Ghid rapid de brevetare
Activitatea 7 - Elaborarea și testarea unei metodologii pentru sprijinirea exploatării rezultatelor proiectelor de
cercetare, dezvoltare și inovare prin intermediul
unui mecanism de tip Common Exploitation Booster
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Introducere. Îndrumar de utilizare a ghidului rapid de brevetare
Prezentul document este un ghid de brevetare rapidă, menit să îndrume cercetătorul către brevetarea
într-un timp cât mai scurt a unei invenții. Este un document elaborat din perspectiva unui cercetator
interesat să îşi breveteze soluţiile tehnice. Ghidul de brevetare se doreşte a fi un sprijin pentru cei care
îşi doresc să scrie o cerere pentru un brevet de invenţie într-un timp scurt şi să înregistreze această cerere
cu succes la OSIM, astfel încât examinarea cererii să se finalizeze cu acordarea brevetului.
Pentru aplicarea eficientă a ghidului, cu scopul de a înţelege ce este un brevet, care este rolul acestuia
și care sunt modalitățile de întocmire a unei cereri de brevet, se recomandă să se respecte sugestiile şi
regulile prezentate în acest îndrumar.

I.

Brevetul de invenţie – consideraţii generale

Ce este brevetul?
Brevetul de invenție este un titlu de proprietate intelectuală care conferă un drept territorial și exclusive
asupra unei invenții.

Ce se brevetează?
Obiectul unei invenţii este o soluţie nouă și inventivă la o problemă de natură tehnică.
Observație: Se face des confuzia între o idee și o soluţie tehnică. Nu orice idee este o soluţie tehnică,
însa o soluţie tehnică porneşte întotdeauna de la o idee.

De ce este util brevetul?
În cazul persoanelor fizice, brevetul de invenție confer deținătorului dreptul de a împiedica sau opri alte
personae interesate de producerea, utilizarea, oferirea spre vânzare sau importare a unui produs sau
procedeu ce se bazează pe invenția brevetată, fără a avea acordul titularului brevetului.
În cazul societăților comeciale, brevetul de invenție reprezintă un element-cheie în strategia de afaceri,
element care conduce la obținerea de venituri prin acordarea de licențe sau cesionare.
Prin dreptul de proprietate pe care îl are un titular de brevet, acesta poate să valorifice exploatarea
brevetului prin transpunerea soluţiei tehnice revendicate într-un produs comercial sau prin acordarea de
licenţe pentru utilizarea brevetului.

De unde porneşte ideea de brevet?
Brevetul prezintă şi revendică o soluţie tehnică; prin urmare, acestei soluţii tehnice îi corespunde o
problemă tehnică.

De unde apare problema tehnică?
Sursele problemelor sunt nenumărate și variază, spre exemplu, de la nevoia de a obţine energie mai
ieftină până la nevoia de a putea citi mai rapid o carte.

II.

Drumul spre brevetare. Principalii pași

Principalii pași în obținerea protecției pentru un brevet de invenție sunt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Identificarea unei soluţii tehnice noi
Verificarea noutăţii soluţiei tehnice prin căutarea de idei similar
Întocmirea documentaţiei unei cereri de brevet
Înregistrarea cererii de brevet la un oficiu de patente
Urmărirea notificărilor primite de la examinatori şi trimiterea de răspunsuri căte aceştia
Obţinerea brevetului
Menţinerea în vigoare a brevetului şi valorificarea sa

Se va descrie, în cele ce urmează, fiecare pas al drumului spre brevetare, pentru a înţelege mai bune
fluenţa acestui drum.

Identificarea unei soluţii tehnice noi
O soluţie tehnică nouă se poate ivi ca un răspuns la o problemă tehnică ce apare pe parcursul unor
dezvoltări de produse, de elaborare a conceptului pentru o prestare de servicii sau în timpul desfăşurării
unor activităţi de cercetare sau, pur şi simplu, analizând o problemă care preocupă societatea la un
moment dat - spre exemplu, problema independenţei energetice sau problema monitorizării în timp real
a unor parametri fiziologici.
Identificarea unei soluţii tehnice noi la o problemă care „doare” crează de multe ori o euforie în mintea
inventatorului, ceea ce este şi firesc. Primele întrebări care se ridică sunt următoarele: este această
soluţie tehnică nouă? Cine s-a mai gândit la această soluţie tehnică? Răspunsrile la aceste întrebări se
află în urma efectuării unor cercetări documentare în bazele de date de brevete de invenţie si de lucrări
ştiinţifice.

Verificarea noutăţii soluţiei tehnice prin căutarea de idei și/sau soluții similare
Se pot menţiona cel puţin două motive care să justifice efectuarea unei documentări / cercetări înainte
de a dezvolta un produs nou sau înainte de a depune o cerere de brevet:
a) evitarea riscului de a încălca drepturile de proprietate ale altor titulari de brevete
b) protejarea soluţiei tehnice proprii cu scopul de a o valorifica
Surse de documentare:
▪

pentru brevete:
https://worldwide.espacenet.com/
https://patents.google.com/

▪

pentru lucrări ştiinţifice:
https://scholar.google.com/

Întocmirea documentaţiei unei cereri de brevet
O cerere de brevet are două componente majore:
I) formularul cererii de brevet, care cuprinde informaţii despre titlul brevetului, numele şi datele
inventatorilor, numele şi datele titularilor, precum şi alte informaţii.
II) documentaţia tehnică a cererii de brevet, în care este descrisă soluţia tehnică, această descriere fiind
efectuată după o serie de criterii ce sunt prezentate în acest ghid.
Redactarea documentaţiei tehnice a unei cereri de brevet de invenţie trebuie să respecte următoarea
structură, prevăzută în Regulamentul de aplicare a Legii 64/1991 privind brevetele de invenţie,
republicată în 2007 şi 2014, şi anume:
a) descrierea invenţiei – art.16 sau 17;
b) revendicările (prin care invenţia se deosebeşte de toate celelalte invenţii sau soluţii tehnice
publicate) – art.18
c) desenele – art.19 (deşi nu sunt obligatorii, ajuta mult la întelegerea soluţiei tehnice)
d) rezumatul – art.21
În ce priveşte condiţiile materiale (de formă) ale documentaţiei de mai sus, trebuie respectat art.20 din
acelaşi Regulament, ce poate fi accesat în site-ul OSIM, la capitolul „Brevete de invenţie”.
Per ansamblu, documentația trebuie să cuprindă următoarele elemente:
▪

titlul invenţiei

▪

precizarea domeniului tehnic de aplicare a invenţiei

▪

precizarea stadiului cunoscut al tehnicii

▪

problema tehnică pe care o rezolvă invenţia

▪

expunerea invenţiei

▪

prezentarea avantajelor invenţiei în raport cu stadiul tehnicii;

▪

prezentarea, pe scurt, a figurilor din desene, dacă acestea există;

▪

prezentarea în detaliu a cel puţin unui mod de realizare a invenţiei

▪

indicarea, daca nu rezultă în mod evident din descriere, a modului în care invenţia este
susceptibilă pentru a fi aplicată industrial

Modul în care se descrie fiecare element al documentaţiei tehnice este prezentat prin exemplificări în
acest ghid, în capitolul IV.
Condiţiile de brevetabilitate:
▪

soluţia tehnică trebuie să fie aplicabilă, să răspundă unei probleme tehnice

▪

soluţia tehnică trebuie să aibă un grad de noutate

▪

soluţia tehnică trebuie să îndeplinească condiţia de „pas inventiv”

Înregistrarea cererii de brevet la un oficiu de patente
Scopul înregistrării cererii de brevet la OSIM este de a permite:
▪

constituirea unei date de depozit (dată de prioritate)

▪

de a publica rezumatul şi conţinutul cererii

▪

pentru a fi supusă procesului de examinare pentru deliberarea răspunsului în ceea ce priveşte
brevetabilitatea

Înregistrarea unei cereri de brevet se poate face prin depunerea (fizică sau online) a dosarului cererii de
brevet, care va conţine: 1) formularul cererii de brevet completat 2) documentaţia tehnică aferentă
cererii de brevet.
Este preferabil ca, la depunerea cererii de brevet, să se plătească şi taxele de înregistrare şi publicare.
Pentru etapa de examinare de fond se recomandă, atunci când se doreşte să se obţină rezultatul
examinării într-un termen cât mai scurt, să se opteze pentru examinarea de urgenţă.

Urmărirea notificărilor şi transmiterea de răspunsuri la acestea
Examinare preliminară
Oficul de brevete examinează cererea de brevet pentru a se asigura că aceasta îndeplinește cerințele
administrative (ex. taxele au fost plătite, documentația este depusă integral etc.)
Examinare de fond
Oficiul de brevete examinează dacă cererea îndeplinește condițiile de brevetabilitate (este nouă,
aplicabilă în industrie și provine dintr-o activitate inventivă)

Obţinerea brevetului
Cererea de brevet este publicată la 18 luni după data înregistrării. Dacă se plătește taxa de urgenţă,
cererea se publică în maximum 4 luni de la data înregistrării. Din momentul înregistrării cererii la
oficiul naţional de brevete, inventatorul are un termen de prioritate de 12 luni la dispoziție pentru a
înregistra o cerere în alte țări pentru aceeași invenție.
Timpul necesar acordării unui brevet poate dura între 2 și 5 ani. Această durată depinde, în primul rând,
de calitatea documentaţiei depuse, de cuantumul taxei de examinare şi, nu în ultimul rând, de pregătirea
solicitantului în domeniul proprietăţii industrial - cu alte cuvinte, de posibilitatea de a purta un dialog
cu examinatorul OSIM.

Menţinerea în vigoare a brevetului şi valorificarea lui
Brevetul se acordă de către oficiul național de brevete și este valabil pentru o perioadă de 20 de ani de
la data înregistrării cererii de brevet, cu condiția plății taxelor de menținere în vigoare.
În funcție de nivelul de maturitate tehnologică, invenția se poate concretiza prin realizarea:
a) unui model experimental, know-how, documentatii de proiect - TRL 4
b) unui prototip (model reproductibil în care se regasesc toti parametrii produsului final) - TRL 6,
TRL 7 – proiect pilot

Se poate realiza producţia de serie sau de masă la atingerea TRL8, TRL9.
Valorificarea unui brevet se poate realiza prin următoarele modalități:
▪

Licențierea (dreptul de exploatare) poate fi exclusivă, neexclusivă, totală sau parțială, în
funcție de părțile din drepturi transmise, durata și teritoriu. Se poate realiza încă din faza de
cerere de brevet, devenind opozabilă terților în momentul înregistrării contractului de licență la
OSIM.

▪

Cesiunea (vânzarea de drepturi) poate fi totală sau parțială, în funcție de drepturile vândute.
Spre exemplu, inventatorul poate cesiona tehnologia de fabricație, însă poate păstra dreptul de
utilizare și vânzare a produselor rezultate în urma aplicării tehnologiei brevetate.

▪

Contractul de know-how – pentru transmiterea unor cunoștințe suplimentare privind invenția,
astfel încât beneficiarul să poată prelua toate detaliile de natură tehnică și tehnologică pentru
utilizarea tehnologiei la standardele necesare. Se pot include dispoziții privind transmiterea de
know-how și în contractele de licență/cesiune.

▪

Crearea de spin-off-uri - în cazul când rezultatul cercetării aparține unei universități sau unui
institut de cercetare-dezvoltare

III.

Analiza stadiului actual

Analiza stadiului actual are ca scop identificarea unor soluţii tehnice ce au fost deja publicate, în vederea
evitării încălcării drepturilor de proprietate asupra lor. Este important de reţinut că soluţiile tehnice care
sunt revendicate prin brevete ce au depăşit vechimea de 20 de ani devin drepturi publice (pot fi
utilizate fără a se plăti drepturi de utilizare). De asemenea, soluțiile tehnice care fac obiectul unor cereri
de brevet care au fost respinse sau pentru care s-a renunțat la procesul de examinare devin drepturi
publice.
Se va prezenta, în cele ce urmează, o metodă de căutare a brevetelor în două baze de date: Espacenet şi
Google patents.

Căutarea în baza de date Espacenet
Adresa web: https://worldwide.espacenet.com/

Figura 3.1 pagina de pornire pentru motorul de cautare espacenet.com

Căutarea brevetelor în baza de date (în modul „advanced search” – se va activa butorul „advanced
search”) se poate face după mai multe criterii: după cuvinte cheie ce sunt prezente în titlul sau în
rezumatul brevetului, după numele inventatorului sau al titularului, după numărul de publicare etc.
Atunci când realizăm o analiză a stadiului actual al tematicii de interes pentru brevetare se recomandă
să se caute după anumite cuvinte cheie relevante. Spre exemplu, dacă tema de interes este cea a
dispozitivelor mobile cu recunoaştere de gesturi dedicate comunicării nonverbale, se vor lua în
considerare următoarele cuvinte cheie:
„wearable gesture recognition”

Figura 3.2 Afişarea rezultatelor căutării după cuvântul-cheie „wearable gesture recognition” în
secțiunea „Title or abstract”, modul „all”.

Urmare a căutării după cuvântul-cheie, au fost identificate 186 de rezultate (figura 2.2). Considerăm că
acest număr de brevete este unul rezonabil, însă recomandăm realizarea unei selecții pentru a lua în
considerare soluţiile tehnice cele mai relevante pentru criteriile de căutare. Ne putem da seama uşor de
nivelul de relevanţă urmărind două componente ale brevetului: rezumatul (abstractul) şi figura publicată
alături de acesta.
Observație: se va ţine cont, atunci când se întocmeşte o documentaţie de cerere de brevet, de claritatea
cu care sunt editate rezumatul şi figura publicată, asftel încât, la o primă analiză, cititorul să poată
înțelege cât mai bine soluția tehnică descrisă.
În analiza brevetelor identificate, se vor parcurge următorii pași:
▪

analiza rezumatului

▪

analiza figurilor

▪

dacă rezumatul şi figurile sunt relevante, se vor analiza descrierea tehnică şi revendicările.

Observație: poate să fie utilă o clasificare a gradului de relevanţă a brevetelor găsite prin inserarea, în
numele documentului salvat, al unor însemnări de evidențiere, spre exemplu: US23785321_ff_bun sau
RO12785653_cel_mai_relevant.
Se exemplifică mai jos analiza unui brevet din domeniul recunoaşterii de gesture:
Brevetul TW201719331A - Techniques for gesture recognition using photoplethysmographic
(PPMG) sensor and low-power wearable gesture recognition device using the same
Facem o primă analiză a brevetului „Techniques for gesture recognition using photoplethysmographic
(PPMG) sensor and low-power wearable gesture recognition device using the same”.
Citind rezumatul, ne dăm seama că este vorba desre un dispozitiv cu funcţii de recunoaştere de gesturi,
în componenţa sa intând doi senzori, unul fotopleismografic (PPMG) şi unul piezoelectric (PZE), care
generează nişte semnale. În baza acestor semnale, sunt identificate anumite gesturi, senzorul PZE având

rolul de a detecta începerea unei activităţi (într-un regim de consum mic de putere), iar atunci când se
doreşte apelarea unor algoritmi de clasificare, se trece într-un regim de consum mai mare.

Căutarea în baza de date Google Patents
Limba în care este editata documentaţia brevetului TW201719331A este chineza, prin urmare este
dificil de facut o analiză amănunţită. Pentru a avea acces la versiune in engleză a documentaţiei se poate
utiliza motorul de căutare „google patents”, prin căutarea după titlul brevetului sau după numărul de
înregistrare:

Figura 3.3 Interfaţa motorului de căutare „Google patents”

Un avantaj al căutării prin „google patents” este acela al posibilităţii traducerii întregii documentaţii
atunci când aceasta nu este disponibilă într-o limbă cunoscută. Pentru exemplul brevetului cu numărul
TW201719331A, rezultatul căutării este următorul:

Figura 3.4 Afişarea unui rezultat în urma căutării prin „google patents”

Un alt avantaj al căutării prin „google patents” îl reprezintă posibilitatea afișării unei clasificări în
funcţie de ponderea titularilor de brevete (figura 2.5) pe o anumită temă de căutare. Spre exemplu,
pentru cuvintele cheie „wearable gesture recognition”, se generează următoarea listă de brevete:

Figura 3.5 Clasificare după ponderea titularilor de brevete

Am identificat un brevet foarte apropiat, prin terminologie, de tematica soluţiei tehnice pe care dorim
să o explorăm:
Brevetul US9110510B2 – Motion pattern classification and gesture recognition

Figura 3.6 Brevet pentru „Motion pattern classification and gesture recognition”

Ne putem da seama că este un brevet aprobat, activ până la data de 18.06.2034. Este foarte important
să se efectueze o analiză amănunţită a acestui brevet din două considerente: a) este cel mai apropiat de
tematica de interes, respectiv b) are ca şi titular o corporaţie mare (Apple Inc), ce va umări în permanenţă
posibilitatea apariţiei pe piaţă a unor produse contrafăcute. Brevetul US9110510B2 vizează trei obiecte
ale soluţiei tehnice: metodă, program şi sistem.

Figura 3.7 Exemplu de prezentare a rezumatului şi a figurilor

Brevetul US9977509B2 - aparat portabil de recunoaştere a gensturilor pe baza unor biosemnale
generate de către unul sau mai mulţi senzori
Brevetul US9977509B2 revendică o metodă şi un aparat portabil de recunoaştere a gensturilor pe baza
unor biosemnale generate de către unul sau mai mulţi senzori. Aceste biosemnale sunt prelucrate de
către un procesor de recunoaştere a unor gesturi predefinite, având posibilitatea de eliminare a
artefactelor cum ar fi zgomotele sau unele mişcări involuntare. Patternurile de semnale sunt înregistrate
într-o memorie şi sunt comparate cu ferestre de semnale generate de căre biosenzor. Procesarea datelor
poate să fie efectuată de către unul sau mai multe procesoare.
Observație: în documentația cererii de brevet, este important să se prezinte concluziile analizei (spre
exemplu, eventualele dezavantaje ale brevetelor analizate, deoarece examinatorul va aprecia
cunoaşterea stadiului actual de căre inventator şi stăpânirea cunoştinţelor lagate de invenţia propusă.
Exemplu de formulare: „Un dezavantaj al acestei metode este aceea că ... (va fi scos în evidenţă un
dezavantaj al acestui brevet în comparaţie cu soluţia tehnică propusă). Un alt dezavantaj este …”
Este de remarcat faptul că, şi în cazul acestui brevet, proprietar este o coorporaţie mare, respectiv
Samsung, iar data de expirare a protecţiei este 25.06.2036.

Cererea de brevet PCT WO2014081185A1

Figura 3.8 Prezentarea rezumatului cererii de brevet WO2014081185A1 de pe platforma google
patents

Fig 3.9 Rezumatul cererii de brevet WO2014081185A1 de pe platforma espacenet

IV.

Editarea documentației pentru cererea de brevet de
invenție (CBI) în mai multe etape

Înregistarea unei cereri de brevet la OSIM presupune întocmirea unui dosar ce va cuprinde:
1) cererea de brevet (CBI), care este un formular tip completat de către titular
2) documentaţia tehnică a cererii (descrierea soluţiei tehnice inovatoare)
Structura unei documentaţii tehnice pentru CBI este următoarea:
A. Descrierea tehnică
a) Titlul invenţiei
b) Precizarea domeniului tehnic de aplicare a invenţiei
c) Precizarea stadiului cunoscut al tehnicii
d) Problema tehnică pe care o rezolvă invenţia
e) Expunerea invenției
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
i) Indicarea, daca nu rezultă în mod evident din descriere, a modului în care
invenţia este susceptibilă pentru a fi aplicată industrial
B. Revendicările
C. Desenele / Figurile
D. Rezumatul
În cele ce urmează, vom prezenta o serie de exemple care să ghideze inventatorii în completarea
diferitelor elemente ale cererilor de brevet de invenție (CBI).
Pentru a uşura activitatea de editare a documentaţiei, formularul documentaţiei cererii de brevet este
prezentat în mai multe versiuni, în fiecare versiune fiind completate, succesiv, diferitele secțiuniale
documentației. Fiecare secțiune va fi exemplificat prin fragmente dintr-o documentaţie a unei CBI
existente, care a parcurs, cu success, toţi paşii de brevetare.

Cererea de brevet– versiunea 1
În acest document, vor fi prezentate elemente ale descrierii tehnice (problema tehnică pe care o rezolvă
invenția, expunerea invenției) și desenele/figurile (într-o formă incipientă).

A. Descrierea tehnică
a. Titlul invenţiei
[…]

b. Precizarea domeniului tehnic de aplicare a invenţiei
[…]
c. Precizarea stadiului cunoscut al tehnicii
[…]
d. Problema tehnică pe care o rezolvă invenţia
Cerință: Explicaţi în termeni cât mai familiari care este problema tehnică de la care se porneşte, pe
care doriţi să o rezolvaţi prin implementarea invenţiei
Exemplu: O problemă pe care o rezolvă invenţia este cea legată de citirea automată a datelor de volum
de la contoarele aflate sub testare şi calcularea automată a erorilor. De asemenea, se efectuează
automat liniarizarea caracterisiticilor contoarelor şi trasmiterea unor constante de calibrare în
contoarele aflate sub testare. Operaţiile de testare şi calibrare pot sa fie urmărite în timp real de la
distanţă, prin intermediul unei conexiuni de internet, prin transfer de date prin GSM sau prin transfer
de date printr-o reţea proprie.
e. Expunerea invenției
Cerință: Descrieţi în mod narativ ideea tehnică prin care se doreşte rezolvarea problemei tehnice
prezentată în capitolul d.
Exemplu: Invenţia dezvăluie un stand automatizat de testare şi calibrare a contoarelor, precum şi o
metodă de testare şi calibrare automată. De asemenea, invenția vizează și un program de calculator
pentru efectuarea operaţiunilor de control al standului şi a operaţiunilor de calcul al erorilor şi de
calibrare automată. Metoda presupune controlul automat al parametrilor hidraulici ai standului după
nişte cicli prestabiliţi, achiziţia automată a datelor şi procesarea acestora cu scopul de a liniariza
caracteristicile contoarelor aflate sub testare şi de a calibra contoarele aflate sub testare. Programul
de calculator constă dintr-o succesiune de operaţiuni reprezentate sub forma unor etichete ale unei
organigrame, respectând succesiunea paşilor de lucru prezentaţi în metoda de testare şi calibrare
automată a contoarelor de fluide. Programul de calculator poate să fie implementat într-un
microprocesor local sau într-un PC.
Observație: Este important ca din această descriere să rezulte nişte cuvinte cheie.
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

i. Indicarea, daca nu rezultă în mod evident din descriere, a modului în care invenţia este
susceptibilă pentru a fi aplicată industrial

B. Revendicările

C. Desenele/figurile
Va fi editată o primă schiţă a soluţie tehnice în care se vor scoate în evidenţă elementele componente.
Exemplu:

D. Rezumatul
[…]

Cererea de brevet– versiunea 2
În acest document, vom prezenta, pe scurt, stadiul actual al tehnicii, în baza studiului efectuat (metoda
este descrisă în Capitolul II). În urma acestui studiu se va face o comparaţie între rezultatele obţinute şi
ideea tehnică ce se doreşte a fi transpusă în soluţie tehnică brevetabilă. Se va analiza brevetabilitatea
după următoarele criterii:
▪
▪
▪

aplicabilitatea tehnică
gradul de noutate
pasul inventiv – în ce măsură soluţia tehnică propusă este mai inovatoare în comparaţie cu ceea
ce este întâlnit în stadiul actual al tehnicii

Dacă inventatorul constată că poate să susţină, în mod argumentat, condiţiile de brevetabilitate ale ideii
tehnice propuse, va trece la următorii paşi de completare a documentaţiei.

A. Descrierea tehnică
a. Titlul invenţiei
[…]
b. Precizarea domeniului tehnic de aplicare a invenţiei
[…]
c. Precizarea stadiului cunoscut al tehnicii
Se vor trece rezultatele din urma efectuării cercetărilor asupra stadiului actual. Se solicită cel puţin o
referinţă însă este recomandabil să se specifice între 3 şi 5 lucrări de referinţă, în special brevete sau
cereri de brevet. Se prezintă pe scurt soluţia tehnică alalizată şi se scot în evidenţă dezavantajele acesteia
Exemplu: În brevetul RO 120789 B1 este prezentată o instalaţie de verificare a contoarelor de apă,
care este capabilă să genereze un debit variabil de apă, acest debit fiind monitorizat de către un
debitmetru electromagnetic care are rolul de instrument-etalon şi la ale cărui indicaţii sunt raportate
valorile indecşilor de consum ce sunt citite de la contoarele montate pe instalație cu scopul de a fi
supuse testării. Dezavantajul acestei instalatii constă în necesitatea reglării manuale a parametrilor
hidrauilici, iar citirea indecşilor volumetrici se face în mod individual pentru fiecare contor.
Un stand automat dedicat testării şi calibrarii automate a contoarelor de apă este prezentant în modelul
de utilitate CN202350881U. Acest stand reglează în mod automat parametrii hidraulici pentru testare,
însă nu are înglobat nici un dispozitiv de citire automată a contoarelor.
d. Problema tehnică pe care o rezolvă invenţia
Cerință: Explicaţi în termeni cât mai familiari care este problema tehnică de la care se porneşte, pe
care doriţi să o rezolvaţi prin implementarea invenţiei
Exemplu: O problemă pe care o rezolvă invenţia este cea legată de citirea automată a datelor de volum
de la contoarele aflate sub testare şi calcularea automată a erorilor. De asemenea, se efectuează
automat liniarizarea caracterisiticilor contoarelor şi trasmiterea unor constante de calibrare în
contoarele aflate sub testare. Operaţiile de testare şi calibrare pot sa fie urmărite în timp real de la
distanţă, prin intermediul unei conexiuni de internet, prin transfer de date prin GSM sau prin transfer
de date printr-o reţea proprie.
e. Expunerea invenției
Cerință: Descrieţi în mod narativ ideea tehnică prin care se doreşte rezolvarea problemei tehnice
prezentată în capitolul d.

Exemplu: Invenţia dezvăluie un stand automatizat de testare şi calibrare a contoarelor, precum şi o
metodă de testare şi calibrare automată. De asemenea, invenția vizează și un program de calculator
pentru efectuarea operaţiunilor de control al standului şi a operaţiunilor de calcul al erorilor şi de
calibrare automată. Metoda presupune controlul automat al parametrilor hidraulici ai standului după
nişte cicli prestabiliţi, achiziţia automată a datelor şi procesarea acestora cu scopul de a liniariza
caracteristicile contoarelor aflate sub testare şi de a calibra contoarele aflate sub testare. Programul
de calculator constă dintr-o succesiune de operaţiuni reprezentate sub forma unor etichete ale unei
organigrame, respectând succesiunea paşilor de lucru prezentaţi în metoda de testare şi calibrare
automată a contoarelor de fluide. Programul de calculator poate să fie implementat într-un
microprocesor local sau într-un PC.
Observație: Este important ca din această descriere să rezulte nişte cuvinte cheie.
f. Prezentarea avantajelor invenţiei în raport cu stadiul tehnicii
Cerință: Se vor prezenta succinct şi punctual avantajele invenţiei în raport cu soluţiile tehnice
analizate din stadiul actual al tehnicii
Exemplu:
Invenţia prezintă urmatoarele avantaje:
-

Testarea şi calibrarea contoarelor se face în cicli automaţi preretabili, prin adaptarea
automată a debitelor în funcţie de regimul de testare dorit de către utilizator

-

Informaţia indicată de către contoare este preluată în mod automat prin semnale RF şi
este procesată de către un sistem de calcul

-

Calibrarea contoarelor se face în mod automat prin trimiterea pe cale radio (nu este
necesară demontarea contoarelor supuse testării) a unor constante de calibrare şi de
liniarizare a caracteristicii contoarelor

-

Standul de calibrare şi testare a contoarelor de fluide permite analiza fazelor tranzitorii
de pornire-oprire a debitului pentru care comportamentul contoarelor este neliniar [...]

g. Prezentarea, pe scurt, a figurilor din desene, dacă acestea există
[…]

h. Prezentarea în detaliu a cel puţin unui mod de realizare a invenţiei
[…]

i. Indicarea, daca nu rezultă în mod evident din descriere, a modului în care invenţia este
susceptibilă pentru a fi aplicată industrial
[…]

B. Revendicările
[…]

C. Desenele/figurile
Va fi utilizată primă schiţă a soluţie tehnice.
Observație: fiecare element din figură va fi denumit, iar denumirea va rămâne aceeaşi pe tot parcursul
descrierii tehnice, precum și în secțiunea de revendicări şi în rezumat.

În figură se observă că mai multe elemente sunt preluate din stadiul tehnicii, adică sunt, în sine,
cunoscute (exemplu: pompa, rezervorul de fluide, conducta de refulare, contorul aflat sub testare etc.).
Elementul de noutate, prin care se urmăreşte rezolvarea problemei tehnice, este modulul electronic de
comandă şi control, care va fi prezentat detaliat (la nivel de schemă bloc) într-o altă figură.

D. Rezumatul
[…]

Cererea de brevet – versiunea 3
În acest document vom prezenta un exemplu de completare a secțiunilor a (Titlul invenției), b
(Precizarea domeniului tehnic de aplicare a invenţiei) și vom acorda o atenție sporită secțiunilor h)
prezentarea în detaliu a cel puţin unui mod de realizare a invenţiei, respectiv g) prezentarea, pe scurt, a
figurilor din desene, dacă acestea există, din capitolul dedicat descrierii tehnice.
În secțiunea „h” (prezentarea în detaliu a cel puţin unui mod de realizare a invenţiei) se va face
descrierea detaliată a invenţiei, pornind de la expunerea din secțiunea „e”. Este foarte important cum se
concepe şi cum se editează această secțiune, deoarece, aici, ideea tehnică devine soluţie tehnică.
Concret, ideea tehnică trebuie prezentată sub formă de produs sau procedeu, astfel încât să fie
implementabilă de către un specialist sau o echipă de specialişti de pregătire medie, cu ajutorul
mijloacelor tehnice cunoscute până în acest moment. Trebuie remarcat faptul că nu sunt acceptate soluţii
tehnice ce înglobează componente ce nu sunt realizabile la momentul descrierii invenţiei (spre exemplu,
nu va fi acceptată o soluţie tehnică ce prevede o roată care are spiţele confecţionate dintr-o substanţă
fluida sau un avion care are fuselajul dintr-o substanţă gazoasă etc.).
Se recomandă ca prezentarea figurilor să se facă după finalizarea editării secțiunii „h” deoarece, în unele
situaţii, figurile suferă modificări pe parcursul descrierii detaliate a invenţiei. Recomandăm
introducerea unei formulări de tipul „Se dă, în continuare, o variantă de realizare a invenţiei, în
legătură şi cu figurile ...”.

A. Descrierea tehnică
a. Titlul invenţiei
Exemplu: Stand şi metodă de testare şi calibrare ale contoarelor de fluide
b. Precizarea domeniului tehnic de aplicare a invenţiei
Exemplu: Invenţia se referă la un stand automatizat de testare şi calibrare a contoarelor de fluide
precum şi la o metodă de testare şi calibrare automată a contoarelor de fluide
c. Precizarea stadiului cunoscut al tehnicii
Se vor trece rezultatele din urma efectuării cercetărilor asupra stadiului actual. Se solicită cel puţin o
referinţă însă este recomandabil să se specifice între 3 şi 5 lucrări de referinţă, în special brevete sau
cereri de brevet. Se prezintă pe scurt soluţia tehnică alalizată şi se scot în evidenţă dezavantajele acesteia
Exemplu: În brevetul RO 120789 B1 este prezentată o instalaţie de verificare a contoarelor de apă,
care este capabilă să genereze un debit variabil de apă, acest debit fiind monitorizat de către un
debitmetru electromagnetic care are rolul de instrument-etalon şi la ale cărui indicaţii sunt raportate
valorile indecşilor de consum ce sunt citite de la contoarele montate pe instalație cu scopul de a fi
supuse testării. Dezavantajul acestei instalatii constă în necesitatea reglării manuale a parametrilor
hidrauilici, iar citirea indecşilor volumetrici se face în mod individual pentru fiecare contor.

Un stand automat dedicat testării şi calibrarii automate a contoarelor de apă este prezentant în modelul
de utilitate CN202350881U. Acest stand reglează în mod automat parametrii hidraulici pentru testare,
însă nu are înglobat nici un dispozitiv de citire automată a contoarelor.
d. Problema tehnică pe care o rezolvă invenţia
Cerință: Explicaţi în termeni cât mai familiari care este problema tehnică de la care se porneşte, pe
care doriţi să o rezolvaţi prin implementarea invenţiei
Exemplu: O problemă pe care o rezolvă invenţia este cea legată de citirea automată a datelor de volum
de la contoarele aflate sub testare şi calcularea automată a erorilor. De asemenea, se efectuează
automat liniarizarea caracterisiticilor contoarelor şi trasmiterea unor constante de calibrare în
contoarele aflate sub testare. Operaţiile de testare şi calibrare pot sa fie urmărite în timp real de la
distanţă, prin intermediul unei conexiuni de internet, prin transfer de date prin GSM sau prin transfer
de date printr-o reţea proprie.
e. Expunerea invenției
Cerință: Descrieţi în mod narativ ideea tehnică prin care se doreşte rezolvarea problemei tehnice
prezentată în capitolul d.
Exemplu: Invenţia dezvăluie un stand automatizat de testare şi calibrare a contoarelor, precum şi o
metodă de testare şi calibrare automată. De asemenea, invenția vizează și un program de calculator
pentru efectuarea operaţiunilor de control al standului şi a operaţiunilor de calcul al erorilor şi de
calibrare automată. Metoda presupune controlul automat al parametrilor hidraulici ai standului după
nişte cicli prestabiliţi, achiziţia automată a datelor şi procesarea acestora cu scopul de a liniariza
caracteristicile contoarelor aflate sub testare şi de a calibra contoarele aflate sub testare. Programul
de calculator constă dintr-o succesiune de operaţiuni reprezentate sub forma unor etichete ale unei
organigrame, respectând succesiunea paşilor de lucru prezentaţi în metoda de testare şi calibrare
automată a contoarelor de fluide. Programul de calculator poate să fie implementat într-un
microprocesor local sau într-un PC.
Observație: Este important ca din această descriere să rezulte nişte cuvinte cheie.
f. Prezentarea avantajelor invenţiei în raport cu stadiul tehnicii
Cerință: Se vor prezenta succinct şi punctual avantajele invenţiei în raport cu soluţiile tehnice
analizate din stadiul actual al tehnicii
Exemplu:
Invenţia prezintă urmatoarele avantaje:

-

Testarea şi calibrarea contoarelor se face în cicli automaţi preretabili, prin adaptarea
automată a debitelor în funcţie de regimul de testare dorit de către utilizator

-

Informaţia indicată de către contoare este preluată în mod automat prin semnale RF şi
este procesată de către un sistem de calcul

-

Calibrarea contoarelor se face în mod automat prin trimiterea pe cale radio (nu este
necesară demontarea contoarelor supuse testării) a unor constante de calibrare şi de
liniarizare a caracteristicii contoarelor

-

Standul de calibrare şi testare a contoarelor de fluide permite analiza fazelor tranzitorii
de pornire-oprire a debitului pentru care comportamentul contoarelor este neliniar [...]

g. Prezentarea, pe scurt, a figurilor din desene, dacă acestea există
Se dă, în continuare, o variantă de realizare a invenţiei, în legătură şi cu figurile 1…9, care reprezintă:
-

figura 1: Vedere de ansamblu asupra standului de testare şi calibrare a contoarelor de fluide
figura 2: Schema modulului electronic de comandă şi control;
[...]
figura 9: Organigrama programului de calculator dedicat automatizarii standului de testare şi
calibrare automată a contoarelor de fluide.

Figurile vor fi editate suficient de detaliat astfel încât un specialist de pregătire medie să fie capabil să
implementeze fizic soluţia tehnică prezentată în cererea de brevet. În cazul unor elemente din stadiul
tehnicii în sine cunoscute, acestea vor fi reprezentate sub forma unui simbol sau bloc (exemplu:
simbolul pompei, simbolul contorului aflat sub testare etc.). Pentru a evita un efort de lucru prea mare
nu se recomandă prezentarea la nivel de desen de execuţie sau schite prea detaliate.
h. Prezentarea în detaliu a cel puţin unui mod de realizare a invenţiei
Pentru ca prezentarea să fie cât mai clară, se recomandă introducerea în secțiunea anterioară a unor
figuri şi schiţe, urmând ca, ulterior, în secțiunea h), să se facă legătura, prin repere, între descriere și
reprezentările grafice din figure.
De reţinut:
▪
▪
▪

descrierea unui produs se face din punct de vedere constructiv, prin indicarea succesivă a
componentelor şi indicarea reperelor corespunzătoare din figuri
descrierea unei metode sau a unui procedeu se face sub formă de succesiune de etape sau paşi
de implementare
descrierea unui program de calculator se face sub formă de schema logică (organigramă / flow
chart) sau sub forma unui graf.

Pot exista invenţii care să revendice o metodă, un produs şi un program de calculator, dar toate aceste
soluţii tehnice trebuie să reprezinte un tot unitar - cu alte cuvinte, invenţia trebuie să fie coerentă,
unitară.

Descrierea la nivel de sistem: Standul de testare şi calibrare a contoarelor de fluide este alcătuit dintrun rezervor de fluide 1 (figura 1), o pompă 2, o conductă de absorbţie 3, o supapă unisens 4. Fluidul
pompat printr-o conducta de refulare 5 trece prin mai multe contoare aflate sub testare CST, care sunt
interconectate în serie prin intermediul unor elemente distanţare 6 [...]
Descrierea la nivel de modul: modulul electronic de comandă şi control MECC este alcătuit dintr-un
bloc de achiziţie de date UAD (figura 2), care achiziţionează datele de la contoarele aflate sub testare
CST prin intermediul unui modul de comunicare RF MCRF. Aceste date sunt stocate şi ordonate întrun bloc de memorie RAM BRAM şi sunt procesate de către un bloc de calcul al erorilor BCE pe
perioada unui ciclu de testare sau de calibrare, acest ciclu fiind stabilit prin intermediul blocului de
control pentru testare – calibrare BCTC. Liniarizarea caracteristicii şi calibrarea contoarelor aflate
sub testare CST este realizată de către blocul de liniarizare a caracteristicii şi de calibrare BLCC [...]
Descrierea la nivel de organigramă (pentru programul de calculator): programul de calculator
implementat în modulul electronic de comandă şi control MECC rulează respectând paşii unei
organigrame care este alcătuită dintr-o succesiune de operaţii. Aceste operaţii sunt reprezentate printro serie de etichete, după cum urmează: eticheta de start a (figura 9), eticheta de iniţializare a stărilor
electrovanelor b, eticheta care reprezintă operaţia de deschidere a electrovanei de pornit-oprit EvPO
c, etichetele de setare a debitului de testare q0 d şi e, eticheta de închidere a electrovanei de pornitoprit EvPO f, eticheta de citire a valorilor indecşilor iniţiali ai contoarelor aflate sub testare CST g
[...]
i. Indicarea, daca nu rezultă în mod evident din descriere, a modului în care invenţia este
susceptibilă pentru a fi aplicată industrial
[…]

B. Revendicările
[…]

C. Desenele/figurile
În această etapă a descrierii se face o corelare între dezvăluirea succesivă a elementelor de descriere a
soluţiei tehnice cu simbolurile reprezentate în figuri. Spre exemplu, atunci când la secțiunea h) se
introduce descrierea „Standul de testare şi calibrare a contoarelor de fluide este alcătuit dintr-un
rezervor de fluide 1 (figura 1), o pompă 2, o conductă de absorbţie 3, o supapă unisens 4, iar fluidul
pompat printr-o conducata de refulare 5 trece prin mai multe contoare aflate sub CST testare”, în
figura 1, ce este preluată din documentul CBI_v2, se vor indica şi reperele corespunzătoare fiecărui
element din descriere pentru fiecare element ce este deja specificat în figură.

Figura 1

După ce se finalizează prezentarea tuturor elementelor de descriere din figura 1, se trece la
prezentarea/editarea figurii 2, care este un modul prin care scoatem în evidenţă gradul de noutate al
soluţiei tehnice prezentate, respectiv modulul electronic de comandă şi control MCC. Numerotarea
reperelor se va face în continuarea celor din figura 1.
Modulul electronic de comandă şi control MECC este alcătuit dintr-un bloc de achiziţie de date UAD
(figura 2), care preia datele de la contoarele aflate sub testare CST prin intermediul unui modul de
comunicare RF MCRF, iar aceste date sunt stocate şi ordonate într-un bloc de memorie RAM BRAM
[...]

Figura 2

Observaţie 1: elementele utilizate anterior în descriere vor fi specificate împreună cu reperul
corespunzător - exemplu din textul de mai sus: „care achiziţionează datele de la contoarele aflate sub
testare CST prin intermediul [...]”
Observaţie 2: dacă un element din descriere este specificat în mai multe figuri, acesta îşi va păstra
denumirea şi reperul ce i-au fost atribuite inițial în descriere.
Organigrama, dedicată descrierii programului de calculator, va fi prezentată grafic ca o succesiune de
etichete, fiecare etichetă având un reper sub formă de cifră sau literă. Este recomandat ca fiecare
etichetă, ce reprezintă un pas în succesiunea de prezentare a programului de calculator, să fie cât mai
clar explicate. În descriere (secțiunea h), pentru claritate, se pot expune şi bucăţi de cod doar sub formă
de exemple. Important: codul sursă, scris într-un anumit limbaj de programare, nu este brevetabil
(codurile sursă sau blocurile de cod nu pot fi expuse în revendicări).

Figura n

D. Rezumatul
[…]

Cererea de brevet– versiunea 4
În acest document vor fi concepute şi editate revendicările şi va fi elaborat rezumatul cererii de brevet.

A. Descrierea tehnică
a. Titlul invenţiei
Stand şi metodă de testare şi calibrare ale contoarelor de fluide
b. Precizarea domeniului tehnic de aplicare a invenţiei
Invenţia se referă la un stand automatizat de testare şi calibrare a contoarelor de fluide precum şi la o
metodă de testare şi calibrare automată a contoarelor de fluide
c. Precizarea stadiului cunoscut al tehnicii
Se vor trece rezultatele din urma efectuării cercetărilor asupra stadiului actual. Se solicită cel puţin o
referinţă însă este recomandabil să se specifice între 3 şi 5 lucrări de referinţă, în special brevete sau
cereri de brevet. Se prezintă pe scurt soluţia tehnică alalizată şi se scot în evidenţă dezavantajele acesteia
Exemplu: În brevetul RO 120789 B1 este prezentată o instalaţie de verificare a contoarelor de apă,
care este capabilă să genereze un debit variabil de apă, acest debit fiind monitorizat de către un
debitmetru electromagnetic care are rolul de instrument-etalon şi la ale cărui indicaţii sunt raportate
valorile indecşilor de consum ce sunt citite de la contoarele montate pe instalație cu scopul de a fi
supuse testării. Dezavantajul acestei instalatii constă în necesitatea reglării manuale a parametrilor
hidrauilici, iar citirea indecşilor volumetrici se face în mod individual pentru fiecare contor.
Un stand automat dedicat testării şi calibrarii automate a contoarelor de apă este prezentant în modelul
de utilitate CN202350881U. Acest stand reglează în mod automat parametrii hidraulici pentru testare,
însă nu are înglobat nici un dispozitiv de citire automată a contoarelor.
d. Problema tehnică pe care o rezolvă invenţia
Cerință: Explicaţi în termeni cât mai familiari care este problema tehnică de la care se porneşte, pe
care doriţi să o rezolvaţi prin implementarea invenţiei
Exemplu: O problemă pe care o rezolvă invenţia este cea legată de citirea automată a datelor de volum
de la contoarele aflate sub testare şi calcularea automată a erorilor. De asemenea, se efectuează
automat liniarizarea caracterisiticilor contoarelor şi trasmiterea unor constante de calibrare în
contoarele aflate sub testare. Operaţiile de testare şi calibrare pot sa fie urmărite în timp real de la

distanţă, prin intermediul unei conexiuni de internet, prin transfer de date prin GSM sau prin transfer
de date printr-o reţea proprie.
e. Expunerea invenției
Cerință: Descrieţi în mod narativ ideea tehnică prin care se doreşte rezolvarea problemei tehnice
prezentată în capitolul d.
Exemplu: Invenţia dezvăluie un stand automatizat de testare şi calibrare a contoarelor, precum şi o
metodă de testare şi calibrare automată. De asemenea, invenția vizează și un program de calculator
pentru efectuarea operaţiunilor de control al standului şi a operaţiunilor de calcul al erorilor şi de
calibrare automată. Metoda presupune controlul automat al parametrilor hidraulici ai standului după
nişte cicli prestabiliţi, achiziţia automată a datelor şi procesarea acestora cu scopul de a liniariza
caracteristicile contoarelor aflate sub testare şi de a calibra contoarele aflate sub testare. Programul
de calculator constă dintr-o succesiune de operaţiuni reprezentate sub forma unor etichete ale unei
organigrame, respectând succesiunea paşilor de lucru prezentaţi în metoda de testare şi calibrare
automată a contoarelor de fluide. Programul de calculator poate să fie implementat într-un
microprocesor local sau într-un PC.
Observație: Este important ca din această descriere să rezulte nişte cuvinte cheie.
f. Prezentarea avantajelor invenţiei în raport cu stadiul tehnicii
Cerință: Se vor prezenta succinct şi punctual avantajele invenţiei în raport cu soluţiile tehnice
analizate din stadiul actual al tehnicii
Exemplu:
Invenţia prezintă urmatoarele avantaje:
-

Testarea şi calibrarea contoarelor se face în cicli automaţi preretabili, prin adaptarea
automată a debitelor în funcţie de regimul de testare dorit de către utilizator

-

Informaţia indicată de către contoare este preluată în mod automat prin semnale RF şi
este procesată de către un sistem de calcul

-

Calibrarea contoarelor se face în mod automat prin trimiterea pe cale radio (nu este
necesară demontarea contoarelor supuse testării) a unor constante de calibrare şi de
liniarizare a caracteristicii contoarelor

-

Standul de calibrare şi testare a contoarelor de fluide permite analiza fazelor tranzitorii
de pornire-oprire a debitului pentru care comportamentul contoarelor este neliniar [...]

g. Prezentarea, pe scurt, a figurilor din desene, dacă acestea există

Se dă, în continuare, o variantă de realizare a invenţiei, în legătură şi cu figurile 1…9, care reprezintă:
-

figura 1: Vedere de ansamblu asupra standului de testare şi calibrare a contoarelor de fluide
figura 2: Schema modulului electronic de comandă şi control;
[...]
figura 9: Organigrama programului de calculator dedicat automatizarii standului de testare şi
calibrare automată a contoarelor de fluide.

Figurile vor fi editate suficient de detaliat astfel încât un specialist de pregătire medie să fie capabil să
implementeze fizic soluţia tehnică prezentată în cererea de brevet. În cazul unor elemente din stadiul
tehnicii în sine cunoscute, acestea vor fi reprezentate sub forma unui simbol sau bloc (exemplu:
simbolul pompei, simbolul contorului aflat sub testare etc.). Pentru a evita un efort de lucru prea mare
nu se recomandă prezentarea la nivel de desen de execuţie sau schite prea detaliate.
h. Prezentarea în detaliu a cel puţin unui mod de realizare a invenţiei
Pentru ca prezentarea să fie cât mai clară, se recomandă introducerea în secțiunea anterioară a unor
figuri şi schiţe, urmând ca, ulterior, în secțiunea h), să se facă legătura, prin repere, între descriere și
reprezentările grafice din figure.
De reţinut:
▪
▪
▪

descrierea unui produs se face din punct de vedere constructiv, prin indicarea succesivă a
componentelor şi indicarea reperelor corespunzătoare din figuri
descrierea unei metode sau a unui procedeu se face sub formă de succesiune de etape sau paşi
de implementare
descrierea unui program de calculator se face sub formă de schema logică (organigramă / flow
chart) sau sub forma unui graf.

Pot exista invenţii care să revendice o metodă, un produs şi un program de calculator, dar toate aceste
soluţii tehnice trebuie să reprezinte un tot unitar - cu alte cuvinte, invenţia trebuie să fie coerentă,
unitară.
Descrierea la nivel de sistem: Standul de testare şi calibrare a contoarelor de fluide este alcătuit dintrun rezervor de fluide 1 (figura 1), o pompă 2, o conductă de absorbţie 3, o supapă unisens 4. Fluidul
pompat printr-o conducta de refulare 5 trece prin mai multe contoare aflate sub testare CST, care sunt
interconectate în serie prin intermediul unor elemente de distanţare 6 [...]
Descrierea la nivel de modul: modulul electronic de comandă şi control MECC este alcătuit dintr-un
bloc de achiziţie de date UAD (figura 2), care achiziţionează datele de la contoarele aflate sub testare
CST prin intermediul unui modul de comunicare RF MCRF. Aceste date sunt stocate şi ordonate întrun bloc de memorie RAM BRAM şi sunt procesate de către un bloc de calcul al erorilor BCE pe
perioada unui ciclu de testare sau de calibrare, acest ciclu fiind stabilit prin intermediul blocului de
control pentru testare – calibrare BCTC. Liniarizarea caracteristicii şi calibrarea contoarelor aflate
sub testare CST este realizată de către blocul de liniarizare a caracteristicii şi de calibrare BLCC [...]
Descrierea la nivel de organigramă (pentru programul de calculator): programul de calculator
implementat în modulul electronic de comandă şi control MECC rulează respectând paşii unei
organigrame care este alcătuită dintr-o succesiune de operaţii. Aceste operaţii sunt reprezentate printro serie de etichete, după cum urmează: eticheta de start a (figura 9), eticheta de iniţializare a stărilor

electrovanelor b, eticheta care reprezintă operaţia de deschidere a electrovanei de pornit-oprit EvPO
c, etichetele de setare a debitului de testare q0 d şi e, eticheta de închidere a electrovanei de pornitoprit EvPO f, eticheta de citire a valorilor indecşilor iniţiali ai contoarelor aflate sub testare CST g
[...]
i. Indicarea, daca nu rezultă în mod evident din descriere, a modului în care invenţia este
susceptibilă pentru a fi aplicată industrial
Prezentarea figurilor se face modular, începând cu o schema general, după care se prezintă, succesiv,
fiecare modul de bază:

B. Revendicările
Am putea spune că acest capitol, al revendicărilor, reprezintă „piesa cea mai grea” a cererii de brevet
deoarece tocmai ceea ce se prezintă aici va constitui noutatea soluţiei tehnice, reflectând caracteristicile
prin care aceasta se diferenţiază faţă de tot ce s-a publicat până la acest moment în literatura naţională
şi internaţională.
Pentru a uşura munca de editare a revendicărilor recomandăm să se copieze, în mod diferenţiat, pentru
fiecare revendicare în parte, fraza de la secțiunea „h” („prezentarea în detaliu a cel puţin unui mod de
realizare a invenţiei”).
Reguli de formulare a revendicărilor:
a) o revendicare va fi formulate / editată într-o singură frază / un singur paragraph
b) o invenție trebuie să aibă cel puțin o revendicare principală
c) o revendicare principală poate avea una sau mai multe revendicări secundare1

Revendicările secundare fac referire la obiecte ale invenţiei ce sunt menţionate într-o revendicare principală şi necesită o
detaliere. Se poate utiliza următoarea formulare: “Obiect al invenţiei, conform revendicării „n” („n” fiind numărul
revendicării principale), caracterizat prin aceea că”
1

d) în revendicare nu se vor face trimiteri la figuri (nu se va specifica numărul figurii) decât dacă
este strict necesar
e) reperele din figuri vor fi reprezentate cu caractere boldate, aşa cum au fost expuse la punctul h,
şi se vor pune între paranteze rotunde.
Cuvinte cheie: „se caracterizează prin aceea că”
1. Exemplu de revendicare pentru produs, cu descriere constructivă:
Standul de testare şi calibrare a contoarelor de fluide este caracterizat prin aceea că este alcătuit dintrun rezervor de fluide (1), o pompă (2), o conductă de absorbţie (3), o supapă unisens (4), iar fluidul
pompat printr-o conductă de refulare (5) trece prin mai multe contoare aflate sub testare (CST) care
sunt interconectate în serie prin intermediul unor elemente dedistanţare (6). Debitul de fluid ce trece
prin circuitul hidraulic este setat prin intermediul unei electrovane de control liniar al debitului
(EvCLD) şi poate fi închis sau deschis prin intermediul unei electrovane de pornit-oprit (EvPO), aceste
electrovane fiind controlate prin intermediul unui modul electronic de comandă şi control (MECC);
Acest debit este monitorizat de un debitmetru etalon (DET).
2. Exemplu de revendicare pentru metodă, cu descriere de succesiuni de operaţii:
Metoda de testare şi calibrare a contoarelor de fluide este caracterizată prin accea că sunt efectuate o
succesiune de operaţii de control a debitului prin acţionare automată a unor electrovane (EvPO) şi
(EvCLD), după un ciclu de operaţii prestabilit prin intermediul unui bloc de control pentru testarecalibrare (BCTC), de citire automată a datelor de la contoarelor aflate sub testare, de calcul automat
al erorilor prin intermediul unui bloc de calcul al erorilor (BCE) şi de ridicare a caracteristicii
contoarelor aflate sub testare (CST), de liniarizare a caracteristicii şi de transfer a constantelor de
liniarizare în cotoarele aflate sub testare (CST) prin intermediul unui bloc de liniarizare a
caracteristicii şi de calibrare (BLCC) în care este implementat un algoritm de liniarizare a
caracteristicii (ALC) pentru contoarelor aflate sub testare (CST); prin aplicarea acestui algoritm se
genereaza nişte constante de calibrare (K_CT) care sunt transferate în contoarele aflate sub testare,
iar toate rezultatele de testare şi calibrare sunt salvate sub formă de tablouri de date într-un bloc de
memorie (BRAM) [...]
3. Exemplu de revendicare pentru program de calculator, cu descriere de succesiuni de
operaţii:
Program de calculator caracterizat prin aceea că este implementat respectând o organigramă care
descrie o succesiune de operaţii; aceste operaţii sunt reprezentate prin nişte etichete după cum
urmează: eticheta de start (a), eticheta de iniţializare a stărilor electrovanelor (b), eticheta care
reprezintă operaţia de deschidere a electrovanei de pornit-oprit (EvPO) (c), etichetele de setare a
debitului de testare q0 (d şi e), eticheta de închidere a electrovanei de pornit-oprit (EvPO f), eticheta
de citire a valorilor indecşilor iniţiali ai contoarelor aflate sub testare (CST g), eticheta de deschidere
a electrovanei de pornire-oprire (EvPO) (h), eticheta de monitorizare a volumului de fluid trecut prin
contoare (i), eticheta de închidere a electrovanei de pornire-oprire (EvPO) (j), eticheta de citire a
indecşilor finali de volum de la contoarele aflate sub testare (CST) şi de la debitmetrul etalon (DET)
(k), eticheta de calcul a erorilor contoarelor aflate sub testare (m), eticheta de salvare a erorilor iniţiale
în tabloul err_i[m][n] (n), etichetele de monitorizare a treptelor de debit (o şi p), eticheta de calcul a
constantelor de calibrare finale (r), eticheta de salvare a constantelor de calibrare finale în tabloul

K_CTf[m][n] (s) şi eticheta de transfer a constantelor de calibrare în contoarele aflate sub testare CST
cu scopul liniarizării caracteristicii acestora (t).

C. Desenele/figurile
Exemplu:

Figura 1

Observație: de transpus în visio

Figura 2

Figura n

D. Rezumatul
În rezumat se va specifica cât mai clar și concis descrierea invenției. Pentru a ușura activitatea de editare,
se recomandă să se preia fragmente de descriere, iar textul rezumatului să fie adaptat în aşa fel încât să
prezinte fluenţă. Alaturi de rezulat se va specifica şi figura care urmează să fie publicată; se ia în
considerare figura cea mai reprezentativă pentru întregul brevet, care este, de obicei, figura 1. Nu este
indicat ca rezumatul să fie foarte vast, recomandarea fiind de a se încadra într-o jumătate de pagină.
Exemplu: Standul de testare şi calibrare a contoarelor de fluide este alcătuit dintr-un rezervor de
fluide 1, o pompă 2, o conductă de absorbţie 3, o supapă unisens 4; fluidul pompat printr-o conducata
de refulare 5 trece prin mai multe contoare aflate sub testare CST, care sunt interconectate în serie
prin intermediul unor elemente distanţare 6. Debitul de fluid ce trece prin circuitul hidraulic este setat

prin intermediul unei electrovane de control liniar al debitului EvCLD şi poate fi închis sau deschis
prin intermediul unei electrovane de pornit-oprit EvPO, aceste electrovane fiind controlate prin
intermediul unui modul electronic de comandă şi control MECC.
Se va insera figura 1.
Metoda de calibrare automată a contoarelor de fluide prevede determinarea automată a erorilor
contoarelor aflate sub testare CST prin intermediul unor module de comunicare radio, liniarizarea
curbei erorilor şi implementarea în contoarele aflate sub testare a unor constante de calibrare.
Avantajele acestei metode constau în ridicarea clasei de precizie a contoarelor de fluide, corectarea
curbei erorilor printr-o tehnică neinvazivă (transferul de date prin intermediul semnalelor RF),
diminuarea perioadelor de testare şi calibrare.

Cererea de brevet– versiunea 5
În acest document va fi prezentată versiunea finală a documentaţiei tehnice, pornind de la versiunea
CBI_v4, din care se vor elimina toate elementele ajutătoare şi comentariile. Ordinea pieselor
documentaţiei thnice va fi următoarea:
a. Descrierea tehnică
b. Revendicările
c. Figurile
d. Rezumatul

A. Descrierea tehnică
Stand şi metodă de testare şi calibrare ale contoarelor de fluide
Invenţia se referă la un stand automatizat de testare şi calibrare a contoarelor de fluide precum şi la o
metodă de testare şi calibrare automată a contoarelor de fluide
În brevetul RO 120789 B1 este prezentată o instalaţie de verificare a contoarelor de apă, care este
capabilă să genereze un debit variabil de apă, acest debit fiind monitorizat de către un debitmetru
electromagnetic care are rolul de instrument-etalon şi la ale cărui indicaţii sunt raportate valorile
indecşilor de consum ce sunt citite de la contoarele montate pe instalație cu scopul de a fi supuse testării.
Dezavantajul acestei instalatii constă în necesitatea reglării manuale a parametrilor hidrauilici, iar citirea
indecşilor volumetrici se face în mod individual pentru fiecare contor.
Un stand automat dedicat testării şi calibrarii automate a contoarelor de apă este prezentant în modelul
de utilitate CN202350881U. Acest stand reglează în mod automat parametrii hidraulici pentru testare,
însă nu are înglobat nici un dispozitiv de citire automată a contoarelor.
O problemă pe care o rezolvă invenţia este cea legată de citirea automată a datelor de volum de la
contoarele aflate sub testare şi calcularea automată a erorilor. De asemenea, se efectuează automat
liniarizarea caracterisiticilor contoarelor şi trasmiterea unor constante de calibrare în contoarele aflate
sub testare. Operaţiile de testare şi calibrare pot sa fie urmărite în timp real de la distanţă, prin

intermediul unei conexiuni de internet, prin transfer de date prin GSM sau prin transfer de date printro reţea proprie.
Invenţia dezvăluie un stand automatizat de testare şi calibrare a contoarelor, precum şi o metodă de
testare şi calibrare automată. De asemenea, invenția vizează și un program de calculator pentru
efectuarea operaţiunilor de control al standului şi a operaţiunilor de calcul al erorilor şi de calibrare
automată. Metoda presupune controlul automat al parametrilor hidraulici ai standului după nişte cicli
prestabiliţi, achiziţia automată a datelor şi procesarea acestora cu scopul de a liniariza caracteristicile
contoarelor aflate sub testare şi de a calibra contoarele aflate sub testare. Programul de calculator constă
dintr-o succesiune de operaţiuni reprezentate sub forma unor etichete ale unei organigrame, respectând
succesiunea paşilor de lucru prezentaţi în metoda de testare şi calibrare automată a contoarelor de fluide.
Programul de calculator poate să fie implementat într-un microprocesor local sau într-un PC.
Invenţia prezintă urmatoarele avantaje:
-

Testarea şi calibrarea contoarelor se face în cicli automaţi preretabili, prin adaptarea
automată a debitelor în funcţie de regimul de testare dorit de către utilizator

-

Informaţia indicată de către contoare este preluată în mod automat prin semnale RF şi este
procesată de către un sistem de calcul

-

Calibrarea contoarelor se face în mod automat prin trimiterea pe cale radio (nu este
necesară demontarea contoarelor supuse testării) a unor constante de calibrare şi de
liniarizare a caracteristicii contoarelor

-

Standul de calibrare şi testare a contoarelor de fluide permite analiza fazelor tranzitorii de
pornire-oprire a debitului pentru care comportamentul contoarelor este neliniar [...]

Se dă, în continuare, o variantă de realizare a invenţiei, în legătură şi cu figurile 1…9, care reprezintă:
-

figura 1: Vedere de ansamblu asupra standului de testare şi calibrare a contoarelor de
fluide;

-

figura 2: Schema modulului electronic de comandă şi control;

-

figura 9: Organigrama programului de calculator dedicat automatizarii standului de
testare şi calibrare automată a contoarelor de fluide.

Standul de testare şi calibrare a contoarelor de fluide este alcătuit dintr-un rezervor de fluide 1 (figura
1), o pompă 2, o conductă de absorbţie 3, o supapă unisens 4. Fluidul pompat printr-o conducta de
refulare 5 trece prin mai multe contoare aflate sub testare CST, care sunt interconectate în serie prin
intermediul unor elemente de distanţare 6 [...]
Modulul electronic de comandă şi control MECC este alcătuit dintr-un bloc de achiziţie de date UAD
(figura 2), care achiziţionează datele de la contoarele aflate sub testare CST prin intermediul unui modul
de comunicare RF MCRF. Aceste date sunt stocate şi ordonate într-un bloc de memorie RAM BRAM
şi sunt procesate de către un bloc de calcul al erorilor BCE pe perioada unui ciclu de testare sau de
calibrare, acest ciclu fiind stabilit prin intermediul blocului de control pentru testare – calibrare BCTC.
Liniarizarea caracteristicii şi calibrarea contoarelor aflate sub testare CST este realizată de către blocul
de liniarizare a caracteristicii şi de calibrare BLCC [...]

Programul de calculator implementat în modulul electronic de comandă şi control MECC rulează
respectând paşii unei organigrame care este alcătuită dintr-o succesiune de operaţii. Aceste operaţii sunt
reprezentate printr-o serie de etichete, după cum urmează: eticheta de start a (figura 9), eticheta de
iniţializare a stărilor electrovanelor b, eticheta care reprezintă operaţia de deschidere a electrovanei de
pornit-oprit EvPO c, etichetele de setare a debitului de testare q0 d şi e, eticheta de închidere a
electrovanei de pornit-oprit EvPO f, eticheta de citire a valorilor indecşilor iniţiali ai contoarelor aflate
sub testare CST g [...]

B. Revendicările
Standul de testare şi calibrare a contoarelor de fluide este caracterizat prin aceea că este alcătuit dintrun rezervor de fluide (1), o pompă (2), o conductă de absorbţie (3), o supapă unisens (4), iar fluidul
pompat printr-o conductă de refulare (5) trece prin mai multe contoare aflate sub testare (CST) care
sunt interconectate în serie prin intermediul unor elemente dedistanţare (6). Debitul de fluid ce trece
prin circuitul hidraulic este setat prin intermediul unei electrovane de control liniar al debitului
(EvCLD) şi poate fi închis sau deschis prin intermediul unei electrovane de pornit-oprit (EvPO), aceste
electrovane fiind controlate prin intermediul unui modul electronic de comandă şi control (MECC);
Acest debit este monitorizat de un debitmetru etalon (DET).
Metoda de testare şi calibrare a contoarelor de fluide este caracterizată prin accea că sunt efectuate o
succesiune de operaţii de control a debitului prin acţionare automată a unor electrovane (EvPO) şi
(EvCLD), după un ciclu de operaţii prestabilit prin intermediul unui bloc de control pentru testarecalibrare (BCTC), de citire automată a datelor de la contoarelor aflate sub testare, de calcul automat al
erorilor prin intermediul unui bloc de calcul al erorilor (BCE) şi de ridicare a caracteristicii contoarelor
aflate sub testare (CST), de liniarizare a caracteristicii şi de transfer a constantelor de liniarizare în
cotoarele aflate sub testare (CST) prin intermediul unui bloc de liniarizare a caracteristicii şi de calibrare
(BLCC) în care este implementat un algoritm de liniarizare a caracteristicii (ALC) pentru contoarelor
aflate sub testare (CST); prin aplicarea acestui algoritm se genereaza nişte constante de calibrare
(K_CT) care sunt transferate în contoarele aflate sub testare, iar toate rezultatele de testare şi calibrare
sunt salvate sub formă de tablouri de date într-un bloc de memorie (BRAM) [...]
Program de calculator caracterizat prin aceea că este implementat respectând o organigramă care descrie
o succesiune de operaţii; aceste operaţii sunt reprezentate prin nişte etichete după cum urmează: eticheta
de start (a), eticheta de iniţializare a stărilor electrovanelor (b), eticheta care reprezintă operaţia de
deschidere a electrovanei de pornit-oprit (EvPO) (c), etichetele de setare a debitului de testare q0 (d şi
e), eticheta de închidere a electrovanei de pornit-oprit (EvPO f), eticheta de citire a valorilor indecşilor
iniţiali ai contoarelor aflate sub testare (CST g), eticheta de deschidere a electrovanei de pornire-oprire
(EvPO) (h), eticheta de monitorizare a volumului de fluid trecut prin contoare (i), eticheta de închidere
a electrovanei de pornire-oprire (EvPO) (j), eticheta de citire a indecşilor finali de volum de la
contoarele aflate sub testare (CST) şi de la debitmetrul etalon (DET) (k), eticheta de calcul a erorilor
contoarelor aflate sub testare (m), eticheta de salvare a erorilor iniţiale în tabloul err_i[m][n] (n),
etichetele de monitorizare a treptelor de debit (o şi p), eticheta de calcul a constantelor de calibrare
finale (r), eticheta de salvare a constantelor de calibrare finale în tabloul K_CTf[m][n] (s) şi eticheta de
transfer a constantelor de calibrare în contoarele aflate sub testare CST cu scopul liniarizării
caracteristicii acestora (t).

C. Desenele/figurile

Figura 1

Figura 2

Figura n

D. Rezumatul
Standul de testare şi calibrare a contoarelor de fluide este alcătuit dintr-un rezervor de fluide 1, o pompă
2, o conductă de absorbţie 3, o supapă unisens 4; fluidul pompat printr-o conducata de refulare 5 trece
prin mai multe contoare aflate sub testare CST, care sunt interconectate în serie prin intermediul unor
elemente distanţare 6. Debitul de fluid ce trece prin circuitul hidraulic este setat prin intermediul unei
electrovane de control liniar al debitului EvCLD şi poate fi închis sau deschis prin intermediul unei
electrovane de pornit-oprit EvPO, aceste electrovane fiind controlate prin intermediul unui modul
electronic de comandă şi control MECC.
Metoda de calibrare automată a contoarelor de fluide prevede determinarea automată a erorilor
contoarelor aflate sub testare CST prin intermediul unor module de comunicare radio, liniarizarea curbei
erorilor şi implementarea în contoarele aflate sub testare a unor constante de calibrare. Avantajele

acestei metode constau în ridicarea clasei de precizie a contoarelor de fluide, corectarea curbei erorilor
printr-o tehnică neinvazivă (transferul de date prin intermediul semnalelor RF), diminuarea perioadelor
de testare şi calibrare.

V.

Completarea formularului pentru cererea de brevet de
invenție (CBI)

Formularele sunt disponibile online, pe site-ul OSIM, în secțiunea „Invenții - Formulare”.
Observație: periodic, formularele se modifică, motiv pentru care este recomandat să se descarce de
fiecare dată formularul de pe pagina OSIM.

VI.

Depunerea formularelor la OSIM

Depunerea formularelor se poate face:
a. în format printat
b. online
Informații privind depunerea documentelor aferente cererii de brevet de invenție se regăsesc pe site-ul
OSIM, la secțiunea „Invenții”.
Instrucțiunile privind depunerea cererilor de brevet de inventie prin mijloace electronice (PDF) sunt
disponibile aici.
Avantaje ale depunerii online:
▪

Reducerea taxei de inregistrare la OSIM pentru cereri de brevet de invenţie depuse prin
mijloace electronice;

▪

Atât PCT cât şi CBE prevăd reducerea taxei de înregistrare internaţională, respectiv a taxei
naționale de bază, în cazul în care cererea de brevet este depusă online;

▪

Reducerea costurilor prin reducerea activității de secretariat, a cheltuielilor legate de lucrul cu
hârtia;

▪

Semnalarea omisiunilor sau erorilor, în timpul introducerii datelor, prin sistemul de validare
interactiv;

▪

Un instrument sigur şi securizat care foloseşte ultimele noutăţi tehnologice în domeniul criptării
datelor prin utilizarea sistemului bazat pe smart card;

▪

Primirea rapidă a confirmării depunerii la OSIM a cererii.

VII. Brevetarea programelor de calculator
Programele de calculator sunt supuse brevetării dacă îndeplinesc următoarele condiţii:
a) descrierea este făcută sub formă de succesiune de operaţii (la fel ca şi în cazul metodei sau
procedeului) şi poate să fie însoţită de figure/reprezentări grafice
b) trebuie specificat faptul că programul de calculator rulează într-o unitate de procesare care poate
să fie fixă sau mobilă; această unitate de procesare poate să fie considerată în sine cunoscută
(nu se solicită descriere constructivă sau funcţională)
Ansablul software-hardware (program de calculator + calculator) trebuie să îndeplinească condiţiile de
brevetare. În acest fel, programul de calculator devine brevetabil.
Observaţii:
i) nu se revendică coduri sursă sau blocuri de cod sursă indiferent care este limbajul de descriere. Totuși,
părţi din codul sursă pot fi specificate în descrierea tehnică a documentaţiei cererii de brevet cu scopul
de a face soluţia tehnică mai ușor de înțeles
ii) nu se revendică algoritmi - algoritmii pot fi transpuşi în organigrame sau reprezentări grafice prin
care se evidenţiază funcţionalitatea programului de calculator.
Programele de calculator nu sunt brevetabile sub formă de „cod sursă”, însă acest lucru nu constituie
un impediment pentru o dezvăluire completă şi clară a soluţiei tehnice revendicate. Mai mult, un
program de calculator descris sub forma unei succesiuni de etape poate fi implementat într-un anumit
limbaj de programare, ceea ce oferă flexibilitate în dezvoltarea de produse pe baza acestui program.

VIII. Modelul de utilitate – o alternativă la brevetul de invenţie
Modelul de utilitate, reglementat de Legea nr. 350/2007 modificată în 2012, este denumit „mica
invenție” și reprezintă o cale mai ieftină, mai rapidă și mai facilă de a proteja o invenție tehnică. O
cerere de model de utilitate trebuie să se refere la o singură invenţie.
Cererea de model de utilitate se examinează doar din punct de vedere al îndeplinirii condițiilor de formă;
de aici rezultă și durata mult mai scurtă a procedurilor de obținere a protecției, spre deosebire de brevete.
Certificatul de model de utilitate este un titlu de protecţie acordat fără examinarea de fond a condiţiilor
de noutate și a aplicabilității industriale de către OSIM, iar exercitarea drepturilor exclusive se face pe
răspunderea titularului, ţinându-se cont de raportul de documentare întocmit de OSIM.
Obținerea certificatului presupune îndeplinirea următoarelor condiții:
●
●
●

Condiția de NOUTATE: orice invenţie tehnică, cu condiţia să fie nouă, necuprinsă încă în
stadiul tehnicii
Condiția de APLICABILITATE INDUSTRIALĂ: invenția tehnică trebuie să fie
susceptibilă de aplicare în orice tip de industrie, inclusiv în agricultură.
Condiția obligativității de a depăși NIVELUL SIMPLEI ÎNDEMÂNĂRI
PROFESIONALE. Depășirea simplei îndemânări profesionale presupune un aport la practica
curentă din domeniul/profesia respectivă.

Singura condiție pentru obținerea certificatului de înregistrare a modelului de utilitate este publicarea
unui raport de documentare în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială publicat de OSIM, raport
care se întocmește în termen de 6 luni de la data de depozit.
Cu toate că modelul de utilitate protejează o creație tehnică cu caracter inventiv mai redus, certificatul
de înregistrare a modelului de utilitate dă dreptul titularul acestuia să exploateze în mod exclusiv
invenția pe toată durata sa, respectiv să interzică, în absența consimțământului său explicit, fabricarea,
folosirea, oferirea spre vânzare a invenției, pe teritoriul național. Certificatul de înregistrare a unui
model de utilitate are o valabilitate de 6 ani și poate fi menținut în vigoare prin prelungire pentru
alte două perioade succesive de 2 ani.

AVANTAJE

DEZAVANTAJE

Certificatul de înregistrare se obține într-un
timp mai scurt- maxim 1 an

Pericolul pe care-l reprezintă neanalizarea
activității inventive, modelul de utilitate fiind o
invenție cu caracter inventiv redus

Costurile implicate sunt cu 50% mai mici decât
în cazul brevetului

Nu se realizează cercetare documentară pentru
verificarea existenței altor modele de utilitate
asemănătoare înregistrate

Durata protecției poate fi extinsă până la 10 ani
( 6 ani+2 ani+2 ani)

Durata protecției este doar jumătate din cea
oferită de brevetul de invenției

Se pretează protejării unei singure invenții
tehnice

Lipsa examinării de fond de către OSIM a
condițiilor de noutate, aplicabilitate industrială,
riscul atacării pe cale judecătorească și respectiv
a apariției litigiilor privind dreptul exclusiv.

Oferă o protecție până la obținerea protecției
prin brevetul de invenție.
Cererea de model de utilitate se poate
transforma într-o cerere de brevet de invenție

IX.

Dreptul de autor versus brevetul de invenţie

Drepturile de autor pentru programele de calculator
ORDA este Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, ce are rol de evidență, observare și control a
legislației în domeniul dreptului de autor.
Orice persoană fizică sau juridică de pe teritoriul României este obligată să se înregistreze la ORDA ca
producător și să înregistreze programele de calculator înainte de a le introduce în circuitul comercial,
indiferent de modalitatea prin care produsul ajunge la publicul destinatar.
Ca atare, înregistrarea programelor de calculator se realizează înainte de introducerea în circuitul
comercial, prin înscrierea în Registrul Național al Programelor pentru Calculator a persoanelor care
desfășoară pe teritoriul țării cel puțin una dintre următoarele activități:
▪

producere de programe pentru calculator;

▪

import de programe pentru calculator;

▪

distribuire de programe pentru calculator;

▪

închiriere de programe pentru calculator;

▪

comercializare de programe pentru calculator.

Excepție fac programele necesare funcționării unor aparate specifice, programele software dedicate
(cele realizate pentru beneficiul unui singur client) sau programul de calculator folosit în cadrul unei
singure întreprinderi.
În afară de excepțiile prevăzute, toate programele create trebuie înregistrate, comerciantul și
producătorul riscând amenzi în cazul în care nu se înregistrează ca și producător/distribuitor de software
sau în cazul în care nu înregistrează fiecare soft creat.
Autoritățile competente pentru sancționarea persoanelor care nu respecta dispozițiile legii
privind înregistrarea programelor de calculator sunt Ministerul Administrației și Internelor și Garda
Financiară, care pot aplica amenzi cuprinse între 2.000 RON si 10.000 RON pentru persoane fizice; în
cazul persoanelor juridice, limitele amenzilor se majorează de până la trei ori.
Ca atare, potrivit prevederilor art. 20 din O.G. 25/2006 privind întărirea capacității administrative a
Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, orice persoană fizică autorizată sau persoana juridică ce
comercializează programe pentru calculator pe teritoriul României are obligația de a depune
Formularul F8. Neîndeplinirea obligațiilor este sancționată conform aceluiași act normativ cu amenda
de la 2.000 lei la 10.000 lei.
Protecția conferită prin dreptul de autor este mai limitată ca întindere și diferită față de cea conferită
prin obținerea unui brevet de invenție. Prin dreptul de autor este protejat modul de exprimare, respectiv
expresia unei idei, a unei proceduri, a unui concept matematic, a unei metode (nu
ideea/metoda/conceptul/procedeul în sine), în timp ce brevetul reprezintă un drept exclusiv garantat în
legătură cu o invenție, care poate fi un produs sau un proces nou prin care se oferă o soluție tehnică
nouă pentru rezolvarea unei probleme.

Spre deosebire de drepturile de autor, unde ORDA nu analizează aspectele tehnice ale codului sursă sau
codului obiect, iar înregistrarea are ca obiect exclusiv programul de calculator în format final, acesta
fiind și modul în care va fi regăsit în registrele Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, un brevet
de invenție este eliberat după o procedură de examinare de către Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci
(OSIM).
Există țări, printre care și România, în care programele de calculator pot fi protejate prin brevet de
invenție, însă brevetabilitatea programelor de calculator nu este agreată la nivel international, unde
protecția acestora se face doar prin drepturi de autor și secret comercial.
Dispozițiile articolului 7 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe prevăd în
mod expres că programele de calculator constituie obiect al dreptului de autor, iar art. 73 alin. (1) din
același act normativ stabilește că „protecția programelor pentru calculator include orice expresie a
unui program, programele de aplicație și sistemele de operare, exprimate în orice fel de limbaj, fie în
cod-sursă sau cod-obiect, materialul de concepție pregătitor, precum și manualele”.
Cu toate acestea, nu beneficiază de aceeași protecție și ideile, procedeele, metodele de funcționare,
conceptele matematice și principiile care stau la baza oricărui element dintr-un program pentru
calculator, inclusiv acelea care stau la baza interfețelor sale.
Prevederi similare se regăsesc și în Directiva 2009/24/CE privind protecția juridică a programelor
pentru calculator, încă din primul articol al acestui act stabilindu-se că ideile și principiile care se află
la baza unui element al oricărui program pentru calculator nu se bucură de protecție.
Așadar, prin intermediul acestor reglementări, protecția programelor de calculator prin dreptul de autor
este redusă strict la expresia acestora, funcționalitatea efectivă a programului fiind lipsită de protecție,
fapt ce reiese clar și din jurisprudența Curții de Justiţie a Uniunii Europene (exemplu din dosarul
C406/10: „nici funcționalitatea unui program pentru calculator, nici limbajul de programare și
formatul de fișiere de date utilizate în cadrul unui program pentru calculator în vederea exploatării
anumitor funcții ale sale nu constituie o formă de exprimare a acestui program și nu sunt, cu acest titlu,
protejate prin dreptul de autor asupra programelor pentru calculator”.)
Cu alte cuvinte, se poate scrie un alt program, cu o altă expresie (formă de exprimare, linii de cod
diferite, succesiune diferită a pașilor logici, etc.), dar cu aceeași funcționalitate (care face, în esență,
aceleași legături între hardware și sistemul de operare) care să îl înlocuiască pe primul, fără ca acest
procedeu să ridice vreo problemă din perspectiva încălcării drepturilor de proprietate intelectuală.
Un raționament real în favoare protecției programului pentru calculator prin brevet de invenție constă
în interesul economic, pentru că protecția prin brevetul de invenție securizează valorificarea pe diferite
căi a programelor pentru calculator, stimulând inovația.

X.

Recomandări şi sugestii

Recomandăm ca, la înregistrarea unei cereri de brevet la OSIM, să se țină cont de următoarele
aspecte:
▪

Publicarea în literatură inainte de publicarea cererii de brevet - Dezvăluirea soluţiei
tehnice în publicaţii, cum ar fi lucrările ştiinţifice, duce la posibilitatea respingerii cererii. Se
recomandă ca, mai intâi, cererea de brevet să fie înregistrată şi publicată, iar abia apoi soluţia
tehnică poate să fie dezvăluită în alte publicaţii.

▪

Protecţie internaţională pe o perioadă de 12 luni de la data de depozit - Soluţia tehnică
revendicată într-o cerere de brevet beneficiază de o protecţie provizorie pe o perioadă de 12
luni de la data de depozit. În această perioadă, se recomandă să se înregistreze o cerere de
brevet internaţională dacă se urmăreşte obţinerea protecţiei pe teritoriul altor state. De
asemenea, se recomandă ca, în aceasta perioadă, să se încerce atragerea de investitori pentru
un eventual transfer tehnologic.

▪

Solicitarea examinării de urgență - Pentru a obţine protecția într-o perioadă mai scurtă
(până la 18 luni) se recomandă solicitarea publicării şi examinării cererii de brevet în regim de
urgenţă. Obţinerea unor scutiri de taxe (de până la 80%) este un avantaj, însă acest lucru
poate să ducă la întârzieri mari în obţinerea rezultatului examinării (de peste cinci ani)

▪

Modificări admise în conţinutul cererii pe perioada de examinare - Este important de
retinut că, îm timpul examinărilor preliminare și de fond, conținutul documentației poate să
fie modificat, dar fără a se depăși depozitul initial. Cu alte cuvinte, se pot face reformulări ale
conținutului celor trei componente ale documentației tehnice: A) Descrierea tehnica; B)
Figurile; C) revendicarile. Pe parcursul proceselor de examinare va exista, dacă va fi cazul, un
dialog deschis între examinatori și inventatori, astfel încât să se ajungă la o o formă corecta a
CBI. De altfel, uneori, examinatorii solicit clarificări asupra documentației depuse.

Greşeli frecvente pe perioada examinării:
▪

intarzierea răspunsurilor la notificările OSIM sau ignorarea acestor notificări

▪

neplata la termen a taxelor

▪

neanunțarea modificării adresei de corespondență

