …. , în …. exemplare
12.7. Actul din care rezultă dreptul la acordarea brevetului
12.8. Declaraţia conţinând desemnarea inventatorilor
a…
12.9. Procura/copie procura generala
a … file
12.10. Document referitor la plata taxelor
a … file
12.11. Act privind solicitarea reducerii taxelor
a .... file
12.12. Autorizatia privind transmiterea dreptului de prioritate
a .... file
12.13. Act de prioritate
a .... file
12.14. Act referitor la depozitul microorganismului/materialului biologic
12.15. Document privind o divulgare a inventiei
a ...file
12.16. Copie/traducere a cererii anterioare de la rubrica 2.2.
a....file
12.17. Alte documente
a ....file

în ....exemplare, a .... file
în ....exemplare, a .... file
în ....exemplare, a .... file
în ....exemplare, a .... file
în ....exemplare, a .... file
tip.......... , în ....exemplare
a .... file
a .... file
a .... file
a .... file
a .... file
a .... file
a .... file
a .... file
a .... file
a .... file

13. Persoana care a depus cererea, alta decât solicitantul, mandatarul (nume, prenume, act
identitate) :

Confirmare OSIM (nume, prenume şi dată)
L.S.
2/3
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Continuare casetă nr. ....

Continuare casetă nr. ....

Continuare casetă nr. ....

Continuare casetă nr. ....

Continuare casetă nr. ....
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Ghid de completare a formularului de cerere de brevet de inventie
Formularul cererii de brevet de inventie (FORM. B 01), redactat şi completat în limba
româna, prin imprimare, dactilografiere sau de mâna. Acest formular completat în trei
exemplare se depune: a) direct si cu confirmare de primire la Registratura generala a OSIM, b)
prin posta, trimis recomandat cu confirmare de primire sau c) prin mijloace electronice, daca
sunt respectate prevederile legale.
Nota: Daca spatiul alocat unei casete din formularul de cerere nu este suficient pentru
completarea unor date, se va continua scrierea acestora în pag. 3/3 la “Continuarea
casetei nr....”.
Caseta 1. Se indică numele si prenumele sau denumirea solicitantului, adresa/sediu
(strada, numar, oras, judet, tara, inclusiv codul postal), telefon si fax cu prefixul zonei, e-mail.
Când solicitantul este o persoană juridică se va indica si numărul de înregistrare la Registrul
Comertului. Dacă sunt mai mulţi solicitanţi, pentru fiecare dintre aceştia se vor indica toate
datele de identificare. Dupa înregistrarea cererii la OSIM, un exemplar al formularului se
returnează solicitantului.
Caseta 2. Se scrie titlul inventiei în limba română, titlu care trebuie să fie acelaşi cu cel
înscris pe prima pagină a descrierii invenţiei, într-o formulare clară si concisă a invenţiei
revendicate.
Caseta 2.1. Se bifează cu “X” în funcţie de temeiul legal în baza căruia solicitantul
depune cererea de brevet de invenţie.
A. Legea 64/1991 privind brevetele de invenţie - art.3 se aplică în general
persoanelor care nu sunt salariate sau persoanelor care se încadrează în prevederile Art. 5
alin. (4) din Legea nr.83/2014 privind invenţiiel de serviciu- invenţii create de inventatori
salariaţi si care nu se încadrează în niciuna din categoriile prevăzute de art. 3 alin. (1) din Legea
nr.83/2014. de exemplu, invenţii care nu au legătură cu activitatea pe care ei o prestează în
temeiul contractului de muncă.
B. Legea nr.83/2014 privind invenţiile de serviciu, pentru persoanele salariate, în
înţelesul art. 2 alin. (1) lit.a , situaţiile sunt următoarele:
Art. 3 alin. (1) lit.a - Toate invenţiile care au rezultat din exercitarea atribuţiilor de
serviciu ale inventatorului, încredinţate în mod expres în cadrul contractului individual de muncă,
fişă de post sau alte acte obligatorii pentru inventator şi care prevăd o misiune inventivă, potrivit
art. 5 alin. (1) aparţin angajatorului, care va fi solicitantul cererii de brevet. Documentul care face
dovada calităţii solicitantului de persoană îndreptăţită la acordarea brevetului este o copie a
actului adiţional sau a anexei la contractul individual de muncă, care prevede menţiunea
explicită “misiune inventivă”, precum şi domeniul tehnologic acoperit de misiunea inventivă .
Art. 3 alin. (1) lit.a, cu clauză contrară - Ca excepţie, în cazul existenţei unei clauze
(contrare) între angajator şi salariat, invenţia poate aparţine salariatului, care va fi solicitantul
cererii de brevet. Documentul care face dovada calităţii solicitantului de persoană îndreptăţită la
acordarea brevetului este copia actului adiţional la contractul individual de muncă, cu clauză
contrară.
Art. 3 alin. (1) lit.b- Toate invenţiile create pe durata contractului de muncă şi pe o
perioadă de maximum 2 ani de la încetarea acestuia, pentru care salariatul a utilizat mijloacele
materiale ale angajatorului, pregătirea profesională în cadrul activităţii sale, informaţii rezultate
din activitatea angajatorului şi altele asemenea, trebuie aduse la cunoştinţă de către salariat,
angajatorului său.
În situaţia în care angajatorul este interesat de invenţia creată, el trebuie să revendice de la
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inventator, dreptul asupra acestei invenţii. În acest caz, solicitant va fi angajatorul, iar
documentele care fac dovada calităţii solicitantului de persoană îndreptăţită la acordarea
brevetului sunt:
- copie a înştiinţării făcută de angajator inventatorului salariat în care îl informează că
invenţia se încadrează în categoria invenţiilor de serviciu şi faptul că revendică invenţia,
conform art.4 alin. 1 şi 3. Actul de înştiinţare al angajatorului poate fi un înscris predat personal
inventatorului pe care apare semnătura de primire a acestuia şi data primirii, sau o copie a
scrisorii recomandate transmisă inventatorului la domiciliul sau reşedinţa comunicată de acesta
şi copia confirmării de primire.
-copie a actului de informare(comunicare) către angajator, făcut de salariatul care a
creat invenţia, în care acesta prezintă invenţia şi descrie soluţia problemei rezolvate cu date
suficient de clare pentru a defini invenţia şi condiţiile în care aceasta a fost creată, conform
art.4 alin. 2.
Dacă în termenul prevăzut de lege, angajatorul nu revendică invenţia, solicitant va fi
inventatorul salariat. În acest caz, documentele care fac dovada calităţii solicitantului de
persoană îndreptăţită la acordarea brevetului sunt:
-copie a actului de informare(comunicare) făcut de salariatul care a creat invenţia în
care acesta prezintă invenţia şi descrie soluţia problemei rezolvate cu date suficient de clare
pentru a defini invenţia şi condiţiile în care aceasta a fost creată. Din document trebuie să
reiasă data transmiterii acestuia către angajator. Cererea de brevet va fi depusă după expirarea
termenului prevăzut la art.4 alin (3)
- dacă există, copie după negaţia din partea angajatorului că nu revendică dreptul
asupra invenţiei.
C. Dacă dreptul
solicitantul la acordarea brevetului rezultă dintr-un contract de
cercetare, există următoarele situaţii:
C1.contract de cercetare finanţat din fonduri publice, caz în care, documentele care
fac dovada calităţii solicitantului (persoană juridică) de persoană îndreptăţită la acordarea
brevetului sunt:
-o copie a acelor părţi ale contractului de finanţare pentru execuţie proiecte, din care să
reiasă care sunt părţile contractante şi persoana(ele) juridică(e)căreia (cărora) îi/ le aparţine
dreptul la brevet pentru invenţia rezultată din cercetarea efectuată în baza derulării contractului
-o copie a acelor părţi din contractul(ele) de colaborare încheiate între contractor şi una
sau mai multe persoane juridice privind rezolvarea temei de cercetare din care să reiasă care
sunt părţile subcontractante, obiectul contractului şi persoana(ele) juridică(e) căreia/ cărora îi/le
aparţine dreptul la brevet pentru invenţia rezultată în urma colaborării
-lista personalului care a contribuit la executarea etapei proiectului din care a rezultat
invenţia cuprinsă în cererea de brevet de invenţie, astfel încât toţi inventatorii menţionaţi în
declaraţia conţinând desemnarea inventatorilor(anexată formularului de cererea de brevet) să
se regăsească în această listă
-în cazul în care inventatorii menţionaţi în declaraţia conţinând desemnarea
inventatorilor nu sunt salariaţii solicitantului declarat în cererea de brevet, este necesară
depunerea acordului de colaborare dintre contractor şi partenerii implicaţi în executarea
proiectului, din care să reiasă faptul că solicitantul cererii de brevet este unica persoană juridică
care are dreptul la brevet. Dacă în acordul de colaborare nu se precizează în mod explicit cui
aparţine dreptul la brevet, este necesară depunerea :
- unui act adiţional la acordul de colaborare din care să reiasă faptul că partenerii
renunţă la dreptul la brevet în favoarea solicitantului
fie
-a unui act adiţional la acordul de colaborare din care rezultă faptul că dreptul la brevet
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aparţine în comun solicitantului şi partenerilor implicaţi în realizarea temei de cercetare, care au
inventatori salariaţi.
C2. Contract de cercetare care nu este finanţat din fonduri publice, situaţia în care
dreptul la brevet este stabilit pe cale contractuală
Caseta 2.2 Dacă solicitantul, la data depunerii cererii de brevet nu anexează descrierea
invenţiei, atunci el poate face o referire la o cerere de brevet sau de model de utilitate depusă
anterior care înlocuieşte descrierea, revendicările şi desenele, înregistrată într-un stat parte a
Conventiei de la Paris sau membru al Organizaţiei Mondiale a Comerţului. În această situaţie
trebuie indicate: numarul, data şi ţara/oficiul unde a fost depusă cererea anterioară.
Caseta 3. Inventatorii trebuie declaraţi prin depunerea unui formular “declaraţie
conţinând desemnarea inventatorilor”, completat, o dată cu depunerea cererii de brevet sau
ulterior depunerii cererii de brevet , până la luarea unei hotărâri privind cererea de brevet. Se
bifează cu “X”, una dintre căsuţe în funcţie de momentul depunerii declaraţiei menţionate
anterior
Caseta 4. Dacă cererea este însoţită de desene, se va indica numărul figurii care
urmează să fie publicată odată cu rezumatul invenţiei.
Caseta 5. În cazul în care se revendică una sau mai multe priorităţi convenţionale, se
va indica statul, data si numărul fiecărui depozit anterior.
Actele de confirmare a priorităţii revendicate se depun odată cu cererea sau în termen
de 3 luni de la data de depozit a cererii.
Caseta 6. Dacă prezenta cerere de brevet este depusă într-un termen de 12 luni de la
data de depozit a unei cereri de brevet depuse anterior la OSIM, solicitantul sau succesorul său
în drepturi poate revendica, în prezenta cerere de brevet un drept de prioritate internă, pentru
elementele comune ale cererilor, cu condiţia ca cererea anterioară să nu fi servit ca bază pentru
revendicarea unui drept de prioritate convenţională. În acest caz se vor indica numărul şi data
cererii de brevet anterioare depuse in România.
Caseta 7. Se va bifa cu “X” căsuţa care corespunde modului în care a rezultat această
cerere de brevet, şi anume, dacă aceasta este rezultată în urma unei divizări a unei cereri de
brevet, se vor indica nr. şi data cererii din care s-a făcut divizarea; dacă cererea a rezultat în
urma transformării unei cereri de brevet european, se vor indica nr. cererii de brevet european,
data de depozit; dacă a rezultat prin conversia unei cereri de înregistrare a unui model de
utilitate se vor indica nr. cererii de model de utilitate şi data de depozit.
Caseta 8. Dacă la data depunerii cererii, solicitantul opteaza pentru efectuarea uneia
sau mai multor proceduri indicate în aceasta casetă, se bifează casuţa corespunzătoare. În
acest caz, pentru efectuarea procedurii indicate, taxele respective se plătesc astfel:
pentru publicarea de urgenţă a cererii, o dată cu solicitarea (rubrica 8.1.);
pentru întocmirea unui raport de documentare, o dată cu solicitarea (rubrica 8.2.);
pentru întocmirea unui raport de documentare cu opinie scrisă privind brevetabilitatea, o
dată cu solicitarea (rubrica 8.3.);
pentru examinarea cererii cu luarea hotarârii în termen de 18 luni de la data de depozit,
în termen de 3 luni de la data solicitării (rubrica 8.4.);
Caseta 9. Se completează când solicitantul este reprezentat prin mandatar autorizat,
indicând numele si prenumele sau denumirea si adresa sau sediul mandatarului, inclusiv codul
postal, telefon si fax cu prefixul zonei, e-mail, precum si numarul de înregistrare la Registrul
Comertului. Daca mandatarul a fost împuternicit numai pentru această cerere se bifeaza prima
casuta; daca o procura generala pentru mai multe cereri de brevet a fost data si comunicata la
OSIM, se va bifa cu “X” casuta corespunzatoare, indicând numarul si data acesteia.
Procura/copia certificată a procurii generale se va depune o data cu cererea sau în termen de
termen de 2 luni de la data la care OSIM notifica solicitantului lipsa acesteia sau în termen de 4
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luni de la data de înregistrării cererii de brevet, care dintre date expiră cel mai târziu.
Caseta 10. Această casetă se completeaza daca solicitantul/mandatarul autorizat
doreste transmiterea corespondentei de catre OSIM la o adresă de corespondenţă alta decât
cea indicata la caseta 1.
Caseta 11. Daca solicitanţii sunt persoane fizice, se înscriu numele acestora şi
semnăturile. În cazul persoanelor juridice, sau dupa caz a mandatarului autorizat se înscriu
denumirile solicitanţilor, funcţia şi numele persoanei care are drept de semnătură pentru
acestea, semnăturile persoanelor respective şi stampilele.
Caseta 12. Se bifeaza cu “X” rubricile corespunzatoare pentru documentele anexate
formularului de cerere de brevet, indicând numarul de file/ exemplare.
Caseta 13. În această casetă se înscrie în clar numele persoanei care a depus cererea
de brevet de invenţie la OSIM, în cazul în care este altă persoană decât solicitantul, mandatarul.
Se vor indica: numele, prenumele, seria şi numărul actului de identitate.
Caseta 14. Se completează de catre OSIM.
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Declaraţie

conţinand desemnarea inventatorilor invenţiei cu titlul:

……………………………………………………………………………………………………..
…………care face obiectul cererii de brevet cu nr…………................. şi data de depozit …………….

Aceasta declarţtie este făcută si depusă la OSIM până la data luării unei hotărâri privind cererea de brevet
de inventie

Nume si prenume:
Adresa de domiciliu_____________________________________________________________
Locul de munca la data crearii inventiei: __________________________________________
Nume si prenume: _______________________________________________________________
Adresa de domiciliu_____________________________________________________________
Locul de munca la data crearii inventiei: __________________________________________
Nume si prenume: _______________________________________________________________
Adresa de domiciliu_____________________________________________________________
Locul de munca la data crearii inventiei: __________________________________________
Nume si prenume: _______________________________________________________________
Adresa de domiciliu_____________________________________________________________
Locul de munca la data crearii inventiei: __________________________________________
Nume si prenume: _______________________________________________________________
Adresa de domiciliu_____________________________________________________________
Locul de munca la data crearii inventiei: __________________________________________
Nume si prenume: _______________________________________________________________
Adresa de domiciliu_____________________________________________________________
Locul de munca la data crearii inventiei: __________________________________________
Nume si prenume: _______________________________________________________________
Adresa de domiciliu_____________________________________________________________
Locul de munca la data crearii inventiei: __________________________________________
Nume si prenume: _______________________________________________________________
Adresa de domiciliu_____________________________________________________________
Locul de munca la data crearii inventiei: __________________________________________
Alti inventatori sunt înscrisi într-o pagină următoare pe un formular identic cu acesta

Semnatura solicitantului sau a mandatarului autorizat (numele si prenumele precum si calitatea
persoanei cu capacitate de reprezentare a solicitantului sau a mandatarului autorizat):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Semnatura:__________________
L.S. _______________________

Data:________________________
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