
 

Departamentul de Management al Cercetării-Inovare- Granturi şi  
Finanţare Proiecte de Cercetare 

 

Îndrumări pentru depunerea Brevetelor de invenţie la OSIM 
 

PASUL 1Cercetare-documentare în domeniul invenţiilor similare înregistrate de OSIM 
 

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. (Art.7 din Legea 64/91 amendată). 
 

Pe site-ul http://bd.osim.ro/cgi-bin/invsearch8 

 

Prin cuvinte de căutare (mecanism) 

Se listează toate brevetele care au în titlu cuvântul căutat 

 

Cuvânt de căutare 

Număr de brevet 

http://bd.osim.ro/cgi-bin/invsearch8


 

Prin alegerea unui brevet (la nr. Brevet) apar în rezumat informaţii privind invenţia 

 

La selectarea nr. brevet, apare invenţia în detaliu 

 

 

Număr de brevet 



 

PASUL 2 Întocmirea Cererii de Brevet 

 

Cererea de brevet de invenţie se completează de către Departamentul de Managementul 

Cercetării, pe baza documentaţiei tehnice puse la dispoziţie de inventator (pentru solicitări la care 

Universitatea este Titular). Cererea de brevet se va depune (în virtutea “art. 5 alin. 1 lit. b)
1
; în 

exercitarea funcţiei inventatorului salariat, prin contract individual de muncă, care prevede dreptul la 

brevet al angajatorului”) prin semnarea unui act adiţional la Contractul de Muncă prin care autorul 

cedează dreptul de folosinţă al invenţiei angajatorului, UPM. 

 

Documentaţia tehnică, se depune în 3 exemplare, pe format A4, scris pe o singură faţă a filei si va 

cuprinde următoarele materiale distincte:  

descrierea invenţiei (conform  art.16 din Regulament
2
),  

revendicările (art.18
3
), 

desenele explicative
4
 (dacă este cazul, art.19) şi  

rezumatul invenţiei (art.21). 

copii ale Cărţii de identitate ale inventatorului /inventatorilor 

 

Fiecare din cele 4 prime părţi va fi începută pe o filă nouă, ca material separat, dar toate 

aceste 4 documente (sau 3 daca nu există desene) se vor numerota cursiv, de la prima pagină a descrierii 

până la fila rezumatului, jos în mijloc.  

Părţile scrise trebuie să aibă spaţii libere de 2,5 cm pe toate laturile, circa 30 de rânduri pe 

pagina şi mărimea caracterului literei 12.  

                                                           
1 Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie republicată 

 

Hotărârea de Guvern nr. 547 din 21 mai 2008 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de 

invenţie 

 
2 (1) Descrierea invenţiei, conform prevederilor art. 14 alin. (1) lit. c) din lege, va conţine următoarele: 

a) titlul invenţiei, aşa cum acesta a fost indicat în cererea de brevet de invenţie, într-o formulare clară şi concisă a invenţiei revendicate, 

fără să o divulge şi fără a conţine denumiri fanteziste; 

b) precizarea domeniului tehnic la care se referă invenţia; 

c) prezentarea stadiului tehnicii, considerat de solicitant a fi necesar pentru înţelegerea, cercetarea documentară şi examinarea cererii de 

brevet, cu indicarea documentelor care îl fundamentează; se prezintă cel puţin o soluţie considerată cea mai apropiată de invenţia 

revendicată; în situaţia în care stadiul tehnicii cuprinde şi cunoştinţe tradiţionale, acestea vor fi indicate explicit în descriere, inclusiv sursa 

acestora, dacă este cunoscută; 

d) prezentarea problemei tehnice pe care solicitantul şi-a propus să o rezolve invenţia; problema tehnică constă în formularea obiectivului 

prin a cărui soluţionare se obţine un succes în domeniul tehnic la care se referă invenţia; 

e) expunerea invenţiei, aşa cum este revendicată, astfel încât problema tehnică, chiar dacă nu este prezentată explicit, şi mijloacele prin 

care aceasta a fost rezolvată, să poată fi înţelese de către o persoană de specialitate în domeniu; în cazul în care descrierea cuprinde un grup 

de invenţii care respectă condiţia de unitate a invenţiei, expunerea fiecărei invenţii din grup se efectuează în mod distinct; 

f) prezentarea avantajelor invenţiei în raport cu stadiul tehnicii; 

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; 

http://www.osim.ro/publicatii/editura/Brosuri/01_2%20Reg_Legea_64_1991_RO.pdf 

 
3 (1) …., revendicările trebuie să definească obiectul pentru care se solicită protecţie prin caracteristicile tehnice ale invenţiei. 

(3) Revendicările, ….., se redactează, de regulă, în două părţi şi vor conţine: 

a) un preambul desemnând obiectul invenţiei şi caracteristicile tehnice care sunt necesare pentru definirea sa şi care, combinate între ele, 

fac parte din stadiul tehnicii; şi 

b) o parte caracteristică, precedată de expresia „caracterizat(ă) prin aceea că", în care sunt expuse acele caracteristici tehnice care în 

combinaţie cu caracteristicile prezentate în preambul, definesc protecţia solicitată. 

 
4 Desenele - acolo unde este cazul - se fac pe hârtie albă sau pe calc, numai pe format A4, numai cu cerneală sau tuş negru, cu vederi, 

secţiuni, lupe sau scheme (cinematice, hidraulice, electrice sau bloc, după cum este cazul) conform standardelor de desen tehnic în vigoare 

din domeniul respectiv şi într-un număr suficient de reprezentări pentru o cât mai bună înţelegere a soluţiei. Paginile cu desene nu trebuie 

să aibă chenar, nici indicator standard şi nici lista de poziţii. De asemenea, pe desene nu se trec dimensiuni şi nu trebuie să existe 

alte notaţii verbale, cu excepţia numerelor figurilor (plasate dedesubtul fiecăreia dintre proiecţii şi la mijlocul lor) şi a poziţiilor care 

trebuie să coincidă cu numerele reperelor din documentaţia scrisă. 

http://www.osim.ro/publicatii/editura/Brosuri/01_2%20Reg_Legea_64_1991_RO.pdf


Titlurile (invenţiei, revendicărilor şi rezumatului) se scriu cu litere mari (majuscule), trebuie 

să fie boldate (îngroşate) şi centrate pe mijlocul paginii.  
În cadrul textelor nu se admit rânduri libere şi nici numerotarea paragrafelor, ci numai 

marcarea lor prin tabulare.  

 

Fiecare dintre cele trei seturi (care conţin: descrierea invenţiei, revendicările, desenele 

explicative şi rezumatul, exact în aceasta ordine) se va capsa sus în stânga filelor.  

Cele trei seturi ale documentaţiei tehnice de mai sus trebuie semnate de autori pe fiecare fila jos 

în stânga (cu albastru).  

Conducerea va semna si ștampila exemplarul original. 

 

În măsura în care stadiul tehnicii vă este cunoscut , se poate depune şi o fişa bibliografică cu 

trimitere la un brevet de invenţie sau la o lucrare tehnică în temă. 

 

Cererea de brevet va fi depusă în numele instituţiei (UPM) iar în «Declaraţie» la pag. 5, vor 

fi completate numele autorilor invenţiei (conf. CI ataşate). Formularele Cererii sunt disponibile pe site-

ul: http://www.osim.ro/formulare/form_brev.htm 

 

Brevetarea invenţiilor în străinătate 

În toate situaţiile în care solicitantul este o persoană fizică sau juridică română şi solicită 

protecţie pentru o invenţie în alt stat, el este obligat de legea română în primul rând să depună o 

cerere de brevet în România, la OSIM. 

Căile de brevetare în străinătate a invenţiilor: 

-A- direct la Oficiul Naţional al statului, uzual în cazul în care solicitantul este interesat să obţină brevet 

de invenţie numai în ţara respectivă 

-B- prin depunerea cererii internaţionale la OSIM, ca un birou receptor 

-C- direct, sau prin intermediul OSIM, la Oficiul European de Brevete, prin depunerea unei cereri 

europene 

Depunerea cererilor pentru protecţia în străinătate, invocând prioritatea unui prim depozit în 

România, poate fi făcută numai în termen de 12 luni de la data de depozitului a cărui prioritate este 

invocată, şi numai pe baza unui certificat de prioritate eliberat de administraţia unde cererea de brevet a 

fost depusă pentru prima dată. 

Taxele necesare brevetării în străinătate pot fi consultate pe site-ul:  
http://www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol2/annexes/ro.pdf 

 

 

 

 

 

http://www.osim.ro/formulare/form_brev.htm
http://www.inventa.ro/
http://www.inventa.ro/international
http://www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol2/annexes/ro.pdf


 

EXEMPLUL 1 

 
 
 
 

Expresie cheie în 

descrierea brevetului 



 
 

 
 



 

 
 
 
 



 
 

 

 



 

EXEMPLUL 2 

 



 



 

 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 

 


