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Cadrul legal
Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenție, republicată, prevede la art. 39 alin. (3) că,
pentru brevetare în străinătate a invenţiilor create de persoane fizice române pe teritoriul
României, solicitanţii sau titularii de brevet români pot beneficia de sprijin financiar, potrivit legii
Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea art. 107 și 108 din
Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis
Ordonanța de Urgență nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat,
precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată prin
Legea nr. 20/2015;
Hotărârea Guvernului nr. 573/1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru
Invenţii şi Mărci, cu modificările și completările ulterioare, care la art. 3 alin. (3) prevede că
”pentru sprijinirea brevetării în străinătate a invenţiilor româneşti, Oficiul de Stat pentru Invenţii
şi Mărci poate aloca o parte din veniturile încasate, potrivit criteriilor stabilite prin instrucţiuni
emise de directorul general şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I”.
Ordin nr.117 din 26 iulie 2017 al Directorului general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci
pentru aprobarea Instrucţiunilor privind sprijinirea brevetării în străinătate a invenţiilor
româneşti, denumite în continuare Instrucţiuni

Condiţii de eligibilitate

1.Invenţie românească
-toţii inventatorii sunt persoane fizice române
-face obiectul unei prime cereri de brevet depuse pe cale
naţională în România
2. Solicitantul (toţi solicitanţii) cererii depuse în străinătate sau care
urmează a fi depusă în străinătate
a)persoană fizică română cu un venit brut mediu lunar pe ultimele 12
luni mai mic decât de 10 ori venitul brut stabilit ca medie lunară pe
economie pentru ultimele 12 luni
b)întreprinderi, care desfăşoară o activitate economică în România,
din categoria întreprinderi mici sau mijlocii şi îndeplinesc condiţiile
art.6 alin.1 lit.b din Instrucţiuni
NOTĂ
Universităţile şi Institutele de cercetare nu sunt eligibile pentru acordare
de sprijin financiar.

Sprijinul financiar
-constă într-o sumă nerambursabilă reprezentând
contravaloarea taxelor legale aferente procedurilor de brevetare
din fiecare țară menționată în cererea de acordare a sprijinului
financiar
- suma este stabilită prin Hotărârea Comisiei pentru
aprobarea sprijinului financiar, în baza documentaţiei depuse de
către solicitant
-suma nu include taxele pentru traducere, taxele pentru
servicii în domeniul proprietăţii industriale, şi onorariile
mandatarilor.
-OSIM transferă în contul solicitantului suma stabilită prin
Hotărârea Comisiei
- solicitantul efectuează plăţile conform Hotărârii Comisiei
în contul Oficiilor de Brevete
-solicitantul depune la OSIM, în termen de 10 zile, o copie
după documentul de efectuare a plăţilor.
- OSIM dispune recuperarea sprijinului financiar acordat
în situaţia nedepunerii copiei după documentul de plată

Procedura de brevetare în străinătate
1. pe cale naţională
-procedura de brevetare se derulează integral la autoritatea naţională,
conform legislaţiei naţionale în vigoare.
-poate fi acordat sprijin financiar pentru toate procedurile, incluzând
eliberarea brevetului şi anuităţile care se achită, conform legii, până le
eliberare şi, în medie, nivelul taxelor oficiale de brevetare pentru o cerere de
brevet/ţară este de aproximativ 500 EUR.
2. pe cale regională,
-procedura de brevetare se derulează integral la autoritatea regională, în
conformitate cu prevederile protocolului sau convenţiei privind brevetele de
invenţie la care au aderat ţările membre ale Organizaţiei (brevetul European şi
brevetul euroasiatic)
- în medie, nivelul taxelor pentru obţinerea unui brevet European este de
aproximativ 4000 EUR şi poate fi acordat sprijinul financiar
- poate fi acordat sprijin financiar şi pentru validarea brevetului european
în statele în care se doreşte protecţie, incluzând primul an de menţinere în
vigoare în ţările respective

Procedura de brevetare în străinătate
3. pe cale internaţională, în conformitate cu prevederile Tratatului de
Cooperare în Domeniul Brevetelor (PCT).
-o singură cerere de protecţie valabilă în toate statele
contractante ale PCT (161 state).
- procedura include publicarea cererii internaţionale şi
efectuarea raportului de documentare internaţional şi a opiniei scrise
privind brevetabilitatea (faza internaţională)
- în medie, nivelul taxelor oficiale pentru faza internaţională este
de aproximativ 3000 EUR, care poate fi acordată ca sprijin financiar
- procedurile de brevetare la Oficiile Naţionale sau/şi Regionale
încep într-un termen de 30 de luni de la data priorităţii (faza
naţională/regională) şi pot face obiectul sprijinului financiar, aşa cum este
arătat la pct. 1. sau 2.

Demersuri ale solicitantului înainte de solicitarea
sprijinului financiar
1. Depunerea cererii de brevet de invenţie în România
2. Achitarea taxelor legale de înregistrare, publicare şi efectuare a unui raport de
documentare extins cu opinie scrisă privind brevetabilitatea.
3. Analiza raportului de documentare şi a opiniei întocmite de OSIM.
4. Stabilirea strategiei de derulare a procedurilor de brevetare în străinătate
5. Elaborarea prezentării stadiului de aplicare a invenţiei (la nivel de laborator,
proiect, prototip, model funcţional, etc.)
6. Prezentarea posibilităţilor preconizate de producere şi comercializare (scrisori
de intenţie din partea unor potenţiali beneficiari, contracte deja încheiate)
7. Prezentarea modului în care este preconizată suportarea costurilor care nu sunt
acoperite de OSIM

Solicitarea de acordare a sprijinului financiar
A. Cererea pentru aprobarea de sprijin financiar este depusă
înainte de depunerea cererii(lor) de brevetare în străinătate
- va conţine numărul şi data de depozit ale cererii de brevet depuse la
OSIM
- trebuie depusă la OSIM cel mai târziu în luna a 10 a de la data de
depozit a cererii din România
- va indica ţările în care se doreşte protecţie prin brevet de invenţie,
dacă alege calea naţională, sau va indica tipul de brevet regional (european sau
euroasiatic)
- dacă nu este hotărât în ceea ce priveşte ţările în care doreşte să obţină
protecţie, va indica faptul că doreşte înregistrarea unei cereri internaţionale,
conform PCT
- va conţine toate documentele menţionate la art. 8 din Instrucţiuni
- va conţine o copie a documentului din care reiese că solicitantul
sprijinului financiar este persoană îndreptăţită la acordarea brevetului în statele în
care se doreşte obţinerea protecţiei

Solicitarea de acordare a sprijinului financiar
B. Cererea pentru aprobarea de sprijin financiar este depusă după
depunerea cererii(lor) de brevetare în străinătate
- va conţine numărul, data de depozit şi ţara cererii de brevet depuse în
străinătate, precum şi copii după formularul cererii (sau formularul de deschidere a
fazei naţionale) depuse în străinătate,
- trebuie depusă la OSIM cu trei luni înainte de următoarea scadenţă de
plată pentru prima dintre procedurile pentru care se solicită sprijin financiar
- dacă cererea pentru care se solicită sprijinul financiar este o cerere
internaţională, se va indica numărul acesteia şi ţările în care se doreşte
deschiderea de faze naţionale/regionale
- va conţine toate documentele menţionate la art. 8 alin.1 din Instrucţiuni
- raportul de documentare extins cu opinie scrisă privind brevetabilitatea,
depus conform art. 8 alin1 lit.a, poate fi cel întocmit de către o autoritate naţională
de brevete sau de către o autoritate internaţională de documentare
- va conţine o copie a documentului din care reiese că solicitantul
sprijinului financiar este persoană îndreptăţită la acordarea brevetului în statele în
care se doreşte obţinerea protecţiei

Comisia pentru aprobarea sprijinului financiar
1. Analizează condiţiile de eligibilitate prevăzute la art.6 şi art.7 din
Instrucţiuni
- Dacă nu sunt îndeplinite hotărăşte respingerea cererii.
- Dacă sunt îndeplinite:
2. Evaluează conţinutul documentaţiei acordând punctaj (minim 42 şi maxim
45), în conformitate cu art.11 din Instrucţiuni
3. Verifică dacă solicitantul a mai beneficiat de sprijin financiar pentru
brevetare în anul calendaristic în curs
4. Hotărăşte motivat acordarea sau respingerea cererii de acordare a
sprijinului financiar.
5. Prin hotărârea de acordare stabileşte suma, care constituie contravaloarea
procedurilor de brevetare, reprezentând sprijinul financiar acordat.
6. Verifică încadrarea sumei acordate în bugetul de venituri şi cheltuieli al
OSIM
7. Publică în BOPI lista persoanelor care au beneficiat de sprijin financiar
pentru brevetare în străinătate

Întrebări, discuţii…
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