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In Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, rezumatele brevetelor acordate se publică în ordinea claselor.

Prima literă din clasă este simbolul unei secţiuni a clasificării internaţionale a cererilor de brevet.
Semnificaţia acestor simboluri este cea conferită de clasificarea internaţională, astfel:

A - Necesităţi curente ale vieţii
B - Tehnici industriale diverse. Transport
C - Chimie şi metalurgie
D - Textile şi hârtie
E - Construcţii fixe
F - Mecanică. Iluminat. Incălzire. Armament. Exploziv
G - Fizică
H - Electricitate

________________________________

CONDIŢII DE VÂNZARE A 
BULETINULUI OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ

Buletinul Oficial de Proprietate Industrială se poate obţine de la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci,
str. Ion Ghica nr. 5, sector 3, Bucureşti.

- Relaţii despre condiţiile anuale de abonare le puteţi obţine de la O.S.I.M., telefon +4021.315.19.66,
+4021315.19.64, +4021314.59.66, +4021314.59.54, interior 203 sau 275.
- Preţul unui abonament la publicaţia BOPI- Invenţii este de 3.500.000 lei.
- Preţul unui exemplar individual este de 350.000 lei/număr, în limita stocurilor disponibile.
- În cazul în care vor interveni modificări ale preţurilor, acestea vor fi anunţate.
- Contul OSIM, în lei: 50.03.4266081 Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului

Bucureşti (DTCPMB).

- Incepând cu data de 12 iulie 1999, conturile OSIM de la BANCOREX, SUCURSALA VICTORIA, au
fost transferate la BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ, SUCURSALA UNIVERSITĂŢII. Conturile deschise

sunt:
- cont dolari USA       - 2511.1 - 774.2/USD
- cont Euro         - 2511.1 - 774.8/EUR
- cont Franci elveţieni - 25.11.1 - 774.5/CHF

Programul de lucru cu publicul al Registraturii O.S.I.M. este următorul:
luni - joi: 8,30 - 16,00
vineri: 8,30 - 13,30
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Extras din codurile normalizate ale Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală - OMPI -
(norma ST3) referitoare la organizaţiile internaţionale şi ţările care eliberează sau înregistrează titluri de
proprietate industrială şi care se regăsesc frecvent în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială (lista este
actualizată de OMPI în 1990).

WO - Organizaţia Mondială de Proprietate Intelectuală (OMPI) OA - Organizaţia Africană de Proprietate Intelectuală
EP - Oficiul European de Brevete (OEB) AP - Organizaţia Regională Africană de Proprietate Industrială

 

AE - Emiratele Arabe Unite ET - Etiopia LI - Lichtenstein SC - Seychelle
AF - Afganistan
AG - Antigua si Barbuda
AI - Anguilla
AL - Albania
AN - Antilele Olandeze
AO - Angola
AR - Argentina
AT - Austria
AU - Australia
AZ - Azerbaidjan

BA - Bosnia-Herzegovina
BD - Bangladesh
BE - Belgia
BF - Burkina Faso
BG - Bulgaria
BH - Bahrein
BI - Burundi
BJ - Benin
BM - Bermude
BN - Brunei Darussalam
BO - Bolivia
BR - Brazilia
BS - Bahamas
BW - Botswana
BY - Belarus
BZ - Belize

CA - Canada
CF - Republica Centrafricană
CG - Congo
CH - Elveţia
CI - Coasta de Fildeş UA - Ucraina
CL - Chile
CM - Camerun
CN - China
CO - Columbia
CR - Costa Rica
CU - Cuba
CV - Insulele Capului Verde
CY - Cipru
CZ - Republica Cehă

DE - Germania
DJ - Djibouti
DK - Danemarca
DM - Dominique
DO - Republica Dominicană
DZ - Algeria

EC - Ecuador
EE - Estonia
EG - Egipt
ES - Spania

FI - Finlanda
FJ - Fidji
FK - Insulele Falkland
 (Malvine)
FR - Franţa

GA - Gabon
GB - Anglia
GD - Grenada
GE - Georgia
GH - Ghana
GI - Gibraltar
GM - Gambia
GN - Guineea
GQ - Guineea Ecuatorială
GR - Grecia
GT - Guatemala
GW - Guineea-Bissau
GY - Guiana

HK - Hong-Kong
HN - Honduras
HR - Croaţia
HT - Haiti
HU - Ungaria

ID - Indonezia
IE - Irlanda
IL - Israel
IN - India
IQ - Irak
IR - Iran (Republica Islamică)
IS - Islanda
IT - Italia

JM - Jamaica
JO - Iordania
JP - Japonia

KE - Kenia
KF - Kirghistan
KH - Cambodgia
KI - Kiribati
KM - Comore (Insule)
KN - Saint Kitts şi Nevis
KP - Republica Populara
 Democrată Coreea
KR - Republica Coreea
KW - Kuweit
KY - Insulele Caimane
KZ - Kazahstan

LA - Laos
LB - Liban
LC - Santa Lucia

LK - Sri Lanka SD - Sudan
LR - Liberia SE - Suedia
LS - Lesotho SG - Singapore
LT - Lituania SH - Sfînta Elena
LU - Luxemburg SE - Slovenia
LV - Letonia SK - Republica Slovacă
LY - Libia SL - Sierra Leone

MK - Macedonia
MA - Maroc
MC - Monaco
MD - Republica Moldova
MG - Madagascar
ML - Mali
MN - Mongolia
MO - Macao
MR - Mauritania
MS - Montserrat
MT - Malta
MU - Maurice
MV - Maldive
MW - Malawi
MX - Mexic
MY - Malaesia
MZ - Mozambic

NA - Namibia
NE - Niger
NG - Nigeria
NI - Nicaragua
NL - Olanda
NO - Norvegia
NP - Nepal
NR - Nauru
NZ - Noua Zeelandă

OM - Oman

PA - Panama
PE - Peru
PG - Papua - Noua Guinee
PH - Filipine
PK - Pakistan
PL - Polonia
PT - Portugalia
PY - Paraguay

QA - Qatar

RO - România
RU - Federaţia Rusă
RW - Ruanda

SA - Arabia Saudită
SB - Insulele Salomon

SM - Saint-Marin
SN - Senegal
SO - Somalia
SR - Suriname
ST - Sao Tomeé şi Principe
SV - Salvador
SY - Siria

SU - Uniunea Sovietică

TC - Insulele Turques şi
 CaVques
TD - Ciad
TG - Togo
TH - Thailanda
TN - Tunisia
TO - Tonga
TR - Turcia
TT - Trinidad-Tobago
TV - Tuvalu
TW - Taiwan (Provincie
 Chineză)
TZ - Republica Unită a
 Tanzaniei

UG - Uganda
US - Statele Unite ale Americii
UY - Uruguay

VA - Saint-SiPge
VC - Saint Vincent et
 Grenadines
VE - Venezuela
VG - Insulele Virgine Britanice
VN - Vietnam
VU - Vanuatu

WS - Samoa

YE - Yemen
YU - Iugoslavia

ZA - Africa de Sud
ZM - Zambia
ZR - Zair
ZW - Zimbabwe
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Norme privind codurile standard pentru identificarea diferitelor tipuri de documente de brevet

I. Coduri din Grupa 1/ST.16

A0 - Cerere de invenţie publicată înainte de termenul legal de 18 luni de la data depozitului naţional sau
data priorităţii invocate şi recunoscute, sau înainte de împlinirea aceluiaşi termen de la data
deschiderii fazei naţionale sau înainte de împlinirea termenului de 6 luni de la data deschiderii fazei
naţionale, dacă prioritatea a fost recunoscută;

A1 - Cerere de brevet publicată la termen, împreună cu raportul de documentare;

A2 - Cerere de brevet de invenţie publicată la termen, fără raportul de documentare;

A3 - Raport de documentare a unei cereri de brevet de invenţie (publicat ulterior publicării cererii);

A4 - Cerere de brevet de invenţie, cu sau fără amendamente, publicată după scoaterea din regim secret sau
nepublic, împreună cu - sau fără - raportul de documentare;

B1 - Brevet de invenţie acordat;

B2 - Brevet de invenţie acordat, amendat în urma procedurilor de contestaţie sau revocare de către
Comisia de Reexaminare sau Tribunalul Bucureşti (TB);

B3 - Brevet de invenţie cu protecţie extinsă;

B5 - Brevet de invenţie dependent (cod neutilizat încă, se va utiliza după amendarea Legii 64/1991);

B8 - Brevet de invenţie cu corecturi ale datelor bibliografice, părţilor din text, desene sau formule chimice
cuprinse în pagina de capăt a unui de brevet de invenţie acordat;

B9 - Brevet de invenţie cu corecturi ale oricărei părţi din descriere, revendicări şi desene şi constă în
retipărirea parţială sau completă a documentului.

C1 - Brevet de invenţie eliberat;

C2 - Brevet de invenţie eliberat, amendat în urma procedurilor de contestaţie sau revocare de către
Comisia de Reexaminare sau TB;

C3 - Brevet de invenţie eliberat după procedura de anulare parţială în baza hotărârii TB;

C4 - Brevet de invenţie eliberat după procedura de anulare ca urmare a unei acţiuni în justiţie referitoare
la dreptul la brevet;

C5 - Brevet de invenţie dependent, eliberat (cod neutilizat încă, se va utiliza după amendarea Legii
64/1991);



  REZUMATELE 

CERERILOR DE BREVET DE INVENŢIE

 

Legea nr. 64/1991

 



Semnificaţia codurilor INID folosite în prezenta secţiune (norma ST 9 a Organizaţiei Mondiale de

Proprietate Intelectuală OMPI) în ordinea apariţiei lor:

(21) numărul de publicare;

(41) data publicării cererii de brevet;

(22) data depozitului naţional reglementar;

(61) perfecţionare la brevet nr.;

(62) divizată din cererea nr.; data;

(30) prioritate;

(86) numărul şi data cererii internaţionale (regionale sau PCT);

(87) numărul şi data publicării cererii internaţionale (regionale sau PCT);

(71) solicitantul;

(72) numele şi prenumele inventatorilor declaraţi;

(51) clasa, conform clasificării internaţionale;

(54) titlul invenţiei;

(57) rezumatul invenţiei.

Publicarea în BOPI a cererilor de brevet de invenţie asigură solicitantului o protecţie provizorie, în condiţiile

prevăzute de art.35 din Legea 64/1991.

Descrierile cererilor de brevet de invenţie, ale căror rezumate sunt publicate în acest număr, se află la sala de

lectură a OSIM - accesibile publicului - şi pot fi consultate direct sau se pot comanda xerocopii, contra-cost.

Aceste descrieri fac parte din stadiul tehnicii, pentru stabilirea noutăţii, începând cu data publicării lor în Buletin.
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Fig.  1 

Fig.  1 

(21) a 2003 00516 A (51) A 01 C 7/06 (22) 12.06.2003
(41) 30.10.2003//10/2003 (71) Mecanica Ceahlău S.A.,
Piatra Neamţ, judeţul Neamţ, RO (72) Botezatu Cornel,
Piatra Neamţ, RO; Buculei Nicolae, Piatra Neamţ, RO;
Burduja Marilena, Piatra Neamţ, RO; Dumitrache Toader,
Roman, judeţul Neamţ, RO; Iftimie Mihaela, Piatra Neamţ,
RO; Petrescu Vily, Piatra Neamţ, RO; Robu Ioan, Piatra
Neamţ, RO; Silveanu Virgil, Piatra Neamţ, RO; Covrig
Maria, Piatra Neamţ, RO (54) SEMĂNĂTOARE UNIVER-
SALĂ DE CEREALE PĂIOASE

(57) Invenţia se referă la o semănătoare universală
de cereale păioase, destinată însămânţării de cereale
păioase, ierburilor şi legumelor, concomitent cu
administrarea îngrăşămintelor chimice granulate,
care lucrează pe terenuri având o pantă până la 8° şi
cu denivelări accentuate. Semănătoarea conform in-
venţiei este constituită dintr-un cadru (B) unic, care
are nişte roţi (1 şi 2) de sprijin, matrice, situate între
primul rând de brăzdare şi al doilea rând de brăzda-
re, un rezervor (C) modulat străbătut de un perete
(13 şi 14) vertical, care delimitează două comparti-
mente (18 şi 19) distincte, cu posibilitatea comuni-
cării între ele, un dispozitiv (F) hidraulic montat în

(21) a 2003 00516 A
interiorul unui cadru (D) central, pentru acţionarea situat un orificiu circular (c), filetat sau nu, în care
marcatorilor, între caseta (18) de îngrăşăminte şi ca- se montează un flacon (4), de regulă din material
seta (19) de seminţe este prevăzut un bay-pas şi un plastic, din care apa curge pe măsura consumării
tub (E) de conducere cu sistem de decuplare rapidă. apei din vasul de bază.

Revendicări: 7 Revendicări: 3
Figuri: 10 Figuri: 3

A 01 K

(21) a 2002 00491 A (51) A 01 K 5/01 (22) 19.04.2002
(41) 30.10.2003//10/2003 (71) Elka Prod Com S.R.L.,
Oradea, RO (72) Koteles Lorant, Oradea, RO (74) Inte-
grator Consulting S.R.L., Cluj-Napoca, judeţul Cluj (54)
ADĂPĂTOARE

(57) Invenţia se referă la o adăpătoare destinată pă-
sărilor, mai cu seamă domestice, cum ar fi găinile,
raţele, gâştele etc., crescute în gospodăriile indi-
viduale. Adăpătoarea conform invenţiei este cons-
truită dintr-un vas (1) acoperit cu un capac (3) prin
presare şi indexarea unor denivelări (d) conice dis-
puse pe circumferinţa capacului (3), care ajung într-
un canal (e) situat pe circumferinţa buzei vasului
(1), în interiorul vasului (1) fiind situat un trunchi de
con (a) cu baza mică în sus, pe care află nişte
aripioare (2) radiale, în centrul căreia se află o
excrescenţă conică (b), în care se află un orificiu (c)
cilindric sau conic, pe capac fiind situate nişte
perechi de orificii (g), respectiv (h), dispuse pe cir-
cumferinţă, una sub alta, între care se află o fâşie
subţire (i), care poate fi tăiată în raport de talia păsă-
rilor deservite, în centrul trunchiului de con fiind

(21) a 2002 00491 A
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A 01 N

(21) a 2003 00260 A (51) A 01 N 59/00 (22) 26.03.2003
(41) 30.10.2003//10/2003 (71) Soctech S.A., Bucureşti,
RO (72) Râmneanţu Anca, Râmnicu Vâlcea, RO; Iliescu
Horia, Bucureşti, RO; Georgescu Emil, Bucureşti, RO;
Velea Sanda, Bucureşti, RO; Luţă Vasile, Bucureşti, RO;
Vlădulescu Lucian, Bucureşti, RO; Verestoy Attila, Odor-
heiu Secuiesc, Harghita, RO; Vlădulescu Constantin
Marius, Bucureşti, RO (54) PROCEDEU DE OBŢINERE
A AMESTECURILOR SINERGICE FORMATE DIN STI-
MULATORI DE CREŞTERE PENTRU PLANTE ŞI
PESTICIDE

(57) Invenţia se referă la un procedeu de obţinere a
amestecurilor sinergice formate din stimulatori de
creştere pentru plante şi pesticide. Procedeul con-
form invenţiei constă în reacţia dintre acid fosforic,
ca sursă de P O cu soluţii de KOH sau K CO , ca2 5 2 3

sursă de K O, şi cu soluţie de amoniac, ca sursă de2

N, care se completează prin adăugare de uree astfel
încât conţinutul de macroelemente, exprimat ca
sumă de N, P O şi K O, să fie între 80 şi 250 g/kg,2 5 2

urmată de adăugarea de EDTA, ca atare sau ca sare produsele astfel obţinute la -18°C, până când în
de sodiu, potasiu sau amoniu, până la dizolvare,
continuată cu introducerea de borax sau acid boric şi
săruri de Mg, Ca, Cu, Zn, Fe, Mo, Cr, V, Mn, solu-
bile în apă, ca sursă de microelemente în

(21) a 2003 00260 A
cantitate totală, exprimată ca sumă de metale, de 0, 8
până la 6 g/kg, la un raport moli EDTA/atom gram
metal între 1,25 şi 1,70, după care soluţia apoasă
rezultată se emulsionează cu un adaos de acizi naf-
tenici şi sare alcalină a acidului laurilsulfonic,
stimulatorul de creştere astfel obţinut fiind diluat, în
final, cu apă, la un raport de 1/250...1/500 (g/g sau
v/v ) în prezenţă de pesticid condiţionat în formă
emulsionabilă.

Revendicări: 2
 

(21) a 2003 00286 A (51) A 23 L 3/36 (22) 04.04.2003
(41) 30.10.2003//10/2003 (71) Dobrogea S.A., Constanţa,
RO (72) Teodorescu Fotini, Constanţa, RO; Toma Maria,
Constanţa, RO; Pistol Maria, comuna Agigea, judeţul
Constanţa, RO; Muşat Rodica, Constanţa, RO; Coman
Victoriţa, Constanţa, RO (54) PROCEDEU DE CONGE-
LARE ŞI DECONGELARE A PRODUSELOR DE PANI-
FICAŢIE CU DROJDIE, PRECOAPTE

(57) Invenţia se referă la un procedeu de congelare
şi decongelare a produselor de panificaţie cu
drojdie, precoapte. Procedeul conform invenţiei
constă în aceea că se analizează şi se selectează
făina, se prepară aluatul, se fermentează timp de
10...35 min la o temperatură de 20...25°C şi o umidi-
tate relativă a aerului de 60...62%; se prelucrează, se
dospesc bucăţile de aluat la 30... 32°C şi la o
umiditate relativă a aerului de 75...80%, timp de
30...120 min, funcţie de formă, masă şi compoziţie,
se precoc bucăţile de aluat la temperaturi cuprinse
între 150 şi 200°C, timp de 2/3 din timpul total de
coacere, se răcesc produsele la temperatura mediului
ambiant timp de 30...120 min, până când în centrul
bucăţii temperatura este de 30°C, se congelează

centrul miezului temperatura este de -10°C, se
depozitează produsele congelate şi ambalate la o
temperatură de -18°C, timp de maximum 30 zile, şi
când se doreşte, se decongelează la 20...25°C şi la o
umiditate relativă a aerului de 60...62%, timp de
15...60 min.

Revendicări: 1
 

(21) a 2003 00410 A (51) A 47 C 17/04 (22) 14.05.2003
(41) 30.10.2003//10/2003 (71) Căciuleanu Mihaela Elisa-
beta, Bucureşti, RO (72) Căciuleanu Mihaela Elisabeta,
Bucureşti, RO (54) CANAPEA MODULARĂ

(57) Invenţia se referă la o canapea modulară, multi-
formă şi multifuncţională, utilizabilă ca pat, fotolii
sau colţar, pentru uz casnic sau birou. Canapeaua
conform invenţiei are în componenţă nişte saltele-
modul (1) legate între ele prin nişte bride (2) din
material textil al unor huse (3) şi nişte suporturi-
modul (4) construite din stinghii de lemn sau alt ma-
terial, aşezate paralel, nişte stinghii (5) lungi şi stin-
ghii (6) scurte, stinghiile (5) lungi formează două
grile (b) mari, iar stinghiile (6) scurte formează două
grile (a) mici, toate de formă dreptunghiulară.
Grilele sunt prinse între ele prin nişte nituri (7), tije
metalice transversale care trec prin extremităţile
stinghiilor, fiind posibilă în acest fel rotirea grilelor
în jurul axei niturilor (7). Grilele mici (a) sunt rigi-
dizate în formă dreptunghiulară printr-o bandă (8)
metalică care este prinsă de capetele rămase libere
ale stinghiilor (6) cu ajutorul unor şuruburi (9).
Stinghiile mărginaşe din grilele (a şi b) mai sunt
prevăzute cu nişte orificii transversale (10) în care
intră nişte ştifturi (11) ale unor elemente (12 şi 13)
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(21) a 2003 00410 A
metalice de rigidizare, oricare dintre grilele care se
rotesc în jurul niturilor (7) poate fi fixată faţă de
grila vecină, liniar, cu ajutorul elementului de rigidi-
zare (12) sau perpendicular cu ajutorul elementului
de rigidizare (13).

Revendicări: 7
Figuri: 12

(21) a 2002 00378 A (51) A 47 G 7/06 (22) 02.04.2002
(41) 30.10.2003//10/2003 (71) Vâlcu Ion, Bucureşti, RO
(72) Vâlcu Ion, Bucureşti, RO (54) VAS DECORATIV,
ECOLOGIC

(57) Invenţia se referă la un vas decorativ, care
poate fi folosit în locuinţe, florării, vitrine, expoziţii,
magazine, birouri, restaurante, pentru expunerea
florilor în condiţii optime un timp îndelungat. Vasul
conform invenţiei este alcătuit dintr-un corp (1)
sprijinit pe un suport (2) prevăzut cu un orificiu (b)
şi un capac (3) fixat şi rigidizat printr-un material
(4) de stabilitate şi o folie de aluminiu (5) pentru
protecţie.

Revendicări: 3
Figuri: 3

A 47 H

(21) a 2002 00378 A

(21) a 2003 00339 A (51) A 47 H 33/00; E 06 B 7/082 (22)
22.10.2001 (30) 20.10.2000 US 09/692, 919 (41)
30.10.2003//10/2003 (86) US 01/45686 22.10.2001 (87)
WO 02/071904 19.09.2002 (71) Truseal Technologies,
Beachwood, Ohio, US (72) Baratuci James Lynn, Stow,
US; Buchanan Ronald Ellsworth, London, US; Drda
Patrick Anthony, Lyndhurst, Ohio, US; Ferri Louis
Anthony, Solon, Ohio, US; Jackson Eric, W., Willoughby,
Ohio, US (74) Rominvent S.A., Bucureşti (54) ANSAM-
BLU DISTANŢIER FLEXIBIL, CONTINUU, AVÂND UN
ELEMENT SUPORT DE ETANŞARE

(57) Invenţia se referă la un ansamblu combinat, de
distanţare şi etanşare, care poate fi folosit în special
la fabricarea foilor subţiri pentru izolare termică, de
exemplu a ferestrelor. Ansamblul conform invenţiei
cuprinde un element (12) de substrat şi un al doilea
element (14) de substrat, având suprafeţe în general
paralele una cu alta, elementele (12 şi 14) sunt îmbi-
nate între ele pentru a forma un spaţiu (16) închis,
care este etanşat, care include un element (18) de
etanşare ce înveleşte cel puţin parţial un ansamblu
(20) de distanţare, o placă (24) de rigidizare şi un
element (26) portant de etanşare acţionează ca o
căptuşeală stabilă, pentru ca elementul (22) de fixare
să se alungească pe direcţia axei lui longitudinale.

Revendicări: 33
Figuri: 5
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A 47 H

(21) a 2003 00339 A

(21) a 2002 00329 A (51) A 61 B 5/103; A 61 H 1/00; A 61
H 3/00 (22) 25.03.2002 (41) 30.10.2003//10/2003 (71) 20.03.2002 (41) 30.10.2003//10/2003 (71) Cristea Mihai
Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Meca- Ştefan, Baia Mare, RO (72) Cristea Mihai Ştefan, Baia
nică Fină-Cefin, Bucureşti, RO (72) Capris Georgeta, Mare, RO (54) INSTALAŢIE PENTRU DIAGNOSTIC ŞI
Bucureşti, RO; Tăcutu Ileana, Bucureşti, RO; Olaru
Mircea, Bucureşti, RO (54) ECHIPAMENT PENTRU EVA-
LUAREA ŞI RECUPERAREA ECHILIBRULUI UMAN

(57) Invenţia se referă la un echipament electronic
folosit pentru evaluarea şi recuperarea echilibrului
uman. Echipamentul conform invenţiei este alcătuit
dintr-o platformă electronică (1), un suport elastic
(7), un modul de calibrare (8), un calculator (11) cu
software specializat, o imprimantă color (12). Plat-
forma electronică (1) este prevăzută cu un suport
rigid (2), un cuplor de alimentare la reţea (3), o in-
terfaţă serială (4), un cablu de alimentare la reţea (6)
şi un adaptor (5). Prin intermediul interfeţei seriale
(4), platforma electronică (1) poate fi cuplată fie cu
un cablu (10) de cuplare la calculator (11) şi la im-
primantă (12), fie cu un cablu (9) de cuplare la
modulul de calibrare (8). Calculatorul (11) este pre-
văzut cu software specializat, care permite accesarea
a două meniuri de bază: meniul (E) de evaluare a
echilibrului şi meniul (R) de recuperare a echi-
librului. Principiul de măsură al platformei elec-
tronice este principiul tensorezistiv cu patru ele-
mente elastice, montate simetric la distanţă (a) pe

(21) a 2002 00329 A
placa de bază, solicitate la încovoiere de greutatea
subiectului, permiţând calculul coordonatelor cen-
trului de presiune, definite ca rapoartele dintre
momentele M , M şi forţa F . În platforma elec-x y z

tronică sunt montate patru elemente elastice (b) pe
placa de bază (c), cu distanţiere (d) şi şuruburi (e),
cu sistemul de preluare a sarcinii tip lagăr axial cu
bilă (f) şi placă superioară (g), pentru reglarea
orizontalităţii fiind folosite nişte şuruburi de sprijin
reglabile (h).

Revendicări: 3
Figuri: 3

(21) a 2002 00314 A (51) A 61 B 6/03; A 61 N 2/00 (22)

TRATAMENT MEDICAL

(57) Invenţia se referă la o instalaţie pentru diag-
nosticare şi tratament, utilizând fenomenul de
rezonanţă magnetică nucleară RMN. Instalaţia con-
form invenţiei se realizează în două variante şi
anume cu câmp magnetic supraconductor, obţinut
prin răcirea He lichid la 40°K, constant, şi frecvenţă
variabilă şi câmp magnetic supraconductor în impul-
suri cu frecvenţa constantă, utilizată pentru tratarea
anevrismelor, dischineziilor biliare, eliminarea
pietrelor la rinichi şi bilă, sutura nervilor şi a oaselor
rupte, antiviruşi, întărirea magnetismului nucleelor
atomice şi memoria celulelor, astfel încât aceştia vor
lucra ca în tinereţe, putându-se urmări pe un ecran
(17) evoluţia tratamentului. Instalaţia RMN mai
cuprinde un tub criogenic (24) cu serpentina
criogenică (25) pentru distrugerea maselor mari
tumorale.

Revendicări: 4
Figuri: 2
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(21) a 2002 00314 A

(21) a 2002 00296 A (51) A 61 C 5/14 (22) 18.04.2002
(41) 30.10.2003//10/2003 (71) Stavăr Iordan, Bucureşti,
RO (72) Stavăr Iordan, Bucureşti, RO (54) DISPOZITIV
DE PROTECŢIE, DENTAR

(57) Invenţia se referă la un dispozitiv de protecţie,
dentar, care se foloseşte pentru a proteja dentiţia în
procesul de masticare. Dispozitivul conform inven-
ţiei este constituit din două părţi (A) distincte,
superioară şi inferioară, ce se fixează pe aparatul
dentar uman, având o înălţime (B) şi o lăţime (C)
variabile în funcţie de amprenta dentară personali-
zată şi câte două degajări (D) laterale ce facilitează
scoaterea dispozitivului.

Revendicări: 1
Figuri: 2

A 61 K

(21) a 2002 00436 A (51) A 61 K 7/02 (22) 11.04.2002
(41) 30.10.2003//10/2003 (71) Farmec S.A., Cluj-Napoca,
RO (72) Schenker Mariana, Cluj-Napoca, RO; Pop Octa-
vian Constantin, Cluj-Napoca, RO; Irimie Sofia,
Cluj-Napoca, RO; Timbuş Ioan Victor, Cluj-Napoca, RO;
Turdean Mircea Liviu, Cluj-Napoca, RO (74) Inventa-
Agenţie Universitară de Inventică S.R.L., Bucureşti (54)
COMPOZIŢIE PENTRU EMULSIE DEMACHIANTĂ

(57) Invenţia se referă la o compoziţie pentru emul-
sie demachiantă, destinată tratamentului tenurilor
sensibile, alergice, seboreice, acneice şi cuperozice.
Compoziţia conform invenţiei este constituită din
argilă naturală micronizată, ulei de Calendula
Officinalis, vitamina E, complex de acid feru-
lic-extract de orez şi ulei vegetal de soia, ca principii
active, în raport gravimetric de 1.1:0, 5:1:2, alături
de un agent de îngroşare de tip poliacril amidă şi
adjuvanţi în sine cunoscuţi pentru emulsii
demachiante.

Revendicări: 2
 

(21) a 2002 00466 A (51) A 61 K 7/06 (22) 17.04.2002
(41) 30.10.2003//10/2003 (71) Sas Maria, Hunedoara,
RO; Sas Tiberiu, Hunedoara, RO (72) Sas Maria,
Hunedoara, RO; Sas Tiberiu, Hunedoara, RO (54)
LOŢIUNE PENTRU OPRIREA RAPIDĂ A CĂDERII
PĂRULUI ŞI PENTRU REGENERAREA ACESTUIA

(57) Invenţia se referă la o loţiune pentru oprirea
rapidă a căderii părului şi pentru regenerarea aces-
tuia. Loţiunea conform invenţiei este constituită din
keratină, ulei de măsline, vitamina E, vitamina
A+D , tinctură de propolis şi Bitter suedez.2

Revendicări: 1
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A 61 K

(21) a 2002 00435 A (51) A 61 K 7/48 (22) 11.04.2002
(41) 30.10.2003//10/2003 (71) Farmec S.A., Cluj- Napoca,
RO (72) Schenker Mariana, Cluj-Napoca, RO; Pop
Octavian Constantin, Cluj-Napoca, RO; Irimie Sofia,
Cluj-Napoca, RO; Timbuş Ioan Victor, Cluj-Napoca, RO;
Turdean Mircea Liviu, Cluj-Napoca, RO (74) Inventa-
Agenţie Universitară de Inventică S.R.L., Bucureşti (54)
COMPOZIŢIE PENTRU MASCĂ COSMETICĂ DETOXI-
FIANTĂ

(57) Invenţia se referă la o compoziţie pentru mască
cosmetică destinată tratamentului tenurilor sensibile,
alergice, seboreice, acneice şi cuperozice.
Compoziţia conform invenţiei este constituită din
argilă naturală micronizată, ulei de Calendula Offi-
cinalis, ulei de germeni de grâu, vitamina A şi
complex acid ferulic-extract de orez ca principii
active, raportul gravimetric dintre acestea fiind
9:3:3:0,5:1, alături de adjuvanţi în sine cunoscuţi
pentru măşti cosmetice şi granule exfoliante de poli-
clorură de vinil.

Revendicări: 2
 

(21) a 2002 00399 A (51) A 61 K 9/06 (22) 08.04.2002
(41) 30.10.2003//10/2003 (71) Grozescu Mihai, Târgu (41) 30.10.2003//10/2003 (71) Institutul de Tehnologie
Ocna, Bacău, RO (72) Grozescu Mihai, Târgu Ocna, Chimică - Itec S.A., Brazi, RO (72) Andrei Constantin,
Bacău, RO (54) UNGUENT DERMATOLOGIC Bucureşti, RO (54) COMPOZIŢII RADICALICE PENTRU

(57) Invenţia se referă la un unguent dermatologic
utilizat pentru afecţiuni ale epidermei. Unguentul
conform invenţiei este obţinut din răşină de brad,
ulei de floarea soarelui nerafinat, scoarţă de soc şi
ceară de albine, prin fierbere în apă timp de 55...65
min, urmată de separare.

Revendicări: 1
 

(21) a 2002 00444 A (51) A 61 K 9/06; A 61 K 33/14 (22)
12.04.2002 (41) 30.10.2003//10/2003 (71) Corcmar
Alexei, Constanţa, RO; Vîrlan Valeriu, Bucureşti, RO (72)
Corcmar Alexei, Constanţa, RO; Vîrlan Valeriu, Bucureşti,
RO (54) CREMĂ RADIOPROTECTOARE PENTRU
PLAJĂ ŞI IRADIERILE APARATELOR ELECTRONICE

(57) Invenţia se referă la o cremă de protecţie faţă de
acţiunea radiaţiilor solare şi a radiaţiilor produse de
aparatele electronice. Crema conform invenţiei este
constituită din 2...3% sare de mare îmbogăţită cu
ioni de Ag şi cu ioni de Cu, 1...5% lanolină,
20...35% glicerină, 5...20% ceară, 5...10% propilen
glicoli, 0,1...0,5% parfum şi pănă la 100% apă
distilată.

Revendicări: 1
Figuri: 2

(21) a 2002 01022 A (51) A 61 K 31/04 (22) 25.07.2002

TRATAREA PSORIAZISULUI

(57) Invenţia se referă la o compoziţie radicalică
pentru tratarea psoriazisului. Compoziţia conform
invenţiei conţine radicali stabili cu viaţă lungă, de
tipul nitroxil şi/sau 1,1-difenil-2-picrilhidrazil sau
amine împiedicate steric, ca precursori ai radicalilor
nitroxil, în concentraţie de 0,001...0,5%, şi exci-
pienţi, cum ar fi lanolină, stearină, ulei de măsline
sau de floarea soarelui, ulei de cătină, ulei alb
parafinic, glicerină, poliglicoli, ceară de albine şi
monoesteri sau diesteri ai acidului fumaric.

Revendicări: 1
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(21) a 2001 00267 A (51) A 61 K 38/16; A 61 K 47/02; A
61 K 47/12 (22) 09.09.1999 (30) 11.09.1998 US 60/099
870 (41) 30.10.2003//10/2003 (86) US 99/20912
09.09.1999 (87) WO 00/15245 23.03.2000 (71) Elan
Pharmaceuticals, Inc., South San Francisco, Ca, US (72)
Moyer Elizabeth, Mill Valley, US; Hirtzer Pamela,
Piedmont, US (74) Cabinet M. Oproiu - Consiliere în
Proprietate Intelectuală S.R.L.- cu adresa veche, Bucu-
reşti (54) FORMULĂRI LICHIDE, STABILE, ALE
TOXINEI BOTULINA

(57) Invenţia se referă la formulări terapeutice ale
toxinei izolată din bacteria botulinum, stabile la
stocare în formă lichidă, la temperaturi în intervalul
0...10°C, timp de cel puţin unul până la doi ani.
Formularea conform invenţiei conţine toxina izolată
din botulină şi un tampon acceptabil farmaceutic,
care asigură un pH între 5 şi 6, numita formulare
fiind stabilă, ca lichid, cel puţin un an, la o tem-
peratură cuprinsă între 0 şi 10°C.

Revendicări: 50
 

(21) a 2002 00335 A (51) A 63 C 17/01; A 63 C 17/18 (22)
25.03.2002 (41) 30.10.2003//10/2003 (71) Andrei Petru în (41) 30.10.2003//10/2003 (71) Stoenescu Gheorghe,
calitate de tutore al minorului Andrei Traian, Galaţi, RO Bucureşti, RO (72) Stoenescu Gheorghe, Bucureşti, RO
(72) Andrei Traian, Galaţi, RO (54) PATINE PENTRU (54) JUCĂRIE LOGICĂ, MECANICĂ, PLANĂ
ZĂPADĂ

(57) Invenţia se referă la patine pentru zăpadă,
destinate copiilor şi adulţilor pentru a patina chiar în
lipsa unui patinoar. Patina conform invenţiei este
constituită dintr-o gheată (1) fixată de o patină (2)
cu ajutorul unor barete (3 şi 4) textile, care au la
capete o fixare de tip scai, iar ajustarea în funcţie de
mărimea încălţămintei se face cu ajutorul unor piese
(5) adiţionale, patinarea în condiţii de siguranţă se
va realiza datorită unei nervuri centrale, care asigură
direcţia de patinaj prin forma lăsată pe zăpada
îngheţată, iar frânarea de siguranţă se realizează cu
ajutorul unei zone zimţate din vârful patinei.

Revendicări: 5
Figuri: 2

A 63 F

(21) a 2002 00335 A

(21) a 2002 00397 A (51) A 63 F 3/08 (22) 08.04.2002

(57) Invenţia se referă la o jucărie logică, mecanică,
de formă plană, destinată creşterii imaginaţiei,
logicii şi îndemânării jucătorului. Jucăria conform
invenţiei este alcătuită dintr-o carcasă plană (E),
având forma unui triunghi echilateral cu colţurile
rotunjite cu o rază R , obţinută prin suprapunerea şi3
asamblarea altor două semicarcase identice (1),
plane la exterior, dar prevăzute la interior cu diferite
prelucrări pentru a permite mişcarea relativă a ele-
mentelor interioare. În interiorul respectivei carcase
este dispus simetric faţă de centrul geometric al
triunghiului virtual şi pe direcţia radială un număr
de nouă piese lenticulare, biconvexe (3)- grupate
parţial în jurul periferiei a trei elemente de antrenare
a lor (2), echidistanţate la 120° între ele şi aflate la
aceeaşi distanţă R faţă de centrul carcasei (E)-prin a
căror rotire, corelată, cele nouă piese lenticulare pot
trece de la periferia unui element de antrenare la
altul. Fiecare element de antrenare (2) are forma
unui disc plan, având conturul prelucrat diferit pe
două porţiuni de raze diferite, R şi R , din1 2
circumferinţa lui, unde R > R şi anume pe o1 2
porţiune (b) de rază R şi de circa 90° întindere este1
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A 63 F

(21) a 2002 00397 A
prevăzut cu nişte zimţi, iar pe cealaltă porţiune de
rază R este prevăzut cu patru alveole de rază R ,2 2
fiecare alveolă întinzându-se pe un unghi de 60° din
circumferinţa cercului de rază R , cele patru alveole2
fiind opuse ca poziţie porţiunii zimţate şi dispuse
simetric faţă de axa de simetrie ce trece prin
mijlocul acestei porţiuni.

Revendicări: 3
Figuri: 5

(21) a 2002 00524 A (51) B 22 C 1/00 (22) 25.04.2002
(41) 30.10.2003//10/2003 (71) Institutul de Cercetări 25.03.2002 (41) 30.10.2003//10/2003 (71) Institutul Naţi-
Produse Auxiliare Organice S.A. - Mediaş, Mediaş, judeţul onal de Cercetare - Dezvoltare pentru Mecanică Fină -
Sibiu, RO (72) Blăjan Olimpiu, Mediaş, judeţul Sibiu, RO; Cefin, Bucureşti, RO (72) Vasile Iulian, Bucureşti, RO;
Crucean Augustin Constantin, Mediaş, judeţul Sibiu, RO; Dumitru Sergiu, Bucureşti, RO (54) PALPATOR DIS-
Mikloş Maria, Mediaş, judeţul Sibiu, RO; Linca Cornel,
Mediaş, judeţul Sibiu, RO; Mărginean Ioan, Popeşti
Leordeni, judeţul Ilfov, RO (54) LIANT NOU, NEPO-
LUANT, DE TURNĂTORIE, PE BAZĂ DE ADAOSURI
ORGANICE, OLIGOMERICE

(57) Invenţia se referă la un liant organic folosit
într-o turnătorie pentru corectarea anumitor carac-
teristici, în stare crudă, ale formelor şi respectiv ale
miezurilor. Liantul conform invenţiei este constituit
din sarea de sodiu a oligomerilor inferiori, trimeri,
tetrameri şi pentameri ai produsului de condensare a
acizilor 1 şi 2 naftalin sulfonic cu formaldehida, care
se poate folosi ca soluţie apoasă sau anhidră în can-
titate de 0,012...6% în silicat de sodiu cu modulul de
2,2...2,5.

Revendicări: 4
 

(21) a 2002 00895 A (51) B 23 K 9/04 (22) 21.06.2002
(41) 30.10.2003//10/2003 (71) Soprex Imi S.A., Bucureşti,
RO (72) Stoica Marius Nelu, Bucureşti, RO (54)METODE
PRACTICE PENTRU PRELUNGIREA DURATEI DE
FUNCŢIONARE A DINŢILOR DE EXCAVATOR, PRIN
SUDARE (METODA MENTENANŢEI ŞI METODA
RECONSTITUIRII)

(57) Invenţia se referă la o metodă de realizare a
dinţilor de excavare. Metoda conform invenţiei cup-
rinde turnarea unui dinte la cote mai mici decât cele
finale, după care are loc încărcarea dintelui, prin
sudare cu materiale dure, a părţilor sale active, până
la atingerea cotelor finale, iar în final, are loc depu-
nerea unor cordoane de sudură din materiale dure,
sub forma unei plase, care asigură o protecţie contra
uzurii, obţinându-se astfel o duritate de 45...68 HRC
pe partea activă a dintelui.

Revendicări: 2
Figuri: 27

(21) a 2002 00331 A (51) B 23 Q 35/00; G 01 B 7/00 (22)

CRET, CU CONTACTE ELECTRICE

(57) Invenţia se referă la un palpator discret, cu con-
tacte electrice, destinat echipării maşinilor de măsu-
rat în coordonate. Palpatorul conform invenţiei are
în compunere un corp (10), din care, la extremitatea
inferioară, iese tija palpatoare (5), prevăzută cu un
vârf de palpare (1) interschimbabil, tijă ce se sprijină
prin intermediul a trei ştifturi cilindrice (6), pe trei
perechi de bile (4) lipite pe un inel (3) din textolit
placat, materializându-se astfel tripoda de sprijin ce
foloseşte o cuplă cilindru-sferă. Inelul (3) este fixat
în corp cu ajtorul unui inel filetat (2), fiind presat de
jos în sus şi adus cu bilele (4) în contact cu o bucşă
distanţier (8) din teflon, în care au fost practicate trei
canale radiale dispuse la 120°, în care pot culisa
ştifturile de sprijin ale tijei palpatoare, fiind totodată
preluată şi rotaţia tijei palpatoare. Bucşa distanţier şi
inelul din textolit placat sunt poziţionate unghiular
cu ajutorul unui ştift cilindric (7) încastrat în corpul
palpatorului. Contactul în tripodă este menţinut cu
ajutorul unui arc elicoidal de compresiune (9), la
pa lpa re , în t re ruperea c i rcu i tu lu i
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Fig.  1 

(21) a 2002 00331 A
electric, format din cablajul inelului (3), bilele (4) şi
ştifturile (6), fiind semnalizată cu ajutorul unui LED
(11) fixat în partea superioară a corpului.

Revendicări: 1
Figuri: 1

(21) a 2002 00332 A (51) B 23 Q 35/00; G 01 B 7/00 (22)
25.03.2002 (41) 30.10.2003//10/2003 (71) Institutul Naţio-
nal de Cercetare - Dezvoltare pentru Mecanică Fină -
Cefin, Bucureşti, RO (72) Vasile Iulian, Bucureşti, RO;
Spirescu Anton-Mugurel, Bucureşti, RO (54) PALPATOR
DISCRET INDUCTIV

(57) Invenţia se referă la un palpator discret induc-
tiv, destinat echipării maşinilor de măsurat în coor-
donate. Palpatorul conform invenţiei este compus
dintr-un corp (8), în care, la partea inferioară, este
asamblat prin filet un inel de fixare (2), pe care se
sprijină, prin intermediul unei tripode, tija de
palpare (1); tripoda este constituită din trei bile, dis-
puse la 120° pe faţa inferioară a umărului superior al
tijei de palpare, ce se sprijină pe trei canale "V"
prelucrate radial la 120° pe faţa superioară a inelului
de fixare. Semnalul de palpare este transmis prin in-
termediul unei tije cu guler (5), ghidată într-o buclă
(7), şi al unei tije prelungitor (9), la traductorul
inductiv liniar, format dintr-un miez de ferită (10) ce
se poate deplasa în interiorul unei bobine (11) fixată
în partea superioară a palpatorului cu ajutorul unui
inel de cauciuc (12), al unui distanţier (13) şi al unei
piuliţe speciale (14). Forţa de palpare,

B 24 B

(21) a 2002 00332 A
menţinerea şi readucerea tijei palpatoare pe poziţie
sunt transmise prin intermediul tijei cu guler, de la
un arc elicoidal de compresiune (6).

Revendicări: 1
Figuri: 1

(21) a 2002 00330 A (51) B 24 B 33/08 (22) 25.03.2002
(41) 30.10.2003//10/2003 (71) Institutul Naţional de Cer-
cetare Dezvoltare pentru Mecanică Fină-Cefin, Bucureşti,
RO (72) Beca Paul, Bucureşti, RO; Vocurek Adrian
Marian, Bucureşti, RO (54) SCULĂ DE HONUIT
MODULARĂ, ÎN TREPTE

(57) Invenţia se referă la o sculă de honuit modulară,
în trepte, destinată prelucrării alezajelor de precizie,
cu diametre diferite, dispuse coaxial. Scula de
honuit, conform invenţiei, realizează prelucrarea în
trepte a piesei prin expandarea suporturilor unor
lamele diamantate acţionate de un ax (3) central, pe
care sunt fixate nişte conuri (14) de reglare cu
ajutorul unor ştifturi (6) de blocare, fiecare treaptă
de prelucrare conţinând câte şase lamele abrazive,
montate pe nişte suporturi (12), iar pe două dintre
module sunt montate câte şase lamele (11) de ghi-
dare, din carbură metalică, suporturile (12) lamele-
lor abrazive fiind în contact cu nişte suprafeţe încli-
nate, prelucrate pe conuri (14), contactul permanent
dintre suporturi (12) şi conuri (14) realizându-se cu
ajutorul unor arcuri (13), iar reglarea micrometrică
individuală a treptelor de prelucrare se realizează cu
ajutorul unui mecanism şurub-piuliţă alcătuit
dintr-o bucşă (9) gradată, axul (3) central şi conurile
(14) de reglare.
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Fig.  2 
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(21) a 2002 00330 A

(21) a 2003 00165 A (51) B 29 B 17/00; B 02 C 19/18; B
29 K 21:00 (22) 31.05.2001 (30) 31.08.2000 RU
2000122720 (41) 30.10.2003//10/2003 (86) RU 01/00210
31.05.2001 (87) WO 02/18114 07.03.2002 (71) Nabok
Aleksandr Andreevici, Moscova, RU (72) Nabok
Aleksandr Andreevici, Moscova, RU (74) Rominvent S.A.,
Bucureşti (54) METODĂ DE DEZINTEGRARE A CAU-
CIUCURILOR UZATE, DISPOZITIV ŞI AMBALAJ
PENTRU REALIZAREA ACESTEI METODE

(57) Invenţia se referă la o metodă de descompunere
a integrităţii unor produse industriale, cum ar fi, de
exemplu, cauciucuri uzate, sau de larg consum, pre-
cum şi la o instalaţie în care are loc aplicarea acestui
procedeu. Procedeul conform invenţiei cuprinde
realizarea unui pachet din materialul provenit din
anvelope uzate, sub formă de straturi împachetate
dens, şi dispunerea acestui pachet într-o cameră
blindată în care are loc detonarea în interiorul pa-
chetului a unei încărcături de substanţe explozive,
care realizează dezagregarea primară în condiţii de
alungire liberă, până în momentul dezagregării stra-
turilor periferice, deplasarea radială liberă a straturi-
lor de anvelope împachetate dens se efectuează până
la creşterea diametrului exterior al pachetului, de cel
puţin 2 ori, raportul dintre greutatea încărcăturii şi
greutatea pachetului de anvelope are o valoare
cuprinsă între 0,03 şi 0,07. Instalaţia conform in-
venţiei, în cadrul căreia este aplicată metoda,
cuprinde o cameră (1) blindată, a cărei dimensiune
în orice secţiune transversală, perpendiculară faţă de

(21) a 2003 00165 A
axa camerei (1) blindate, şi care trece printr-un pa-
chet (2) compact, variază în limitele de la 2 până la 7
diametre ale pachetului (2) compact în această sec-
ţiune, pachetul (2) fiind pregătit din mai multe suluri
(8) spiralate dispuse coaxial, are un orificiu (7)
axial.

Revendicări: 15
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(21) a 2002 00462 A (51) B 42 D 1/00 (22) 16.04.2002
(41) 30.10.2003//10/2003 (71) Fătulescu Ştefan, Bucu-
reşti, RO (72) Fătulescu Ştefan, Bucureşti, RO (54)
CARTE ERGONOMICĂ H

(57) Invenţia se referă la o carte destinată a fi citită
comod atât de către persoanele valide, de cele cu
diferite defecte fizice, cât şi de cele imobilizate la
pat. Cartea conform invenţiei este constituită dintr-
un corp de prismă triunghiulară, având patru arti-
culaţii (A, B, C şi D) astfel încât să asigure atât
multifuncţionalitatea, cât şi un unghi de privire
convenabil.
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Fig.  1 

(21) a 2000 00994 A (51) B 64 C 29/02 (22) 13.10.2000
(41) 30.10.2003//10/2003 (71) Condur Ioan, Bacău, RO
(72) Condur Ioan, Bacău, RO (54) BORDAJ DEFLEC-
TOR

(57) Invenţia se referă la un bordaj deflector, care se
montează pe o aerodină cu gaze. Bordajul conform
invenţiei este constituit dintr-un corp (U) prevăzut
cu nişte console (t) distanţiere, pentru fixarea pe o
aerodină, pentru realizarea unor forţe de sustentaţie
sau propulsie suprapresive, utilizând energia ci-
netică rămasă în jeturile de gaze-aer, după desprin-
derea acestora de nişte suprafeţe (b, c şi d) depresive
ale aerodinei, corpul (U) având o formă de zonă
toroidală, evazată în partea inferioară, deformată în
scop funcţional, prevăzută cu o suprafaţă (u) inte-
rioară circulară-concavă, pentru a deflecta jeturile
de gaze-aer pe traiectorii curbilinii descendente,
după desprinderea acestora de suprafeţele (b, c şi d),
proces prin care se obţin forţele suprapresive de
sustentaţie şi propulsie, iar o margine superioară a
corpului (U) este suficient de decalată superior faţă

(21) a 2000 00994 A
de periferia suprafeţelor (b, c şi d), pentru ca jeturile
de gaze-aer, desprinse de aceste suprafeţe (b, c şi d),
să intre inerţial pe sub suprafaţa (u) interioară, fără
pierderi de masă.

Revendicări: 3
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(21) a 2003 00054 A (51) C 01 B 17/42 (22) 20.01.2003
(41) 30.10.2003//10/2003 (71) Morovan Ilie, Ocna Mureş,
Alba, RO; Cubleşan Ana, Ocna Mureş, judeţul Alba, RO
(72) Morovan Ilie, Ocna Mureş, judeţul Alba, RO;
Cubleşan Ana, Ocna Mureş, judeţul Alba, RO (54) PRO-
CEDEU DE OBŢINERE A SULFURII DE CALCIU, UTILI-
ZATĂ LA PASIVAREA APARATELOR, LA FABRICA-
REA SODEI CALCINATE AMONIACALE

(57) Invenţia se referă la un procedeu de obţinere a
sulfurii de calciu, utilizată la pasivarea aparatelor
folosite la fabricarea sodei calcinate amoniacale.
Procedeul conform invenţiei cuprinde introducerea
sulfului sub formă de pulbere într-o suspensie de
hidroxid de calciu cu concentraţia de 200...460 g/l
Ca(OH) , păstrându-se un exces de circa 25%2

Ca(OH) faţă de sulf, după care se diluează cu apă2

până la o concentraţie de 120...200 g/l Ca(OH)2

într-un vas de reacţie unde se fierbe cu abur la tem-
peratura de 105...110°C, timp de circa 3 h, rezultând
o suspensie cu concentraţia de circa 53...70 g/l CaS,
suspensie care se dozează odată cu laptele de var în
vasul de reacţie unde reacţionează cu leşia de filtru
ce conţine amoniac sub formă de clorură de amoniu.

Revendicări: 1
 

(21) a 2003 00008 A (51) C 01 G 49/12; C 01 B 17/16 (22)
06.01.2003 (41) 30.10.2003//10/2003 (71) Cubleşan Ana,
Ocna Mureş, judeţul Alba, RO; Morovan Ilie, Ocna Mureş,
judeţul Alba, RO (72) Cubleşan Ana, Ocna Mureş, judeţul
Alba, RO; Morovan Ilie, Ocna Mureş, judeţul Alba, RO
(54) PROCEDEU DE PASIVARE A APARATELOR LA
FABRICAREA SODEI CALCINATE AMONIACALE

(57) Invenţia se referă la un procedeu de pasivare a
aparatelor metalice folosite la fabricarea sodei calci-
nate amoniacale. Procedeul conform invenţiei cu-
prinde formarea unui strat rezistent şi protector de
sulfură de fier, prin folosirea unei soluţii de sulfură
de calciu care se dozează în vasul de reacţie de la
instalaţia de recuperare a amoniacului, unde prin
reacţia cu clorura de amoniu se generează hidrogen
sulfurat, care este apoi absorbit împreună cu gazele
amoniacale în saramură şi transportat în toată
instalaţia.

Revendicări: 1
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(21) a 2002 00365 A (51) C 02 F 1/52 (22) 01.04.2002
(41) 30.10.2003//10/2003 (71) Nikolic Vasilie, Bucureşti,
RO; Togănel Dan Iosif, Bucureşti, RO (72) Nikolic Vasilie,
Bucureşti, RO; Togănel Dan Iosif, Bucureşti, RO (54)
PROCEDEU ŞI INSTALAŢIE DE EPURARE A APEI

(57) Invenţia se referă la un procedeu şi la o insta-
laţie de epurare mecano-chimică a apelor reziduale
cu mare încărcare în elemente poluante, prin utili-
zarea unui coagulant de mare eficienţă şi a laptelui
de var. Procedeul conform invenţiei constă în utili-
zarea la epurarea apei a unui coagulant preparat în
staţia de epurare din steril de zgură provenit din
metalurgia neferoasă, acid sulfuric şi apă. Instalaţia
conform invenţiei cuprinde un bazin de egalizare (1)
în care omogenizarea este asigurată pneumatic, un
vas de contact şi de reacţie (4), un decantor gravita-
ţional (7), un reactor (8) pentru prepararea coagulan-
tului, un rezervor (9), în care acesta se stochează,
pompe şi rezervoare aferente. Avantajele invenţiei
sunt, pe lângă eficienţa ridicată de epurare, deconta-
minarea bacteriologică a apei cu 6...7 cicluri loga-
ritmice, simplificarea treptei biologice aerobe din

(21) a 2002 00365 A
aval prin micşorarea dimensională şi reducerea con-
sumurilor de energie, posibilitatea aplicării la insta-
laţiile existente cu costuri mici şi reducerea preţului
de cost al apei epurate.
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(21) a 2003 00492 A (51) C 03 C 17/00; B 05 D 1/00; B 41
M 1/34 (22) 05.06.2003 (41) 30.10.2003//10/2003 (71)
Huiban Gheorghe, Timişoara, RO; Bolog Simona,
Timişoara, RO (72) Huiban Gheorghe, Timişoara, RO;
Bolog Simona, Timişoara, RO (54) PROCEDEU TIP GV,
DE DECORARE A STICLEI

(57) Invenţia se referă la un procedeu de decorare a
geamurilor tip vitraliu, a oglinzilor, a obiectelor din
sticlă, ceramică şi porţelan, a suprafeţelor metalice
şi din lemn. Procedeul conform invenţiei constă în
aplicarea unei folii autoadezive pe un obiect din
sticlă, a cărui suprafaţă poate deveni opalescentă
prin sablare şi de pe care au fost îndepărtate impuri-
tăţile; realizarea conturului desenului dorit, a cărui
grosime este variabilă, până la 10 mm; îndepărtarea
foliei în zonele delimitate de contur, în care apoi se
aplică culori transparente, pentru sticlă; îndepărtarea
foliei rămase care desemna grosimea conturului
desenului, după uscarea culorilor; aplicarea pe
aceste spaţii a unei paste pentru contur, de consis-
tenţe şi culori diferite în funcţie de efectul urmărit,
conturul aplicându-se pe ambele feţe ale geamului.

Revendicări: 4
 

(21) a 2002 00544 A (51) C 04 B 30/00; C 04 B 111:94
(22) 26.04.2002 (41) 30.10.2003//10/2003 (71) Icpe -
Cercetări Avansate S.A., Bucureşti, RO (72) Iordache
Iulian, Măgurele, judeţul Ilfov, RO; Bondar Ana Maria,
Bucureşti, RO; Stamatin Ioan, Bucureşti, RO; Enescu
Elena, Bucureşti, RO; Poenaru Ioana, Piteşti, RO (54)
PROCEDEU DE OBŢINERE A MATERIALULUI COM-
POZIT CARBON/CERAMICĂ

(57) Invenţia se referă la un procedeu de obţinere a
unui material compozit carbon/ceramică destinat
obţinerii rezistorilor utilizaţi în electronică, în siste-
mele de înaltă tensiune şi de energii mari. Procedeul
confom invenţiei constă în amestecarea la rece a
componentelor carbonice şi ceramice, omogenizarea
timp de 30 de min a amestecului, umectarea cu apă
şi silicat de sodiu, uscarea materialului la tempera-
tura de 10...20°C, timp de minimum 16 h, dezaglo-
merare urmată de porţionarea pentru obţinerea prin
presare a discurilor, după care acestea sunt împa-
chetate în cocs de petrol şi tratate termic, timp de 72
h, până la 900°C, apoi sunt răcite lent la temperatura
de 10...20°C.
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(21) a 2002 00545 A (51) C 04 B 33/26 (22) 26.04.2002
(41) 30.10.2003//10/2003 (71) Icpe - Cercetări Avansate
S.A., Bucureşti, RO (72) Iordache Iulian, Măgurele, judeţul
Ilfov, RO; Bondar Ana Maria, Bucureşti, RO; Stamatin
Ioan, Bucureşti, RO; Enescu Elena, Bucureşti, RO;
Poenaru Ioana, Piteşti, RO (54) MATERIAL COMPOZIT
CARBON/CERAMICĂ PENTRU REALIZAREA
REZISTORILOR VOLUMICI

(57) Invenţia se referă la un material compozit car- PIPERONIL AMINEI ŞI ANALOGII ACESTEIA

bon/ceramică, utilizat ca material rezistor în siste-
mele de înaltă tensiune şi energii mari pe unitatea de
volum, înlocuind produsele convenţionale pe bază
de metale din cuptoarele de înaltă tensiune. Mate-
rialul conform invenţiei este constituit din 10...20%
grafit natural, 10...90% caolin, 0...45% "-alumină şi
8% silicat de sodiu.

Revendicări: 1
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(21) 95-01797 A (51) C 07 D 309/22; A 61 K 31/35 (22)
17.10.1995 (30) 18.10.1994 JP 94/01747 (41)
30.10.2003//10/2003 (71) Pfizer Inc., New York, US (72)
Stevens Rodney W., Aichi-Ken, IS (74) Cabinet Enpora
S.R.L., Bucureşti (54) INHIBITORI AI 5-LIPOXIGENAZEI

(57) Invenţia se referă la noi compuşi cu capacitate
de a inhiba enzima 5-lipoxigenază şi la sărurile
acceptabile farmaceutic ale acestora, compuşi utili
în tratamentul sau ameliorarea bolilor inflamatorii, a
alergiei şi bolilor cardiovasculare la mamifere şi ca
ingrediente active în compoziţii farmaceutice pentru
tratamentul unor astfel de condiţii. Compuşii con-
form invenţiei sunt definiţi de formula generală I:

 

Revendicări: 13

C 09 J

(21) 98-01553 A (51) C 07 D 317/58; C 07 D 405/12 (22)
17.03.1997 (30) 22.03.1996 US 60/013, 955 (41)
30.10.2003//10/2003 (86) US 97/03466 17.03.1997 (87)
WO 97/34887 25.09.1997 (71) Du Pont Pharmaceuticals
Company, Wilmington, US (72) Li Hui Yin, Newark, US;
Anzalone Luigi, West Chester, US; Waltermire Robert
Eugene, Wilmington, US (74) Cabinet M. Oproiu -
Consiliere în Proprietate Intelectuală S.R.L., Bucureşti
(54) SINTEZĂ ASIMETRICĂ NOUĂ A R-"-PROPIL-

(57) Invenţia se referă la procedee de preparare a
R-"-propil-piperonil aminei şi a analogilor acesteia,
compuşi utili ca intermediari în prepararea inhi-
bitorilor elastazei, şi la procedeele de preparare a
intermediarilor utili pentru formarea R-"-propil-
piperonil aminei. Procedeele conform invenţiei
cuprind sinteza unui compus cu formula generală I
sau a unui stereoizomer sau a unei sări a acestuia.

 

Revendicări: 29

(21) a 2003 00628 A (51) C 09 J 111/00 (22) 21.07.2003
(41) 30.10.2003//10/2003 (71) Resin S.R.L., Râmnicu
Vâlcea, RO (72) Râmneanţu Anca, Râmnicu Vâlcea, RO;
Săuleac Ion, Bucureşti, RO; Georgescu Florentina,
Râmnicu Vâlcea, RO; Zelici Steluţa, Râmnicu Vâlcea, RO
(54) ADEZIV POLICLOROPRENIC BICOMPONENT ŞI
PROCEDEU DE OBŢINERE A ACESTUIA

(57) Invenţia se referă la un adeziv policloroprenic
bicomponent, destinat vulcanizării la rece a benzilor
transportoare cu număr variabil de inserţii textile,
vulcanizării la rece a cauciucului natural sau sintetic
pe materiale textile şi îmbinării la rece a oricăror ti-
puri de cauciuc, cu rezistenţă mare la desprindere şi
forfecare şi la un procedeu de obţinere a acestuia.
Adezivul conform invenţiei este constituit din
92...95 părţi în greutate soluţie de adeziv policloro-
prenic şi 5...8 părţi în greutate agent de reticulare,
soluţia de adeziv policloroprenic fiind formată din
16...22 părţi în greutate elastomer policloroprenic,
prelucrat pe valţ cu agenţi de vulcanizare, oxizi
metalici şi antioxidanţi; 3...8 părţi în greutate elas-
tomer policloroprenic cu viteză mare de cristalizare,
1...6 părţi în greutate soluţie de răşină alchilfenolică
termoreactivă, 0, 5...1 părţi în greutate amină terţiară
şi 60...80 părţi în greutate amestec toluen- acetat de
etil-acetonă.
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(21) a 2003 00519 A (51) C 09 K 7/06 (22) 13.06.2003
(41) 30.10.2003//10/2003 (71) Şlemcu Nicolae, Bucureşti,
RO; Vasiliu Răzvan, Bucureşti, RO (72) Şlemcu Nicolae,
Bucureşti, RO; Vasiliu Răzvan, Bucureşti, RO (54) COM-
POZIŢII PENTRU STIMULAREA EXTRACŢIEI ŢIŢEIU-
RILOR ŞI PROCEDEU DE TRATARE A ACESTORA

(57) Invenţia se referă la o compoziţie pentru stimu-
larea extracţiei ţiţeiurilor, în special a celor grele
parafinoase, decolmatarea traseului şi a zăcămân-
tului adiacent sondei prin schimbarea reologiei
zăcământului şi solubilizarea agregatelor formate
din răşini parafinoase pe traseul de circulaţie al
sondei. Compoziţia conform invenţiei este formată
din 90% în volume un amestec a trei fracţiuni de
uleiuri de la distilarea gudronului de huilă, amestec
compus din 20...30% în volume ulei fenolic-fracţie
de distilare 170...190°C; 20...40% ulei de absorbţie-
fracţie de distilare 250...270°C; 20...40% ulei de po-
limerizare-fracţie de distilare 320...350°C, iar restul
până la 100% se completează cu reactanţi organici,
cum ar fi solvenţi, substanţe tensioactive, substanţe
generatoare de gaz.

Revendicări: 3
 

(21) a 2003 00317 A (51) C 10 M 105/14; C 09 K 5/00 (22)
10.04.2003 (41) 30.10.2003//10/2003 (71) Popoiu Sergiu,
Ploieşti, RO; Nicolescu Mihaela Nicoleta, Ploieşti, RO (72)
Popoiu Sergiu, Ploieşti, RO; Nicolescu Mihaela Nicoleta,
Ploieşti, RO (54) LICHID DE RĂCIRE ŞI PROCEDEU DE
OBŢINERE A ACESTUIA

(57) Invenţia se referă la un lichid de răcire utilizat
în sistemele de răcire ale motoarelor cu combustie
internă şi în instalaţiile frigorifice şi la un procedeu
de obţinere a acestuia. Lichidul de răcire, conform
invenţiei, este constituit din monoetilenglicol de
concentraţie 94,5...100% şi apă distilată sau apă
total demineralizată cu conductibilitatea specifică de
0,3...6,3 µS/cm şi pH-ul 5...6,5 la un raport mono-
etilenglicol concentrat:apă de 0, 66...1 L/L; 1,
7...4% tetraborat de sodiu cristalizat cu 10 molecule
de apă; 0,05...0,4% azotit de sodiu; 0,05...0,09%
benzoat de sodiu; 0,01...0,05% 1,2,3-benzotriazol;
0,05...0,15% hidrogen ortofosfat secundar dipotasic
şi eventual 0,05...0,02% colorant. Procedeul de obţi-
nere a lichidului de răcire, conform invenţiei, cu-
prinde dizolvarea în apă, la cald, a aditivilor orga-
nici şi anorganici; omogenizarea soluţiei rezultate;
amestecarea soluţiei apoase cu monoetilenglicolul
concentrat; omogenizarea amestecului; colorarea,
omogenizarea şi filtrarea produsului finit.
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(21) a 2003 00355 A (51) C 12 N 15/00 (22) 24.10.2001
(30) 24.10.2000 US 60/242.739 (41) 30.10.2003//10/2003
(86) US 01/50908 24.10.2001 (87) WO 02/057439
25.07.2002 (71) E.I. Du Pont de Nemours and Company,
Wilmington, DE (72) Cahoon Rebecca E, St. Louis, US;
Klein Theodore, M., Wilmington, US (74) Cabinet M.
Oproiu - Consiliere în Proprietate Intelectuală S.R.L.,
Bucureşti (54) FACTORI DE TRANSCRIPŢIE LA
PLANTE

(57) Invenţia se referă la un fragment de acid nucleic
izolat care codifică factorul de transcripţie, la
construirea genei himerice care codifică în întregime
sau numai o parte a factorului de transcripţie. Acidul
nucleic izolat, conform invenţiei, codifică o
polipeptidă care cuprinde cel puţin 50 sau 100 de
aminoacizi. Gena himerică, conform invenţiei, cup-
rinde oricare polinucleotid izolat al prezentei in-
venţii.

Revendicări: 22
 

(21) a 2001 01052 A (51) E 05 D 15/48 (22) 17.01.2001
(30) 21.01.2000 IT PN2000A000005 (41)
30.10.2003//10/2003 (86) EP 01/00466 17.01.2001 (87)
WO 01/53639 A1 26.07.2001 (71) Mura S.R.L., Sernaglia
Della Battaglia, IT (72) Mura Sante, Pieve di Soligo, IT
(74) Nowapatent S.R.L., Mediaş, judeţul Sibiu (54) RAMĂ
CU DEPLASARE PE DOUĂ DIRECŢII PERPEN-
DICULARE UNA PE CEALALTĂ, ÎN PARTICULAR, DE
TIP RAMĂ GEAM

(57) Invenţia se referă la o ramă, în particular, la un
geam care pivotează pe două direcţii perpendiculare
una pe cealaltă, şi care poate fi reglată în diferite
poziţii de deschidere ale acesteia, în oricare din cele
două direcţii perpendiculare. Rama conform inven-
ţiei cuprinde un mecanism (45) de acţionare asociat
cu un mâner (46) pentru asigurarea deplasării selec-
tive a unui cadru (6) interior al ramei, împreună cu o
placă (7) constituită într-o carcasă (8) exterioară, pe
cel puţin o prima, o a doua şi o a treia poziţie opera-
tivă a acesteia, în care cadrul (6) interior este pivotat
respectiv, în jurul unui ax de rotaţie orizontal, unui
ax de rotaţie vertical sau atât în jurul axului de
rotaţie orizontal, cât şi vertical, şi care mai cuprinde
un al doilea mecanism (47) de acţionare, asociat cu
un alt mâner (48), precum şi o parte (10) mobilă
interpusă între cadrul interior (6) şi carcasa (8)
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Fig.  1 

(21) a 2001 01052 A
exterioară şi care cooperează cu aceasta, mânerul
(48) este structurat pentru a preveni sau permite
cadrului (6) să fie adus fie pe poziţia "deschis", fie
pe poziţia "închis" a acestuia.

Revendicări: 18
Figuri: 47

(21) a 2000 00542 A (51) F 02 B 21/00 (22) 25.05.2000
(41) 30.10.2003//10/2003 (71) Roşu N. Alexandru, Bucu- (41) 30.10.2003//10/2003 (71) Biban Felix, Câmpina, RO
reşti, RO (72) Roşu N. Alexandru, Bucureşti, RO (54) (72) Biban Felix, Câmpina, RO (54)MOTOR CU ARDERE
MOTOR PNEUMATIC CU DUBLU EFECT INTERNĂ, FĂRĂ ARBORE COTIT

(57) Invenţia se referă la un motor pneumatic cu (57) Invenţia se referă la un motor cu ardere internă,
dublu efect, pentru autoturisme. Motorul conform fără arbore cotit, cu număr impar de pistoane, cu
invenţiei foloseşte aerul comprimat stocat în nişte randament superior, ce poate fi utilizat pentru pro-
recipiente (1) închise la capete cu capace semisfe- pulsarea autovehiculelor. Motorul conform invenţiei
rice, fiecare recipient (1) fiind consolidat cu nişte este compus din blocul cilindrilor (1), în care nişte
cercuri (6) de rigidizare, de la un bord (9) al maşinii pistoane (5) dispuse circular transmit lucrul mecanic
deschizându-se un robinet (11) conic, de presiune prin intermediul unei biele (6) la o piesă de legătură
înaltă, iar înainte de a se regla presiunea de lucru la (4), care transformă mişcarea oscilantă în mişcare de
16 at de la bordul (9) maşinii, se apasă pe demaror rotaţie, prin intermediul planului înclinat de pe un
pentru rotirea motorului în sensul acelor de ceas, ax motor (10), iar de la axul motor (10) se face şi
reglarea presiunii efectuându-se concomitent cu acţionarea mecanismelor de admisie, de evacuare
rotirea motorului, iar celelalte operaţii se execută ca etc.
la motoarele cu ardere internă.

Revendicări: 1 Figuri: 1
Figuri: 9
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(21) a 2000 00542 A

(21) a 2002 01280 A (51) F 02 B 71/00 (22) 09.10.2002
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(21) a 2002 01280 A

(21) a 2002 00669 A (51) F 03 G 1/00 (22) 23.05.2002
(41) 30.10.2003//10/2003 (71) Avram Viorel, Bucureşti, 30.10.2003//10/2003 (71) Petrescu Niculae, Braşov, RO
RO (72) Avram Viorel, Bucureşti, RO (54) ROATĂ (72) Petrescu Niculae, Braşov, RO; Răchită Emil, Bucu-
ENERGETICĂ A SĂRACULUI (RES)

(57) Invenţia se referă la o roată de produs energie
cinetică. Roata energetică, conform invenţiei, este
alcătuită dintr-o roată (1) de bicicletă, în janta căreia
rulează o curea (2) de transmisie, iar nişte braţe (3)
cu greutăţi şi pinten cad succesiv din vârful roţii (1)
de bicicletă şi se sprijină de roata (1) de bicicletă şi
de cureaua (2) de transmisie prin intermediul pinte-
nului, iar roata (1) de bicicletă fiind fixată pe un ax
(4) şi într-o furcă (5) poate a transfera energia cine-
tică unui dinam.

Revendicări: 3
Figuri: 1

(21) a 2002 00669 A

(21) 97-01485 A (51) F 04 B 41/00 (22) 06.08.1997 (41)

reşti, RO; Petrescu Niculae, Braşov, RO (54) INSTALA-
ŢIE PENTRU POMPAREA APEI LA PRESIUNI ULTRA-
ÎNALTE

(57) Invenţia se referă la o instalaţie pentru pompa-
rea apei la presiuni ultraînalte de 4000 bari şi mai
mari. Instalaţia conform invenţiei este formată
dintr-o pompă (17) de apă cu nişte plungeri (15 şi
16), care comandă şi controlează mişcarea alterna-
tivă a unui piston (11) care pompează apa la pre-
siune ultraînaltă.

Revendicări: 2
Figuri: 1
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(21) 97-01485 A

(21) a 2003 00175 A (51) F 16 D 7/00 (22) 04.03.2003
(41) 30.10.2003//10/2003 (71) Florica Antonie, judeţul
Gorj, RO; Marin Constantin, Craiova, RO; Osiac Viorel,
Craiova, RO (72) Florica Antonie, judeţul Gorj, RO; Marin
Constantin, Craiova, RO; Osiac Viorel, Craiova, RO (54)
ACŢIONARE SCUTURARE DEPUNERE, ECHIPATĂ CU
CUPLAJ DE SENS UNIC

(57) Invenţia se referă la un dispozitiv de acţionare a
unui mecanism de scuturare a depunerilor dintr-o in-
stalaţie de desprăfuire electrică a emanaţiilor
rezultate în urma procesului de ardere a cărbunelui
în cazane. Acţionarea conform invenţiei este consti-
tuită dintr-un motor (1) electric care transmite mo-
mentul la un reductor (2) de turaţie fixat pe o plat-
formă (3) exterioară, pe a cărui ieşire este montat un
cuplaj de sens unic, format dintr-o semicuplă (4) cu
dinţi de clichet înclinaţi în funcţie de sensul de
transmis şi din nişte role (5) aşezate în nişte cavităţi
ale semicuplei (4), peste care este dispusă o semi-
cuplă (6) simplă, care are prestată la interior o
cămaşă (7) de rulment, iar pentru etanşare pe semi-
cupla (6) simplă este montat un capac (8) prevăzut
cu un inel (9) de pâslă, semicupla (6) simplă fiind
fixată pe un arbore (10) de acţionare.

Revendicări: 1
Figuri: 1
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(21) a 2003 00175 A

(21) a 2003 00356 A (51) F 27 D 1/12 (22) 26.10.2001
(30) 01.11.2000 FI 20002408 (41) 30.10.2003//10/2003
(86) FI 01/00923 26.10.2001 (87) WO 02/37044 A1
10.05.2002 (71) Outokumpu Oyj, Espoo, FI (72) Saarinen
Risto, Espoo, FI (74) Rominvent S.A., Bucureşti (54)
ELEMENT DE RĂCIRE

(57) Invenţia se referă la un element de răcire, care
este utilizat, în special, cu referire la un cuptor sau la
un alt echipament asemenea folosit în procesele de
producere a metalelor. Elementul de răcire, conform
invenţiei, cuprinde o carcasă (1) prevăzută cu un
sistem (2) de canale pentru circulaţia apei de răcire,
cel puţin o parte din suprafaţa elementului de răcire,
care poate veni în contact cu metalul topit, fiind
confecţionată din oţel.

Revendicări: 10
Figuri: 6
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(21) a 2003 00356 A

(21) a 2002 01267 A (51) G 01 B 3/00 (22) 03.10.2002
(41) 30.10.2003//10/2003 (71) Ruşcăreanu Mircea, Galaţi, (41) 30.10.2003//10/2003 (71) Darie Iulian, Iaşi, RO;
RO (72) Ruşcăreanu Mircea, Galaţi, RO (54) DISPOZITIV Baraboi Adrian, Iaşi, RO (72) Darie Iulian, Iaşi, RO;
PENTRU MĂSURAT LUNGIMILE BRAŢELOR UNEI
ŢEVI ÎNDOITE

(57) Invenţia se referă la un dispozitiv pentru măsu-
rat lungimile braţelor unei ţevi îndoite şi poate fi
folosit la confecţionarea tubulaturilor din domeniul
naval sau petrochimic. Dispozitivul conform inven-
ţiei este alcătuit din nişte rigle gradate (1 şi 2) fixate
pe nişte suporturi (3 şi 4) care, la rândul lor, sunt
fixate pe o piesă (5), prin intermediul unor şuruburi
şi al unor piuliţe, iar riglele gradate (1 şi 2) împreună
cu suporturile (3 şi 4) se rotesc în planuri paralele cu
planul de îndoire a unei ţevi (6), riglele (1 şi 2)
gradate materializând axele unor braţe (a şi b) ale
ţevii (6) şi un punct de intersecţie (c) a axelor.

Revendicări: 1
Figuri: 2

(21) a 2002 01267 A

(21) a 2002 00352 A (51) G 01 B 7/30 (22) 28.03.2002

Baraboi Adrian, Iaşi, RO (54) SENZOR DE POZIŢIE
UNGHIULARĂ ABSOLUTĂ ŞI INCREMENTALĂ

(57) Invenţia se referă la un senzor de poziţie un-
ghiulară şi incrementală, ce poate fi utilizat atât în
standuri de măsură în laboratoare, cât şi în instalaţii
industriale. Senzorul conform invenţiei lucrează pe
principiul liniilor de întârziere magnetostrictivă şi
este constituit dintr-o linie de întârziere magnetos-
trictivă (1) formată dintr-o bandă magnetostrictivă
amorfă, două conductoare de Cu (3 şi 4) conectate în
paralel şi alimentate cu impulsuri de curent pentru
exercitarea liniei de întârziere mangetostrictive, un
miez activ (5) şi o bobină de recepţie (2), localizată
la capătul liniei de întârziere magnetostrictive.
Senzorul permite determinarea poziţiei unghiulare
absolute şi incrementale a unui miez activ (5) format
dintr-o bandă amorfă magnetostrictivă, care se
roteşte în jurul axei (y) a unui sistem de coordonate
cartezian, a cărui origine este situată în punctul (P)
de suprapunere a conductoarelor de excitaţie cu linia
de întârziere magnetostrictivă şi care se găseşte la
distanţa (a) faţă de axa (x) a acestui sistem.
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(21) a 2002 00352 A
Răspunsul sinusoidal al acestui senzor permite de-
terminarea cu precizie a poziţiei unghiulare absolute
şi incrementale a miezului activ.

Revendicări: 1
Figuri: 4

(21) a 2003 00300 A (51) G 02 B 1/00 (22) 07.04.2003
(41) 30.10.2003//10/2003 (71) Moagăr Poladian Gabriel, (41) 30.10.2003//10/2003 (71) Moagăr Poladian Gabriel,
Bucureşti, RO (72) Moagăr Poladian Gabriel, Bucureşti, Bucureşti, RO (72) Moagăr Poladian Gabriel, Bucureşti,
RO (54) ELEMENT REFLECTOR DE BANDĂ LARGĂ RO (54) STRUCTURĂ ANTIREFLECTIVĂ PENTRU
PENTRU RADIAŢIA ELECTROMAGNETICĂ RADIAŢIA ELECTROMAGNETICĂ

(57) Invenţia se referă la un element reflector de (57) Invenţia se referă la o structură antireflectivă
bandă largă pentru radiaţia electromagnetică. Ele- pentru radiaţia electromagnetică. Structura conform
mentul reflector, conform invenţiei, se bazează pe invenţiei are în componenţa sa straturi subţiri, al
reflexia internă totală a radiaţiei electromagnetice căror indice de refracţie este cuprins între 1,005 şi 2,
(2) de bandă largă în material (1), schimbând direc- 5, aceste straturi subţiri fiind dispuse în aşa fel încât
ţia de propagare a fascicolului de radiaţie electro- să se obţină o reflectivitate cât mai mică. Grosimea
magnetică cu unghiuri cuprinse între 1 şi 180°. acestor straturi subţiri variază între 10 nm şi 10 µ.
Reflectivitatea elementului reflector este mai mare Într-o altă variantă, structura antireflectivă este
de 98% pe un domeniu spectral foarte larg. formată dintr-un singur strat subţire nanoporos,

Revendicări: 8 interfaţa cu substratul spre interfaţa cu mediul
Figuri: 3 exterior.

G 02 B

(21) a 2003 00300 A

(21) a 2003 00153 A (51) G 02 B 1/11 (22) 26.02.2003

nanoporozitatea acestui strat crescând dinspre

Revendicări: 12
Figuri: 2
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(21) a 2003 00153 A

(21) a 2002 01121 A (51) G 02 B 23/00 (22) 15.08.2002
(41) 30.10.2003//10/2003 (71) Iliescu Liviu, Bucureşti, RO; (41) 30.10.2003//10/2003 (71) Popescu Corneliu, Oradea,
Bivolaru Carmen Alexandrina, Bucureşti, RO (72) Iliescu RO; Popescu Daniela Elena, Oradea, RO (72) Popescu
Liviu, Bucureşti, RO; Bivolaru Carmen Alexandrina, Corneliu, Oradea, RO; Popescu Daniela Elena, Oradea,
Bucureşti, RO (54) SISTEM OPTIC DE VEDERE RO (54) DETECTOR PIR MOBIL
ZI-NOAPTE PENTRU LUNETE

(57) Invenţia se referă la un sistem optic pentru lu-
nete de observare sau de ochire, ataşabile pe arme de
diferite categorii, atât pentru timp de zi cât şi pentru
timp de noapte. Sistemul conform invenţiei cuprinde
nişte subsisteme (1 şi 2) optice şi un intensificator
(3), care sunt dispuse pe o axă (XX) de recepţie,
precum şi două grupe (4 şi 5) de lentile care
formează o construcţie cu focala variabilă, şi un
grup (6) de lentile pentru câmp, care sunt plasate pe
o axă (YY) de adaptare şi, în contin uare, o lunetă
(12) de zi, plasată pe o axă (ZZ) de observare sau pe
aceasta din urmă, în locul lunetei (12), fiind plasate
un grup (28) de lentile, care lucrează ca inversor, şi
un ocular (29), formând un sistem optic integrat
zi-noapte, toate axele (XX, YY şi ZZ) fiind paralele
între ele şi cuplarea lor optică fiind astfel făcută
încât, împreună cu subsistemele (1 şi 2) optice,
intensificator (3) şi grupele (4, 5 şi 6) de lentile, fie
cu o lunetă (12) fie cu un grup (28) de lentile, care
lucrează ca inversor, şi un ocular (29), să fie
realizată, fie prin reflexie pe nişte oglinzi

(21) a 2002 01121 A
(7, 8, 9 şi 10), formând un sistem Porro fie, în cazul
sistemului optic integrat, prin cuplarea a câte două
perechi de oglinzi, paralele câte două (15 cu 18 şi
16 cu 17), în care caz, axele (XX, YY şi ZZ) sunt,
de asemenea, paralele, dar dispuse în acelaşi plan.

Revendicări: 2
Figuri: 3

Notă: Fasciculul publicat cuprinde modificările
aduse cererii de brevet de invenţie conform Regulii
nr. 27, alin. 21, din HGR nr. 499/2003.

(21) a 2001 00497 A (51) G 08 B 21/22 (22) 08.05.2001

(57) Invenţia se referă la un detector PIR cu element
mobil, utilizat în sisteme de securitate-efracţie.
Detectorul conform invenţiei constă dintr-un detec-
tor PIR obişnuit, la care se ataşează un suport mobil
comandabil, apt să execute o cursă reglabilă între 5
şi 15 mm, având dublu rol atât de suport pentru
detector, cât şi de inducere a unei mişcări pe verti-
cală a detectorului PIR cu suport mobil (PIR ) oriSM

de câte ori este comandat elementul mobil. Co-
manda deplasării detectorului PIR mobil este utili-
zată pentru testarea funcţionării lui, conferindu-i
proprietăţi de detector antimasking. Utilizarea aces-
tor detectori permite eliminarea procedurii de testare
periodică "WALK testing" recomandată de pro-
ducătorii detectoarelor PIR, procedură care este
greoaie şi consumatoare de timp. Astfel, printr-o
procedură specială, comandată de la consola siste-
mului, prin care se comandă mişcarea elementului
(PIR ), operatorul sistemului va putea testa bunaSM
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funcţionare, respectiv mascarea unui element de
detecţie (PIR ). Rezultatul testului se înregistreazăSM

în buffer-ul de evenimente sistem, pe care opera-
torul îl poate vizualiza prin consola sistem. Siste-
mele de securitate care utilizează detectoare PIR cu
suport (PIR ), au un preţ de cost mult mai scăzutSM

comparativ cu cele ce utilizează detectoare anti-
masking, iar timpul de verificare a detectoarelor se
reduce substanţial.

Revendicări: 1
 

(21) a 2002 00371 A (51) G 09 F 13/20 (22) 01.04.2002
(41) 30.10.2003//10/2003 (71) Mărgescu George Alain, 20.01.2003 (41) 30.10.2003//10/2003 (71) Dobre Dumitru,
Bucureşti, RO (72) Mărgescu George Alain, Bucureşti, RO Braşov, RO (72) Dobre Dumitru, Braşov, RO (54) PRE-
(54) PANOTAJUL DIN MIŞCARE

(57) Invenţia se referă la un sistem de publicitate
având ca obiect crearea de spaţiu publicitar în
vehiculele de transport în comun, vehicule care
circulă prin pasaje, tunele sau alte zone cu lumino-
zitate scăzută şi care au ca suport de susţinere în
deplasarea lor şinele de cale ferată, cum ar fi: metro-
urile, trenurile, tramvaiele şi alte vehicule, care
funcţionează pe baza acestui principiu. Pantonajul
conform invenţiei se realizează prin proiectarea a
diferite imagini cu ajutorul unui dispozitiv optic
fixat pe un astfel de vehicul aflat în mişcare, acele
imagini însoţesc vehiculul cu viteza de deplasare a
respectivului vehicul; sunt necesare o sursă de
lumină generată de un proiector electric şi de un
panou-ecran (4), pe care să se realizeze proiecţia,
montat de-a lungul unui perete (3) tunel, pe lângă
care circulă vehiculul de călători (1), proiectorul
fiind montat în aşa fel încât să direcţioneze un
fascicul (2) de lumină din lateralul vagonului de
călători spre pereţii tunelului, astfel ca pasagerii să
perceapă prin ferestre imaginea formată ca pe un

H 01 B

(21) a 2002 00371 A
panou publicitar, iar reclama proiectată prin acest
sistem poate să fie: statică, ca un afiş publicitar,
realizată cu ajutorul unui proiector cu diapozitive ce
generează imagini statice sau video, prin proiecţia
unui spot publicitar cu ajutorul unui proiector ase-
mănător celor de proiecţie video.

Revendicări: 3
Figuri: 3

( 21) a 2003 0005 (51) H 01 B 7/00; H 02 H 7/00 (22)

LUNGITOR ELECTRIC CU PROTECŢIE ELECTRONICĂ

(57) Invenţia se referă la un prelungitor electric cu
protecţie electronică. Prelungitorul conform inven-
ţiei este destinat să conecteze, prin intermediul unui
releu (d2), linia de alimentare (L2) (220 Vca 50...60
Hz) la locaşurile unui prelungitor în sine cunoscut şi
să menţină această conectare atât timp cât nu apare
supratensiune, suprasarcină sau scurtcircuit. Prelun-
gitorul memorează şi afişează starea de defect şi se
mai poate activa numai după înlăturarea stării de
defect şi resetarea prelungitorului electric.

Revendicări: 1
Figuri: 1
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(21) a 2003 00052 A

(21) a 2003 00053 A (51) H 01 H 73/00 (22) 20.01.2003
(41) 30.10.2003//10/2003 (71) Dobre Dumitru, Braşov, RO (41) 30.10.2003//10/2003 (71) Pleşca Adrian Traian, Iaşi,
(72) Dobre Dumitru, Braşov, RO (54) DISJUNCTOR RO (72) Pleşca Adrian Traian, Iaşi, RO (54) ELEMENT
ELECTRIC DE ÎNLOCUIRE PENTRU SIGURANŢE FUZIBILE DE

(57) Invenţia se referă la un disjunctor electronic,
prin ale cărui contracte se pot racorda unul sau mai
mulţi receptori la o linie de alimentare cu energie
electrică. Disjunctorul electronic, conform invenţiei,
constă în principal dintr-un contactor (c) pe ale cărui
căi de curent se află montaţi trei transformatori de
curent (m , m şi m ) şi a cărui bobină de excitaţie1 2 3

(bc) este în legătură cu un bloc electronic de
protecţie. Disjunctorul, care poate fi utilizat atât în
trifazat, cât şi în monofazat, realizează cu un înalt
nivel de performanţă şi fiabilitate funcţiile de pro-
tecţie, şi anume: protecţie la lipsă fază, protecţie la
suprasarcină, protecţie la scurtcircuit şi protecţie la
supratensiune.

Revendicări: 3
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(21) a 2003 00053 A

(21) a 2002 00353 A (51) H 01 H 85/055 (22) 28.03.2002

ÎNALTĂ TENSIUNE

(57) Invenţia se referă la un element de înlocuire
pentru siguranţe fuzibile de înaltă tensiune, destinat
micşorării nivelului supratensiunilor de comutaţie, a
duratei de ardere a arcului electric şi a curentului de
arc. Dispozitivul conform invenţiei cuprinde în
anvelopa de porţelan un suport ceramic format din
două piese (S şi S ) pe care sunt fixate două piese1 2

de contact din cupru (P şi P ), pentru fuzibilele1 2

care, în zona centrală, având secţiunea micşorată,
sunt fixate pe alte două piese de contact (P şi P ),3 4

speciale, din cupru, argintate sau cositorite, în
paralel având o rezistenţă neliniară (R ), din oxizi den

zinc, similară cu cea de la descărcătoare, aceasta
intervenind după apariţia arcului electric, asigurând
realizarea efectelor menţionate.

Revendicări: 1
Figuri: 3
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Fig.  1 
Fig.  2 

(21) a 2002 00353 A

(21) a 2002 00383 A (51) H 01 J 61/00 (22) 03.04.2002
(41) 30.10.2003//10/2003 (71) Sava Doru Cornel, Bucu- (41) 30.10.2003//10/2003 (71) Nakita Prod Comimpex
reşti, RO (72) Sava Doru Cornel, Bucureşti, RO (54) S.R.L., Târgu Mureş, RO (72) Cueşdeanu Lucian, Târgu
LAMPĂ ELECTRICĂ DE ILUMINAT CU VAPORI DE
SODIU DE ÎNALTĂ PRESIUNE

(57) Invenţia se referă la o lampă electrică cu vapori
de sodiu de înaltă presiune pentru iluminat. Lampa
conform invenţiei constă dintr-un tub de descărcare
electrică (1) cu vapori de sodiu de formă cilindrică
circulară, cu miez (9) concentric şi dielectric, defi-
nindu-se un spaţiu (j) coroană cilindrică cu vapori
de sodiu şi nişte electrozi tubulari (7) la capete,
pentru a reduce volumul descărcării electrice, al
atomilor de sodiu şi al puterii electrice, pentru că
fluxul luminos necesar este obţinut doar de straturile
periferice de atomi de sodiu şi nu de întregul volum
cilindric, pentru un acelaşi flux luminos util.

Revendicări: 1
Figuri: 5

H 01 R

(21) a 2002 00383 A

(21) a 2002 00355 A (51) H 01 R 4/66 (22) 29.03.2002

Mureş, RO (54) DISPOZITIV MOBIL DE SCURTCIRCU-
ITARE ŞI LEGARE LA PĂMÂNT UNIVERSAL MONO-
FAZAT

(57) Invenţia se referă la un dispozitiv de scurtcircu-
itare şi legare la pământ universal monofazat, care
este destinat prevenirii apariţiei accidentale a
tensiunii la locul de muncă, dispozitiv care prin
faptul că are două fălci mobile şi un mecanism am-
plificator de mişcare uşurează manipularea şi eli-
mină riscul de desprindere şi de accidentare în tim-
pul manipulării. Dispozitivul conform invenţiei este
constituit dintr-un ax (1) care are capătul superior
introdus fără strângere într-o placă (2) articulată prin
intermediul unor bolţuri (3) de nişte pârghii de
multiplicare (4) articulate, la rândul lor, prin inter-
mediul unor bolţuri (5) de nişte fălci mobile (6) arti-
culate, la partea inferioară, prin nişte bolţuri (7) de o
placă mobilă (8), care se poate deplasa axial la roti-
rea axului (1), datorită asamblării filetate, placa
mobilă (8)-axul (1). Pentru ca axul (1) să nu poată
ieşi din placă (2), pe capătul superior al axului (1) se
montează un ştift transversal limitator (9), iar pentru
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Fig. 1

H 01 R

(21) a 2002 00355 A
imprimarea mişcării de rotaţie, axul (1) are la ca-
pătul inferior un ştift transversal (10) de acţionare.
Dispozitivul se montează prin intermediul unei piese
intermediare pe capătul unei prăjini telescopice cu
care este ridicat până la înălţimea dorită şi rotind
prăjina cu 360° se comandă deplasarea plăcii mobile
(8) şi prin intermediul pârghiilor de multiplicare (4)
închiderea fălcilor mobile (6) pe un conductor funie
sau o clemă fixă T; pe una din fălcile mobile (6) se
prinde cu un şurub un cablu flexibil de scurtcir-
cuitare legat la celălalt capăt de o clemă cu şurub
prinsă de centura de pământare a instalaţiei.

Revendicări: 1
Figuri: 1

(21) a 2002 00355 A

(21) a 2002 00403 A (51) H 04 M 19/08; H 02 J 7/00 (22)
08.04.2002 (41) 30.10.2003//10/2003 (71) Pîslariu Marius
Bogdan, Suceava, RO (72) Pîslariu Marius Bogdan,
Suceava, RO (54) ACUMULATOR ATAŞABIL PENTRU
TELECOMENZI ŞI ÎNCĂRCĂTOR

(57) Invenţia se referă la un acumulator ataşabil
pentru telecomenzi şi încărcător pentru acesta, ce
poate fi întrebuinţat la orice tip de telecomandă.
Acumulatorul conform invenţiei este fixat pe capa-
cul telecomenzii astfel încât contactele adezive (2)
să rămână în exterior. Încărcătorul (4) pentru acu-
mulator (1) are două contacte (5) dispuse pe partea
interioară, legate la un redresor (6), şi este prevăzut
cu nişte arcuri (8) pentru fixarea telecomenzii în
încărcător (4). Invenţia înlătură necesitatea schim-
bării periodice a bateriilor la telecomandă.

Revendicări: 1
Figuri: 5

(21) a 2002 00403 A
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(21) a 2002 00020 A (51) H 04 N 17/02; H 04 N 7/10 (22)
09.01.2002 (41) 30.10.2003//10/2003 (71) Pîslariu Marius
Bogdan, Suceava, RO (72) Pîslariu Marius Bogdan,
Suceava, RO (54) SISTEM DE ALARMĂ PENTRU
TELEVIZIUNEA PRIN CABLU

(57) Invenţia se referă la un sistem de alarmă pentru
televiziunea prin cablu, ce se montează cu scopul de
a detecta scăderea intensităţii semnalului pe anumite
tronsoane. Sistemul de alarmă, conform invenţiei,
constă în principal dintr-un bloc (1) ce trimite un
impuls electric în cazul în care semnalul scade sub o
anumită intensitate şi un bloc (2) ce emite un semnal
radio atât timp cât primeşte impulsurile electrice.

Revendicări: 1
Figuri: 1

(21) a 2002 00020 A

H 05 B

(21) a 2002 00312 A (51) H 05 B 37/00 (22) 20.03.2002
(41) 30.10.2003//10/2003 (71) Manolea Gheorghe,
Craiova, RO; Novac Alexandru, Craiova, RO; Nedelcuţ
Cătălin, Craiova, RO (72) Manolea Gheorghe, Craiova,
RO; Novac Alexandru, Craiova, RO; Nedelcuţ Cătălin,
Craiova, RO (54) SISTEM DE COMANDĂ ŞI MONI-
TORIZARE A REŢELELOR DE ILUMINAT

(57) Invenţia se referă la un sistem de comandă şi
monitorizare a reţelelor de iluminat industrial şi
public. Sistemul de comandă şi monitorizare a
reţelelor de iluminat, conform invenţiei, este format
dintr-un microsistem numeric (1) cu n ieşiri (2),
unele de tip "totul sau nimic", altele de tip analogic
sau frecvenţial şi m intrări (3), unele de tip contact şi
altele de tip analogic. Microsistemul (1) este pro-
gramat să trimită semnale adecvate către cele n ieşiri
(2) pentru reglarea fluxului luminos sau cuplarea,
respectiv decuplarea reţelei de iluminat la ore
calculate în funcţie de longitudinea şi latitudinea
geografică a localităţii în care este montat, respectiv
anul, luna, ziua calendaristică. Semnalele către cele
n ieşiri (2) se trimit astfel încât tronsoanele reţelei de
iluminat să fie cuplate succesiv, pentru reducerea
şocurilor de curent din instalaţie. Comanda tronsoa-
nelor se face selectiv pentru zilele de lucru, repaus
sau sărbătoare.

Revendicări: 2
Figuri: 1

(21) a 2002 00312 A
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Tabel cu cererile de brevet de invenţie publicate conform art.23 din Legea 64/1991, aranjate în ordinea
numărului cererii.

Număr dosar Clasa Data depozit Solicitant Pag.

95-01797 A C 07 D 309/22; 17.10.1995 Pfizer Inc., New York, US 23
A 61 K 31/35

97-01485 A F 04 B 41/00 06.08.1997 Petrescu Niculae, Braşov, RO 26

98-01553 A C 07 D 317/58; 17.03.1997 Du Pont Pharmaceuticals Company, Wilmington, US 23
C 07 D 405/12

a 2000 00542 A F 02 B 21/00 25.05.2000 Roşu N. Alexandru, Bucureşti, RO 25

a 2000 00994 A B 64 C 29/02 13.10.2000 Condur Ioan, Bacău, RO 21

a 2001 00267 A A 61 K 38/16; 09.09.1999 Elan Pharmaceuticals, Inc., South San Francisco, Ca, US 17
A 61 K 47/02;
A 61 K 47/12

a 2001 00497 A G 08 B 21/22 08.05.2001 Popescu Corneliu, Oradea, RO; 30
Popescu Daniela Elena, Oradea, RO

a 2001 01052 A E 05 D 15/48 17.01.2001 Mura S.R.L., Sernaglia Della Battaglia, IT 24

a 2002 00020 A H 04 N 17/02; 09.01.2002 Pîslariu Marius Bogdan, Suceava, RO 35
H 04 N 7/10

a 2002 00296 A A 61 C 5/14 18.04.2002 Stavăr Iordan, Bucureşti, RO 15

a 2002 00312 A H 05 B 37/00 20.03.2002 Manolea Gheorghe, Craiova, RO; 35
Novac Alexandru, Craiova, RO;
Nedelcuţ Cătălin, Craiova, RO

a 2002 00314 A A 61 B 6/03; 20.03.2002 Cristea Mihai Ştefan, Baia Mare, RO 14
A 61 N 2/00

a 2002 00329 A A 61 B 5/103; 25.03.2002 Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru 14
A 61 H 1/00; Mecanică Fină-Cefin, Bucureşti, RO
A 61 H 3/00

a 2002 00330 A B 24 B 33/08 25.03.2002 Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru 19
Mecanică Fină-Cefin, Bucureşti, RO

a 2002 00331 A B 23 Q 35/00; 25.03.2002 Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru 18
G 01 B 7/00 Mecanică Fină - Cefin, Bucureşti, RO

a 2002 00332 A B 23 Q 35/00; 25.03.2002 Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru 19
G 01 B 7/00 Mecanică Fină - Cefin, Bucureşti, RO

a 2002 00335 A A 63 C 17/01; 25.03.2002 Andrei Petru în calitate de tutore al minorului Andrei 17
A 63 C 17/18 Traian, Galaţi, RO

a 2002 00352 A G 01 B 7/30 28.03.2002 Darie Iulian, Iaşi, RO; 28
Baraboi Adrian, Iaşi, RO

a 2002 00353 A H 01 H 85/055 28.03.2002 Pleşca Adrian Traian, Iaşi, RO 32

a 2002 00355 A H 01 R 4/66 29.03.2002 Nakita Prod Comimpex S.R.L., Târgu Mureş, RO 33

a 2002 00365 A C 02 F 1/52 01.04.2002 Nikolic Vasilie, Bucureşti, RO; 22
Togănel Dan Iosif, Bucureşti, RO

a 2002 00371 A G 09 F 13/20 01.04.2002 Mărgescu George Alain, Bucureşti, RO 31

a 2002 00378 A A 47 G 7/06 02.04.2002 Vâlcu Ion, Bucureşti, RO 13
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a 2002 00383 A H 01 J 61/00 03.04.2002 Sava Doru Cornel, Bucureşti, RO 33

a 2002 00397 A A 63 F 3/08 08.04.2002 Stoenescu Gheorghe, Bucureşti, RO 17

a 2002 00399 A A 61 K 9/06 08.04.2002 Grozescu Mihai, Târgu Ocna, Bacău, RO 16

a 2002 00403 A H 04 M 19/08; 08.04.2002 Pîslariu Marius Bogdan, Suceava, RO 34
H 02 J 7/00

a 2002 00435 A A 61 K 7/48 11.04.2002 Farmec S.A., Cluj- Napoca, RO 16

a 2002 00436 A A 61 K 7/02 11.04.2002 Farmec S.A., Cluj-Napoca, RO 15

a 2002 00444 A A 61 K 9/06; 12.04.2002 Corcmar Alexei, Constanţa, RO; 16
A 61 K 33/14 Vîrlan Valeriu, Bucureşti, RO

a 2002 00462 A B 42 D 1/00 16.04.2002 Fătulescu Ştefan, Bucureşti, RO 20

a 2002 00466 A A 61 K 7/06 17.04.2002 Sas Maria, Hunedoara, RO; 15
Sas Tiberiu, Hunedoara, RO

a 2002 00491 A A 01 K 5/01 19.04.2002 Elka Prod Com S.R.L., Oradea, RO 11

a 2002 00524 A B 22 C 1/00 25.04.2002 Institutul de Cercetări Produse Auxiliare Organice S.A. - 18
Mediaş, Mediaş, judeţul Sibiu, RO

a 2002 00544 A C 04 B 30/00; 26.04.2002 Icpe - Cercetări Avansate S.A., Bucureşti, RO 22
C 04 B 111:94

a 2002 00545 A C 04 B 33/26 26.04.2002 Icpe - Cercetări Avansate S.A., Bucureşti, RO 23

a 2002 00669 A F 03 G 1/00 23.05.2002 Avram Viorel, Bucureşti, RO 26

a 2002 00895 A B 23 K 9/04 21.06.2002 Soprex Imi S.A., Bucureşti, RO 18

a 2002 01022 A A 61 K 31/04 25.07.2002 Institutul de Tehnologie Chimică - Itec S.A., Brazi, RO 16

a 2002 01121 A G 02 B 23/00 15.08.2002 Iliescu Liviu, Bucureşti, RO; 30
Bivolaru Carmen Alexandrina, Bucureşti, RO

a 2002 01267 A G 01 B 3/00 03.10.2002 Ruşcăreanu Mircea, Galaţi, RO 28

a 2002 01280 A F 02 B 71/00 09.10.2002 Biban Felix, Câmpina, RO 25

a 2003 00008 A C 01 G 49/12; 06.01.2003 Cubleşan Ana, Ocna Mureş, judeţul Alba, RO; 21
C 01 B 17/16 Morovan Ilie, Ocna Mureş, judeţul Alba, RO

a 2003 00052 A H 01 B 7/00; 20.01.2003 Dobre Dumitru, Braşov, RO 31
H 02 H 7/00

a 2003 00053 A H 01 H 73/00 20.01.2003 Dobre Dumitru, Braşov, RO 32

a 2003 00054 A C 01 B 17/42 20.01.2003 Morovan Ilie, Ocna Mureş, Alba, RO; 21
Cubleşan Ana, Ocna Mureş, judeţul Alba, RO

a 2003 00153 A G 02 B 1/11 26.02.2003 Moagăr Poladian Gabriel, Bucureşti, RO 29

a 2003 00165 A B 29 B 17/00; 31.05.2001 Nabok Aleksandr Andreevici, Moscova, RU 20
B 02 C 19/18;
B 29 K 21/00

a 2003 00175 A F 16 D 7/00 04.03.2003 Florica Antonie, judeţul Gorj, RO; 27
Marin Constantin, Craiova, RO;
Osiac Viorel, Craiova, RO

a 2003 00260 A A 01 N 59/00 26.03.2003 Soctech S.A., Bucureşti, RO 12
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a 2003 00286 A A 23 L 3/36 04.04.2003 Dobrogea S.A., Constanţa, RO 12

a 2003 00300 A G 02 B 1/00 07.04.2003 Moagăr Poladian Gabriel, Bucureşti, RO 29

a 2003 00317 A C 10 M 105/14; 10.04.2003 Popoiu Sergiu, Ploieşti, RO; 24
C 09 K 5/00 Nicolescu Mihaela Nicoleta, Ploieşti, RO

a 2003 00339 A A 47 H 33/00; 22.10.2001 Truseal Technologies, Beachwood, Ohio, US 13
E 06 B 7/082

a 2003 00355 A C 12 N 15/00 24.10.2001 E.I. Du Pont de Nemours and Company, Wilmington, DE 24

a 2003 00356 A F 27 D 1/12 26.10.2001 Outokumpu Oyj, Espoo, FI 27

a 2003 00410 A A 47 C 17/04 14.05.2003 Căciuleanu Mihaela Elisabeta, Bucureşti, RO 12

a 2003 00492 A C 03 C 17/00; 05.06.2003 Huiban Gheorghe, Timişoara, RO; 22
B 05 D 1/00; Bolog Simona, Timişoara, RO
B 41 M 1/34

a 2003 00516 A A 01 C 7/06 12.06.2003 Mecanica Ceahlău S.A., Piatra Neamţ, judeţul Neamţ, RO 11

a 2003 00519 A C 09 K 7/06 13.06.2003 Şlemcu Nicolae, Bucureşti, RO; 24
Vasiliu Răzvan, Bucureşti, RO

a 2003 00628 A C 09 J 111/00 21.07.2003 Resin S.R.L., Râmnicu Vâlcea, RO 23
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a 2003 00516 A A 01 C 7/06 12.06.2003 Mecanica Ceahlău S.A., Piatra Neamţ, judeţul Neamţ, RO 11

a 2002 00491 A A 01 K 5/01 19.04.2002 Elka Prod Com S.R.L., Oradea, RO 11

a 2003 00260 A A 01 N 59/00 26.03.2003 Soctech S.A., Bucureşti, RO 12

a 2003 00286 A A 23 L 3/36 04.04.2003 Dobrogea S.A., Constanţa, RO 12

a 2003 00410 A A 47 C 17/04 14.05.2003 Căciuleanu Mihaela Elisabeta, Bucureşti, RO 12

a 2002 00378 A A 47 G 7/06 02.04.2002 Vâlcu Ion, Bucureşti, RO 13

a 2003 00339 A A 47 H 33/00; 22.10.2001 Truseal Technologies, Beachwood, Ohio, US 13
E 06 B 7/082

a 2002 00329 A A 61 B 5/103; 25.03.2002 Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru 14
A 61 H 1/00; Mecanică Fină-Cefin, Bucureşti, RO
A 61 H 3/00

a 2002 00314 A A 61 B 6/03; 20.03.2002 Cristea Mihai Ştefan, Baia Mare, RO 14
A 61 N 2/00

a 2002 00296 A A 61 C 5/14 18.04.2002 Stavăr Iordan, Bucureşti, RO 15

a 2002 00436 A A 61 K 7/02 11.04.2002 Farmec S.A., Cluj-Napoca, RO 15

a 2002 00466 A A 61 K 7/06 17.04.2002 Sas Maria, Hunedoara, RO; 15
Sas Tiberiu, Hunedoara, RO

a 2002 00435 A A 61 K 7/48 11.04.2002 Farmec S.A., Cluj- Napoca, RO 16

a 2002 00399 A A 61 K 9/06 08.04.2002 Grozescu Mihai, Târgu Ocna, Bacău, RO 16

a 2002 00444 A A 61 K 9/06; 12.04.2002 Corcmar Alexei, Constanţa, RO; 16
A 61 K 33/14 Vîrlan Valeriu, Bucureşti, RO

a 2002 01022 A A 61 K 31/04 25.07.2002 Institutul de Tehnologie Chimică - Itec S.A., Brazi, RO 16

a 2001 00267 A A 61 K 38/16; 09.09.1999 Elan Pharmaceuticals, Inc., South San Francisco, Ca, US 17
A 61 K 47/02;
A 61 K 47/12

a 2002 00335 A A 63 C 17/01; 25.03.2002 Andrei Petru în calitate de tutore al minorului Andrei 17
A 63 C 17/18 Traian, Galaţi, RO

a 2002 00397 A A 63 F 3/08 08.04.2002 Stoenescu Gheorghe, Bucureşti, RO 17

a 2002 00524 A B 22 C 1/00 25.04.2002 Institutul de Cercetări Produse Auxiliare Organice S.A. - 18
Mediaş, Mediaş, judeţul Sibiu, RO

a 2002 00895 A B 23 K 9/04 21.06.2002 Soprex Imi S.A., Bucureşti, RO 18

a 2002 00331 A B 23 Q 35/00; 25.03.2002 Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru 18
G 01 B 7/00 Mecanică Fină - Cefin, Bucureşti, RO

a 2002 00332 A B 23 Q 35/00; 25.03.2002 Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru 19
G 01 B 7/00 Mecanică Fină - Cefin, Bucureşti, RO

a 2002 00330 A B 24 B 33/08 25.03.2002 Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru 19
Mecanică Fină-Cefin, Bucureşti, RO
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a 2003 00165 A B 29 B 17/00; 31.05.2001 Nabok Aleksandr Andreevici, Moscova, RU 20
B 02 C 19/18;
B 29 K 21/00

a 2002 00462 A B 42 D 1/00 16.04.2002 Fătulescu Ştefan, Bucureşti, RO 20

a 2000 00994 A B 64 C 29/02 13.10.2000 Condur Ioan, Bacău, RO 21

a 2003 00054 A C 01 B 17/42 20.01.2003 Morovan Ilie, Ocna Mureş, Alba, RO; 21
Cubleşan Ana, Ocna Mureş, judeţul Alba, RO

a 2003 00008 A C 01 G 49/12; 06.01.2003 Cubleşan Ana, Ocna Mureş, judeţul Alba, RO; 21
C 01 B 17/16 Morovan Ilie, Ocna Mureş, judeţul Alba, RO

a 2002 00365 A C 02 F 1/52 01.04.2002 Nikolic Vasilie, Bucureşti, RO; 22
Togănel Dan Iosif, Bucureşti, RO

a 2003 00492 A C 03 C 17/00; 05.06.2003 Huiban Gheorghe, Timişoara, RO; 22
B 05 D 1/00; Bolog Simona, Timişoara, RO
B 41 M 1/34

a 2002 00544 A C 04 B 30/00; 26.04.2002 Icpe - Cercetări Avansate S.A., Bucureşti, RO 22
C 04 B 111:94

a 2002 00545 A C 04 B 33/26 26.04.2002 Icpe - Cercetări Avansate S.A., Bucureşti, RO 23

95-01797 A C 07 D 309/22; 17.10.1995 Pfizer Inc., New York, US 23
A 61 K 31/35

98-01553 A C 07 D 317/58; 17.03.1997 Du Pont Pharmaceuticals Company, Wilmington, US 23
C 07 D 405/12

a 2003 00628 A C 09 J 111/00 21.07.2003 Resin S.R.L., Râmnicu Vâlcea, RO 23

a 2003 00519 A C 09 K 7/06 13.06.2003 Şlemcu Nicolae, Bucureşti, RO; 24
Vasiliu Răzvan, Bucureşti, RO

a 2003 00317 A C 10 M 105/14; 10.04.2003 Popoiu Sergiu, Ploieşti, RO; 24
C 09 K 5/00 Nicolescu Mihaela Nicoleta, Ploieşti, RO

a 2003 00355 A C 12 N 15/00 24.10.2001 E.i. Du Pont de Nemours and Company, Wilmington, DE 24

a 2001 01052 A E 05 D 15/48 17.01.2001 Mura S.R.L., Sernaglia Della Battaglia, IT 24

a 2000 00542 A F 02 B 21/00 25.05.2000 Roşu N. Alexandru, Bucureşti, RO 25

a 2002 01280 A F 02 B 71/00 09.10.2002 Biban Felix, Câmpina, RO 25

a 2002 00669 A F 03 G 1/00 23.05.2002 Avram Viorel, Bucureşti, RO 26

97-01485 A F 04 B 41/00 06.08.1997 Petrescu Niculae, Braşov, RO 26

a 2003 00175 A F 16 D 7/00 04.03.2003 Florica Antonie, judeţul Gorj, RO; 27
Marin Constantin, Craiova, RO;
Osiac Viorel, Craiova, RO

a 2003 00356 A F 27 D 1/12 26.10.2001 Outokumpu Oyj, Espoo, FI 27

a 2002 01267 A G 01 B 3/00 03.10.2002 Ruşcăreanu Mircea, Galaţi, RO 28

a 2002 00352 A G 01 B 7/30 28.03.2002 Darie Iulian, Iaşi, RO; 28
Baraboi Adrian, Iaşi, RO

a 2003 00300 A G 02 B 1/00 07.04.2003 Moagăr Poladian Gabriel, Bucureşti, RO 29

a 2003 00153 A G 02 B 1/11 26.02.2003 Moagăr Poladian Gabriel, Bucureşti, RO 29
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a 2002 01121 A G 02 B 23/00 15.08.2002 Iliescu Liviu, Bucureşti, RO; 30
Bivolaru Carmen Alexandrina, Bucureşti, RO

a 2001 00497 A G 08 B 21/22 08.05.2001 Popescu Corneliu, Oradea, RO; 30
Popescu Daniela Elena, Oradea, RO

a 2002 00371 A G 09 F 13/20 01.04.2002 Mărgescu George Alain, Bucureşti, RO 31

a 2003 00052 A H 01 B 7/00; 20.01.2003 Dobre Dumitru, Braşov, RO 31
H 02 H 7/00

a 2003 00053 A H 01 H 73/00 20.01.2003 Dobre Dumitru, Braşov, RO 32

a 2002 00353 A H 01 H 85/055 28.03.2002 Pleşca Adrian Traian, Iaşi, RO 32
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(11) 118735 B1 (51) A 61 F 5/37 (21) 99-01073 (22)
23.03.1998 (30) 08.04.1997 US 08/838.309 (42)
30.10.2003//10/2003 (86) US 98/05918 23.03.1998 (87)
WO 98/44879 15.10.1998 (56) US 4561857; 4870976 (71)
Padilla James D. Jr., Wilmington, US (73) Padilla James
D. Jr., Wilmington, US (72) Padilla James D. Jr.,
Wilmington, US (74) Cabinet M. Oproiu - Consiliere în
Proprietate Intelectuală S.R.L.- cu adresa veche,
Bucureşti (54) DISPOZITIV DE PROTECŢIE A LOCULUI
DE ADMINISTRARE INTRAVENOASĂ

(57) Invenţia se referă la un dispozitiv de protecţie a
locului de administrare intravenoasă situat pe extre-
mităţi, folosit de personalul medical şi, în special, la
dispozitive care sunt folosite pentru protecţia îm-
potriva contactului şi vătămării locurilor de ad-
ministrare intravenoasă. Dispozitivul de protecţie a
locului de administrare intravenoasă (10) este for-
mat dintr-un element superior rigid alungit (11) şi
un element inferior alungit rigid (12), care sunt fixa-
te opus pe extremităţile unui pacient, cum ar fi un
braţ (13). Elementul superior (11) este configurat
pentru a se monta un cateter (15) şi tubulatura de ad-
ministrare (16), pentru a preveni dislocarea acciden-
tală din timpul transportului sau datorită mişcărilor
pacientului. Benzile de fixare (22) menţin elementul
superior şi elementul inferior (11 şi 12) pe ex-
tremitatea purtătorului şi un burete elastic (19)

(11) 118735 B1 
este plasat sub elementul superior (11), spre pielea
purtătorului, pentru a asigura o circulaţie corectă la
poziţia de administrare intravenoasă (14). Plasticul
rigid asigură protecţia locului de administrare
intravenoasă (14) de a fi lovit sau contactat de îm-
brăcăminte sau alte articole, în timpul transferului
intravenos al fluidului. Forma preferată, conform
invenţiei, este făcută dintr-un plastic transparent,
pentru a permite monitorizarea uşoară de către
personalul medical.

Revendicări: 13
Figuri: 9

A 61 H

(11) 118736 B (51) A 61 H 3/06; A 61 F 9/08 (21)
99-01196 (22) 10.11.1999 (41) 28.02.2000//2/2000 (42)
30.10.2003//10/2003 (56) RO 117831; US 5097856 (71)
Voina Septimiu Sever, Bucureşti, RO (73) Voina Septimiu
Sever, Bucureşti, RO (72) Voina Septimiu Sever,
Bucureşti, RO (54) BASTON PENTRU NEVĂZĂTORI

(57) Invenţia se referă la un baston pentru nevăză-
tori, care permite aproximarea configuraţiei terenu-
lui şi avertizarea sonoră. Bastonul conform invenţiei
are un mâner (1) fixat într-o tijă telescopică, montată
într-o piesă de legătură (3), în care este fixată şi o
axă de rulare (4) pe care este o rolă de cauciuc (5),
tija telescopică (2) fiind prevăzută cu un semnali-
zator luminos (6), tip "ochi de pisică", şi un semnali-
zator sonor (7), alimentat de la o baterie, mini-
acumulator sau micromotor, montat în rolă (5).

Revendicări: 1
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A 61 K

(11) 118737 B1 (51) A 61 K 7/40; A 61 P 17/16 (21)
94-01103 (22) 27.06.1994 (42) 30.10.2003//10/2003 (56)
RO 105295 (71) Prestige Anne-Chemical & Cosmetic
Products, Impex S.R.L., Braşov, RO (73) Prestige Anne-
Chemical & Cosmetic Products, Impex S.R.L., Braşov, RO
(72) Golea Cătălina Anca, Braşov, RO (54) EMULSIE
COSMETICĂ PENTRU PLAJĂ

(57) Invenţia se referă la o emulsie cosmetică pentru
plajă, destinată îngrijirii pielii corpului în momentul
expunerii la soare. Emulsia cosmetică, conform in-
venţiei, este constituită din 2% cetildimetilconco-
poliol, 1% poligliceril-4-izostearat, 17% dioctil-
ciclohexan, 6...10% octildodecanol, 6...10% acid
fenilbenzimidazolsulfonic, 2% 1,1-propilenglicol,
0,35% trietanolamină, 0,4% fenoxietanol-metilpa-
raben-etilparaben-propilparaben-butilparaben,
compoziţie de parfumare, apă distilată până la
100%, procentele fiind exprimate în greutate.

Revendicări: 1
 

(11) 118738 B1 (51) A 61 M 37/00; A 61 K 9/52; A 61 K
9/00 (21) 98-00032 (22) 15.07.1996 (30) 14.07.1995 DE
195 25 607.7 (42) 30.10.2003//10/2003 (86) EP 96/03090
15.07.1996 (87) WO 97/03718 06.02.1997 (56) US
3964482; GB 2221394 (71) Boehringer Ingelheim Kg,
Ingelheim am Rhein, DE (73) Boehringer Ingelheim Kg,
Ingelheim am Rhein, DE (72) Eicher Joachim, Dortmund,
DE; Zierenberg Bernd, Bingen, DE (74) Rominvent S.A.,
Bucureşti (54) SISTEM DE PENETRARE A STRATULUI
CORNOS AL PIELII, PENTRU ELIBERAREA MEDICA-
MENTELOR

(57) Invenţia se referă la un sistem de penetrare a
stratului cornos al pielii, pentru eliberarea controlată
a medicamentelor. Sistemul conform invenţiei
cuprinde un rezervor de substanţă activă, un
dispozitiv cu microspini având orificii capilare sau
microlame având cel puţin 10 µm lungime, fiind în
conexiune cu rezervorul de substanţă activă prin
intermediul unui element de legătură prin care
circulă lichid, astfel încât substanţa activă să poată fi
transportată în mod activ de la rezervor prin micro-
spini sau de-a lungul microlamelor, un dispozitiv de
eliberare activă, a substanţei active din rezervor de-a
lungul microlamelor, se caracterizează prin aceea că
dispozitivul de eliberare activă a substanţei active
este reprezentat de o pompă integrată, acţionată
printr-o comandă electronică.

Revendicări: 16
Figuri: 6

(11) 118739 B (51) A 63 C 17/12 (21) a 2001 00716 (22)
21.06.2001 (41) 28.12.2001//12/2001 (42) 30.10.2003//
10/2003 (56) WO 97/12651; GB 2246751A; WO 00/
44607; US 5385210; 4456089; 4410060 (71) Voinescu
Romeo, Bucureşti, RO (73) Voinescu Romeo, Bucureşti,
RO (72) Voinescu Romeo, Bucureşti, RO (54) PRO-
PULSOR PENTRU PATINAJUL CU ROLE

(57) Invenţia se referă la un propulsor pentru pati-
najul cu role cu tracţiune mecanică, utilizat indi-
vidual, destinat sportului şi divertismentului. Pro-
pulsorul conform invenţiei este constituit dintr- un
cadru metalic (1), prevăzut, la partea inferioară, cu
un motor (2), o roată motrice (3) şi o grilă de răcire
(5), în partea centrală, orizontală, cadrul (1) este
prevăzut cu o şa (8) reglabilă faţă de nişte carcase
(10) de sprijin a genunchilor, prinse de cadru
printr-un ax (11), iar la partea superioară, cadrul are
dispus un ghidon (13) cu comenzi (14) şi o lampă de
poziţie (16).

Revendicări: 2
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Fig.  2 

(11) 118740 B1 (51) B 05 B 7/14; B 65 H 59/10 (21)
97-00394 (22) 31.07.1995 (30) 29.08.1994 SE 9402874-3
(42) 30.10.2003//10/2003 (86) SE 95/00893 31.07.1995
(87) WO 96/06687 07.03.1996 (56) CH 273324; US
2040715; JP 61181559 (71) Aplicator System Ab,
Molnlycke, SE (73) Aplicator System Ab, Molnlycke, SE
(72) Sand Kjell, Vastra Frolunda, SE (74) Rominvent S.A.,
Bucureşti (54) AJUTAJ DE EJECŢIE PENTRU TRANS-
PORTUL SEGMENTELOR DE FIBRE CU AJUTORUL
AERULUI COMPRIMAT

(57) Invenţia se referă la un ajutaj de ejecţie pentru
transportul segmentelor de fibre cu ajutorul aerului
comprimat, de exemplu al materialului de armare
destinat produselor din mase plastice armate cu
fibre, de la un cuţit la o cavitate de turnare. Ajutajul
este prevăzut cu o conductă de curgere comună pen-
tru aerul comprimat şi pentru segmentele de fibre.
Conducta de curgere trece prin dreptul unei supra-
feţe reflectante (15) pentru curentul de aer şi cel
puţin o deschidere (16) este amplasată de-a lungul
conductei de curgere, pentru evacuarea aerului către
exterior.

Revendicări: 5
Figuri: 3
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B 26 B

(11) 118741 B (51) B 26 B 21/22 (21) 99-00772 (22)
06.07.1999 (41) 30.11.1999//11/1999 (42) 30.10.2003//
10/2003 (56) RO 118397; 113014; US 1920711; 2487886;
3842502; 4932122 (71) Sociu Sorin Marius, Bucureşti, RO
(73) Sociu Sorin Marius, Bucureşti, RO (72) Sociu Sorin
Marius, Bucureşti, RO (54) CARTUŞ CU LAME PENTRU
APARAT DE RAS

(57) Invenţia se referă la un cartuş cu lame pentru
aparat de ras, destinat bărbieritului umed. Cartuşul
cu lame pentru aparat de ras, conform invenţiei, este
format dintr-un set de lame (A) şi o placă de gardă
anterioară (1), respectiv posterioară (2), set ce este
dispus la o distanţă (a), respectiv (b), cuprinsă în
intervalul 0,1...5 mm, faţă de plăcile de gardă, având
o distanţă (c) constantă între lamele (3, 4, 5, 6 şi 7),
ce formează setul, distanţă ce are o valoare cuprinsă
în intervalul 0,01...7 mm. Sensul direcţiei de acţiune
al setului de lame este dat de unghiul de atac ("), ce
are o valoare cuprinsă în intervalul 5...50°, iar
expunerea lamelor, ce formează setul (A), este dată
de unghiul de expunere ($), ce variază de la 5 la 60°.

Revendicări: 8
Figuri: 3
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B 60 B

(11) 118742 B (51) B 60 B 9/02; F 16 F 7/12 (21) a 2000
00667 (22) 28.06.2000 (41) 28.06.2002//6/2002 (42)
30.10.2003//10/2003 (56) DE 719520 (71) Dogaru Mihai
Daniel, Paşcani, RO; Dandea Marius Ciprian, Hârlău, RO
(73) Dogaru Mihai Daniel, Paşcani, RO; Dandea Marius
Ciprian, Hârlău, RO (72) Dogaru Mihai Daniel, Paşcani,
RO; Dandea Marius Ciprian, Hârlău, RO (54) DISPOZITIV
PENTRU AMORTIZAREA ŞOCURILOR LA ROŢI

(57) Prezenta invenţie se referă la un dispozitiv
pentru amortizarea şocurilor la roţi, destinat să pro-
tejeze elementele constructive ale autovehiculelor
faţă de sarcinile dinamice induse de acţiunea dru-
mului, să asigure stabilitatea autovehiculului,
confortul pasagerilor şi protejarea mărfii trans-
portate. Dispozitivul pentru amortizarea şocurilor la
roţi, conform invenţiei, este alcătuit din nişte arcuri
cilindrice (3), care se sprijină pe un capac inferior
(2), montat pe butucul roţii, şi un capac superior (1)
care se îmbină cu janta, pentru împiedicarea pătrun-
derii prafului în interiorul dispozitivului fiind prevă-
zute nişte garnituri de etanşare (4).

Revendicări: 1
Figuri: 2
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(11) 118743 B (51) B 61 F 3/16 (21) a 2002 00536 (22)
25.04.2002 (41) 30.05.2003//5/2003 (42)
30.10.2003//10/2003 (56) RO 113966 (71) Meluşel Valen-
tin, Craiova, RO (73) Meluşel Valentin, Craiova, RO (72)
Meluşel Valentin, Craiova, RO (54) BOGHIU PURTĂTOR,
CU ROŢI INDEPENDENTE ŞI ÎNĂLŢIME VARIABILĂ

(57) Invenţia se referă la un boghiu purtător, cu roţi
independente şi înălţime variabilă, destinat echipării
vagoanelor cu podea joasă, care au în plus posibili-
tatea de a prelua călători cu handicap locomotor,
chiar şi în staţiile în care nu există peron. Boghiul
este alcătuit dintr-un şasiu purtător de construcţie
sudată (1), dotat cu nişte suspensii secundare (2), pe
patru puncte. De şasiu, prin intermediul unor braţe
de legătură (4), sunt articulate patru roţi indepen-
dente (5), reglate pe înălţime cu un dispozitiv (7).

Revendicări: 1
Figuri: 1

(11) 118743 B 



RO-BOPI 10/2003

51

Fig.  1 
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(11) 118744 B1 (51) B 61 F 5/24 (21) a 2001 01309 (22)
05.12.2001 (42) 30.10.2003//10/2003 (56) FR 2802163
(71) S.C. I.c.p.v. S.A., A Trinity Industries Inc. Company,
Arad, RO (73) S.C. I.C.P.V. S.A., A Trinity Industries Inc.
Company, Arad, RO (72) Santău Horia, Arad, RO;
Csurovski Mirko, Arad, RO (74) Agenţie de Proprietate
Industrială "Labirint" (cu adresa veche), Arad (54)
BOGHIU PENTRU VAGON DE MARFĂ

(57) Invenţia se referă la un boghiu pentru vagon de
marfă, ce are centrul de greutate mai ridicat decât în
cazul obişnuit, folosit la transportul mărfurilor pe
cale ferată. Boghiul conform invenţiei are capetele
osiilor sprijinite prin intermediul unor grupuri de
suspensie (C) şi al unor suporturi combinate (D), de
ghidare a cutiilor de osie şi a suspensiei, fiecare
capăt de osie fiind sprijinit prin intermediul a două
grupe de arcuri concentrice (15 şi 16) dispuse câte
un grup de o parte şi de cealaltă a lui şi, mai exact,
spre centrul lonjeronului lateral al cadrului boghiu-
lui şi, respectiv, spre exteriorul lui, şi sprijinite în
partea lor inferioară pe o traversă de reazem (20) ce
aparţine unei cutii de osie (3). Fiecare grup de două
arcuri concentrice (15 şi 16), dispus spre interiorul
lonjeronului lateral al boghiului, este prevăzut, la
partea superioară, cu o pălărie de arc (17) prevăzută

(11) 118744 B1
diametral cu nişte locaşe pentru prinderea a câte termină direct adiacent la sau sub brida care nu se
unei eclise de articulaţie (18), al cărei capăt inferior rupe (13 a), şi o regiune fragilă (63) a benzii, care se
este articulat la un ghidaj de articulaţie (13) ce apar- prelungeşte de la capătul extrem (62) al piciorului
ţine suportului combinat (D) de ghidare a cutiilor de orizontal (61), pe o direcţie orientată în jos, către
osie, înclinarea ecliselor cu un unghi "°, faţă de marginea inferioară a benzii (11).
verticală, acesta având valori cuprinse în intervalul
30...34°. Revendicări: 10

Revendicări: 1
Figuri: 11

B 65 D

(11) 118745 B (51) B 65 D 41/34 (21) 97-01765 (22)
20.03.1996 (30) 22.03.1995 US 08/408, 078 (41)
28.08.1998//8/1998 (42) 30.10.2003//10/2003 (86) US
96/03927 20.03.1996 (87) WO 96/29257 26.09.1996 (56)
EP A 552958; US 4530436 (71) Precision Valve Corpo-
ration, New York, US (73) Closure and Packaging Service
Ltd, Guernsey, AU (72) Blake R. Robert, Edo de Mexico,
MX; Tansey M. Charles, Penshurst, AU (74) Inventa -
Agenţie Universitară, Bucureşti (54) CAPAC ASIGURAT
ÎMPOTRIVA VIOLĂRII, CU BANDĂ CAPTIVĂ

(57) Invenţia se referă la capace din plastic, pentru
containere care au gâtul filetat pe exterior şi, în
special, la acele capace asigurate împotriva violării,
cu bandă captivă. Capacul asigurat împotriva
violării, conform invenţiei, este prevăzut cu o bandă
cilindrică (11), legată de marginea liberă a cămăşii
(16), a capacului (10), prin intermediul unei multitu-
dini de bride fragile (13 b şi 13 c), precum şi al cel
puţin unei bride prelungite care nu se rupe (13 a),
banda (11) având o nervură interioară segmentată
(18), care se angajează la o flanşă de reţinere exte-
rioară (30) a containerului (29) atunci când capacul
este aplicat pe container, o nişă în formă de L (17),
care se prelungeşte prin peretele lateral al benzii
(11), piciorul orizontal (61), al cărui capăt se

(11) 118745 B 
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(11) 118746 B (51) C 04 B 38/02; C 04 B 38/10; C 04 B
24/14 (21) a 2001 00589 (22) 30.05.2001 (41) 30.10.2001
//10/2001 (42) 30.10.2003//10/2003 (56) RU 2160726; GB
695079 (71) S.C. Foton 2000 Self S.R.L., Bucureşti, RO
(73) S.C. Foton 2000 Self S.R.L., Bucureşti, RO (72)
Ailenei Adrian George, Bucureşti, RO; Stănilescu Argel,
Bucureşti, RO (54) PROCEDEU DE OBŢINERE A
BETOANELOR CELULARE, UŞOARE

(57) Invenţia se referă la un procedeu de obţinere a
betoanelor celulare, uşoare, fără autoclavizare, prin
injectarea progresivă, directă, de la un generator
special, a unui volum constant de soluţie cu diluţie
de 2,2...2,5% aditiv spumogen care constă din
proteine hidrolizate 25% şi săruri minerale 4%, din
care 1...1,5% săruri metalice pe bază de cloruri de
zinc şi magneziu sub formă de soluţie şi sulfat de
fier. Soluţia apoasă spumogenă este tratată în preala-
bil împotriva părţilor levigabile din agregat şi
corectată prin cataliză în generator, la un grad de
ionizare care să confere granulei de ciment din beton
un caracter hidrofil. Se realizează un beton cu pori
de 0,5...1 mm, uniform distribuiţi în masa fluidă
care prizează şi se decofrează în condiţii normale de
temperatură şi umiditate după 12 h de la turnare.
Substanţa tensioactivă, din aditivul spumogen, are la
bază o cheratină hidrolizată rezultată prin tratarea
deşeurilor organice cheratinoase cu Ca(OH) , CaCl2 2
şi apă, filtrarea soluţiei rezultate şi neutralizarea la
un pH de 6, 6.

Revendicări: 2
 

(11) 118747 B1 (51) C 07 D 215/48; C 07 D 409/12; C 07
D 413/12; C 07 D 311/42; A 61 K 31/16 (21) 95-00479
(22) 07.09.1993 (30) 08.09.1992 US 07/941.982 (42)
30.10.2003//10/2003 (86) US 93/08458 07.09.1993 (87)
WO 94/05639 17.03.1994 (56) WO 92/08701 (71) Vertex
Pharmaceuticals Incorporated, Cambridge, US (73)
Vertex Pharmaceuticals Incorporated, Cambridge, US
(72) Tung Roger D., Arlington, US; Murcko Mark A.,
Holliston, US; Bhidetti Govinda Rao, Lexington, US (74)
Rominvent S.A., Bucureşti (54) SULFONAMIDE, INHIBI-
TORI AI ASPARTIL PROTEAZEI HIV, COMPOZIŢII
FARMACEUTICE CARE ÎI CONŢIN ŞI METODĂ DE
TRATAMENT

(57) Prezenta invenţie se referă la sulfonamide, inhi-
bitori ai aspartil proteazei HIV, la compoziţiile far-
maceutice care îi conţin şi la metoda de tratament.
Sulfonamidele conform invenţiei sunt utilizate ca
agenţi antivirali faţă de HIV-1 şi HIV-2, fiind folo-
sitoare în tratamentul infecţiei HIV la un mamifer.

Revendicări: 21
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(11) 118748 B1 (51) C 07 D 405/04; A 61 K 31/505 (21)
97-00419 (22) 05.09.1995 (30) 06.09.1994 US 08/
301.298; 17.02.1995 US 08/390.633 (42) 30.10.2003//
10/2003 (86) US 95/11464 05.09.1995 (87) WO 96/07413
14.03.1996 (56) WO 92/18517; US 4000137; 4336381;
5041449; 5179104; EP 337713 (71) University of Georgia
Research Foundation, Inc., Athens, Georgia, US; Yale
University, New Haven, Connecticut, US (73) University of
Georgia Research Foundation, Inc., Athens, Georgia, US;
Yale University, New Haven, Connecticut, US (72) Chu
Chung K., Athens, US; Cheng Yung Chi, Woodbridge,
Connecticut, US (74) Rominvent S.A., Bucureşti (54)
UTILIZAREA UNEI COMPOZIŢII FARMACEUTICE
CONŢINÂND DERIVAŢI NUCLEOZIDICI DE
1,3-DIOXALAN, LA TRATAMENTUL TUMORILOR

(57) Invenţia se referă la utilizarea unei compoziţii
farmaceutice conţinând derivaţi nucleozidici de 1,
3-dioxolan, la tratamentul tumorilor, în particular, al
cancerului.

Revendicări: 38
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(11) 118749 B1 (51) C 07 D 417/06; C 07 D 285/01; A 01
N 43/82 (21) 98-00904 (22) 26.01.1995 (30) 08.02.1994
DE P 44 03 838.0 (42) 30.10.2003//10/2003 (62)
96-01587 (56) US 5140018 (71) Bayer Aktiengesellschaft,
Leverkusen, DE (73) Bayer Aktiengesellschaft,
Leverkusen, DE (72) Uhr Hermann, Krefeld, DE; Kunisch
Franz, Odenthal-Globusch, DE; Wachtler Peter, Koln, DE;
Kugler Martin, Leichlingen, DE; Mittendorf Joachim,
Wuppertal, DE (74) Rominvent S.A., Bucureşti (54)
DERIVAŢI DE 1,3,2-BENZODITIAZOL-1-OXIZI ŞI PRO-
CEDEU PENTRU PREPARAREA LOR

(57) Invenţia se referă la derivaţi de 1,3,2-benzo-
ditiazol-1-oxizi cu formula I:

în care R reprezintă hidrogen, alchil, eventual1

substituit, alchenil, alchinil, alcoxi, cicloalchil, aril,
heteroaril sau aralchil, heteroarilalchil şi R , R , R2 3 4

şi R , independent unul de altul, reprezintă hidrogen,5

halogen, alchil, halogenalchil, alcoxi, hidro-
genalcoxi, alchiltio, halogenalchiltio, dialchilamino,
nitro sau cian, şi la un procedeu de preparare a
acestora.

Revendicări: 2
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96-00054 (22) 10.01.1996 (41) 29.08.1997//8/1997 (42)
30.10.2003//10/2003 (56) RO 68459; 73201; 110946 (71)
Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi, Iaşi, RO (73)
Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi, Iaşi, RO (72)
Roşca Ioan, Iaşi, RO (54) COMPUŞI AI ERBIULUI (III) ŞI
PROCEDEU DE OBŢINERE A ACESTORA

(57) Invenţia se referă la compuşi de coordinare ai
erbiului (III) cu acidul 2,8-dimetilfenoxfosfinic şi
acidul difeniltiofosfinacetic, şi la un procedeu de
obţinere a acestora, compuşii menţionaţi fiind utili-
zaţi ca pelicule anticorosive şi în tehnologia semi-
conductoarelor. Procedeul conform invenţiei constă
în refluxarea într-un solvent organic a amestecului
reactant, în raport molar de 1:3, urmată de evapo-
rarea solventului. Ambii compuşi au stabilitate ter-
mică remarcabilă, temperatura de descompunere
fiind 435°C pentru primul compus, respectiv 405°C
pentru al doilea compus.

Revendicări: 2
 

(11) 118751 B (51) C 07 F 9/30; C 07 F 19/00 (21)
96-00056 (22) 10.01.1996 (41) 29.08.1997//8/1997 (42)
30.10.2003//10/2003 (56) RO 68459; 73201; 110946 (71)
Universitatea Tehnică " Gh. Asachi" Iaşi, Iaşi, RO (73)
Universitatea Tehnică " Gh. Asachi" Iaşi, Iaşi, RO (72)
Roşca Ioan, Iaşi, RO (54) COMPUŞI AI URANILULUI
(UO ) ŞI PROCEDEU DE OBŢINERE A ACESTORA2

2+

(57) Invenţia se referă la compuşi ai uranilului
(UO ) cu acid 2,8-dimetilfenoxfosfonic şi acid2

2+

difeniltiofosfinacetic şi la procedeul de obţinere a
acestora, compuşii menţionaţi fiind utilizaţi ca peli-
cule anticorosive şi în tehnologia semiconductoa-
relor. Procedeul conform invenţiei constă în reflu-
xarea reactanţilor într-un solvent organic, la raport
molar 1:2, urmată de evaporarea solventului. Ambii
compuşi au o stabilitate termică deosebită.

Revendicări: 2
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(11) 118752 B1 (51) C 07 K 14/785; A 61 K 38/17 (21)
96-02248 (22) 27.05.1995 (30) 31.05.1994 DE P 44 18
936.2 (42) 30.10.2003//10/2003 (86) EP 95/02028
27.05.1995 (87) WO 95/32992 07.12.1995 (56) WO
91/1805; 89/04326 (71) Byk Gulden Lomberg Chemische
Fabrik GmbH, D-7750 Konstanz, DE (73) Byk Gulden
Lomberg Chemische Fabrik GmbH, D-7750 Konstanz, DE
(72) Nave Rudiger Theodor, Konstanz, DE; Ulrich Wolf,
Konstanz, DE; Sturm Ernst, Konstanz, DE; Kruger Uwe,
Konstanz, DE; Hafner Dietrich, Konstanz, DE (74)
Rominvent S.A., Bucureşti (54) POLIPEPTIDE CU ROL
DE AGENŢI TENSIOACTIVI PULMONARI ŞI COMPO-
ZIŢIE FARMACEUTICĂ CARE LE CONŢINE

(57) Invenţia se referă la o polipeptidă cu activitate
de agent tensioactiv pulmonar, cu formula generală:

şi la o compoziţie farmaceutică pentru tratamentul
sindroamelor de deficienţă reparatorie (RDS) la
mamifere.

Revendicări: 11
 

(11) 118753 B1 (51) C 07 K 16/28; C 12 N 5/20; G 01 N
33/577; A 61 K 39/395; A 61 K 49/00 (21) 96-02287 (22)
02.06.1995 (30) 08.06.1994 DE P 44 19 913.9;
02.09.1994 DE P 44 31 297.0 (42) 30.10.2003//10/2003
(86) EP 95/02126 02.06.1995 (87) WO 95/33771
14.12.1995 (56) The Journal of cell biology; WO 95/00658
(71) Boehringer Ingelheim International GmbH, Ingelheim
am Rhein, DE; Forschungszentrum Karlsruhe GmbH,
Karlsruhe, DE (73) Boehringer Ingelheim International
GmbH, Ingelheim am Rhein, DE; Forschungszentrum
Karlsruhe GmbH, Karlsruhe, DE (72) Adolf Gunther R.,
Viena, AT; Patzelt Erik, Purkersdorf, AT (74) Rominvent
S.A., Bucureşti (54) ANTICORP RECOMBINANT ACTIV
ÎMPOTRIVA CD44v6

(57) Invenţia se referă la un anticorp împotriva unui
epitop cuprins în secvenţa de aminoacizi codificată
de exonul 6 variabil al genei CD44, la o linie celu-
lară hibridom, la un derivat de anticorp care se poate
obţine prin modificarea chimică sau enzimatică a
acestui anticorp, la un anticorp recombinant cu
idiotipul acestui anticorp, la o compoziţie farma-
ceutică care cuprinde ca ingredient activ anticorpul
sau un derivat al acestui anticorp şi la utilizarea unui
anticorp sau a unei molecule de anticorp în metode
de diagnosticare in vivo sau în afara corpului uman
sau animal.

Revendicări: 17
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(11) 118754 B (51) C 09 D 125/04; C 09 D 133/00 (21)
99-01160 (22) 02.11.1999 (41) 30.03.2000//3/2000 (42)
30.10.2003//10/2003 (56) RO 93810; 113863 (71) S.C.
Rolac S.A., sat Turtureşti, comuna Girov, judeţul Neamţ,
RO (73) S.C. Rolac S.A., sat Turtureşti, comuna Girov,
judeţul Neamţ, RO (72) Ursu Valentina, Piatra Neamţ, RO
(54) COMPOZIŢIE DE VOPSELE LAVABILE PE BAZĂ
DE EMULSIE DE COPOLIMER ACRILO-STIRENIC
PENTRU PROTECŢIA ŞI DECORAREA ZIDĂRIEI

(57) Invenţia se referă la o compoziţie de vopsele
lavabile pe bază de emulsie de copolimer acrilo-
stirenic, destinată a fi aplicată pentru protecţia
interioară, exterioară, şi în scop decorativ, pe diver-
se tipuri de zidărie. Vopseaua conform invenţiei este
constituită din 13...17 părţi apă; 0,05...0,3 părţi
agenţi de umectare; 0,2...0,3 părţi agent anti-
spumant; 0,2...0,4 părţi agenţi de neutralizare; 0,
2...0,4 părţi biocizi; 1,8...7,3 părţi pigment; 50...55
părţi material de umplutură; 8...18 părţi emulsie
apoasă 50% acrilo-stirenică; 0,4...1,5 părţi solvenţi
organici şi până la 17,5 părţi agent de îngroşare,
părţile fiind exprimate în greutate.

Revendicări: 1
 

(11) 118755 B (51) C 09 D 163/02 (21) 99-01021 (22)
23.09.1999 (41) 30.12.1999//12/1999 (42) 30.10.2003// 63/00 (21) 99-00578 (22) 12.11.1997 (30) 22.11.1996 US
10/2003 (56) RO 114458, A. Blaga, C. Robu, Tehnologia 08/753, 317 (41) 30.12.1999//12/1999 (42) 30.10.2003//
Acoperirilor Organice, vol. 2, pag. 165...174, Editura 10/2003 (86) US 97/20778 12.11.1997 (87) WO 98/22572
Tehnică, Bucureşti, 1983 (71) S.C. Kober S.R.L., sat 28.05.1998 (56) US 5792931; EP 0444664 (71) Pioneer
Turtureşti, comuna Girov, judeţul Neamţ, RO (73) S.C. Hi-Bred International, Inc., Johnston, Iowa, US (73)
Kober S.R.L., sat Turtureşti, comuna Girov, judeţul Pioneer Hi-Bred International, Inc., Des Moines, Iowa, US
Neamţ, RO (72) Dodiţă Anca, Piatra Neamţ, RO (54) (72) Duvick Jon, Des Moines, US; Rood Tracy A.,
COMPOZIŢIE DE EMAILURI EPOXIDICE, BICOMPO-
NENTE, PENTRU PROTECŢIA SUPRAFEŢELOR
METALICE ŞI DE BETON

(57) Prezenta invenţie se referă la emailuri epoxi-
dice, bicomponente, cu întărire amidică, pe bază de
răşină epoxidică cu greutate moleculară medie
(obţinută din bisphenol A şi epiclorhidrină), răşină
ureo-formaldehidică, aditivi şi solvenţi, ce conferă
peliculei capacitate de uscare rapidă atât la tempe-
ratura mediului ambiant, cât şi la cuptor, un grad de
luciu bun, aderenţă foarte bună la suport şi o bună
rezistenţă la ceaţa salină.

Revendicări: 1
 

(11) 118756 B (51) C 09 D 163/02 (21) 99-01159 (22)
02.11.1999 (41) 30.03.2000//3/2000 (42) 30.10.2003//
10/2003 (56) A. Blaga, C. Robu, Tehnologia Acoperirilor
Organice, vol. 2, pag. 165...184, Editura Tehnică, 1983,
Bucureşti; US 4251426; 4186036 (71) S.C. Kober S.R.L.,
sat Turtureşti, comuna Girov, judeţul Neamţ, RO (73) S.C.
Kober S.R.L., sat Turtureşti, comuna Girov, judeţul
Neamţ, RO (72) Dodiţă Anca, Piatra Neamţ, RO (54)
COMPOZIŢIE DE GRUND EPOXIDIC, BICOMPONENT,
PENTRU PROTECŢIA TEMPORARĂ A SUPRAFEŢE-
LOR DE OŢEL SABLATE

(57) Prezenta invenţie se referă la o compoziţie de
grund epoxidic, bicomponent, pentru protecţia tem-
porară a suprafeţelor de oţel sablate, pe bază de
răşină epoxidică cu greutate moleculară medie, zinc
şi solvenţi organici, drept componentă principală, şi
întăritor amidic, drept componentă secundară, pro-
dus caracterizat printr-o sudabilitate foarte bună,
timp de uscare redus şi o protecţie catodică foarte
bună.

Revendicări: 1
 

(11) 118757 B (51) C 12 N 1/20; C 12 Q 1/04; A 01 N

Johnston, US (74) Cabinet Enpora S.R.L., Bucureşti (54)
METODĂ DE DEGRADARE A MONILIFORMINEI PRIN
INTERMEDIUL BACTERIEI DIN SPECIA OCHRO-
BACTRUM

(57) Invenţia se referă la detectarea şi izolarea mi-
croorganismelor care degradează moniliformina şi
anume bacteria din specia Ochrobactrum, precum şi
la o metodă de degradare a moniliforminei cu
ajutorul acestei bacterii. Bacteria este depozitată la
ATCC cu numărul de acces 55846 sau ATCC cu
numărul de acces 55854. Invenţia prezintă aplicabi-
litate în domeniul agriculturii.
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(11) 118758 B1 (51) C 12 N 15/24 (21) 97-00008 (22)
07.06.1995 (30) 05.07.1994 DK 0800/94 (42) 30.10.2003
//10/2003 (86) DK 95/00227 07.06.1995 (87) WO
96/01318 18.01.1996 (56) RO 113059; 110262; 115788
(71) Nycomed Dak A/S, Copenhagen, DK (73) Steeno
Research Group A/S, Odense Sv, DK (72) Gronhoj
Larsen Christian, Aarhus C, DK; Gesser Borbala,
Hasselager, DK (74) Rominvent S.A., Bucureşti (54)
PEPTIDE CU ROL DE IMUNOMODULATORI, SEC-
VENŢĂ DE NUCLEOTIDE, ANTICORP ŞI COMPOZIŢIE
FARMACEUTICĂ

(57) Invenţia se referă la polipeptide diferite de
interleukină umană, care au cel puţin una din urmă-
toarele proprietăţi: induc inhibiţie producţiei spon-
tane de IL-8 de către monocitele umane, induc
inhibiţia producţiei de IL-8 care induce IL-1 beta,
de către celulele mononucleare sangvine periferice
umane, induc producţia de proteină antagonistică
receptorului interleukinei -1 de către monocitele
umane, induc migrarea chemotectică a CD8 +
limfocitele T umane in vitro, desensibilizează
celulele CD8+ T umane in vitro, desensibilizează
celulele CD8 + T umane, care rezultă ca insensibile
faţă de rhIL-10, suprimă răspunsul cheractactic al
CD 4 + T limfocitele umane faţă de IL-8, suprimă
răspunsul chermotactic al monocitelor umane faţă

(11) 118758 B1
de MCA F/MCP-1, nu inhibă clasa II MPC de
molecule cu expresie a monocitelor umane, în
contrast cu IL-10 umane, induc producţia de IL-4
prin cultura celulelor umane CD4+T, reduc pro-
ducţia de TNF alfa la oameni în reacţia leucocitelor
mixte. În special, invenţia se referă la nonopeptide
Ala-Pyr-Met-Thr-Met-Lys-Ile-Arg- Asn, la analogii
şi la variantele acesteia.

Revendicări: 40
Figuri: 13
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(11) 118759 B (51) C 12 N 15/82; A 23 L 1/015; A 62 D
3/00 (21) 99-00579 (22) 12.11.1997 (30) 22.11.1996 US
08/753, 316 (41) 30.12.1999//12/1999 (42) 30.10.2003//
10/2003 (86) US 97/21206 12.11.1997 (87) WO 98/22602
28.05.1998 (56) DE 4205196; EP 0800345 (71) Pioneer
Hi-Bred International, Inc., Johnston, Iowa, US (73)
Pioneer Hi-Bred International, Inc., Johnston, Iowa, US
(72) Rood Tracy A., Iowa, US; Duvick Jon, Iowa, US (74)
Cabinet Enpora S.R.L., Bucureşti (54) METODĂ DE DE-
GRADARE A ZEARALENONEI PRIN INTERMEDIUL
BACTERIEI DIN SPECIA RHODOCOCCUS

(57) Invenţia se referă la izolarea unei bacterii din
genul Rhodococcus sau Nocardia cu capacitate de a
degrada zearalenona, precum şi la o metodă de
degradare a zearalenonei prin aplicarea unei compo-
ziţii conţinând specii din genurile menţionate, în sau
pe o plantă, sau pe boabe de cereale recoltate. Bac-
teria conform invenţiei este depozitată la ATCC sub
numărul de acces 55853, ATCC cu numărul de
acces 55852 sau ATCC cu numărul de acces 55851.
Invenţia prezintă aplicabilitate în domeniul bio-
tehnologiei agricole şi agricultura recoltelor, precum
şi pentru îmbunătăţirea calităţii cerealelor pentru
hrană.

Revendicări: 7
 

(11) 118760 B1 (51) C 12 P 17/18; C 12 N 1/02; C 07 D
503/00 (21) 96-01735 (22) 23.02.1995 (30) 02.03.1994 SI
P-9400107 (42) 30.10.2003//10/2003 (86) SI 95/00002
23.02.1995 (87) WO 95/23870 08.09.1995 (56) EP
385552; 562583 (71) Lek Tovarna Farmacevtskih in
Kemicnih Izdelkov, D.D., Ljubljana, SI (73) Lek Farma-
cevtska Druzba D.D., Ljubljana, SI (72) Capuder Egidij,
Dob, SI (74) Rominvent S.A., Bucureşti (54) PROCEDEU
PENTRU IZOLAREA ACIDULUI CLAVULANIC ŞI A SĂ-
RURILOR ACESTUIA, ACCEPTABILE FARMACEUTIC,
DIN BULIONUL DE FERMENTAŢIE AL STREPTOMY-
CES SP. P 6621 FERM P 2804

(57) Invenţia se referă la un procedeu nou şi îmbu-
nătăţit pentru izolarea acidului clavulanic şi a săru-
rilor sale, acceptabile farmaceutic, cum este clavu-
lanatul de potasiu, din bulionul de fermentaţie al
Streptomyces sp. P 6621 FERM P 2804.
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(11) 118761 B (51) C 21 D 9/00 (21) 99-00284 (22)
17.03.1999 (41) 28.12.2001//12/2001 (42) 30.10.2003//
10/2003 (56) US 4938458; M.I.M., vol. II, 1982 (71) Soc.
Com. Theil Metal S.R.L., Cluj-Napoca, RO (73) Soc. Com.
Theil Metal S.R.L., Cluj-Napoca, RO (72) Theil Vilhelm,
Cluj-Napoca, RO (74) Integrator Consulting S.R.L., Cluj-
Napoca, judeţul Cluj (54) INSTALAŢIE PENTRU TRATA-
MENT TERMIC

(57) Invenţia se referă la o instalaţie pentru trata-
ment termic, destinată tratării unor piese mici cu
geometrie neregulată, prevăzută cu un platou (1)
orizontal rotativ, pe care piesele (b) de tratat sunt
încărcate simultan şi trecute succesiv prin dreptul
unor arzătoare (5) de încălzire la o temperatură pre-
stabilită. Platoul (1) are dispuse concentric şi mar-
ginal nişte pârghii articulate (2), care se pot roti în
plan vertical, cu un unghi limitat, în jurul unei axe
(3), şi care prind piesele (b) de marginea platoului
(1) în dreptul unor alveole (a) sub acţiunea unor
resorturi (4). Rotirea platoului (1) cu piesele astfel
fixate este realizată în paşi succesivi, pentru trecerea
pieselor (b) prin dreptul unor becuri de gaz (5) de
preîncălzire şi (6) de încălzire la temperatura pre-
stabilită, sesizată de un senzor pirometric (7) care
comandă acţiunea unui electromagnet (9) de atrage-
re a pârghiei (2) şi eliberare a piesei (b) încălzite în-
tr-o baie de răcire aflată sub platforma (1), cu acţio-

(11) 118761 B
narea simultană a unui bloc de acţionare (10), ce
determină rotirea platoului (1) cu un pas, ciclul de
încălzire fiind reluat cu piesa (b) următoare.

Revendicări: 1
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(11) 118762 B (51) E 01 H 5/02 (21) a 2000 00400 (22)
11.04.2000 (41) 30.01.2001//1/2001 (42) 30.10.2003//
10/2003 (56) US 5975602; 6053548; 2513230; 2772490
(71) Marinescu Petre, Bucureşti, RO (73) Marinescu
Petre, Bucureşti, RO (72) Marinescu Petre, Bucureşti, RO
(54) LOPATĂ MANUALĂ PENTRU PÂRTII

(57) Invenţia se referă la o lopată manuală pentru
înlăturarea continuă a zăpezii, în vederea realizării
din mers a pârtiilor. Lopata conform invenţiei este
constituită dintr-o lamă concavă (1) cu o formă se-
mitronconică, care se montează înclinat, prin inter-
mediul unor elemente de fixare (2) şi al unei bride
(a), pe un suport tip săniuţă (3), prevăzut cu nişte
tălpi (h) paralele, pentru alunecare, şi cu o coadă (4)
pentru mânuirea manuală a suportului tip săniuţă.

Revendicări: 7
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(11) 118763 B1 (51) E 04 H 1/12; B 60 S 5/02 (21)
97-01697 (22) 11.01.1996 (42) 30.10.2003//10/2003 (86)
US 96/00012 11.01.1996 (87) WO 97/25230 17.07.1997
(56) US 2959826; 3777774; 4988020; 3076205; 2182126;
5244307; WO 92/17666 (71) Petro-First Inc., Pompano,
US (73) Petro-First Inc., Pompano, US (72) Moore Bobby
P., Mulberry, US; Sabatinelli Arthur A., Coral Springs, US
(74) Cabinet Enpora S.R.L., Bucureşti (54) STAŢIE DE
DISTRIBUŢIE A COMBUSTIBILULUI ŞI PROCEDEU DE
REALIZARE A ACESTEIA

(57) Invenţia se referă la o staţie de distribuţie a
combustibilului şi la un procedeu de realizare a
acesteia. Staţia de distribuţie a combustibilului cup-
rinde un modul de fundaţie (12) constituit dintr-un
rezervor subteran de combustibil (18), comparti-
mentat (32, 34 şi 36), cu pereţii dubli, pe care este
plasat un canal pentru conducte (20), în care sunt
dispuse conductele de distribuţie a combustibilului
(50) şi conductele de alimentare (42) cu combustibil
aflate în legătură cu fiecare compartiment al rezer-
vorului (18). Pe pereţii de capăt (62) ai rezervorului,
sunt sudaţi nişte montanţi (66) puşi în legătură, la
capătul lor superior, cu nişte stâlpi superiori (28), ce
susţin un element de acoperiş (26). Stâlpii superiori
(28) sunt conectaţi la montanţii (66) menţionaţi
printr-un dispozitiv de calare (70) format de două

(11) 118763 B1
plăci plane (84) cuplate între ele prin intermediul suprapusă, a tronsoanelor (A şi B), nişte roţi (31)
unor tije cilindrice filetate (88), strânse cu piuliţe montate în nişte suporturi (30) prevăzute la partea
(92, 94 şi 96) şi rigidizate de montanţii (66) şi, inferioară a tronsonului de urcare (A), al scării.
respectiv, de stâlpii superiori (28), cu ajutorul unor
gusee (86) sudate. Cuplul de plăci realizează astfel Revendicări: 5
calarea stâlpilor superiori (28) şi orizontalizarea Figuri: 16
acoperişului.
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(11) 118764 B (51) E 06 C 1/39 (21) 99-00570 (22)
17.05.1999 (41) 30.11.1999//11/1999 (42) 30.10.2003//
10/2003 (56) RO 111956 (71) S.C. Melcret-S.A., Iaşi, RO
(73) S.C. Melcret-S.A., Iaşi, RO (72) Câmpeanu Costel,
Iaşi, RO; Veliscu Corneliu Mihail, Iaşi, RO; Ioniţă Radu
Alexandru, Iaşi, RO; Dodun des Perrieres It Paul Robert,
Iaşi, RO (74) Agenţie de Proprietate Industrială şi Transfer
Tehnologic-Stoian Ioan, Roman, judeţul Neamţ (54)
SCARĂ DUBLĂ, CU PLATFORMĂ

(57) Invenţia se referă la o scară dublă, cu plat-
formă, pentru lucrări în instalaţii electrice de forţă,
spre exemplu în staţiile de transformare a energiei
electrice, fiind echipată cu o nacelă (C) formată
dintr-o platformă (9) din tablă striată şi o balustradă
(10) ce delimitează un perimetru cât al platformei
(9), cu contur închis şi rigidizată de aceasta cu nişte
tiranţi (11) şi nişte diagonale (12); întreaga nacelă
fiind fixată de un tronson (A) al scării de urcare prin
intermediul unor semibalamale (a) şi al ultimei
trepte (3), şi este prevăzută cu un sistem de blocare
(D) contra depărtării de un tronson de sprijin (B) al
scării prin nişte clicheţi (13), iar la partea inferioară,
scara este echipată cu nişte braţe stabilizatoare (F),
montate pe tronsonul de sprijin (B), care sunt dotate
cu un sistem de calare cu nişte şuruburi (23) şi nişte
tălpi (24), şi foloseşte pentru transport în stare

(11) 118764 B
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E 21 B

(11) 118765 B (51) E 21 B 43/38; B 01 D 19/00 (21) a
2001 00528 (22) 16.05.2001 (41) 30.12.2002//12/2002
(42) 30.10.2003//10/2003 (56) CA 2197629; US 6035934
(71) Ursu Costel, Moineşti, Bacău, RO; Lazăr Ion,
Moineşti, RO; Săftoiu Constantin, Moineşti, RO (73) Ursu
Costel, Moineşti, Bacău, RO; Lazăr Ion, Moineşti, RO;
Săftoiu Constantin, Moineşti, RO (72) Ursu Costel,
Moineşti, Bacău, RO; Lazăr Ion, Moineşti, RO; Săftoiu
Constantin, Moineşti, RO (54) DISPOZITIV ŞI PRO-
CEDEU PENTRU SEPARAREA AMESTECULUI GAZE -
ŢIŢEI

(57) Invenţia se referă la un dispozitiv şi la un pro-
cedeu pentru separarea amestecului gaze-ţiţei, des-
tinat, în special, extracţiei ţiţeiului dintr-o sondă,
exploatată prin pompaj cu prăjini. Dispozitivul
conform invenţiei este constituit dintr-un cilindru
(1) metalic, exterior, care, prin obturarea cu un
capac (2), delimitează o cameră (12) de acumulare,
având deasupra o cameră (8) de intrare, delimitată
de nişte piese (3 şi 4), inferioară şi superioară, între
care se află un cilindru prevăzut cu nişte orificii (6 şi
7), piesa (4) superioară delimitând o cameră (9) de
separare aflată în comunicare cu camera (8) de in-
trare prin trei tuburi (10) spiralate, gazele rezultate
fiind evacuate printr-o valvă (18) fixată într-un corp
(17) al unei reducţii de legătură cu o pompă cu pis-
ton, care aspiră ţiţeiul din camera (12) de acumulare,
printr-un sorb (14) montat la capătul unei ţevi (15).
Procedeul conform invenţiei constă în pătrunderea
amestecului gaze-ţiţei prin orificiile inferioare

(11)
118765 B
din camera de intrare, urmată de separarea fazelor în
două etape, prima având loc ca efect al fragmentării
amestecului la pătrunderea prin orificii şi al schim-
bării direcţiei sub un unghi de 90° înainte de intrarea
în tuburile spiralate, după care are loc cea de-a doua
etapă iniţiată în tuburi ca efect al secţiunilor mici ale
acestora şi al traiectoriei circular- ascendente a
lichidului, determinând creşterea vitezei de
deplasare a acestuia până la apariţia dopurilor de
gaze, continuând apoi în camera de separare, când la
ieşirea prin tuburile spiralate, lichidul este proiectat
tangenţial pe peretele camerei, separarea
accentuându-se ca efect al căderii de presiune din
interior astfel încât gazele se ridică la partea supe-
rioară şi sunt evacuate în coloană, iar lichidul se
scurge în camera de acumulare de unde este aspirat.

Revendicări: 2
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(11) 118766 B (51) E 21 D 21/02 (21) 99-00230 (22)
02.03.1999 (41) 29.09.2000//9/2000 (42) 30.10.2003//
10/2003 (56) RO 87490 (71) Szabo Adam, Bucureşti, RO
(73) Szabo Adam, Bucureşti, RO; Hadar Anton, Bucureşti,
RO; Motomancea Adrian, Bucureşti, RO (72) Szabo
Adam, Bucureşti, RO; Hadăr Anton, Bucureşti, RO;
Motomancea Adrian, Bucureşti, RO (54) APARAT PEN-
TRU MONITORIZAREA SARCINII AXIALE A ANCORE-
LOR MINIERE

(57) Invenţia se referă la un aparat pentru monitori-
zarea sarcinilor axiale din elementele structurilor de
rezistenţă sau a ancorelor miniere în industria mini-
eră sau în construcţii. Aparatul pentru monitorizarea
sarcinii axiale a ancorelor miniere, conform inven-
ţiei, asigură sesizarea cu precizie a deplasărilor
elemenelor de rezistenţă prin aceea că este prevăzut
cu o tijă (2) montată cu un capăt în partea superioară
a ancorei (1) înşurubată într-o pastilă (3), iar la par-
tea inferioară tija (2) este montată într-un corp (4) în
care este fixat un piston central (6), montat în legă-
tură cu tija (2) şi care împreună cu aceasta este liber
să se deplaseze independent de deplasarea corpului
(4). Tija (2) este fixată ferm numai la capătul superi-
or, iar la partea superioară a pistonului (6) este
montat un timpan (9)asigurat cu nişte inele (8) şi ţi-
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(11) 118766 B
nut la distanţă faţă de piston (6) printr-un arc (7).
Între piston (6) şi timpan (9) se formează un spaţiu
(b) umplut cu lichid, spaţiu (b) care îşi modifică vo-
lumul în funcţie de deplasarea timpanului (9),
determinată de alungirea ancorei (1), iar deplasarea
lichidului determină deplasarea unui alt piston (13)
plasat într-un cilindru transparent (12), fixat pe
timpan (9), şi a cărui deplasare este indicată pe o
scală gradată, deplasare ce corespunde cu deplasarea
ancorei (1).

Revendicări: 1
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(11) 118767 B (51) F 02 B 71/00; F 02 F 3/00 (21)
99-01050 (22) 29.09.1999 (41) 30.08.2001//8/2001 (42)
30.10.2003//10/2003 (56) DE 4303692 (71) Câmpeanu
Traian Ioan, Bucureşti, RO (73) Câmpeanu Traian Ioan,
Bucureşti, RO (72) Câmpeanu Traian Ioan, Bucureşti, RO
(54) MOTOR CU ARDERE INTERNĂ

(57) Invenţia se referă la un motor cu ardere internă,
cu pistoanele cu dublă acţiune, care evoluează în
nişte cilindri paraleli, destinat echipării mijloacelor
de transport, precum şi utilajelor mobile sau sta-
ţionare. Motorul conform invenţiei este prevăzut cu
un bloc (1) motor, în care este prelucrat un cilindru
(a) închis cu nişte chiulase (2 şi 3), în care poate
evolua un piston (4) prevăzut cu un bolţ (5).
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(11) 118768 B (51) F 03 B 3/06 (21) a 2000 00318 (22)
20.03.2000 (41) 30.01.2003//1/2003 (42) 30.10.2003//
10/2003 (56) JP 56083574 (71) Hidroelectrica - S.A. -
Sucursala Hidrocentrale Râmnicu Vâlcea, Râmnicu
Vâlcea, RO (73) Hidroelectrica S.A., Bucureşti, RO (72)
Şerban Vergiliu, Râmnicu Vâlcea, RO (54) CAP DE
DISTRIBUŢIE CU AUTOCENTRARE PENTRU TURBINE
HIDRAULICE

(57) Invenţia se referă la un cap pentru distribuţia
uleiului la servomotorul de acţionare a palelor
rotorului turbinei de tip Kaplan sau turbinei de tip
bulb. Capul de distribuţie, conform invenţiei, are un
corp (1), nişte coloane (2a şi 2b) fixe şi un colector
(3) în care sunt montate două bucşe (4 şi 5) sferice,
care asigură ghidarea şi etanşarea unor coloane (6 şi
7) mobile, interioară şi exterioară, prin care este
tranzitat uleiul sub presiune către servomotorul
rotorului turbinei, coloanele (2a şi 2b) fixe fiind
rigidizate şi etanşate între ele şi către exterior cu un
inel (8) şi nişte capace (9 şi 10), iar ansamblul bucşă
(4) sferică, semiinele (11a şi 11b) exterior, respectiv
cealaltă bucşă (5) sferică - semiinele (16a şi 16b)
interior permit coloanei (6) mobile, exterioară şi
interioară (7), să execute mişcări de translaţie şi
rotaţie, datorită posibilităţii de autocentrare.
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(11) 118769 B1 (51) F 15 B 21/04; B 65 G 53/50 (21)
141463 (22) 04.09.1989 (42) 30.10.2003//10/2003 (56)
RO 58131 (71) ICSIT-MTAE, Craiova, RO (73) Radu I.
Gheorghe, Craiova, RO; Godeanu Emil, Craiova, RO;
Pârvuleţu Marcel, Craiova, RO; Ionescu Octavian,
Craiova, RO (72) Radu I. Gheorghe, Craiova, RO;
Godeanu Emil, Craiova, RO; Pârvuleţu Marcel, Craiova,
RO; Ionescu Octavian, Craiova, RO (54) INSTALAŢIE
PENTRU FILTRAREA AERULUI ŞI EVACUAREA
AUTOMATĂ A CONDENSULUI DIN CIRCUITELE DE
AER INDUSTRIAL

(57) Invenţia se referă la o instalaţie pentru filtrarea
aerului şi evacuarea automată a condensului din
circuitele de aer industrial, utilizată în operaţiile
tehnologice de vopsire. Instalaţia conform invenţiei
este constituită dintr-un separator de apă (1) echipat
cu un robinet de descărcare (8), dintr-un separator
de ulei (2) echipat cu un robinet de descărcare (28)
şi un ventil de purjare automată VPA (10) prevăzut
cu un robinet de izolare (9). De la separator (2),
aerul ajunge la un recipient de colectare condens (3),
de unde, printr-un filtru de aer (4) şi două filtre de
aer cu pâslă (5), ajunge, printr-un distribuitor de aer
(6), la nişte puncte de racordare (7), la care se leagă
pistoanele de vopsit cu nişte furtunuri.
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(11) 118770 B (51) F 16 L 23/04; E 21 B 43/12 (21) a
2000 00605 (22) 13.06.2000 (41) 30.11.2000//11/2000
(42) 30.10.2003//10/2003 (56) US 4911245 (71) Societa-
tea Comercială Upet-S.A., Târgovişte, RO (73) Societatea
Comercială Upet-S.A., Târgovişte, RO (72) Mocănescu
Florin, Bucureşti, RO; Mărculescu Ioan, Bucureşti, RO;
Tătulescu Ion, Bucureşti, RO; Binu Marin, Târgovişte, RO;
Coceaşu Ştefan, Târgovişte, RO; Petrescu Dan,
Târgovişte, RO; Crăciun Lazăr, Târgovişte, RO; Dinu
Mirela, Târgovişte, RO (54) DISPOZITIV DE ETANŞARE

(57) Invenţia se referă la un dispozitiv de etanşare
destinat etanşării a două suprafeţe plane, cum ar fi,
de exemplu, suprafeţele unor flanşe. Dispozitivul de
etanşare, conform invenţiei, este prevăzut cu nişte
brăţări (4 şi 5) de strângere, pe care sunt articulate
nişte şuruburi (8 şi 9), care sunt strânse cu ajutorul
unor piuliţe (10 şi 11), între flanşele (1 şi 2) şi brăţă-
rile (4 şi 5) de strângere fiind introduse nişte semi-
inele (12, 13, 14 şi 15) de strângere, braţările (4 şi 5)
de strângere sunt prevăzute cu nişte suprafeţe (c, d,
e şi f) tronconice, iar semiinelele (12, 13, 14 şi 15)
de strângere sunt prevăzute cu nişte suprafeţe (g, h,
i şi j) tronconice, care au aceeaşi înclinare cu supra-
feţele (c, d, e şi f) tronconice, ale brăţarilor (4 şi 5).
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(11) 118771 B1 (51) F 16 L 37/02 (21) 138452 (22)
27.02.1989 (42) 30.10.2003//10/2003 (56) RO 95804 (71)
Institutul de Cercetare Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică
pentru Utilaj Petrolier, Ploieşti, RO (73) Raşcu Florin
Nicolae, Ploieşti, RO; Săvulescu Petre, Ploieşti, RO (72)
Raşcu Florin Nicolae, Ploieşti, RO; Săvulescu Petre,
Ploieşti, RO (54) CUPLĂ RAPIDĂ, ROTATIVĂ, PENTRU
FURTUNURI

(57) Invenţia se referă la o cuplă rapidă, rotativă,
pentru furtunuri, destinată furtunurilor ale căror
capete trebuie să se rotească faţă de punctele de
racordare prin care se alimentează, cu fluid de lucru,
un consumator mobil. Cupla conform invenţiei este
alcătuită dintr-un ştuţ al furtunului (2). Între ştuţ (2)
şi un manşon (3) se prinde prin secţiune un furtun
(4). Etanşarea se realizează printr-un inel "O" (5).
Ştuţul (1), un inel (6), nişte bile (7) şi o mufă (8)
constituie un lagăr de rotaţie. O piuliţă de asigurare
(9) este solidară cu ştuţul (2). Un arc interior (10)
asigură montajul contra desfacerii.
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(11) 118772 B (51) F 17 C 5/06 (21) a 2000 01130 (22)
17.11.2000 (30) 22.11.1999 HU U 99 00302 (41)
30.05.2001//5/2001 (42) 30.10.2003//10/2003 (56) US
4276749; 4583372; HU 187050 (71) Antifreon Vegyipari
Bt, Hajduszoboszlo, HU (73) Antifreon Vegyipari Bt,
Hajduszoboszlo, HU (72) Bertli Janos, Hajduszoboszlo,
HU; Bertli Zoltan, Hajduszoboszlo, HU; Cseh Sandor,
Hajduszoboszlo, HU; Hajdu Istvan, Hajduszoboszlo, HU
(74) Cabinet M. Oproiu - Consiliere în Proprietate Inte-
lectuală S.R.L.- cu adresa veche, Bucureşti (54) APARAT
PENTRU UMPLEREA BUTELIILOR CU GAZ PB

(57) Invenţia se referă la o instalaţie de umplere cu
gaz PB a buteliilor destinate utilizatorilor casnici şi
industriali. Instalaţia de umplere, conform invenţiei,
are intrarea pompei (2) conectată la containerul (1)
de stocare, prin intermediul unei supape (5) pentru
îndepărtarea lichidului, ieşirea pompei (2) este co-
nectată la intrarea unei supape (19) diferenţiale, una
dintre ieşirile supapei (19) diferenţiale este conec-
tată la un ventil (21) de reglare a presiunii, a cărui
ieşire este conectată la containerul (8) de umplere,
între cea de-a doua ieşire a supapei (19) diferenţiale
şi containerul (1) de stocare este prevăzut un ventil
(6) de fază lichidă.

Revendicări: 3
Figuri: 1

(11) 118772 B 

(11) 118773 B (51) F 21 V 13/06; F 21 S 1/10 (21)
95-01895 (22) 31.10.1995 (41) 30.10.1997//10/1997 (42)
30.10.2003//10/2003 (56) [1] Science et vie, nr. 928, ian.
1995; [2] Best şi Taylor, Bazele fiziologice ale practicei
medicale, Editura medicală, 1958; [3] Teodorescu Exarcu
şi Badiu, Fiziologia şi fiziopatologia sistemului nervos,
Editura medicală, 1978; [4] Baciu, Fiziologie, Editura
didactică şi pedagogică, 1977; [5] Voiculescu şi Patriciu,
Anatomia şi fiziologia omului, Editura medicală, 1971; RO
113590; EP 0543783 (71) Dumitrescu George, Bucureşti,
RO (73) Dumitrescu George, Bucureşti, RO (72) Dumi-
trescu George, Bucureti, RO (54) PROCEDEU ŞI INSTA-
LAŢIE PENTRU ILUMINAREA UNOR SPAŢII
COLINIARE

(57) Procedeul pentru iluminarea unor spaţii coli-
niare este caracterizat prin aceea că difuzează eşan-
tioanele multiplicate, prin repetarea acestora cu o
anumită frecvenţă, ale unei surse luminoase foarte
concentrate pentru un număr optim de locuri de
iluminat dispuse liniar şi a căror iluminare se
realizează prin reflectarea eşantioanelor fluxului
luminos de mare concentrare spaţială a sursei, un
reflector, de către nişte segmente reflectante, multi-
plicat prin rotirea sincronizat - întreţesut - succesivă
pe segmentul liniar considerat şi culegând rezulta-
tele de antropoiluminare conform legii logaritmice
Ferry - Porter. Instalaţia de iluminat, conform proce-
deului, este alcătuită dintr-o sursă luminoasă (1)
foarte concentrată, amplasată într-un reflector (2)

(11) 118773 B 
debitând un flux luminos cilindric (3) care, în dru-
mul său, este intersectat de nişte elemente reflectan-
te (4) capsulate aerodinamic, dispuse perechi, dia-
metral opus, pentru echilibrare, pe câte un rotor (5),
acţionate de câte un motoraş electric (6), care le
roteşte sincronizat - întreţesut - succesiv, astfel încât
fluxul luminos (3) poate trece liber prin dreptul
fiecărui rotor (5), atât timp cât elementele sale
reflectante (4a şi 4b) se găsesc în afara fluxului
luminos (3), pentru ca permanent să se afle în drep-
tul fluxului (3) numai câte un singur element
reflectant (4c).
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(11) 118774 B (51) F 23 C 1/08; F 23 C 7/00 (21) a 2001
01167 (22) 25.10.2001 (41) 29.03.2002//3/2002 (42)
30.10.2003//10/2003 (56) RO 116434 (71) S.C. Oscar
Von Miller-Institut de Concepţie Cercetare şi Proiectare
Echipamente Termoenergetice S.A., Bucureşti, RO (73)
S.C. Oscar Von Miller-Institut de Concepţie Cercetare şi
Proiectare Echipamente Termoenergetice S.A., Bucureşti,
RO (72) Dragoş Liviu, Bucureşti, RO; Jianu Constantin,
Bucureşti, RO; Rădulescu Alexandru, Bucureşti, RO (54)
ARZĂTOR CU COMBUSTIBIL LICHID ŞI GAZOS, CU
EMISIE SCĂZUTĂ DE NOx

(57) Invenţia se referă la un arzător cu combustibil
lichid şi gazos, cu emisie scăzută de NO , destinatx
cazanelor energetice sau industriale. Arzătorul cu
combustibil lichid şi gazos, cu emisie scăzută de
NO , conform invenţiei, asigură distribuţia gradată ax
oxigenului şi a temperaturii în volumul flăcării, li-
mitând emisia de NO , prin aceea că, pentru distri-x
buirea aerului de ardere, sunt prevăzute patru canale
concentrice, două canale (10 şi 11) centrale, pentru
aerul primar, şi două canale (12 şi 13) periferice,
pentru aerul secundar. Canalul (11) al doilea pentru
aer primar şi canalul (13) periferic ultim, pentru aer
secundar, sunt prevăzute cu palete turbionare (14 şi
15).
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(11) 118775 B (51) F 23 N 5/12; F 23 N 3/06 (21) a 2001
00725 (22) 22.06.2001 (41) 28.02.2002//2/2002 (42)
30.10.2003//10/2003 (56) JP 6010059 (71) Petringenaru
Moţu Octavian-Lucian, Bucureşti, RO (73) Petringenaru
Moţu Octavian-Lucian, Bucureşti, RO (72) Petringenaru
Moţu Octavian-Lucian, Bucureşti, RO (54) INSTALAŢIE
COMBINATĂ, DE ARDERE

(57) Invenţia se referă la o instalaţie de ardere,
folosită, de preferinţă, în cuptoarele industriale, cu
precădere în cele din industria metalurgică, pentru
tratament termic primar şi de încălzire, în vederea
deformării plastice la cald, în care are loc recupe-
rarea căldurii din gazele arse reziduale. Instalaţia
conform invenţiei cuprinde un schimbător (9) de
căldură, regenerativ, cu flacără continuă, o conductă
(6) ramificată pentru distribuirea aerului de ardere,
în care sunt montate: o clapetă (1) pentru admisia
aerului de ardere, nişte clapete (2 şi 3) pentru regla-
rea la un debit mic, respectiv mare de aer de ardere
şi nişte clapete (4 şi 5) pentru ajustarea aerului pri-
mar, respectiv, secundar, la arzător, o conductă (8)
ramificată pentru aer de compensaţie, care ocoleşte
schimbătorul (9) de căldură, pe durata inversării tre-
cerii fluidelor, aer sau gaze arse, prin paturile rege-
nerative şi în interiorul căreia, este montată o clapetă
(7) pentru reglarea debitului de aer de compensaţie,
o conductă (13) pentru evacuare gaze arse, în
cuprinsul căreia, sunt montate nişte clapete (10, 11
şi 12), nişte conducte (16) ramificate pentru distri-

(11) 118775 B
buirea aerului la nişte piloţi, precum şi nişte clapete
(53, 54 şi 55) motorizate, de reglare în poziţia afe-
rentă unui debit mare de combustibil pentru ardere,
în cea de debit mare de aer pentru întreţinerea arde-
rii şi, respectiv, pentru admisia sau închiderea aeru-
lui de compensaţie.
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F 24 D

(11) 118776 B (51) F 24 D 13/04; H 05 B 3/03; F 24 H
3/00 (21) 96-00482 (22) 06.03.1996 (41) 30.09.1997//
9/1997 (42) 30.10.2003//10/2003 (56) RO 88799; 86194
(71) Epure Claudia Vasilica, Piatra Neamţ, RO (73) Epure
Claudia Vasilica, Piatra Neamţ, RO (72) Epure Claudia
Vasilica, Piatra Neamţ, RO (54) CALORIFER ELECTRIC,
MOBIL

(57) Invenţia se referă la un calorifer electric, mobil,
care realizează încălzirea camerelor, făcând parte
din categoria aparaturii electrocasnice. Invenţia pre-
supune încălzirea unei soluţii de apă distilată cu
borax (3), cu ajutorul a doi electrozi metalici (2)
situaţi într-o cuvă electroizolantă (1). În urma
procesului de fierbere, vaporii încălziţi se conden-
sează în contact cu pereţii reci ai celulelor cu ari-
pioare (5) în cuva electroizolantă (1). Caloriferul
electric, mobil, se alimentează la o priză cu îm-
pământare cu tensiunea de 220 V.

Revendicări: 1
Figuri: 1

(11) 118776 B 

(11) 118777 B (51) F 28 D 1/04; F 28 F 1/06 (21) a 2000
00999 (22) 13.10.2000 (41) 30.04.2002//4/2002 (42)
30.10.2003//10/2003 (56) JP 58138985; EP 315928 (71)
Keston Boilers, Hayes, Bromley, GB (73) Keston Boilers,
Hayes, Bromley, GB (72) Stevenson Nicholas Peter,
Bromley, GB; Marinescu Florin, Bucureşti, RO (74)
Inventa - Agenţie Universitară, Bucureşti (54) SCHIMBĂ-
TOR DE CĂLDURĂ

(57) Invenţia se referă la un schimbător de căldură
cu care poate fi echipată o instalaţie de producere a
apei calde cu o temperatură de maximum 90 C, des-0

tinate, de exemplu, încălzirii locuinţelor. Schimbă-
torul conform invenţiei cuprinde nişte tuburi (17,
18, 19, 21 şi 22) gofrate, prin care circulă apa,
amplasate în două zone (b şi c) de radiaţie şi, res-
pectiv, de convecţie, care comunică între ele printr-
o deschidere (d) prevăzută în dreptul unui perete (7)
intermediar cu şicane, în zona (c) de convecţie, fiind
dispuse nişte tuburi (22) gofrate, la partea lor infe-
rioară, sunt dispuse nişte şicane (23) fixate de un
perete (4) interior, având rolul de a micşora secţiu-
nea de trecere a gazelor de ardere, care astfel sunt
dirijate peste tuburile (22) gofrate din zona (c) de
convecţie, nişte spaţii dintre tuburile (22) gofrate,
marginale, şi nişte pereţi (2 şi 3) laterali, uniţi cu
peretele (4) inferior, fiind închise cu ajutorul unor
piese (25 şi 26) de obturare, având rolul de a izola şi
de a limita circulaţia gazelor.

Revendicări: 6
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Fig.  1 

Fig.  1 

(11) 118778 B (51) G 01 N 33/49 (21) a 2000 01028 (22)
23.10.2000 (41) 30.04.2001//4/2001 (42) 30.10.2003//
10/2003 (56) US 5777215; RO 114836 (71) Trăilă Angel,
Craiova, RO; Sfredel Veronica, Craiova, RO (73) Trăilă
Angel, Craiova, RO; Sfredel Veronica, Craiova, RO (72)
Trăilă Angel, Craiova, RO; Sfredel Veronica, Craiova, RO
(54) APARAT PENTRU DETERMINAREA REZISTENŢEI
LA RUPERE A COAGULULUI DE FIBRINĂ

(57) Invenţia se referă la un aparat pentru determi-
narea unor proprietăţi biofizice ale coagulului de
fibrină şi, în special, a rezistenţei la rupere, în con-
diţii asemănătoare celor existente in vivo şi este
destinat explorării paraclinice a echilibrului fluido-
coagulant al sângelui, în fiziologia şi patologia
umană. Aparatul este alcătuit dintr-o plăcuţă de
ghidare (2) pe care culisează o sanie (5) prevăzută
cu cel puţin o cuvă circulară (f) în care se introduce
o cantitate redusă, predeterminată, de sânge sau
plasmă, care, după coagulare, formează o lamelă de
fibrină, ce este adusă, prin deplasarea saniei (5), sub
o tijă penetratoare (7). Tija penetratoare (7) este îm-
pinsă axial printr-o pârghie de acţionare (15) ce este
cuplată cu un dinamometru (18), suspendat de un fir
(19) înfăşurat pe un tambur (21) al unui dispozitiv
(22) de tip kimograf electric.

Revendicări: 2
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G 01 R

(11) 118779 B (51) G 01 R 29/18 (21) a 2000 00119 (22)
04.02.2000 (41) 28.02.2002//2/2002 (42) 30.10.2003//
10/2003 (56) RO 67621; 74316 (71) Bontea Cătălin Mihail,
Suceava, RO (73) Bontea Cătălin Mihail, Suceava, RO
(72) Bontea Cătălin Mihail, Suceava, RO (54)
DISPOZITIV PENTRU DETERMINAREA SUCCESIUNII
FAZELOR

(57) Invenţia se referă la un dispozitiv pentru deter-
minarea succesiunii fazelor, în cadrul reţelelor de
joasă tensiune. Dispozitivul conform invenţiei este
alcătuit dintr-un miez magnetic trifazat deschis (1),
în formă de E, pe care este plasată o înfăşurare tri-
fazată, alcătuită din trei bobine (2a, 2b şi 2c) conec-
tate în stea. Înfăşurarea trifazată este conectată la
bornele instalaţiei testate şi are menirea de a crea un
câmp magnetic învârtitor. Miezul magnetic (1) per-
mite montarea, între coloanele sale, a unui tub cir-
cular opac (3), realizat din material plastic umplut
cu un ferofluid (4). În interiorul tubului, se află o
marcă tensometrică (5), fixată la un capăt şi având
celălalt capăt liber, având posibilitatea de a-şi mo-
difica rezistenţa electrică, prin încovoiere într-o
parte sau în alta, în funcţie de sensul ferofluidului,
modificarea rezistenţei determinând dezechilibrarea
unei punţi de rezistenţe (R1, R2, R3, M) legată,

(11) 118779 B
printr-un bloc de amplificare şi comparare (AO şi
R4), cu un modul indicator ce conţine două leduri
(LED1 şi LED2) care semnalizeză sensul direct sau
invers al succesiunii fazelor.

Revendicări: 1
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G 01 V

(11) 118780 B1 (51) G 01 V 3/38; G 01 N 33/24 (21)
97-01757 (22) 19.03.1996 (30) 20.03.1995 EP 95200673.
2 (42) 30.10.2003//10/2003 (86) EP 96/01234 19.03.1996
(87) WO 96/29616 26.09.1996 (56) US-A-4398151 (71)
Shell Internationale Research Maatschappij B.V., Haga,
NL (73) Shell Internationale Research Maatschappij B.V.,
Haga, NL (72) Koelman Johannes Maria Vianney
Antonius, Rijswijk, NL; de Kuijper Andre, Rijswijk, NL (74)
Rominvent S.A., Bucureşti (54) METODĂ DE DETERMI-
NARE A UNUI PARAMETRU A UNEI COMPONENTE
ÎNTR-O COMPOZIŢIE

(57) Invenţia se referă la o metodă de determinare a
unui parametru selectat după conductibilitatea elec-
trică şi fracţia volumică a unei componente dintr-o
compoziţie care conţine mai multe componente.
Metoda se referă la măsurarea conductibilităţii elec-
trice a compoziţiei şi selectarea relaţiei din conduc-
tibilitatea compoziţiei şi mulţimea parametrilor
incluzând, pentru fiecare componentă, parametrii
fizici reprezentând conductibilitatea şi fracţia volu-
mică a componentei, numită relaţie, fiind astfel încât
componentele sunt egal reprezentate în numita
relaţie prin mijloace a numiţilor parametri fizici.
Parametrul selectat al componentei în compoziţie
este determinat de la numita relaţie şi conduc-
tibilitatea măsurată a compoziţiei.

Revendicări: 20
 

(11) 118781 B1 (51) G 01 V 3/38; G 01 N 33/24 (21)
97-01758 (22) 19.03.1996 (30) 20.03.1995 EP 95200674. 19/165 (21) 96-00176 (22) 01.02.1996 (42) 30.10.2003//
0 (42) 30.10.2003//10/2003 (86) EP 96/01235 19.03.1996 10/2003 (56) US 3683258 (71) Filiala de Reţele Electrice
(87) WO 96/29617 26.09.1996 (56) US-A-4338664; Constanţa, Constanţa, RO (73) Filiala de Distribuţie şi
4398151 (71) Shell Internationale Research Maatschappij Furnizare a Energiei Electrice - Electrica Dobrogea S.A.,
B.v., Haga, NL (73) Shell Internationale Research Constanţa, RO (72) Cocoş Emanoil, Constanţa, RO;
Maatschappij B.v., Haga, NL (72) Koelman Johannes Schmoll Eugen Ioan, Constanţa, RO; Florescu Marcel,
Maria Vianney Antonius, Rijswijk, NL; de Kuijper Andre, Constanţa, RO; Chiselef Ionuţ, Constanţa, RO (54)
Rijswijk, NL; Sandor Robert Karl Josef, Haga, NL (74)
Rominvent S.A., Bucureşti (54) METODĂ DE
DETERMINARE A UNUI PARAMETRU ÎNTR-UN
SISTEM FIZIC

(57) Invenţia se referă la o metodă de determinare a
unui parametru într-un sistem fizic reprezentând
comportarea electrică a unei compoziţii. Metoda
constă în determinarea unui model prin stabilirea
unei relaţii între cel puţin o proprietate electrică a
compoziţiei, o mulţime de variabile fizice a numiţi-
lor parametri, şi măsurând o primă proprietate elec-
trică a acestei compoziţii. Se alege o mostră repre-
zentativă pentru numita compoziţie, şi se măsoară o
a doua proprietate electrică a mostrei, pentru diverse
magnitudini, a cel puţin uneia din variabilele fizice.
Se alege o funcţie de incoerenţă, definind o diferenţă
între proprietăţile electrice măsurate şi proprietăţile
electrice calculate prin numita relaţie,

(11) 118781 B1
această funcţie de incoerenţă fiind astfel că măsură-
tori independente sunt ponderate în dependenţă de
exactitatea lor. Numitul parametru este determinat
prin minimizarea funcţiei de incoerenţă. Prima şi a
doua proprietate pot fi aceleaşi proprietăţi.

Revendicări: 17
 

(11) 118782 B1 (51) H 02 J 7/00; G 01 R 31/36; G 01 R

DISPOZITIV DE SESIZARE A UNOR IEŞIRI ACCIDEN-
TALE DIN REGIMUL NORMAL DE FUNCŢIONARE,
ALE BATERIILOR DE ACUMULATOARE DIN SER-
VICIILE INTERNE ALE STAŢIILOR DE TRANSFOR-
MARE

(57) Invenţia se referă la un dispozitiv de sesizare a
unor ieşiri accidentale din regimul normal de func-
ţionare, ale bateriilor de acumulatoare din serviciile
interne ale staţiilor de transformare, cuprinzând trei
etaje funcţionale, respectiv, un etaj de alimentare
(A) şi două etaje de sesizare curenţi (B şi C), care, în
scopul sesizării elementelor de deosebită gravitate
apărute în exploatarea instalaţiilor electroenergetice,
cum ar fi ieşirea din funcţiune a bateriei de
acumulatoare a unei staţii electrice de transformare,
combină semnalele furnizate de etajele de sesizare
curenţi (B şi C), primul etaj efectuând un control
permanent al curentului pe circuitul bateriei,
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Fig.  1 

(11) 118782 B1
printr-un traductor compus dintr-un concentrator de
câmp magnetic (CC) şi un circuit integrat (CI) cu
element Hall, care sesizează intrarea bateriei în
regim de descărcare, prin comutarea contactelor
unui releu (RI1), cel de al doilea etaj efectuând un
control permanent al drumului pe bara de curent
continuu operativ, sesizând depăşirea valorii maxi-
me de regim normal, prin comutarea contactelor
unui al doilea releu (RI2).

Revendicări: 1
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H 02 N

(11) 118783 B (51) H 02 N 11/00; H 02 K 53/00 (21)
98-01316 (22) 21.08.1998 (41) 30.07.1999//7/1999 (42)
30.10.2003//10/2003 (56) US 4151431; EP 0244376 (71)
Arghirescu Marius, Bucureşti, RO (73) Arghirescu Marius,
Bucureşti, RO (72) Arghirescu Marius, Bucureşti, RO (54)
MOTOR CU MAGNEŢI

(57) Invenţia se referă la un motor cu magneţi, ce
utilizează conversia energiei potenţiale de repulsie
magnetică între nişte magneţi rotorici (2) în formă
de sector cilindric, polarizaţi pe feţe, şi un stator
cilindric (1) polarizat pe feţe, prin eliminarea for-
ţelor de frânare date de interacţia capetelor mag-
netice (2) cu magnetul (1) prin intermediul unui
ecran magnetic (3) din tablă feroasă sau antifero-
magnetică, sau din magnet subţire polarizat pe feţe,
a cărui dimensiuni depăşeşte cu 1...3 mm marginea
capătului ecranat al elementului rotoric (2). În varia-
nta de magnet subţire, ecranul (3) poate fi şi în
formă de V. Într-o altă variantă, fără ecran magnetic,
motorul cu magneţi este compus dintr-un magnet
cilindric apolar, ca stator, iar elemenţii magnetici
rotorici (2) sunt polarizaţi la capete.

Revendicări: 3
Figuri: 5

(11) 118783 B 



RO-BOPI 10/2003

68

Fig.  1 

H 04 B

(11) 118784 B (51) H 04 B 10/00; H 04 B 13/00 (21) a
2001 00399 (22) 09.04.2001 (41) 30.11.2001//11/2001
(42) 30.10.2003//10/2003 (56) [1] Cl.R. Niculescu, I. M.
Iosif, Iniţiere în comunicaţiile prin fibre optice, Editura
Tehnică, 1982; [2] Opto & Laser Europe, November 2000,
pag. 38; [3] Opto & Laser Europe, November 2000, pag.
25; US 3809887A; DE 19942508A (71) Moagăr Poladian
Gabriel, Bucureşti, RO (73) Moagăr Poladian Gabriel,
Bucureşti, RO (72) Moagăr Poladian Gabriel, Bucureşti,
RO (54) METODĂ ŞI DISPOZITIV PENTRU TRANSMI-
TEREA GHIDATĂ PRIN MEDII FLUIDE ŞI/SAU PLASMĂ
A INFORMAŢIEI FOLOSIND RADIAŢIE ELECTRO-
MAGNETICĂ

(57) Invenţia se referă la o metodă şi la un dispozitiv
pentru transmiterea ghidată prin medii fluide şi/sau
plasmă a informaţiei folosind radiaţie electromag-
netică, din infraroşu îndepărtat până în domeniul
radiaţiilor gamma. Metoda conform invenţiei se
bazează pe izolarea mediului fluid de propagare de
influenţele mediului exterior. Prin mediu fluid de
propagare se înţelege un gaz sau amestec de gaze
(cu presiunea cuprinsă între 100 at şi 10 torr),-18

precum şi un lichid sau amestec de lichide. De
asemenea, se consideră că propagarea radiaţiei elec-
tromagnetice poate avea loc şi în vid sau în plasmă,
în aceste cazuri, fiind absolut necesară izolarea de
mediul exterior. Izolarea este astfel concepută, încât
să asigure posibilitatea procesării primare a fasci-
culelor de lumină care se propagă prin mediul fluid

(11) 118784 B
de propagare, adică o focalizare a lor, o amplificare
a acestora, o atenuare a lor, modificarea stării de
polarizare, a frecvenţei, a fazei acestora, întârzierea
lor, separarea în mai multe fascicule sau contopirea
mai multor fascicule într-un număr mai mic de
fascicule. Dispozitivul pentru transmiterea ghidată
prin medii fluide şi/sau plasmă a informaţiei
folosind radiaţia electromagnetică, foloseşte metoda
menţionată mai sus, izolarea făcându-se cu ajutorul
unui tub (1) rigid, prevăzut cu elemente necesare
controlului propagării şi parametrilor fasciculelor de
radiaţie electromagnetică.

Revendicări: 2
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Tabele cu brevetele de invenţie ale căror hotărâri de acordare au fost luate la data de 29.08.2003 aranjate în
ordinea numărului de brevet.

Număr Clasa Număr dosar Data depozit Titular Pag.
brevet

118735 B1 A 61 F 5/37 99-01073 23.03.1998 Padilla James D. Jr., Wilmington, US 47

118736 B A 61 H 3/06; 99-01196 10.11.1999 Voina Septimiu Sever, Bucureşti, RO 47
A 61 F 9/08

118737 B1 A 61 K 7/40; 94-01103 27.06.1994 Prestige Anne- Chemical & Cosmetic Products, 48
A 61 P 17/16 Impex S.R.L., Braşov, RO

118738 B1 A 61 M 37/00; 98-00032 15.07.1996 Boehringer Ingelheim Kg, Ingelheim am Rhein, 48
A 61 K 9/52; DE
A 61 K 9/00

118739 B A 63 C 17/12 a 2001 00716 21.06.2001 Voinescu Romeo, Bucureşti, RO 48

118740 B1 B 05 B 7/14; 97-00394 31.07.1995 Aplicator System Ab, Molnlycke, SE 49
B 65 H 59/10

118741 B B 26 B 21/22 99-00772 06.07.1999 Sociu Sorin Marius, Bucureşti, RO 49

118742 B B 60 B 9/02; a 2000 00667 28.06.2000 Dogaru Mihai Daniel, Paşcani, RO; 50
F 16 F 7/12 Dandea Marius Ciprian, Hârlău, RO

118743 B B 61 F 3/16 a 2002 00536 25.04.2002 Meluşel Valentin, Craiova, RO 50

118744 B1 B 61 F 5/24 a 2001 01309 05.12.2001 S.C. I.C.P.V. S.A., A Trinity Industries Inc. 51
Company, Arad, RO

118745 B B 65 D 41/34 97-01765 20.03.1996 Closure and Packaging Service Ltd, Guernsey, 51
AU

118746 B C 04 B 38/02; a 2001 00589 30.05.2001 S.C. Foton 2000 Self S.R.L., Bucureşti, RO 52
C 04 B 38/10;
C 04 B 24/14

118747 B1 C 07 D 215/48; 95-00479 07.09.1993 Vertex Pharmaceuticals Incorporated, 52
C 07 D 409/12; Cambridge, US
C 07 D 413/12;
C 07 D 311/42;
A 61 K 31/16

118748 B1 C 07 D 405/04; 97-00419 05.09.1995 University of Georgia Research Foundation, 52
A 61 K 31/505 Inc., Athens, Georgia, US;

Yale University, New Haven, Connecticut, US

118749 B1 C 07 D 417/06; 98-00904 26.01.1995 Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, DE 52
C 07 D 285/01;
A 01 N 43/82

118750 B C 07 F 9/30; 96-00054 10.01.1996 Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi, Iaşi, 53
C 07 F 19/00 RO

118751 B C 07 F 9/30; 96-00056 10.01.1996 Universitatea Tehnică " Gh. Asachi" Iaşi, Iaşi, 53
C 07 F 19/00 RO

118752 B1 C 07 K 14/785; 96-02248 27.05.1995 Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH, 53
A 61 K 38/17 D-7750 Konstanz, DE
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118753 B1 C 07 K 16/28; 96-02287 02.06.1995 Boehringer Ingelheim International GmbH, 53
C 12 N 5/20; Ingelheim am Rhein, DE;
G 01 N 33/577; Forschungszentrum Karlsruhe GmbH,
A 61 K 39/395; Karlsruhe, DE
A 61 K 49/00

118754 B C 09 D 125/04; 99-01160 02.11.1999 S.C. Rolac S.A., sat Turtureşti, comuna Girov, 54
C 09 D 133/00 judeţul Neamţ, RO

118755 B C 09 D 163/02 99-01021 23.09.1999 S.C. Kober S.R.L., sat Turtureşti, comuna 54
Girov, judeţul Neamţ, RO

118756 B C 09 D 163/02 99-01159 02.11.1999 S.C. Kober S.R.L., sat Turtureşti, comuna 54
Girov, judeţul Neamţ, RO

118757 B C 12 N 1/20; 99-00578 12.11.1997 Pioneer Hi-Bred International, Inc., Des Moines, 54
C 12 Q 1/04; Iowa, US
A 01 N 63/00

118758 B1 C 12 N 15/24 97-00008 07.06.1995 Steeno Research Group A/S, Odense Sv, DK 55

118759 B C 12 N 15/82; 99-00579 12.11.1997 Pioneer Hi-Bred International, Inc., Johnston, 55
A 23 L 1/015; Iowa, US
A 62 D 3/00

118760 B1 C 12 P 17/18; 96-01735 23.02.1995 Lek Farmacevtska Druzba D.D., Ljubljana, SI 55
C 12 N 1/02;
C 07 D 503/00

118761 B C 21 D 9/00 99-00284 17.03.1999 Soc. Com. Theil Metal S.R.L., Cluj-Napoca, RO 56

118762 B E 01 H 5/02 a 2000 00400 11.04.2000 Marinescu Petre, Bucureşti, RO 56

118763 B1 E 04 H 1/12; 97-01697 11.01.1996 Petro-First Inc., Pompano, US 57
B 60 S 5/02

118764 B E 06 C 1/39 99-00570 17.05.1999 S.C. Melcret-S.A., Iaşi, RO 57

118765 B E 21 B 43/38; a 2001 00528 16.05.2001 Ursu Costel, Moineşti, Bacău, RO; 58
B 01 D 19/00 Lazăr Ion, Moineşti, RO;

Săftoiu Constantin, Moineşti, RO

118766 B E 21 D 21/02 99-00230 02.03.1999 Szabo Adam, Bucureşti, RO; 58
Hadar Anton, Bucureşti, RO;
Motomancea Adrian, Bucureşti, RO

118767 B F 02 B 71/00; 99-01050 29.09.1999 Câmpeanu Traian Ioan, Bucureşti, RO 59
F 02 F 3/00

118768 B F 03 B 3/06 a 2000 00318 20.03.2000 Hidroelectrica S.A., Bucureşti, RO 60

118769 B1 F 15 B 21/04; 141463 04.09.1989 Radu I. Gheorghe, Craiova, RO; 60
B 65 G 53/50 Godeanu Emil, Craiova, RO;

Pârvuleţu Marcel, Craiova, RO;
Ionescu Octavian, Craiova, RO

118770 B F 16 L 23/04; a 2000 00605 13.06.2000 Societatea Comercială Upet-S.A., Târgovişte, 61
E 21 B 43/12 RO

118771 B1 F 16 L 37/02 138452 27.02.1989 Raşcu Florin Nicolae, Ploieşti, RO; 61
Săvulescu Petre, Ploieşti, RO

118772 B F 17 C 5/06 a 2000 01130 17.11.2000 Antifreon Vegyipari Bt, Hajduszoboszlo, HU 62
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118773 B F 21 V 13/06; 95-01895 31.10.1995 Dumitrescu George, Bucureşti, RO 62
F 21 S 1/10

118774 B F 23 C 1/08; a 2001 01167 25.10.2001 S.C. Oscar Von Miller-Institut de Concepţie 63
F 23 C 7/00 Cercetare şi Proiectare Echipamente

Termoenergetice S.A., Bucureşti, RO

118775 B F 23 N 5/12; a 2001 00725 22.06.2001 Petringenaru Moţu Octavian-Lucian, Bucureşti, 63
F 23 N 3/06 RO

118776 B F 24 D 13/04; 96-00482 06.03.1996 Epure Claudia Vasilica, Piatra Neamţ, RO 64
H 05 B 3/03;
F 24 H3/00

118777 B F 28 D 1/04; a 2000 00999 13.10.2000 Keston Boilers, Hayes, Bromley, GB 64
F 28 F 1/06

118778 B G 01 N 33/49 a 2000 01028 23.10.2000 Trăilă Angel, Craiova, RO; 65
Sfredel Veronica, Craiova, RO

118779 B G 01 R 29/18 a 2000 00119 04.02.2000 Bontea Cătălin Mihail, Suceava, RO 65

118780 B1 G 01 V 3/38; 97-01757 19.03.1996 Shell Internationale Research Maatschappij 66
G 01 N 33/24 B.V., Haga, NL

118781 B1 G 01 V 3/38; 97-01758 19.03.1996 Shell Internationale Research Maatschappij 66
G 01 N 33/24 B.v., Haga, NL

118782 B1 H 02 J 7/00; 96-00176 01.02.1996 Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei 66
G 01 R 31/36; Electrice - Electrica Dobrogea S.A., Constanţa,
G 01 R 19/165 RO

118783 B H 02 N 11/00; 98-01316 21.08.1998 Arghirescu Marius, Bucureşti, RO 67
H 02 K 53/00

118784 B H 04 B 10/00; a 2001 00399 09.04.2001 Moagăr Poladian Gabriel, Bucureşti, RO 68
H 04 B 13/00
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Tabele cu brevetele de invenţie ale căror hotărâri de acordare au fost luate la data de 29.08.2003 aranjate în
ordinea numărului de dosar.

Număr Clasa Număr dosar Data Titular Pag.
brevet depozit

118771 B1 F 16 L 37/02 138452 27.02.1989 Raşcu Florin Nicolae, Ploieşti, RO; 61
Săvulescu Petre, Ploieşti, RO

118769 B1 F 15 B 21/04; 141463 04.09.1989 Radu I. Gheorghe, Craiova, RO; 60
B 65 G 53/50 Godeanu Emil, Craiova, RO;

Pârvuleţu Marcel, Craiova, RO;
Ionescu Octavian, Craiova, RO

118737 B1 A 61 K 7/40; 94-01103 27.06.1994 Prestige Anne- Chemical & Cosmetic Products, 48
A 61 P 17/16 Impex S.R.L., Braşov, RO

118747 B1 C 07 D 215/48; 95-00479 07.09.1993 Vertex Pharmaceuticals Incorporated, 52
C 07 D 409/12; Cambridge, US
C 07 D 413/12;
C 07 D 311/42;
A 61 K 31/16

118773 B F 21 V 13/06; 95-01895 31.10.1995 Dumitrescu George, Bucureşti, RO 62
F 21 S 1/10

118750 B C 07 F 9/30; 96-00054 10.01.1996 Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi, Iaşi, 53
C 07 F 19/00 RO

118751 B C 07 F 9/30; 96-00056 10.01.1996 Universitatea Tehnică " Gh. Asachi" Iaşi, Iaşi, 53
C 07 F 19/00 RO

118782 B1 H 02 J 7/00; 96-00176 01.02.1996 Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei 66
G 01 R 31/36; Electrice - Electrica Dobrogea S.A., Constanţa,
G 01 R 19/165 RO

118776 B F 24 D 13/04; 96-00482 06.03.1996 Epure Claudia Vasilica, Piatra Neamţ, RO 64
H 05 B 3/03;
F 24 H3/00

118760 B1 C 12 P 17/18; 96-01735 23.02.1995 Lek Farmacevtska Druzba D.D., Ljubljana, SI 55
C 12 N 1/02;
C 07 D 503/00

118752 B1 C 07 K 14/785; 96-02248 27.05.1995 Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH, 53
A 61 K 38/17 D-7750 Konstanz, DE

118753 B1 C 07 K 16/28; 96-02287 02.06.1995 Boehringer Ingelheim International GmbH, 53
C 12 N 5/20; Ingelheim am Rhein, DE;
G 01 N 33/577; Forschungszentrum Karlsruhe GmbH,
A 61 K 39/395; Karlsruhe, DE
A 61 K 49/00

118758 B1 C 12 N 15/24 97-00008 07.06.1995 Steeno Research Group A/S, Odense Sv, DK 55

118740 B1 B 05 B 7/14; 97-00394 31.07.1995 Aplicator System Ab, Molnlycke, SE 49
B 65 H 59/10

118748 B1 C 07 D 405/04; 97-00419 05.09.1995 University of Georgia Research Foundation, 52
A 61 K 31/505 Inc., Athens, Georgia, US;

Yale University, New Haven, Connecticut, US

118763 B1 E 04 H 1/12; 97-01697 11.01.1996 Petro-First Inc., Pompano, US 57
B 60 S 5/02
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118780 B1 G 01 V 3/38; 97-01757 19.03.1996 Shell Internationale Research Maatschappij 66
G 01 N 33/24 B.V., Haga, NL

118781 B1 G 01 V 3/38; 97-01758 19.03.1996 Shell Internationale Research Maatschappij 66
G 01 N 33/24 B.v., Haga, NL

118745 B B 65 D 41/34 97-01765 20.03.1996 Closure and Packaging Service Ltd, Guernsey, 51
AU

118738 B1 A 61 M 37/00; 98-00032 15.07.1996 Boehringer Ingelheim Kg, Ingelheim am Rhein, 48
A 61 K 9/52; DE
A 61 K 9/00

118749 B1 C 07 D 417/06; 98-00904 26.01.1995 Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, DE 52
C 07 D 285/01;
A 01 N 43/82

118783 B H 02 N 11/00; 98-01316 21.08.1998 Arghirescu Marius, Bucureşti, RO 67
H 02 K 53/00

 118766 B E 21 D 21/02 99-00230 02.03.1999 Szabo Adam, Bucureşti, RO; 58
Hadar Anton, Bucureşti, RO;
Motomancea Adrian, Bucureşti, RO

118761 B C 21 D 9/00 99-00284 17.03.1999 Soc. Com. Theil Metal S.R.L., Cluj-Napoca, RO 56

118764 B E 06 C 1/39 99-00570 17.05.1999 S.C. Melcret-S.A., Iaşi, RO 57

118757 B C 12 N 1/20; 99-00578 12.11.1997 Pioneer Hi-Bred International, Inc., Des Moines, 54
C 12 Q 1/04; Iowa, US
A 01 N 63/00

118759 B C 12 N 15/82; 99-00579 12.11.1997 Pioneer Hi-Bred International, Inc., Johnston, 55
A 23 L 1/015; Iowa, US
A 62 D 3/00

118741 B B 26 B 21/22 99-00772 06.07.1999 Sociu Sorin Marius, Bucureşti, RO 49

118755 B C 09 D 163/02 99-01021 23.09.1999 S.C. Kober S.R.L., sat Turtureşti, comuna 54
Girov, judeţul Neamţ, RO

118767 B F 02 B 71/00; 99-01050 29.09.1999 Câmpeanu Traian Ioan, Bucureşti, RO 59
F 02 F 3/00

118735 B1 A 61 F 5/37 99-01073 23.03.1998 Padilla James D. Jr., Wilmington, US 47

118756 B C 09 D 163/02 99-01159 02.11.1999 S.C. Kober S.R.L., sat Turtureşti, comuna 54
Girov, judeţul Neamţ, RO

118754 B C 09 D 125/04; 99-01160 02.11.1999 S.C. Rolac S.A., sat Turtureşti, comuna Girov, 54
C 09 D 133/00 judeţul Neamţ, RO

118736 B A 61 H 3/06; 99-01196 10.11.1999 Voina Septimiu Sever, Bucureşti, RO 47
A 61 F 9/08

118779 B G 01 R 29/18 a 2000 00119 04.02.2000 Bontea Cătălin Mihail, Suceava, RO 65

118768 B F 03 B 3/06 a 2000 00318 20.03.2000 Hidroelectrica S.A., Bucureşti, RO 60

118762 B E 01 H 5/02 a 2000 00400 11.04.2000 Marinescu Petre, Bucureşti, RO 56

118770 B F 16 L 23/04; a 2000 00605 13.06.2000 Societatea Comercială Upet-S.A., Târgovişte, 61
E 21 B 43/12 RO
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118742 B B 60 B 9/02; a 2000 00667 28.06.2000 Dogaru Mihai Daniel, Paşcani, RO; 50
F 16 F 7/12 Dandea Marius Ciprian, Hârlău, RO

118777 B F 28 D 1/04; a 2000 00999 13.10.2000 Keston Boilers, Hayes, Bromley, GB 64
F 28 F 1/06

118778 B G 01 N 33/49 a 2000 01028 23.10.2000 Trăilă Angel, Craiova, RO; 65
Sfredel Veronica, Craiova, RO

118772 B F 17 C 5/06 a 2000 01130 17.11.2000 Antifreon Vegyipari Bt, Hajduszoboszlo, HU 62

118784 B H 04 B 10/00; a 2001 00399 09.04.2001 Moagăr Poladian Gabriel, Bucureşti, RO 68
H 04 B 13/00

118765 B E 21 B 43/38; a 2001 00528 16.05.2001 Ursu Costel, Moineşti, Bacău, RO; 58
B 01 D 19/00 Lazăr Ion, Moineşti, RO;

Săftoiu Constantin, Moineşti, RO

118746 B C 04 B 38/02; a 2001 00589 30.05.2001 S.C. Foton 2000 Self S.R.L., Bucureşti, RO 52
C 04 B 38/10;
C 04 B 24/14

118739 B A 63 C 17/12 a 2001 00716 21.06.2001 Voinescu Romeo, Bucureşti, RO 48

118775 B F 23 N 5/12; a 2001 00725 22.06.2001 Petringenaru Moţu Octavian-Lucian, Bucureşti, 63
F 23 N 3/06 RO

118774 B F 23 C 1/08; a 2001 01167 25.10.2001 S.C. Oscar Von Miller-Institut de Concepţie 63
F 23 C 7/00 Cercetare şi Proiectare Echipamente

Termoenergetice S.A., Bucureşti, RO

118744 B1 B 61 F 5/24 a 2001 01309 05.12.2001 S.C. I.C.P.V. S.A., A Trinity Industries Inc. 51
Company, Arad, RO

118743 B B 61 F 3/16 a 2002 00536 25.04.2002 Meluşel Valentin, Craiova, RO 50
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BREVETE DE INVENŢIE ELIBERATE
CONFORM LEGII 64/1991, ALE CĂROR REZUMATE AU FOST PUBLICATE

Nr. BI CLASA Nr. CBI Data depozit Nume titular Nr.
BOPI*

88032 C 08 J 11/04 113453 30.01.1984 ÎNTREPRINDEREA
"RAFINĂRIA", DĂRMĂNEŞTI,
JUDEŢUL BACĂU, RO

92462 C 22 C 37/06; 121872 16.01.1986 ÎNTREPRINDEREA DE
B 02 C 17/20 UTILAJE, PIESE SCHIMB ŞI

REPARAŢII, IAŞI, RO

94523 C 09 K 7/02 121711 03.01.1986 COMBINATUL DE CELULOZĂ,
HÂRTIE ŞI CARTOANE,
ZĂRNEŞTI, JUDEŢUL BRAŞOV,
RO

98285 F 16 H 7/12 131522 30.12.1987 INSTITUTUL DE CERCETARE
ŞTIINŢIFICĂ ŞI INGINERIE
TEHNOLOGICĂ PENTRU
MAŞINI-UNELTE, BUCUREŞTI,
RO

99781 B 24 B 5/32 132561 12.03.1988 ÎNTREPRINDEREA MECANICĂ,
ORADEA, RO

99825 A 61 L 2/18 131920 26.01.1988 MINISTERUL APĂRĂRII
NAŢIONALE, BUCUREŞTI, RO

100399 B 23 B 5/36 131366 28.12.1987 ÎNTREPRINDEREA
"INDEPENDENŢA", SIBIU, RO

100637 G 11 B 15/10; 133096 18.04.1988 ÎNTREPRINDEREA
G 11 B 21/02 "ELECTROMUREŞ", TÂRGU

MUREŞ, RO

100795 D 04 B 17/02 131720 11.01.1988 ÎNTREPRINDEREA
"METALOTEHNICA", TÂRGU
MUREŞ, RO

100796 D 04 B 15/02 133321 03.05.1988 ÎNTREPRINDEREA
"METALOTEHNICA", TÂRGU
MUREŞ, RO

101670 A 61 K 31/375 133445 09.05.1988 ÎNTREPRINDEREA DE
MEDICAMENTE, BUCUREŞTI,
RO

105447 D 05 B 57/00 131982 30.01.1988 ÎNTREPRINDEREA
"METALOTEHNICA", TÂRGU
MUREŞ, RO

105448 D 04 B 15/70 132373 29.02.1988 ÎNTREPRINDEREA
"METALOTEHNICA", TÂRGU
MUREŞ, RO

109892 B1 F 16 F 9/10; 94-01262 26.07.1994 SIGMA STAR SERVICE S.R.L., 8/2003
B 60 G 13/06 BUCUREŞTI, RO

110697 B1 C 04 B 14/10; 95-01480 17.08.1995 S.C. HELIOS S.A., ALEŞD, 8/2003
C 04 B 33/04; JUDEŢUL BIHOR, RO
C 04 B 33/36
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110826 B1 C 09 J 189/00 95-01685 27.09.1995 S.C. GRUND MOB S.R.L., 8/2003
BRAŞOV, RO;
S.C. ROM RE RO MUNTEANU
S.R.L., RÂŞNOV, JUDEŢUL
BRAŞOV, RO

112430 B1 C 09 J 189/00 95-02020 22.11.1995 S.C. BIOMAT DESIGN S.R.L., 8/2003
COMUNA PRIPONEŞTI,
JUDEŢUL GALAŢI, RO

114121 C1 C 04 B 18/06 97-00596 25.03.1997 S.C. ARGEVIL S.R.L., 1/1999
BUDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA,
RO;
S.C. ARGUS S.R.L., RÂMNICU
VÂLCEA, RO

114943 B1 A 61 K 31/19; 92-01372 02.12.1992 RADU ELENA, BUCUREŞTI, 8/2003
A 61 N 1/44; RO;
C 02 F 1/46 RADU GHIŢĂ, BUCUREŞTI,

RO;
BĂNICĂ OCTAVIAN, CRAIOVA,
JUDEŢUL DOLJ, RO

116417 C2 C 23 F 11/18 99-01287 03.12.1999 ICERP S.A., PLOIEŞTI, RO 1/2001

116597 B1 A 61 K 35/12; a 2000 00063 21.01.2000 ISTRATE IOAN, BUCUREŞTI, 8/2003
C 07 C 51/02 RO

117001 C1 A 63 F 1/14; 97-00850 05.10.1995 ORDER MICHAIL, KOLN, DE 9/2001
A 63 F 3/00;
A 63 F 1/18

117056 C1 H 02 H 1/04; 97-01204 27.06.1997 COMPANIA NAŢIONALĂ A 9/2001
E 21 F 13/08 LIGNITULUI OLTENIA, TÂRGU

JIU, RO

117586 C1 A 01 K 61/00 98-01296 14.08.1998 INSTITUTUL NAŢIONAL DE 5/2002
CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU TEHNOLOGII
CRIOGENICE ŞI IZOTOPICE,
RÂMNICU VÂLCEA, RO

117680 C1 B 60 P 3/055; 96-01271 19.12.1994 HOENERSCH KLAUS, 6/2002
B 60 P 1/02; AUGSBURG, DE;
B 62 D 21/04 HELGET RUDOLF,

SYRGENSTEIN, DE;
HURLER WALTER,
FRIEDBERG, DE

117746 C1 A 01 H 5/10; 96-01558 31.01.1995 CONSEJO SUPERIOR DE 7/2002
A 01 H 1/02 INVESTIGACIONES

CIENTIFICAS, SEVILLA, ES

117761 C1 A 61 M 5/178; 96-00674 16.09.1994 BIOVITRUM AB, STOCKHOLM, 7/2002
A 61 M 5/31; SE
A 61 M 5/19

117766 C1 B 22 D 2/00; 95-01565 06.09.1995 HERAEUS ELECTRO-NITE 7/2002
G 01 N 1/12; INTERNATIONAL N.V.,
G 01 K 13/12; HOUTHALEN, BE
G 01 N 25/04;
C 25 C 3/20;
C 21 C 5/46
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117779 C1 B 60 L 5/28; 95-00300 16.02.1995 STEMMANN TECHNIK 7/2002
H 01 R 41/00 G.M.B.H., SCHUTTORF, DE

117790 C1 C 07 C 61/35; 98-00083 17.07.1996 CHEMINOVA AGRO A/S, 7/2002
C 07 C 62/02; LEMVIG, DK
C 07 D 307/93

117791 C1 C 07 D 211/60; 95-00599 27.09.1993 VERTEX PHARMACEUTICALS 7/2002
C 07 D 401/12; INCORPORATED,
C 07 D 487/04; CAMBRIDGE,
A 61 K 31/445 MASSACHUSETTS, US

117793 C1 C 07 D 417/04; 96-02349 06.06.1995 DAINIPPON 7/2002
C 07 D 417/14; PHARMACEUTICAL CO., LTD,
A 61 K 31/435; OSAKA, JP
A 61 K 31/505

117794 C1 C 07 D 471/14; 96-01454 19.01.1995 ICOS CORPORATION, 7/2002
A 61 K 31/395; BOTHWELL,WASHINGTON, US
C 07 D 471/04;
C 07 D 209/14

117797 C1 C 08 G 59/18; 96-01898 07.02.1995 PPG INDUSTRIES INC., 7/2002
C 08 G 59/32; PITTSBURGH,
C 08 G 73/00 PENNSYLVANIA, US

117798 C1 C 08 G 65/10; 94-02084 22.12.1994 ARCO CHEMICAL 7/2002
C 08 G 59/68; TECHNOLOGY, L.P.,
B 01 J 27/26; GREENVILLE, DELAWARE, US
B 01 J 31/06

117800 C1 C 09 D 7/12; 97-01082 14.12.1995 CABOT CORPORATION, 7/2002
C 09 D 11/00; BOSTON,MASSACHUSETTS,
C 09 C 1/44; US
C 09 C 3/08

117804 C1 C 12 P 7/08; 96-01273 16.12.1994 CONTROLLED 7/2002
C 12 P 7/14 ENVIRONMENTAL SYSTEMS

CORPORATION,
BIRMINGHAM, ALABAMA, US

117815 C1 G 01 F 1/08 97-01127 18.12.1995 SCHLUMBERGER 7/2002
INDUSTRIES S.R.L., MILANO,
IT

117823 C1 H 01 H 9/00; 96-01746 08.03.1995 MASCHINENFABRIK 7/2002
H 01 F 29/04 REINHAUSEN GMBH,

REGENSBURG, DE

118102 C1 H 02 J 3/18; a 2001 00063 22.01.2001 S.C. IPA S.A., BUCUREŞTI, RO 1/2003
H 02 J 3/01

118171 C1 A 61 K 6/04; a 2001 00115 31.01.2001 S.C. INSTITUTUL DE METALE 3/2003
C 22 C 19/05 NEFEROASE ŞI RARE IMNR -

S.A., BUCUREŞTI, RO

118212 C1 D 03 D 15/00; 98-01076 16.06.1998 INSTITUTUL NAŢIONAL DE 3/2003
D 01 F 6/90; CERCETARE-DEZVOLTARE
D 06 M 11/07 PENTRU TEXTILE ŞI PIELĂRIE,

BUCUREŞTI, RO

118256 C1 A 61 K 7/48; a 2000 01161 27.11.2000 FARMEC S.A., CLUJ-NAPOCA, 4/2003
A 61 P 17/00 RO
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118257 C1 A 61 K 9/06 97-00435 07.03.1997 FARMEC S.A., CLUJ-NAPOCA, 4/2003
RO

118259 C1 A 61 K 33/00; 99-00819 15.07.1999 FARMEC S.A., CLUJ-NAPOCA, 4/2003
A 61 K 9/00; RO
A 61 P 17/00

118357 B1 A 21 D 13/00 98-01337 27.08.1998 BUSUIOC ION, 5/2003
CRAIOVA,JUDEŢUL DOLJ, RO;
S.C. PAN GROUP S.A.,
CRAIOVA, JUDEŢUL DOLJ, RO

118517 B1 A 22 C 13/00 a 2001 00967 27.08.2001 S.C. AGRICOLA 6/2003
INTERNAŢIONAL S.A., BACĂU,
JUDEŢUL BACĂU, RO

118553 B1 G 09 B 9/04; a 2000 00169 15.02.2000 PUŞCAŞU VASILE, BACĂU, 6/2003
G 09 B 9/05 JUDEŢUL BACĂU, RO;

PUŞCAŞU GHEORGHE,
GALAŢI, JUDEŢUL GALAŢI,
RO;
PUŞCAŞU IOAN, BUCUREŞTI,
RO

118620 B1 A 21 D 2/08 a 2001 00017 12.01.2001 RĂDUCAN ION, BACĂU, RO; 8/2003
GIUREA ALIN MĂDĂLIN,
BACĂU, RO

118667 B1 E 04 B 1/342; 99-01269 30.11.1999 CERBU GHEORGHE, 8/2003
E 04 B 7/10; BUCUREŞTI, RO
A 63 F 7/06

*) Dosare publicate conform Legii nr.62/1974



  PROTECŢIE TRANZITORIE 

ACORDATĂ TITULARULUI

DE BREVET DE INVENŢIE

Legea nr. 93/1998

 

 
In cadrul acestui capitol, vor fi publicate următoarele date: datele bibliografice şi rezumatele brevetelor de

invenţie, aranjate în ordinea simbolului principal a clasificării internaţionale a brevetului de invenţie.



Semnificaţia codurilor INID folosite în prezenta secţiune:

(11) numărul brevetului de invenţie cu protecţie tranzitorie acordată;
(41) data publicării cererii de acordare a protecţiei tranzitorii; BOPI nr.;
(42) data publicării hotărârii de acordare a protecţiei tranzitorii; BOPI nr.;
(21) numărul cererii de acordare a protecţiei tranzitorii;
(22) data depozitului cererii de brevet de invenţie de referinţă;
(23) data acordării protecţiei tranzitorii;
(24) data înregistrării cererii de acordare a protecţiei tranzitorii;

(30) prioritate;
(86) numărul şi data cererii internaţionale (regionale sau PCT);
(87) numărul şi data publicării cererii internaţionale (regionale sau PCT);

(71) solicitantul cererii de protecţie tranzitorie pentru brevetul de invenţie;
(73) numele sau denumirea titularului certificatului de protecţie tranzitorie pentru brevetul de invenţie;
(72) numele şi prenumele inventatorilor declaraţi;
(74) mandatar;

(51) clasa, conform clasificării internaţionale;
(54) titlul invenţiei;
(57) rezumatul invenţiei;
(56) documente din stadiul tehnicii

Descrierile, revendicările şi desenele pentru care s-au luat hotărâri de acordare a protecţiei tranzitorii, publicate
în acest număr al BOPI, conform Legii nr. 93/1998, sunt accesibile publicului.

Impotriva hotărârii de acordare a protecţiei tranzitorii, persoanele interesate pot formula contestaţii la comisia
de reexaminare, termen de 30 de zile de la comunicare, conform Legii nr. 93/1998.

II. Coduri din Grupa 3/ST.16

T - Certificat de protecţie tranzitorie în baza unui brevet de invenţie eliberat şi aflat în vigoare în ţara de
origine;

T1 - Traducerea revendicărilor cererii de brevet european;

T2 - Traducerea fasciculului brevetului de invenţie european;

T3 - Traducerea revendicărilor modificate în urma unei opuneri, ale brevetului european;

T8 - Pagina de capăt retipărită ca urmare a unor corecturi referitoare la datele bibliografice, părţi din
text, desene sau formule chimice cuprinse în pagina de capăt a unei cereri de brevet de invenţie
europeană publicată sau a unui brevet de invenţie european publicat.

T9 - Document deja publicat, dar retipărit, parţial sau complet, ca urmare a unor corecturi a oricărei
părţi dintr-o cerere de brevet de invenţie europeană sau dintr- un brevet european de invenţie.



  TRANSMITERI DE DREPTURI,
ÎNREGISTRATE LA OFICIUL DE STAT
PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI,
CONFORM ART. 7, DIN LEGEA NR. 93/1998
PRIVIND PROTECŢIA TRANZITORIE
A BREVETELOR DE INVENŢIE





RO-BOPI 10/2003

87

Transmiteri de drepturi
înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci

conform art. 7 din Legea nr. 93/1998 privind protecţia tranzitorie a brevetelor de invenţie

Nr. brevet
de Titular Succesor în drepturi

invenţie

Nr. cerere
de acordare
a protecţiei
tranzitorii

2.083T 98-20117 RECORDATI S. A. CHEMICAL RECORDATI IRELAND LIMITED, 17
AND PHARMACEUTICAL THE CRESCENT, LIMERICK, IE
COMPANY, CORSO S.
GOTTARDO 54, CHIASSO, CH



MODIFICĂRI ÎN SITUAŢIA JURIDICĂ

A BREVETELOR DE INVENŢIE

PROTECŢIE TRANZITORIE,

SCHIMBARE ADRESĂ
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Modificări în situaţia juridică a brevetelor de invenţie, înregistrate conform art. 7
din Legea nr. 93/1998 şi pct. 25, lit. C), din Anexa nr. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998,

publicate conform art. 64, lit g), din Legea nr. 64/1991

Nr. brevet

de invenţie

Nr. cerere

de

acordare Titular

a protecţiei

tranzitorii

Modificare adresă

din în

2.023T 98-20008 SYNGENTA LIMITED 15 STANHOPE GATE, SYNGENTA EUROPEAN

LONDRA, GB REGIONAL CENTRE,

PRIESTLEY ROAD, SURREY

RESEARCH PARK,

GUILDFORD, SURREY GU2

7YH, GB

2.091T 98-20046 SYNGENTA LIMITED 15 STANHOPE GATE, SYNGENTA EUROPEAN

LONDRA, GB REGIONAL CENTRE,

PRIESTLEY ROAD, SURREY

RESEARCH PARK,

GUILDFORD, SURREY GU2

7YH, GB



 MATERIALE DE

INFORMARE ŞI DOCUMENTARE

DIN DOMENIUL

PROPRIETĂŢII INDUSTRIALE

© Toate drepturile sunt rezervate OSIM. Materialele publicate în acest capitol nu vor putea fi

reproduse în nici un mod (electronic, prin fotocopiere, prin înregistrare sau în alt mod), fără

autorizaţia prealabilă a titularului dreptului de autor.
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ROMÂNIA

OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI

ORDIN nr. 157

24 iulie 1997

Directorul general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci,

Având în vedere prevederile art.14 alin.3 din Legea 64/1991 privind brevetele de invenţie şi regula 2,5 din

H.G. 152/92 referitoare la profesia de consilier în proprietate industrială,

ORDIN:

Art.1. Persoanele ale căror nume figurează în lista anexă la prezentul Ordin, precum şi firmele specializate

în proprietate industrială se înscriu în REGISTRUL NAŢIONAL AL CONSILIERILOR ÎN

PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, cu menţionarea specializării.

Art.2. Prezentul ordin se va publica în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.

DIRECTOR GENERAL,
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Notă: Listele privind consilierii în proprietate industrială s-au tipărit conform datelor trimise de Camera Naţională a
Consilierilor în Proprietate Industrială din România. Pentru relaţii suplimentare, vă rugăm să vă adresaţi domnului
profesor universitar dr. Constantin Ţurcanu.



  CENTRE REGIONALE PENTRU
PROMOVAREA PROPRIETĂŢII
INDUSTRIALE ÎN ROMÂNIA
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ORDIN nr. 03/15.01.2002

În temeiul art. 6 alin. 3 din HG nr. 573/07.09.1998 şi a Deciziei Primului Ministru
nr. 45/13.03.1998, Directorul General al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci emite
următorul:

ORDIN

Articol unic: Lista centrelor regionale, cuprinzând datele utile şi instituţiile gazdă, aşa cum
sunt prezentate în anexă, se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială împreună
cu prezentul Ordin.

Director General

ing. Gábor VARGA
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CENTRE REGIONALE PENTRU PROMOVAREA PROPRIETĂŢII
INDUSTRIALE ÎN ROMÂNIA

Coordonatorul activităţii Centrelor Regionale din partea OSIM:

ing. Florin POPA tel: 01 315 19 66/221; 01 315 19 64/221; 314 59 65/221
Fax: 01 312 38 19
Mobil: 0723 33 07 52
E-mail: florin.popa@osim.ro sau office@osim.ro

BACĂU - str. Libertăţii nr. 1, Cod 600052, Judeţul Bacău
- tel: 0234 170010 /122
- fax: 0234 171070
- e-mail : camerabc@cciabc.ro
- www.cciabc.ro /servicii.htm
- Coordonator activitate Centru: dl. Doru SIMOVICI - Preşedinte CCIA
- Director centru: ing. Gh. GHIVNICI

BISTRIŢA - Str. Petre Ispirescu nr. 15 A, Bistriţa 420081, Judeţul BISTRIŢA NĂSĂUD
- tel. 0263 230640; 230400; 210038
- fax. 0263 230640; 210039
- e-mail: office@ccibn.elcom.ro

relatii@ccibn.elcom.ro
- Coordonator: dl. Vasile BAR- Preşedinte CCIA Bistriţa
- Responsabil centru: dl. Ing. Daniel Cristian BALAN

 
BRĂILA - str. Pensionatului nr. 3, C.P. 6-42, Brăila cod 810245, Judeţ BRĂILA

- tel: 0239 612 388
- tel/fax: 0239 613716; 613172; 614324
- e-mail: cciabr@brx.ssibr.ro
- Coordonator: dl. Ioan CHIRIACESCU, Director executiv CCIA
- Responsabil centru: dna. Ing. Anca VASILIU

BRAŞOV - Adresa de vizitare şi consultanţă: Colina Universităţii, Corp I
- Adresa de corespondenţă Braşov 500500, Judet Braşov, O.P.1,C.P. 298
- tel: 0268 412921/196
- fax: 0268 476241
- e-mail : totu@unitbv.ro
- Coordonator activitate Centru: dl. Ioan TOTU, mobil: 0744 520357
- Persoană contact: dna Simona HRITCU
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CONSTANŢA - str. Mircea cel Batran nr. 84, bloc MF1, Cod 900658 Judeţ CONSTANŢA
- tel: 0241 618475 ;619854;
- fax: 0241 619454
- e-mail: office@ccina.ro

drc@ccina.ro
- www.ccina.ro
- Coordonator activitate Centru: dl.C. JUGANARU-director executiv CCINA
- persoane contact: dna.ing. Adriana BAROTHI (mobil 07222754416)
dna.cons.jurist I.F.CARSTEA

CRAIOVA - STR. Libertatii nr. 15, Corp Administrativ Universitate, cam. 208-209
Craiova cod 200583, Judeţ DOLJ
- tel/fax 0251 134880
- e-mail: inventii@administrativ.ucv.ro
- e-mail: ghmanolea@em.ucv.ro
- www.central.ucv.ro/newwebpg/ciitt/CRPPI.htm
- Coordonator : Prof. Univ. dr. Gheorghe MANOLEA - tel : 0744771432
- persoana contact: ing.Catalin NEDELCUT

 
GALAŢI - str. Mihai Bravu nr.46, cod 800208, CCIA Galaţi, Judeţ GALAŢI

- tel: 0236 460312; 473580
- fax: 0236 460650
- e-mail: camcomin@xnet.ro
- www.cciagl.xnet.ro
- Coordonator : dl. Dan Lilion GOGONCEA- Preşedinte CCIA Galaţi
- Responsabil centru: dl. Dumitru GHECENCO

 
IAŞI - Univ. Gheorghe Asachi, Institutul Naţional de Inventică, Bdul CAROL

nr.3-5, P.O. Box 727- IASI -3, cod 700506, Judeţul IAŞI
- tel/fax 0232 214763
- e-mail : bplaht@athena.mt.tuiasi.ro
- Coordonator: dl. Prof. Univ. Dr. ing. Boris PLAHTEANU

 
BAIA MARE - Str. Melodiei nr. 2/P3, Baia Mare cod 430353, Judeţ Maramureş.

- tel./ fax : 0262 213753
- e-mail: crpppimm@bic.cdimm.org

: sorin@bic.cdimm.org
: carmen@bic.cdimm.org

- www.crpppimm.cdimm.org
- Coordonator : Nicolae DASCALESCU- Director CDIMM
- Persoane contact: Ing. Sorin IANCU- director centru
Ing. Carmen NEACSU
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ORADEA - str. Roman Ciorogariu nr. 65, p.o box 211, cod 410009, Judeţ BIHOR
- tel: 0259 417807; 135104; 135202; 135017
- fax: 0259 47 0015
- e-mail: secretariat@ccibh.ro
- Coordonator activitate Centru: dl.Ioan GLAJARU- Preşedinte CCIA
- persoana contact : dna. Mihaela SECARĂ

Sfântu GHEORGHE, Jud.COVASNA - Sediul ASIMCOV,
- str. Martinovics nr.2 , O.P.1, C.P. 167 , cod 520009
- tel/fax: 0267 31 81 52
- e-mail: stanciu@planet.ro
- Coordonator: dl. Miklos Levente BAGOLY- Preşedinte ASIMCOV
- Responsabil centru: dna Adelina STANCIU- telefon : 0744435291

SUCEAVA - str. Universităţii nr. 15-17, cod 720229, Judeţ SUCEAVA
- tel. 0230 521506; 520099
- fax.0230 520099; 521506
- e-mail: cci@cci.usv.ro

: ovidiudontu@cci.usv.ro
- Coordonator: dl Ioan HEROIU - Preşedinte CCIA
- Responsabil centru: cons. jur. Ovidiu DONTU
- persoană contact: ing. Mircea POPOVENIUC tel.direct 0230 523587

 
TÂRGU MUREŞ - Centrul Regional de Promovare a Protecţiei Proprietăţii Industriale,

- str. Henri COANDA nr. 1, cod 540045, Judeţul Mureş
- tel 0265169522
- e-mail: plesagho@yahoo.com
- Coordonator: dl. Dr. Octavian PLESA - Director General
- Persoana contact: Daniela USUREL

 
TIMIŞOARA - str. Piata Victoriei nr.3 , parter, cod 300030, Judeţul TIMIŞ

- tel/fax. 0256 197136
- e-mail: cpmq@cciat.ro sau

ccda@cciat.ro
- www.cciat.ro
- Coordonator: dl. Emil MATEESCU - Preşedinte CCIA
- Responsabil centru:dl. Ing. Lucian TARABAC
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GUVERNUL ROMÂNIEI
 

 HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI DE
APLICARE A LEGII NR. 64/1991

 PRIVIND BREVETELE DE INVENŢIE

In temeiul art.107 din Constituţia României şi al art.II alin.(3) din Legea nr.203/2002
pentru modificarea şi completarea Legii nr.64/1991 privind brevetele de invenţie,

 GUVERNUL ROMÂNIEI adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. - Se aprobă Regulamentul de aplicare a Legii nr.64/1991 privind brevetele de
invenţie, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.752 din 15 octombrie 2002,
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotarârea Guvernului
nr.152/1992 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr.64 din 11 octombrie
1991 privind brevetele de invenţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.79
din 30 aprilie 1992.

ANEXĂ

REGULAMENT DE APLICARE A LEGII NR.64/1991 PRIVIND BREVETELE
DE INVENŢIE*

CAPITOLUL I - PROCEDURA DE DEPUNERE A CERERILOR DE BREVET DE
INVENŢIE

 SECŢIUNEA 1 - DISPOZIŢII GENERALE

Regula 1 - Protecţia invenţiilor prin brevet
Brevetarea invenţiilor se face conform dispoziţiilor Legii nr.64/1991 privind brevetele de

invenţie, republicată, cu respectarea convenţiilor, tratatelor şi acordurilor la care România
este parte.

Regula 2 - Definiţii
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(1) In sensul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următorul
înţeles:

a) "Aranjamentul de la Strasbourg" - înseamnă Aranjamentul de la Strasbourg privind
clasificarea internaţională a brevetelor de invenţie din 26 martie 1971, modificat la 28
septembrie 1979 la care România a aderat prin Legea nr.3/1998;

b) "art." - înseamnă articol din Legea nr.64/1991 privind brevetele de invenţie,
republicată;

c) "Birou Internaţional" - înseamnă Biroul Internaţional al Organizaţiei Mondiale a
Proprietăţii Intelectuale;

d) "BOPI" -înseamnă Buletinul Oficial de Proprietate Industrială - Secţiunea Invenţii;
e) "documentaţia de brevetare" - înseamnă cererea de brevet de invenţie, însoţită de

descriere, revendicări, după caz, desene;
f) "examinator de stat de specialitate" - înseamnă specialistul OSIM în funcţia de

consilier, expert sau echivalentul acestei funcţii având ca atribuţie de bază examinarea
cererilor de brevet de invenţie;

g) "lege" - înseamnă Legea nr.64/1991 privind brevetele de invenţie, republicată;
h) "persoană de specialitate în domeniu" - înseamnă persoana considerată a avea acces

la întregul stadiu al tehnicii, având aptitudini obişnuite şi cunoştinţe generale în domeniul
tehnicii în care se pune problema tehnică rezolvată în invenţie la data relevantă;

i) "Tratatul de la Budapesta" - înseamnă Tratatul de la Budapesta privind recunoaşterea
internaţională a depozitului de microorganisme în scopul procedurii de brevetare, semnat la
28 aprilie 1977 şi modificat la 26 septembrie 1980 la care România a aderat prin Legea
nr.75/1999.

(2) În cuprinsul prezentului regulament, termenii şi expresiile definite în lege au acelaşi
înţeles.
 

Regula 3 - Termene
 (1) Termenele stabilite pe zile cuprind zile calendaristice şi nu includ nici ziua când a
început şi nici ziua când s-a sfârşit termenul.

(2) Termenele stabilite pe ani, luni sau săptămâni, se sfârşesc în ziua anului, lunii sau
săptămânii corespunzătoare zilei de plecare.

(3) Termenul care, începând la 29, 30, 31 ale lunii, expiră într-o lună care nu are o
asemenea zi, se socoteşte împlinit în prima zi a lunii următoare; termenul care expiră într-o
zi de sărbătoare legală sau când serviciul este închis pentru public, se va prelungi până la
sfârşitul primei zile de lucru următoare.
 (4) Un termen începe să curgă de la data notificării sau de la data documentului emis de
OSIM cu condiţia ca expedierea să fie făcută cel mai târziu în ziua următoare datei de pe
notificare sau document, caz în care data reală de expediere este considerată a fi data la
care începe termenul; indiferent de data la care notificarea sau documentul a fost expediat,
dacă persoana interesată aduce dovezi la OSIM că notificarea sau documentul a fost primit
după mai mult de 7 zile de la data înscrisă în notificare sau în document, OSIM va considera
că termenul începe de la data notificării sau documentului şi că expiră mai târziu cu un
număr suplimentar de zile care este egal cu durata întârzierii peste cele 7 zile.

(5) Comunicările, trimise prin poştă la OSIM, se socotesc primite în termen, dacă au fost
predate la oficiul poştal înainte de data împlinirii termenului.

(6) Prelungirea unui termen într-o procedură cu privire la o cerere sau la un brevet de
invenţie, acordat de OSIM, în baza prezentului regulament, este acceptată, dacă sunt
îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) printr-o cerere, semnată de către solicitant sau titular, se solicită motivat cu cel mult 2
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luni înainte de expirarea termenului, o prelungire a acestuia;
b) taxa legală este plătită odată cu înregistrarea cererii la OSIM;
(7) Dispoziţiile alin.(6) nu se aplică dacă prelungirea termenului este cerută în

următoarele situaţii:
a) invocarea priorităţii conform art.20-22;
b) depunerea traducerii descrierii, revendicărilor sau desenelor conform art.16 alin.2;
c) solicitarea examinării în vederea acordării brevetului conform art.25;
d) efectuarea plăţii taxelor de înregistrare şi de efectuare a unui raport de documentare

conform legii;
e) înregistrarea unei cereri de contestaţie sau de revocare conform art. 53 sau art.54;
f) depăşirea termenului pentru divizarea unei cereri de brevet de invenţie conform art.19

alin.2;
g) depăşirea termenului de depunere a unei cereri de brevet de invenţie conform art.65

alin.2 lit.b);
h) efectuarea plăţii taxelor de menţinere în vigoare a brevetului de invenţie după

expirarea termenului legal prevăzut;
(8) O cerere depusă conform alin.(6) nu poate fi respinsă, înainte de a i se notifica

solicitantului sau titularului, motivele respingerii şi de a i se acorda un termen de maximum 2
luni pentru a trimite observaţiile sale; OSIM notifică solicitantului, titularului sau
reprezentantului acestuia acceptarea sau respingerea cererii.
 (9) Atunci când solicitantul sau titularul nu a respectat un termen pentru îndeplinirea unei
proceduri, iar aceasta are ca efect pierderea drepturilor cu privire la cerere sau la brevetul
de invenţie, OSIM poate repune în situaţia anterioară pe solicitant sau titular, la cererea
acestuia, într-un termen de 2 luni de la încetarea cauzei, dar nu mai mult de 1 an de la
expirarea termenului nerespectat cu condiţia îndeplinirii cumulative a următoarelor cerinţe:

a) solicitantul sau titularul cere expres repunerea în situaţia anterioară;
b) cererea este formulată în termen;
c) cererea este motivată şi;
d) taxa legală este plătită odată cu înregistrarea cererii.
(10) În cazul în care repunerea în situaţia anterioară este cerută pentru o cerere care se

încadrează în prevederile art.28 alin.7 lit.d), trebuie îndeplinite numai cerinţele de la alin.(9)
lit.a) b) şi c).

(11) Cererea depusă conform alin.(9) lit.a) nu poate fi respinsă, în tot sau în parte, înainte
de a i se notifica solicitantului sau titularului motivele respingerii şi de a i se acorda un
termen de maximum 2 luni pentru a trimite o comunicare cu observaţiile sale.

(12) OSIM respinge cererea de repunere în situaţia anterioară a solicitantului sau
titularului cu privire la o cerere sau la un brevet de invenţie, dacă aceasta se referă la una din
situaţiile de la art.46 alin.2 şi 3.

(13) Hotărârea de admitere sau respingere a cererii de repunere în situaţia anterioară se
comunică solicitantului sau, după caz, titularului.
 

SECŢIUNEA 2 - DEPOZITUL CERERII DE BREVET DE INVENŢIE
Regula 4 - Depunerea cererii de brevet de invenţie
(1) Depunerea unei cereri de brevet de invenţie la OSIM se poate face de către orice

persoană numai:
a) direct la Registratura generală a OSIM, deschisă publicului în fiecare zi lucrătoare

conform orarului publicat în BOPI;
b) prin poştă;
c) în formă electronică sau prin mijloace electronice, dacă sunt respectate prevederile
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Regulii 5.
(2) OSIM confirmă solicitantului primirea cererii transmisă într-una din formele prevăzute

la alin.(1).
(3) Depunerea cererilor de brevet de invenţie din domeniul apărării şi siguranţei

naţionale, create pe teritoriul României, se face cu respectarea prevederilor legii speciale şi
conform Regulii 7.

(4) Toate cererile de brevet de invenţie depuse sau primite la Registratura generală a
OSIM sunt prelucrate în conformitate cu legea şi prezentul regulament.

(5) OSIM înscrie în cerere data depunerii sau primirii şi confirmă documentele primite; un
exemplar al cererii astfel completat se returnează de îndată solicitantului.

(6) După depunerea sau primirea cererii de brevet, OSIM verifică îndeplinirea cerinţelor
legale privind atribuirea datei de depozit şi notifică despre aceasta solicitantului, conform
Regulii 8.

(7) Notificarea prevăzută la alin.(6) va indica şi alte lipsuri constatate de OSIM la
depunerea sau primirea cererii de brevet şi termenul în care acestea pot fi remediate:

a) nedepunerea formularului prevăzut conform Regulii 13;
b) lipsa semnăturii solicitantului sau a mandatarului autorizat;
c) datele de identificare a solicitantului sau a mandatarului sunt scrise cu alte caractere

decât cele ale alfabetului latin;
d) lipsa privind titlul invenţiei;
e) lipsa traducerii în limba română a descrierii, revendicărilor şi desenelor cuprinse în

cererea de brevet de invenţie;
f) lipsa dovezii de plată a taxelor legale;
g) lipsa procurii mandatarului autorizat în cazul în care solicitantul a indicat în cerere că

este reprezentat;
h) neindicarea dispoziţiilor legale în temeiul cărora solicitantul este îndreptăţit la

acordarea brevetului inclusiv lipsa actului care confirmă acest lucru;
i) nedepunerea revendicărilor şi/sau desenelor;
j) neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la Regula 19.
(8) In cazul în care se aplică prevederile Regulii 8 alin.(6), petiţionarului i se restituie

documentaţia, OSIM păstrând o copie după aceasta; copia este exemplarul martor, care nu
se publică şi poate fi consultată de către petiţionar, în urma unei cereri adresată în scris
OSIM.

(9) Dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art.15 alin.1 sau art.15 alin.8, cererii de
brevet i se alocă un număr la care se asociază data de depozit; acest număr şi data de
depozit sunt înscrise în Registrul naţional al cererilor de brevet depuse şi ambele se înscriu
pe formularul cererii de brevet şi pe fiecare pagină a descrierii, revendicărilor, rezumatului şi
desenelor, chiar dacă acestea sunt depuse ulterior.

(10) Numărul din Registrul naţional al cererilor de brevet de invenţie depuse va fi folosit în
toate notificările OSIM şi în comunicările solicitantului sau persoanei interesate legate de
procedurile pe care le urmează cererea de brevet.

(11) Dacă formularul de cerere semnat este înregistrat în termenul acordat în notificarea
trimisă, conform Regulii 13 B alin.(10), data de depozit este data la care sunt îndeplinite
cerinţele art.15 alin.1.

(12) Orice comunicare sau documente depuse sau primite la registratură, referitoare la o
cerere de brevet sau la un brevet de invenţie, trebuie să indice numele şi adresa
petiţionarului pentru corespondenţă, cât şi numărul de înregistrare al cererii sau numărul
brevetului de invenţie la care se referă; în caz contrar, OSIM nu dă curs solicitării, acestea
fiind restituite, dacă petiţionarul este identificabil, sau clasate.

(13) Când legea sau prezentul regulament prevede ca o cerere sau un document să fie
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înregistrat într-o anumită formă, această cerere sau document trebuie înregistrat în forma
prescrisă; dacă cererea de brevet sau alt document nu îndeplineşte forma şi/sau condiţiile
prescrise, OSIM notifică solicitantului lipsurile, acordând un termen de corectare, cu excepţia
cazului prevăzut la alin.(8).

(14) Taxa de înregistrare a cererii de brevet de invenţie este datorată de solicitant odată
cu depunerea cererii de brevet la OSIM; dacă solicitantul a plătit taxa de înregistrare, înainte
de depunerea cererii de brevet, el va preciza aceasta în cerere, anexând o copie a
documentului de plată; în cazul în care la data de depozit există o diferenţă până la
cuantumul legal, OSIM notifică aceasta solicitantului.

(15) Dacă la depunerea cererii de brevet de invenţie solicitantul nu a plătit taxa de
înregistrare, această taxă poate fi plătită în termen de 3 luni de la data de depozit; în caz
contrar, cererea de brevet de invenţie se respinge conform art.28 alin.2 lit.d).

(16) Orice document de plată în care nu sunt înscrise datele de identificare a cererii de
brevet, sau a brevetului se clasează ca exemplar martor şi suma va fi restituită numai în
cazul în care plătitorul poate fi identificat prin nume şi adresă; în cazul restituirii sumei,
aceasta va fi diminuată cu costul serviciului bancar sau poştal.

Regula 5 - Inregistrarea şi prelucrarea cererilor de brevet de invenţie şi a altor
documente în formă electronică sau prin mijloace electronice

(1) Înregistrarea şi prelucrarea cererilor de brevet de invenţie şi a altor documente în
formă electronică sau prin mijloace electronice, se face conform Instrucţiunilor emise de
Directorul General OSIM care se publică în Monitorul Oficial al României.

(2) Instrucţiunile vor stabili prevederile şi cerinţele referitoare la înregistrarea cererilor şi
procesarea ulterioară a acestora, în tot sau în parte, în formă electronică sau prin mijloace
electronice cum ar fi:

(a) prevederi şi cerinţe referitoare la confirmarea primirii;
(b) proceduri privind acordarea datei de depozit;
(c) mijloace de autentificare a documentelor şi ale identităţii părţilor care comunică cu

OSIM;
(d) aplicarea prevederilor din Regula 19;
(e) prevederi referitoare la înregistrarea cererii într-o limbă străină, conform art.16 alin.2.
(3) Aplicarea Instrucţiunilor nu exclude înregistrarea şi prelucrarea cererilor de brevet de

invenţie şi a altor documente şi pe suport de hârtie, conform Regulii 4 alin(4).
(4) În orice moment al desfăşurării procedurilor pentru o cerere înregistrată, conform

alin.(1), solicitantul poate cere, în scris şi motivat, ca de la un anumit moment, notificările
şi comunicările dintre solicitant şi OSIM să fie transmise în tot sau în parte, pe suport de
hârtie; în acest caz, solicitantul, odată cu înregistrarea cererii sau în termen de două luni de
la notificarea OSIM, va achita o taxă al cărei cuantum este egal cu cel al taxei de modificare
a situaţiei juridice a solicitantului.

(5) Atunci când prin Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor şi prin Regulamentul de
aplicare a acestuia, prin Convenţia Brevetului European sau prin Instrucţiuni se prevede,
pentru documente, notificări, comunicări sau corespondenţă, ca acestea să fie transmise la
OSIM, la un alt oficiu naţional ori la o organizaţie interguvernamentală sau invers, trimiterea
şi primirea pot fi efectiv făcute în formă electronică sau prin mijloace electronice, dacă acest
mod de transmitere este agreat de ambele părţi.

(6) În cazul în care cererea sau alte documente privind cererea sunt înregistrate pe
suport de hârtie, OSIM poate accepta conform Regulii 4 şi în concordanţă cu prevederile
din Instrucţiuni, ca o copie a acestora, în formă electronică, să fie transmisă la OSIM de
către solicitant; pentru prelucrarea cererii în continuare, în tot sau în parte, în formă
electronică sau prin mijloace electronice situaţie în care se aplică prevederile alin.(4).

Regula 6 - Limba oficială
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(1) Limba oficială de lucru în cadrul OSIM este limba română.
(2) Cererea de brevet de invenţie însoţită de descriere, revendicări şi, dacă este cazul de

desene explicative, se depune la OSIM, în limba oficială, care este şi limba de publicare,
precum şi limba în care se desfăşoară toate procedurile iniţiate de solicitant, titular sau
persoana interesată.

(3) În situaţia în care OSIM are calitatea de oficiu receptor, se aplică prevederile Regulii
21.

(4) În procedurile în faţa OSIM, părţile interesate trebuie să folosească limba oficială.
(5) Documentele şi materialele folosite ca probe, conform Regulii 37 A alin.(7) şi respectiv

Regulii 44 A alin.(14) în procedurile în faţa OSIM, constând în general din publicaţii, pot fi
înregistrate în orice limbă, caz în care, OSIM poate cere depunerea traducerii acestora în
limba română, într-un termen care nu poate fi mai mic de o lună de la notificare.

(6) Când un nume, o denumire, o adresă sau un sediu sunt scrise cu alte caractere decât
cele ale alfabetului latin, acestea trebuie să fie, de asemenea, indicate cu litere ale
alfabetului latin, fie prin transliterare, fie prin traducere în limba română; solicitantul, titularul
sau orice persoană interesată va decide ce cuvinte vor fi transliterate şi ce cuvinte vor fi
traduse.

Regula 7 - Invenţia ca informaţie sau ca informaţie clasificată ca secret de stat
(1) Informaţiile referitoare la, sau în legătură cu invenţii create de cetăţeni români sau de

persoane fizice având domiciliul pe teritoriul României şi înregistrate la OSIM ca cereri de
brevet de invenţie, pe cale naţională sau ca cereri internaţionale, până la data publicării în
BOPI sau în baza prevederilor Tratatului de cooperare în domeniul brevetelor nu sunt publi-
ce în conformitate cu legea sau cu acest tratat.

(2) Informaţiile clasificate ca secret de stat, referitoare la cererile de brevet de invenţie, se
publică în termen de 3 luni de la data declasificării lor, cu plata taxei legale, în condiţiile
art.23.

(3) În cazul în care o cerere de brevet de invenţie, din domeniul biotehnologiei, conţine
informaţii clasificate ca secret de stat, acelaşi nivel de secretizare îl va avea şi microorganis-
mul aferent, aflat la o autoritate de depozit internaţională, cu sediul în România, în vederea
satisfacerii cerinţei prevăzute la art.18 alin.3.

(4) În vederea clasificării ca secret de stat a informaţiilor cuprinse în cererile de brevet de
invenţie înregistrate la OSIM, declasificării ori a trecerii lor la un nivel inferior de clasificare,
reprezentanţii instituţiilor abilitate au acces la toate informaţiile privind invenţia, iar în
situaţia unei invenţii din domeniul biotehnologiei au acces şi la microorganismul sau la
eşantionul din microorganismul respectiv, depus la o autoritate de depozit internaţională cu
sediul în România.

(5) Sunt supuse prevederilor prezentei Reguli şi cererile internaţionale având ca obiect
invenţiile aflate în situaţia prevăzută la art.42 alin.2.

(6) Documentele referitoare la conţinutul cererilor de brevet de invenţie depuse la OSIM,
sau după caz, referitoare la conţinutul documentelor emise de către instituţiile în drept, au
acelaşi caracter cu cel atribuit invenţiilor în sine, cu respectarea prevederilor legale.

(7) Informaţiile clasificate ca secrete de stat, referitoare la, sau în legătură cu, invenţii de-
puse la OSIM, vor fi protejate conform nivelului de secretizare atribuit de către emitent,
acesta fiind obligat să notifice la OSIM orice modificare a nivelului de clasificare.

(8) Nivelurile de secretizare a informaţiilor referitoare la, sau în legătură cu invenţiile pe
care, conform art.42 alin.2, instituţiile abilitate le pot atribui, sunt cele prevăzute de Legea
nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate şi normele de aplicare a acesteia.

(9) În conformitate cu art.42 alin.2, sarcina atribuirii caracterului secret de stat infor-
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maţiilor conţinute în documentele privind invenţiile care au legătură cu apărarea naţională
sau cu păstrarea siguranţei naţionale revine Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de
Interne, Serviciului Român de Informaţii sau altor instituţii în drept, prin reprezentanţii lor
oficial desemnaţi.

(10) Invenţiilor ce conţin informaţii care prezintă importanţă deosebită pentru interesele
economice şi tehnico-ştiinţifice ale României, li se poate atribui caracterul secret de stat de
către autorităţile ori instituţiile publice, competente, persoanele fizice sau juridice de drept
privat, cărora le-au fost încredinţate informaţii secrete de stat, fiind obligate să asigure
protecţia acestora.

(11) Reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne, Serviciului
Român de Informaţii sau ai altor instituţii în drept, au obligaţia să asigure transmiterea,
transportul şi stocarea documentelor care cuprind astfel de informaţii, în baza angajamen-
telor semnate cu OSIM şi a prevederilor legii speciale.

(12) Instituţia care a clasificat, ca secret de stat, informaţiile referitoare la, sau în legătură
cu invenţii, în termen de 60 de zile de la data atribuirii clasei de secretizare, va plăti în contul
OSIM taxa anuală de menţinere a invenţiei la nivelul de secretizare atribuit şi, în acelaşi
termen, va notifica solicitantului nivelul de secretizare atribuit şi durata pentru care acestea
au fost clasificate; solicitantul poate face contestaţie la autoritatea care a clasificat
informaţiile respective, conform prevederilor din legea specială; hotărârea privind contestaţia
va fi comunicată OSIM, de către persoana interesată, în termen de 30 de zile.

(13) Clasificarea ca secret de stat a informaţiilor referitoare la sau în legătură cu invenţiile
se face numai pentru cererile de brevet de invenţie care privesc apărarea şi siguranţa
naţională ori prezintă importanţă deosebită pentru interesele economice şi tehnico-ştiinţifice
ale României, în termen de 60 de zile de la data de depozit, aplicându-se regulile de
identificare şi de marcare, inscripţionările şi menţiunile obligatorii, prevăzute în normele de
aplicare a legii speciale.

(14) Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informaţii şi
alte instituţii în drept vor putea păstra exemplarul din descrierea, revendicările şi desenele
cererii de brevet de invenţie anexat notificării OSIM, pe întreaga perioadă pentru care au
achitat taxa anuală corespunzătoare menţinerii invenţiei în clasa secret de stat.

(15) Instituţia în drept, care a clasificat informaţiile referitoare la, sau în legătură cu
invenţia, o poate declasifica ori trece la un nivel inferior de clasificare, hotărârea urmând să
fie notificată la OSIM, de către persoana interesată, în termen de 30 de zile de la rămânerea
definitivă şi irevocabilă a acesteia; de la data primirii hotărârii, OSIM va trata invenţia
conform noului nivel de clasificare.

(16) În conformitate cu prevederile art.42 alin.2, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul
de Interne, Serviciul Român de Informaţii sau o altă instituţie în drept trebuie să acorde o
compensaţie materială echitabilă solicitantului cererii de brevet de invenţie căreia i s-a
atribuit caracterul de secret de stat, sau titularului brevetului, stabilită prin contract pe toată
perioada menţinerii ei în această categorie; în lipsa acordului privind preţul contractului,
acesta urmează să fie stabilit de către instanţele judecătoreşti, potrivit dreptului comun.

(17) În cazul invenţiilor proprii, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne,
Serviciul Român de Informaţii sau o altă instituţie în drept, în calitate de solicitant, va clasifica
informaţiile referitoare la sau în legătură cu invenţia, înainte de transmiterea şi înregistrarea
cererii de brevet de invenţie la OSIM.

(18) OSIM va asigura condiţiile necesare pentru evidenţa, păstrarea, manipularea şi
multiplicarea informaţiilor care reprezintă sau care se referă la invenţii clasificate ca secrete
de stat, în funcţie de nivelul de secretizare atribuit, în conformitate cu prevederile legislaţiei
speciale.
 

(19) Depunerea la OSIM, în calitate de oficiu receptor, a unei cereri internaţionale, având
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ca obiect o invenţie, care este depusă pe cale naţională, se poate face numai cu respectarea
prevederilor alin.(9) şi (10) şi a celor din art.27 alin.(8) din Tratatul de cooperare în domeniul
brevetelor.

(20) Orice persoană care are cunoştinţă sau efectuează lucrări folosind informaţii
clasificate cuprinse în cererile de brevet de invenţie, are obligaţia de a nu le divulga, decât în
măsura în care i se permite sau este autorizată să o facă, în baza unei dispoziţii legale sau a
unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile.

(21) În cazul în care informaţiile referitoare la o invenţie sunt clasificate la sediul OSIM ca
secrete de stat, de către instituţiile abilitate, cererea de brevet de invenţie este supusă
procedurilor prevăzute de art.14,15,18,19, 25 şi 27, iar publicarea cererii şi a menţiunii
hotărârii luate se face conform art.art.23 alin.5 respectiv art .28 alin.3 şi 5.

(22) În cazul în care din declaraţia solicitantului, conform Regulii 20 G rezultă că
divulgarea invenţiei a avut loc în condiţiile de la art.9, informaţiile referitoare la sau în
legătură cu invenţia care face obiectul unei cereri de brevet de invenţie depuse, nu pot fi
clasificate ca secret de stat sau secret de serviciu, această cerere urmând, dacă sunt
îndeplinite prevederile legii şi prezentului regulament, să fie publicată în conformitate cu
prevederile art.23 alin.1 sau alin.3.

(23) Atunci când informaţiile, referitoare la, sau în legătură cu invenţia care face obiectul
unei cereri de brevet de invenţie au fost clasificate ca secret de serviciu, la solicitarea scrisă
a conducătorului persoanei juridice, care are calitatea de solicitant, cererea va putea fi
publicată în conformitate cu prevederile art.23 alin.1 sau alin.3.

(24) La data îndeplinirii cerinţelor legale pentru publicarea cererilor prevăzute la alin.23,
OSIM notifică solicitantului posibilitatea opţiunii pentru:

(a) a fi de acord ca publicarea cererii să se facă conform art.23 alin.1,
(b) a solicita retragerea cererii de brevet de invenţie, situaţie în care se aplică prevederile

art.28 alin.6.
(25) Dacă o comunicare a solicitantului la notificarea prevăzută la alin.(24) nu este făcută

la OSIM în termenul acordat în notificare, OSIM consideră că solicitantul este de acord cu
publicarea cererii de brevet de invenţie şi finalizează această procedură, dacă toate condiţiile
legale sunt îndeplinite conform prevederilor art.23 alin.1.

Regula 8 - Data de depozit
 (1) Data de depozit a unei cereri de brevet de invenţie este data la care sunt înregistrate
la OSIM, următoarele:

a) o indicaţie, în limba română, explicită sau implicită, care lasă să se înţeleagă faptul că
ceea ce se înregistrează ar putea fi o cerere de brevet de invenţie;

b) indicaţii care să permită stabilirea identităţii solicitantului sau care să permită
contactarea lui de către OSIM;

c) o parte care la prima vedere ar putea constitui descrierea invenţiei pentru care se
solicită în cerere acordarea brevetului de invenţie.

(2) Descrierea de la alin.(1) lit.c) poate fi înregistrată şi într-o limbă străină, în condiţiile
prevăzute de Regula 9 alin.(3).

(3) Descrierea conform alin. (1) lit.c) poate fi şi o referire în limba română la o cerere de
brevet anterioară, înregistrată într-un stat parte a Convenţiei de la Paris sau Membru al
Organizaţiei Mondiale a Comerţului şi această referire trebuie să cuprindă:

a) numărul cererii anterioare;
b) denumirea oficiului la care a fost înregistrată cererea;
c) data de depozit a cererii.
(4) Dacă nu sunt înregistrate toate documentele prevăzute la alin.(1), OSIM notifică
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solicitantului lipsurile constatate şi, pentru remedierea acestora, acordă un termen de două
luni de la data la care cel puţin un document de la alin.(1) a fost înregistrat la OSIM.

(5) Data de depozit a cererii de brevet este data la care sunt înregistrate la OSIM
documentele care cuprind remedierea lipsurilor semnalate în notificarea emisă conform
alin.(4).

(6) Dacă lipsurile constatate nu au fost remediate în termenul acordat conform alin.(4),
cererea de brevet de invenţie se consideră a nu fi fost depusă şi se notifică despre aceasta
petiţionarului indicând şi motivele.

(7) În cazul în care indicaţiile şi descrierea prevăzute la alin.(1) au fost înregistrate, dar
OSIM constată că cel puţin o parte din descriere lipseşte notifică solicitantului aceasta,
cerându-i să depună partea lipsă în termen de 2 luni de la data expedierii notificării dar nu
mai mult de 4 luni de la data la care cel puţin un document prevăzut la alin.1 a fost înregistrat
la OSIM.

(8) Partea lipsă din descriere poate fi depusă la OSIM şi din proprie iniţiativă de către
solicitant, într-un termen de 4 luni de la data la care cel puţin un document de la alin.(1) a
fost înregistrat la OSIM.

(9) Dacă solicitantul depune partea lipsă în termenul prevăzut la alin.(7) sau alin.(8),
OSIM consideră inclusă în descriere partea lipsă, data de depozit a cererii fiind data
înregistrării părţii lipsă şi va notifica solicitantului faptul că data de depozit nouă este data la
care s-a înregistrat partea lipsă.

(10) În cazul în care este revendicată o prioritate, iar partea lipsă este cuprinsă în cererea
anterioară a cărei prioritate este revendicată, în scopul acordării datei de depozit, solicitantul
trebuie să depună:

a) partea lipsă, în limba română, în termen de 4 luni de la data la care cel puţin un
document de la alin.(1) a fost înregistrat la OSIM;

b) o copie a cererii de brevet de invenţie anterioare, conţinând partea lipsă cu indicarea
precisă a acesteia, în termenul prevăzut la lit.a);

c) o copie a cererii anterioare, certificată de oficiul la care a fost înregistrată cererea, în
termen de 4 luni de la notificare, dar nu mai mult de 16 luni de la data de prioritate
revendicată;

d) o traducere în limba română a cererii anterioare, dacă aceasta nu este în limba
română, care va fi înregistrată la OSIM în termenul de la lit. c);

(11) În aplicarea alin.(10), se vor respecta următoarele:
a) partea lipsă din descriere trebuie să se regăsească integral în cererea anterioară;
b) atunci când cererea anterioară este înregistrată la OSIM, solicitantul va înregistra

numai partea lipsă, în termenul prevăzut la alin.(10) lit.a);
c) documentele prevăzute la alin.(1) trebuie să conţină referiri exprese la faptul că

cererea anterioară a fost inclusă în cererea de brevet de invenţie.
(12) În condiţiile în care sunt îndeplinite cerinţele alin.(10), data de depozit este data la

care au fost înregistrate la OSIM toate indicaţiile de la alin.(1).
(13) Dacă partea lipsă a fost înregistrată în termenele de la alin.(7) sau alin.(8) şi OSIM

constată că aceasta nu face parte din cererea de brevet anterioară, a cărei prioritate este
revendicată, data de depozit va fi data la care a fost depusă partea lipsă şi notifică solicitan-
tului aceasta, cu indicarea motivelor.

(14) Dacă în termen de o lună de la data notificării privind atribuirea datei de depozit, în
condiţiile alin.(9) sau alin.(13), solicitantul comunică la OSIM că doreşte retragerea părţii
care a lipsit iniţial, data de depozit va fi data la care sunt îndeplinite cerinţele la care se face
referire la alin.(1).

(15) În cazul în care partea lipsă este cuprinsă într-o cerere anterioară, la care se face
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referire în indicaţiile de la alin.(1), în scopul acordării datei de depozit, solicitantul trebuie să
depună următoarele:

a) partea lipsă în limba română în termenul prevăzut la alin. (7);
b) o copie a cererii de brevet de invenţie anterioare, cu data de înregistrare a acesteia,

conţinând partea lipsă şi cu indicarea precisă a acesteia în termenul prevăzut la alin.(7).
(16) Cererea anterioară la care se face referire trebuie să fi fost înregistrată de către

solicitant, predecesorul sau succesorul său.
(17) Pentru a fi îndeplinite cerinţele de la alin.(3), solicitantul trebuie să depună:
a) o copie a cererii anterioare, în termen de 4 luni, de la data la care cel puţin o indicaţie

de la alin.(1) a fost înregistrată la OSIM, iar dacă cererea anterioară este într-o altă limbă, se
depune în acelaşi termen şi traducerea în limba română a cererii şi se plăteşte taxa aferentă;

b) o copie certificată a cererii anterioare într-un termen de 4 luni de la înregistrarea la
OSIM a cererii care conţine referirea la cererea anterioară.

(18) Copia cererii anterioare prevăzută la alin.(17) lit.a) trebuie să conţină: descriere,
revendicări şi dacă este cazul desene; în situaţia în care cererea anterioară nu conţine
revendicări şi desene, acestea trebuie depuse în termenul de la alin.(17) lit.a).

(19) Cererea de înregistrare a părţii lipsă, sau de retragere a părţii lipsă înregistrate, este
considerată a fi depusă, numai după plata taxei de depunere a părţii lipsă a descrierii
invenţiei în scopul stabilirii datei de depozit sau, după caz, a taxei de retragere a părţii lipsă
depuse.

(20) Data de depozit a unei cereri de brevet, rezultată în urma divizării unei cereri iniţiale,
este aceeaşi cu data de depozit a cererii iniţiale.

(21) În cazul în care se aplică prevederile art.65 alin.2 lit.b), noua cerere de brevet de
invenţie va avea aceeaşi dată de depozit cu cea a cererii iniţiale.

Regula 9 - Depozitul naţional reglementar
(1) Toate actele prevăzute la art.14 alin.1, depuse la OSIM, constituie depozitul naţional

reglementar.
(2) De la data de depozit, în cazul îndeplinirii prevederilor art.14 sau art.15 alin.8, depo-

zitul cererii produce efectele unui depozit naţional reglementar, prevăzut la art.4 din
Convenţia de la Paris.

(3) În cazul solicitanţilor străini care depun descrierile, revendicările şi desenele într-o
limbă străină, depozitul naţional reglementar produce efecte de la data de depozit, cu
condiţia ca, în termen de 2 luni de la această dată, să fie depusă în 3 exemplare şi traduce-
rea conformă în limba română a documentelor respective, care face parte din depozitul
naţional reglementar; în cazul nedepunerii traducerii sau neplăţii taxei de depunere a
acesteia, cererea se respinge, conform art.28 alin.2 lit.b).

(4) În cazul în care, sunt îndeplinite cerinţele de la art.14 alin.1, OSIM notifică
solicitantului, că depozitul cererii produce efectele unui depozit naţional reglementar.

(5) În cazul în care, la data de depozit nu au fost depuse şi revendicările şi, dacă este
cazul, desenele, conform art.15 alin.7, acestea pot fi înregistrate la OSIM într-un termen de
2 luni de la această dată, cu plata taxei legale, în care caz, depozitul cererii produce efectele
unui depozit naţional reglementar de la data de depozit.

(6) Dacă nu sunt depuse revendicările conform prevederilor art.15 alin.7, cererea este
declarată, conform art.28 alin.7 lit.f), ca fiind retrasă.

(7) În cazul în care, în descrierea invenţiei şi în revendicări, se fac referire la desene, dar
acestea nu au fost depuse la OSIM la data de depozit sau în termenul prevăzut în alin.(5),
nu se aplică prevederile art.28 alin.7, dacă solicitantul cere ca:

a) orice referire din descriere şi din revendicări, cu privire la desene să fie considerată ca
fiind eliminată, cu condiţia să înregistreze la OSIM, în termen de 2 luni de la notificare, dar



RO-BOPI   10/2003

152

nu mai mult de 4 luni de la data de depozit, descrierea şi revendicările modificate, în sensul
că au fost eliminate din cuprinsul acestora, referirile la desene, sau

b) OSIM să dea curs procedurii de examinare numai pentru acele părţi din descriere în
care nu se face referire la desene, caz în care, în aceleaşi termene prevăzute la lit.a),
solicitantul va depune la OSIM reformularea descrierii şi a revendicărilor.

(8) În situaţiile de la alin.(5) este menţinută data de depozit de la care se produc efectele
unui depozit naţional reglementar dacă sunt respectate prevederile alin.7.

(9) Prevederile de la alin. (3) - (7) nu se aplică cererilor de brevet de invenţie, care au
rezultat în urma divizării unei cereri care nu respectă principiul unităţii din art.19 alin.1.

(10) În toate cazurile în care OSIM constată neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la art.14
alin.1, notifică solicitantului despre aceasta şi Comisia de examinare preliminară ia o
hotărâre numai după expirarea termenului de comunicare la OSIM a opiniei acestuia.

(11) Prevederile de la alin. (1) şi (2) se aplică şi cererilor de brevet de invenţie, care au
rezultat în urma divizării unei cereri care nu respectă principiul unităţii prevăzut la art.19
alin.1.

Regula 10 - Revendicarea priorităţii
A.Prioritatea convenţională
(1) Cererea poate conţine o declaraţie prin care, conform art 22 alin.1, se revendică

prioritatea uneia sau mai multor cereri anterioare naţionale, regionale sau internaţionale,
înregistrate în, sau pentru orice ţară parte a Convenţiei de la Paris ori pentru orice membru
al Organizaţiei Mondiale a Comerţului care nu este parte a Convenţiei.

(2) Condiţiile pentru, şi efectele date de revendicarea unei priorităţi sunt cele prevăzute
de Convenţia de la Paris.

(3) Revendicarea unei priorităţi se face în cererea de brevet şi trebuie să indice:
(a) data la care a fost înregistrată cererea anterioară;
(b) numărul cererii anterioare;
(c) în cazul în care cererea anterioară este o cerere naţională, şi denumirea ţării parte la

Convenţia de la Paris, sau membru al Organizaţiei Mondiale a Comerţului care nu este parte
a Convenţiei în care cererea anterioară a fost depusă;

(d) în cazul în care cererea anterioară este o cerere regională, denumirea autorităţii care
acordă brevetul regional, în conformitate cu prevederile tratatului de brevet regional;

(e) când cererea anterioară este o cerere internaţională denumirea oficiului receptor la
care a fost înregistrată;

(4) În situaţia în care cererea anterioară este o cerere regională sau o cerere
internaţională, revendicarea priorităţii poate să indice şi una sau mai multe ţări parte la
Convenţia de la Paris pentru care cererea anterioară a fost înregistrată;

(5) În situaţia în care cererea anterioară este o cerere regională şi cel puţin una dintre
ţările parte a convenţiei de brevet regional nu este parte nici a Convenţiei de la Paris şi nici
membru al Organizaţiei Mondiale a Comerţului, revendicarea priorităţii trebuie să cuprindă
cel puţin o ţară parte a Convenţiei sau un membru al Organizaţiei pentru care cererea
anterioară a fost înregistrată.

(6) Atunci când într-o cerere este revendicată o prioritate a unei cereri anterioare în care
a fost recunoscută temporar o protecţie, ca urmare a expunerii invenţiei într-o expoziţie,
perioada de prioritate de 12 luni începe de la data expunerii.

(7) Taxa pentru invocarea unei priorităţi trebuie plătită :
(a) în termen de 4 luni de la data de depozit a cererii, dacă revendicarea priorităţii a fost

făcută la această dată;
(b) odată cu deschiderea fazei naţionale;
(8) Dacă în cerere sunt revendicate mai multe priorităţi, pentru fiecare dintre acestea, se
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va plăti taxa stabilită; neplata taxei în cuantumul şi în termenul prevăzute, conduce la
nerecunoaşterea priorităţii, conform art.22 alin.5.

(9) Într-o cerere de brevet de invenţie pot fi revendicate mai multe priorităţi ale unor
cereri anterioare provenind din ţări diferite, cu respectarea prevederilor art.20 alin.2.

(10) În situaţia în care unele caracteristici ale invenţiei pentru care prioritatea a fost
invocată nu figurează în nici o revendicare formulată în cererea anterioară, prioritatea poate
fi totuşi recunoscută dacă din ansamblul cererii anterioare rezultă evident aceste elemente.

(11) Dacă pentru o cerere de brevet de invenţie au fost revendicate mai multe priorităţi,
termenele de la care începe data de prioritate sunt calculate, ţinând cont de data de
prioritate cea mai veche conform art.20 alin.3.

(12) Dreptul de prioritate se poate baza şi pe un prim depozit al unei cereri de brevet
neunitare, fie că cererea a fost sau nu divizată în ţara de origine.

(13) Cererea de brevet rezultată în urma divizării unei cereri iniţiale beneficiază de
dreptul de prioritate al cererii din care a fost divizată.

(14) Când într-o cerere sunt revendicate una sau mai multe priorităţi, recunoaşterea se
face numai pentru acea parte din depozitul cererii ulterioare conţinute în depozitul primei sau
în cele ale primelor cereri, cu respectarea principiului unităţii cererii ulterioare.

(15) Nu este recunoscută revendicarea mai multor priorităţi în cascadă.
(16) Datele cuprinse în cerere potrivit alin.(3) pot fi corectate dacă:
a) o cerere semnată de solicitant sau de mandatarul autorizat prin care se solicită în mod

expres corectarea datelor, este depusă în termen de două luni de la expirarea termenului de
12 luni de la data priorităţii;

b) taxa de corectare a datelor referitoare la invocarea priorităţii este plătită în 4 luni de la
data depunerii cererii de brevet de invenţie.

(17) Într-o cerere de brevet de invenţie cu data de depozit cuprinsă în termenul de 12 luni
de la data la care ar fi putut fi revendicată prioritatea unei cereri anterioare, conform art.22
alin.2, poate fi revendicată această prioritate în termen de 2 luni de la expirarea termenului
de 12 luni calculat de la data de depozit a cererii cele mai vechi, a cărei prioritate a fost
revendicată.

(18) Prioritatea revendicată în condiţiile alin.(17) poate fi recunoscută, dacă:
a) o cerere semnată de solicitant sau de mandatarul autorizat, prin care se solicită expres

adăugarea revendicării priorităţii, este depusă în termenul de două luni de la expirarea
termenului de 12 luni;

b) odată cu revendicarea priorităţii, este plătită taxa pentru invocarea unei priorităţi după
data înregistrării cererii.

(19) Prioritatea poate fi recunoscută, conform art.20 alin.4, şi în cazul în care o cerere
ulterioară, în care se revendică sau ar fi putut fi revendicată prioritatea unei cereri anterioare,
are o dată de depozit care este cuprinsă într-un termen de două luni de la data expirării
termenului de prioritate, dacă:

a) există o cerere semnată de solicitant sau de mandatarul autorizat prin care se solicită
expres repunerea în dreptul de prioritate; atunci când la data de depozit nu s-a revendicat
prioritatea cererii anterioare, cererea va fi însoţită de revendicarea priorităţii;

b) cererea prevăzută la lit.a) este depusă în termen de două luni de la expirarea
termenului de prioritate;

c) cererea prevăzută la lit.a) prezintă motivele pentru neîncadrarea depunerii cererii în
termenul de prioritate şi o declaraţie sau o altă dovadă poate fi anexată pentru susţinerea
motivelor;

d) este plătită taxa de invocare a unei priorităţi când cererea este depusă după expirarea
termenului de prioritate, o dată cu depunerea cererii prevăzute la lit.a);
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e) OSIM constată, în urma analizei motivelor anexate la cerere, că prioritatea poate fi
recunoscută.

(20) Prevederile alin.(18) sau alin.(19) se aplică, dacă cererea prevăzută la alin.(18) lit.a)
sau alin.(19) lit.a) este înregistrată înainte ca solicitantul să ceară publicarea cererii, conform
art.23 alin.3, sau să ceară examinarea cererii de brevet şi luarea hotărârii în termen de 18
luni de la data de depozit, sau după ce aceste cereri au fost retrase de solicitant.

(21) Dacă nu sunt îndeplinite condiţiie alin.(19), OSIM hotărăşte nerecunoaşterea
priorităţii conform art.22 alin.5.

B. Prioritatea internă
(1) Dacă într-un termen de 12 luni de la data de depozit a unei cereri de brevet de

invenţie depuse la OSIM este depusă o cerere de brevet de invenţie ulterioară, de către
solicitantul cererii anterioare sau de către succesorul său în drepturi, atunci în cererea
ulterioară poate fi revendicat un drept de prioritate internă, pentru elementele comune ale
cererilor, cu condiţia ca cererea anterioară să nu fi servit ca bază pentru revendicarea unui
drept de prioritate.

(2) Dacă a fost revendicată o prioritate internă într-o cerere ulterioară, cererea anterioară
a cărei prioritate a fost revendicată este considerată ca fiind retrasă dacă nu s-a luat o
hotărâre.

(3) Prioritatea internă poate fi revendicată odată cu depunerea cererii ulterioare sau
într-un termen de două luni de la data depunerii acestei cereri.

(4) Prioritatea internă a unei cereri anterioare revendicată într-o cerere ulterioară nu va fi
recunoscută, dacă:

a) cel puţin una dintre cererile de brevet de invenţie a beneficiat de o prioritate
convenţională.

b) în cererea anterioară au fost revendicate priorităţi interne şi una dintre ele are dată
anterioară termenului de 12 luni calculat de la data de depozit a cererii ulterioare.

(5) Taxa pentru revendicarea priorităţii interne trebuie plătită în termen de 4 luni de la
data de depozit a cererii ulterioare.

SECŢIUNEA a 3-a - OBIECTUL INVENŢIEI
Regula 11 - Produs
(1) Produsul, prevăzut la art.7 alin.1 este obiect al unei invenţii, în măsura în care

constituie soluţia unei probleme tehnice.
(2) Produsele pot fi:
a) obiecte materiale, cu proprietăţi determinate, definite tehnic prin părţile lor cons-

tructive, cum ar fi subansambluri, organe sau elemente de legătură dintre acestea, prin for-
ma constructivă a lor sau a părţilor lor constitutive, prin materialele din care sunt realizate,
prin relaţiile constructive, de poziţie şi funcţionale dintre părţile constitutive, sau prin rolul
funcţional al acestora;

b) dispozitive, instalaţii, echipamente, maşini-unelte, aparate şi altele, care se referă la
mijloace de lucru pentru realizarea unui procedeu de obţinere sau de lucru, şi care sunt
definite tehnic conform lit.a);

c) circuite electrice, pneumatice sau hidraulice, definite tehnic, conform lit.a);
d) substanţe chimice, inclusiv produsele intermediare, definite prin elementele com-

ponente şi legăturile dintre ele, simbolizate prin formule chimice, semnificaţia radicalilor
substituenţi, structură moleculară, izomerie sterică, greutate moleculară sau prin alte
caracteristici care le individualizează sau le identifică;

e) mijloace sau agenţi, aşa cum sunt amestecurile fizice sau fizico-chimice definite prin
elementele componente, raportul cantitativ dintre acestea, structură, proprietăţi fizico-
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chimice sau alte proprietăţi care le individualizează şi care le fac aplicabile pentru rezolvarea
unei probleme tehnice;

(3) In situaţia în care produsul nu poate fi definit conform alin.(2) acesta poate fi definit
prin procedeul său de fabricaţie.

(4) Produsul ca obiect al unei invenţii biotehnologice este definit conform Regulii 57
alin.2.

Regula 12 - Procedeu
(1) Procedeul, prevăzut la art.7 alin.1 este obiect al unei invenţii, în măsura în care

constituie o soluţie a unei probleme tehnice.
(2) Procedeul, obiect al unei invenţii brevetabile, constă din activităţi tehnologice care

conduc la:
a) obţinerea, fabricaţia, modificarea sau utilizarea unui produs, sau la
b) rezultate de natură calitativă cum ar fi: măsurare, analiză, reglare, control, curăţare,

uscare, diagnosticare sau tratament medical şi altele, specifice metodelor.
(3) Procedeul este definit ca o succesiune logică de etape, faze sau paşi caracterizate

prin ordinea lor de desfăşurare, prin condiţii iniţiale, ca de exemplu, materia primă aleasă,
parametrii, prin condiţii tehnice de desfăşurare şi/sau mijloace tehnice utilizate, cum ar fi:
utilaje, instalaţii, dispozitive, aparatură, catalizatori şi prin produse sau rezultate finale.

(4) Procedeul ca obiect al unei invenţii biotehnologice este definit potrivit Regulii 57
alin.(3).

SECŢIUNEA a-4-a - DOCUMENTAŢIA DE BREVETARE
Regula 13 - Forma şi conţinutul cererii
A. Forma cererii
(1) Cererea în formă imprimată va conţine o listă indicând:
a) numărul total de pagini care constituie cererea de brevet de invenţie şi numărul de

pagini ale fiecărui document al acesteia: cerere, descriere, lista de secvenţe de nucleotide,
revendicări, desene şi rezumat;

b) denumirea altor documente anexate cererii şi numărul de pagini ale fiecărui document,
după cum urmează: o procură în original sau o copie a unei procuri generale, un act de
prioritate, o listă de secvenţe de nucleotide prezentată într-un format care poate fi citit cu
ajutorul unui calculator, un document referitor la plata taxelor, un act referitor la depozitul
microorganismului sau altui material biologic, documentul prin care solicitantul desemnează
inventatorii, documentul prin care solicitantul dovedeşte că este îndreptăţit la înregistrarea
cererii şi la acordarea brevetului de invenţie, un document din care reiese că a avut loc o
divulgare a invenţiei, în conformitate cu art.9 şi că solicită ca această divulgare să nu fie
luată în considerare la aprecierea noutăţii, precum şi autorizaţia privind transmiterea
dreptului de prioritate;

c) numărul figurii din desene, indicată de solicitant să însoţească rezumatul la publicare;
motivat, solicitantul poate cere să se publice două figuri, caz în care va indica numerele
acestora.

(2) Lista prevăzută la alin.(1) este completată de către solicitant, iar OSIM verifică şi
consemnează prezenţa documentelor declarate ca fiind depuse.

B.Conţinutul cererii
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 (1) Cererea de brevet de invenţie trebuie întocmită în 3 exemplare, pe un formular
prevăzut la pct.A alin.(1);

(2) Formularul se completează prin imprimare, dactilografiere sau de mână şi este
redactat în limba română.

(3) Cererea va cuprinde:
a) solicitarea explicită a acordării unui brevet de invenţie,
b) titlul invenţiei, într-o formulare clară şi concisă, a obiectului invenţiei,
c) toate indicaţiile necesare pentru stabilirea identităţii solicitantului;
d) dacă sunt mai mulţi solicitanţi, pentru fiecare dintre aceştia se vor aplica prevederile de

la alin.(4).
e) desemnarea inventatorului, dacă acesta este acelaşi cu solicitantul, cu indicarea

locului de muncă la data realizării invenţiei.
(4) Indicaţiile la care face referire alin.(3) lit.c) pot fi:
a) în cazul în care solicitantul este o persoană fizică, în cerere, se vor indica numele,

prenumele, adresa şi naţionalitatea, prin indicarea numelui statului al cărui cetăţean este;
b) în cazul în care solicitantul este o persoană juridică, în cerere se vor indica denumirea

oficială completă, adresa acesteia, precum şi alte date oficiale privind existenţa legală a per-
soanelor juridice.

(5) Dacă sunt mai mulţi solicitanţi, iar aceştia nu sunt reprezentaţi în faţa OSIM printr-un
mandatar autorizat, în cerere se va indica unul dintre solicitanţi, care este desemnat pentru
corespondenţă cu OSIM; în caz contrar, OSIM va purta corespondenţă cu primul solicitant
înscris în cerere.

(6) La cererea solicitantului, corespondenţa va fi expediată de OSIM la o altă adresă
indicată de către acesta.

(7) În conţinutul cererii, dacă este cazul, mai pot fi incluse:
a) date de identificare ale mandatarului autorizat, desemnat de către solicitant, constând

din nume şi adresă.
b) revendicarea unei priorităţi, conform Regulii 10,
c) o referire, în limba română, la o cerere de brevet anterioară înregistrată într-un stat

parte la Convenţia de la Paris sau la un membru al Organizaţiei Mondiale a Comerţului,
conform Regulii 8 alin.(3).

d) indicarea procedurilor pe care solicitantul doreşte să le urmeze cererea, dintre care, în
mod expres: publicarea cererii de brevet conform art.23 alin.3, întocmirea unui raport de
documentare, conform art.24, examinarea de fond conform art.25.

e) indicarea numărului şi a datei de depozit a cererii iniţiale din care cererea a rezultat
prin divizare.

(8) Adresele cerute, în conformitate cu alin.(4), alin.(5) şi alin.(7) lit.a), trebuie să satisfacă
cerinţele obişnuite pentru livrarea prin poştă; pentru a fi posibilă comunicarea rapidă, este
recomandabil să fie indicate şi numărul de telefon, fax, datele necesare altor tipuri de
comunicare.

(9) Cererea trebuie semnată de către solicitant sau de către mandatarul autorizat
desemnat de către acesta.

(10) Dacă cererea prevăzută la art.15 alin.1 lit.a) nu este semnată, un exemplar din
formularul cererii aflat la OSIM va fi returnat cu o notificare solicitantului sau, după caz,
mandatarului autorizat pentru ca acesta, în termen de 2 luni de la data de depozit, să
înregistreze la OSIM, exemplarul de cerere semnat; în caz contrar, cererea nu va fi tratată
ca o cerere de brevet de invenţie şi se aplică prevederile Regulii 8 alin.(6).

Regula 14 - Descrierea invenţiei
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(1) Descrierea invenţiei trebuie să conţină, în mod succesiv, în ordinea de mai jos,
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;
 b) precizarea domeniului tehnic, în care poate fi aplicată invenţia, fără să divulge soluţia;

c) prezentarea stadiului tehnicii, considerat a fi util pentru înţelegerea, cercetarea docu-
mentară şi examinarea invenţiei revendicate, cu indicarea documentelor care îl fundamen-
tează; se prezintă cel puţin o soluţie considerată cea mai apropiată de invenţia revendicată;
la depunerea cererii, stadiul tehnicii este cel cunoscut solicitantului; 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 o rezolvă invenţia;
e) expunerea invenţiei, aşa cum aceasta este revendicată, astfel încât problema tehnică

şi soluţia acesteia să poată fi înţelese de o persoană de specialitate; în cazul în care des-
crierea cuprinde un grup de invenţii, care respectă condiţia de unitate a invenţiei, expunerea
fiecărei invenţii din grup se efectuează în mod distinct;

f) indicarea, dacă aceasta nu rezultă în mod evident din prezentarea conform lit.e) sau
din natura invenţiei, a modului în care invenţia poate fi exploatată industrial;

g) prezentarea avantajelor invenţiei revendicate, în raport cu stadiul tehnicii;
h) prezentarea, pe scurt, a fiecărei figuri din desenele explicative, dacă acestea există;
i) prezentarea detaliată a obiectului invenţiei, utilizându-se dacă acestea există, figuri sau

desene, într-un mod suficient de clar, complet şi corect din punct de vedere ştiinţific şi tehnic,
astfel încât o persoană de specialitate să poată realiza invenţia; prezentarea trebuie
susţinută de exemple concrete de realizare; în cazul unor variante de realizare, se prezintă
cel puţin un exemplu de realizare pentru fiecare variantă.

(2) În descriere pot fi prezentate modele şi formule chimice, fizice sau matematice,
algoritmi, linii de programe, subrutine sau programe de calculator, tabele, fără ca
prezentarea obiectului invenţiei, în exemplul de realizare, să se bazeze exclusiv pe acestea.

(3) Problema tehnică constă în formularea obiectivului prin a cărui soluţionare se obţine
un succes în domeniul tehnic de aplicare a invenţiei; soluţia tehnică constă în prezentarea
mijloacelor tehnice, pentru rezolvarea problemei tehnice.

Regula 15 - Descrierea invenţiei din domeniul programelor de calculator
(1) Descrierea invenţiei trebuie redactată în termeni tehnici din limba română; în cazul în

care în limba română nu există termeni echivalenţi pot fi utilizaţi termeni tehnici, uzuali într-o
limbă străină, în special, din domeniul prelucrării datelor.

(2) Descrierea poate fi însoţită de diagrame care prezintă etapele sau paşii operaţionali ai
procesării datelor; poate fi inclusă organigrama programului care arată toate stările posibile
din desfăşurarea programului.

(3) În descriere se admit fragmente dintr-un program pentru unităţile de procesare a
datelor, într-un limbaj de programare uzual.

Regula 16 - Revendicări
(1) Revendicările trebuie să definească obiectul protecţiei solicitate prin caracteristicile

tehnice ale invenţiei.
(2) Revendicările trebuie să fie clare şi concise atât individual cât şi în ansamblul lor şi să

se bazeze pe descriere.
(3) Revendicările se redactează în două părţi sau, după caz, într-o singură parte.
(4) Revendicările în două părţi trebuie să conţină:
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a) un preambul indicând obiectul invenţiei şi caracteristicile tehnice care sunt necesare
pentru definirea elementelor revendicate şi care, în combinaţie, 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 obiectul protecţiei solicitate,

(5) Revendicările redactate într-o singură parte conţin o prezentare a unei combinaţii de
mai multe caracteristici tehnice sau a unei singure caracteristici tehnice, care defineşte
obiectul pentru care se solicită protecţia.

(6) Caracteristicile tehnice din revendicări trebuie să aibă aceeaşi denumire şi aceleaşi
semne de referinţă din descriere şi din desene.

(7) Revendicările se redactează într-o singură frază; în cuprinsul frazei, caracteristicile
tehnice pot fi prezentate ca text cursiv sau ca enumerări, pentru fiecare caracteristică sau
grup de caracteristici; în acest ultim caz, fiecare punct al enumerării este notat prin semne
de subdivizare.

(8) Dacă cererea de brevet de invenţie conţine desene explicative caracteristicile tehnice
menţionate în revendicări trebuie, în măsura în care acest lucru uşurează înţelegerea
revendicării, să fie urmate de semne de referinţă ale acestor caracteristici, indicate între
paranteze; semnele de referinţă nu trebuie să fie interpretate ca o limitare a revendicării.

(9) Revendicările nu conţin desene ori grafice, linii de program, subrutine, sau programe
de calculator, dar pot conţine formule chimice sau matematice ori tabele care sunt esenţiale
pentru definirea obiectului protecţiei solicitate.

(10) Revendicările nu conţin trimiteri ca, de exemplu "aşa cum este prezentat în .... din
descriere" sau "aşa cum este ilustrat în fig..."; totuşi, în cazurile în care este absolut nece-
sar, revendicarea poate face trimitere, în ceea ce priveşte caracteristicile tehnice ale inven-
ţiei, la descriere sau desene.

(11) O cerere de brevet de invenţie conţine una sau mai multe revendicări independente,
în funcţie de caracteristicile tehnice esenţiale ale invenţiei; o astfel de revendicare poate fi
urmată de una sau mai multe revendicări dependente.

(12) O revendicare independentă trebuie să precizeze în mod clar toate caracteristicile
esenţiale necesare pentru definirea invenţiei.

(13) Revendicarea dependentă conţine în mod implicit toate caracteristicile revendicării
independente căreia i se subordonează şi, după caz:

a) dezvoltă sau explicitează caracteristicile tehnice care au fost deja enunţate în
revendicarea independentă; sau

b) se referă la exemple particulare de realizare a invenţiei; sau
c) conţine şi alte caracteristici tehnice, decât cele din revendicarea independentă căreia

i se subordonează.
(14) Într-o cerere de brevet pot fi admise revendicări dependente care se referă la alte

revendicări dependente, primele fiind numite revendicări cu dependenţă multiplă.
(15) Revendicarea dependentă trebuie să cuprindă o trimitere la revendicarea căreia i se

subordonează, fără ca la începutul acesteia să se facă o referire la stadiul tehnicii.
(16) Revendicările dependente care se referă la una sau la mai multe revendicări

anterioare trebuie să fie grupate şi plasate după acestea în cel mai potrivit mod.
(17) Cererea care se referă la un grup de invenţii care formează un singur concept

inventiv general trebuie să conţină cel puţin o revendicare independentă pentru fiecare
invenţie.

(18) O cerere de brevet de invenţie poate să conţină două sau mai multe revendicări
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independente de aceeaşi categorie numai dacă invenţia revendicată se referă, în special, la:
a) mai multe produse interdependente; sau,
b) diferite utilizări ale unui produs sau ale unui aparat; sau,
c) soluţii alternative pentru o anumită problemă când acestea nu pot fi cuprinse într-o

singură revendicare.
(19) In cazul invenţiilor din domeniul programelor de calculator:
a) revendicările de produs sunt admisibile dacă noile caracteristici pot fi realizate cu

ajutorul unui program de calculator într-un sistem care cuprinde mijloace adaptate să
realizeze un procedeu echivalent;

b) revendicările de procedeu sunt admisibile dacă procedeul poate fi realizat într-un
sistem sau dacă programul care determină realizarea procedeului este rulat într-un sistem.
 

Regula 17 - Desene
 1) Desenele sunt necesare în măsura în care contribuie la înţelegerea invenţiei şi a
elementelor ei de noutate.

(2) Desenele trebuie să conţină semne de referinţă cifre şi/sau litere care să indice
elementele componente, corespunzătoare prezentării lor în exemplul de realizare din
descriere.

(3) O filă de desene poate să includă mai multe figuri.
 (4) Fila de desene este de format A4 sau, în cazuri excepţionale, A3 şi va putea fi din
calc, carton alb sau alt suport, cu condiţia ca desenul să aibă contrastul necesar pentru
reproducerea prin metode electrostatice; filele nu vor avea chenar sau alte linii care să
delimiteze desenele; marginile minime libere ale filelor trebuie să fie pe fiecare latură de 2,5
cm.

(5) Schemele şi diagramele se consideră desene; tabelele nu se consideră desene.
(6) Desenele nu conţin texte, cu excepţia unui cuvânt sau a unor cuvinte izolate, strict

necesare, cum sunt "apă", "abur", "deschis", "închis", iar pentru schemele şi diagramele ce
ilustrează etapele unui procedeu, câteva cuvinte-cheie, absolut necesare înţelegerii
acestora; fiecare cuvânt folosit trebuie aşezat în desen în aşa fel încât să permită înlocuirea
lui fără să acopere nici o linie a desenelor.

(7) Toate semnele de referinţă care apar în desene trebuie să fie menţionate în descriere
şi invers.
 

Regula 18 - Rezumat
(1) Rezumatul indică titlul invenţiei şi conţine o prezentare pe scurt a descrierii,

revendicărilor şi desenelor.
(2) Rezumatul trebuie să indice domeniul tehnic căruia îi aparţine invenţia sau grupul de

invenţii.
(3) Rezumatul trebuie să fie astfel redactat încât să se înţeleagă clar problema tehnică şi

esenţa soluţiei date de invenţia revendicată.
(4) Rezumatul va conţine, după caz, formula chimică ce caracterizează invenţia.
(5) Dacă cererea de brevet de invenţie conţine desene, solicitantul va indica figura din

desene sau, în mod excepţional, figurile pe care le propune spre publicare împreună cu
rezumatul.

(6) OSIM poate hotărî publicarea unei alte figuri sau a unor alte figuri din cererea de
brevet de invenţie, în cazul în care consideră că aceasta sau acestea caracterizează mai
bine invenţia; fiecare dintre caracteristicile principale menţionate în rezumat şi ilustrate prin
desen vor fi urmate de un semn de referinţă pus între paranteze.

(7) Rezumatul are în exclusivitate rolul de a servi ca mijloc de selecţie a informaţiilor
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tehnice pentru specialişti, în scopul luării unei decizii privind necesitatea consultării descrierii
invenţiei şi desenelor publicate; rezumatul invenţiei nu poate fi luat în considerare pentru
aprecierea întinderii protecţiei şi pentru aplicarea art.8 alin.3.

(8) Rezumatul va conţine de preferinţă, nu mai mult de 150 de cuvinte.

Regula 19 - Condiţii materiale privind cererea de brevet de invenţie
(1) Cererea, descrierea, revendicările şi desenele se întocmesc pe file separate de

format A4 şi se depun la OSIM în 3 exemplare; solicitantul va indica exemplarul original.
(2) Toate filele cererii de brevet de invenţie trebuie să fie întocmite pe o singură faţă a filei

şi în aşa fel, încât să poată fi separate în vederea reproducerii lor.
(3) Toate filele se numerotează cu cifre arabe în ordine crescătoare.
(4) Descrierea şi revendicările vor fi tehnoredactate sau dactilografiate la 1,5,2 rânduri;

marginile libere ale fiecărei file trebuie să fie pe fiecare latură de 2,5 cm.
(5) Pe filele cererii de brevet de invenţie nu se admit, ştersături, corecturi, cuvinte scrise

deasupra sau rânduri intercalate; dacă, totuşi, acestea există, solicitantul va semna în
dreptul modificării făcute, pe exemplarul original.

(6) Fiecare pagină a descrierii, revendicărilor şi desenelor din exemplarul original, va fi
semnată de solicitant.

(7) Este indicat să se folosească termeni, semne şi simboluri tehnice care sunt, în
general, acceptate în domeniul respectiv.

(8) Unităţile de măsură pentru mărimi fizice, greutăţi, temperaturi, densităţi şi altele
trebuie să fie exprimate, de preferinţă, în sistemul internaţional.

(9) Pentru indicaţiile privind căldura, energia, lumina, sunetul şi magnetismul, precum şi
pentru formulele matematice şi unităţile electrice, trebuie să se respecte normele din
practica internaţională; pentru formulele chimice, trebuie să se folosească simboluri, greutăţi
atomice şi formule moleculare de uz general.
 (10) Terminologia şi semnele de referinţă din descriere, revendicări şi desene trebuie să
fie folosite uniform pe tot cuprinsul acestora.

(11) Nu pot face parte din depozitul unei cereri de brevet de invenţie şi se restituie
solicitantului următoarele: produsul realizat conform invenţiei, machetele, proiectele de
execuţie privind invenţia şi altele asemenea.

Regula 20 - Alte documente ale cererii de brevet de invenţie
A.Procura
(1) Desemnarea mandatarului autorizat se face printr-o procură care poartă numele şi

semnătura persoanei reprezentate.
(2) Dacă procura nu este depusă la data de depozit sau la data deschiderii fazei

naţionale, aceasta poate fi înregistrată în termen de 2 luni de la data la care OSIM notifică
solicitantului cu privire la remedierea lipsei acesteia sau în termen de 4 luni de la data de
depozit ori de la cea la care a fost deschisă faza naţională, care dintre date expiră cel mai
târziu.

(3) În cazul în care solicitantul nu are domiciliul sau sediul pe teritoriul României şi nu a
fost îndeplinită prevederea alin.(2), cererea de brevet de invenţie se respinge.

(4) În cazul în care persoana menţionată în Regula 53 alin.(1) are domiciliul sau sediul pe
teritoriul României şi nu a fost îndeplinită prevederea alin.(2), OSIM nu înscrie în registre
mandatarul autorizat.

(5) Este suficient să fie înregistrată la OSIM o singură procură care cuprinde procedurile
pentru care se solicită reprezentarea, chiar dacă se referă la mai multe cereri de brevet de
invenţie sau la mai multe brevete de invenţie ale aceluiaşi solicitant, cesionar sau titular ori
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privind o altă persoană interesată, cu condiţia ca:
a) toate cererile de brevet de invenţie sau brevetele de invenţie să fie identificabile în

cuprinsul procurii;
b) să se facă menţiunea în procură că reprezentarea are loc pentru toate cererile de

brevet existente şi, după caz, cu specificarea acelora pentru care nu se face reprezentarea;
c) pentru fiecare cerere de brevet de invenţie şi brevet de invenţie se va înregistra la

OSIM o copie a procurii cu numărul acesteia şi semnătura mandatarului.
(6) Dacă procura nu este redactată în limba română, aceasta va fi însoţită de o traducere

conformă.

B. Actul de prioritate
(1) Când într-o cerere este revendicată o prioritate, conform art.20, o copie a cererii

anterioare certificată de autoritatea la care aceasta a fost înregistrată va fi depusă de către
solicitant la OSIM în termen de 16 luni de la data de prioritate revendicată.

(2) Când într-o cerere internaţională este revendicată prioritatea unei cereri anterioare şi
faza naţională a fost deschisă, conform Regulii 22 alin.(3) sau (4), iar documentul de
prioritate nu a fost depus la Biroul Internaţional în termenul prevăzut de Regula 17 din
Regulamentul de aplicare a Tratatului de cooperare în domeniul brevetelor, acesta poate fi
depus, în vederea recunoaşterii priorităţii revendicate, la OSIM:

a) în termen de 4 luni de la data de deschidere a fazei naţionale, dacă se aplică
prevederile Regulii 22 alin.(3) sau

b) în termen de două luni de la data de deschidere a fazei naţionale, dacă se aplică
prevederile Regulii 22 alin.(4).

(3) În cazul cererilor internaţionale, o copie de pe documentul de prioritate este solicitată
de către OSIM de la Biroul Internaţional.

(4) Prevederile alin.(3) se consideră a fi îndeplinite şi în condiţiile în care OSIM, pentru
cererea internaţională în care sunt revendicate una sau mai multe priorităţi ale uneia sau mai
multor cereri anterioare, a avut calitatea de oficiu receptor şi a primit, în termenul stabilit de
către Regulamentul de aplicare a Tratatului de cooperare în domeniul brevetelor, actul de
prioritate.

(5) La cererea solicitantului, OSIM poate obţine actul de prioritate în formă electronică
dintr-o bibliotecă digitală a unui stat parte la Convenţia de la Paris sau unui membru al
Organizaţiei Mondiale a Comerţului, care nu este parte la convenţie, cu plata unei taxe
suplimentare pentru fiecare document, într-un cuantum egal cu cel al invocării unei priorităţi,
odată cu înregistrarea unei cereri de brevet de invenţie; o astfel de cerere va fi înregistrată
la OSIM cu respectarea prevederilor Regulii 5 şi în termenele care nu afectează termenul
prevăzut la alin.(1).

(6) Pentru o cerere internaţională pentru care a fost deschisă faza naţională şi OSIM a
avut calitatea de oficiu receptor va fi recunoscută revendicarea unei priorităţi a unei cereri
anterioare înregistrate pe cale naţională la OSIM sau dacă actul de prioritate este accesibil şi
poate fi obţinut în formă electronică dintr-o bibliotecă digitală.

(7) Dacă în urma notificării, solicitantul cererii internaţionale comunică la OSIM toate
datele privind revendicarea priorităţii unei cereri anterioare, precum şi documentul de
prioritate, revendicarea priorităţii în cererea internaţională va fi luată în considerare de către
OSIM, în vederea recunoaşterii acesteia.

(8) Nedepunerea actului de prioritate în termenul prevăzut la alin.(1), neînregistrarea unei
cereri la OSIM, conform prevederilor alin.(5) sau neplata taxei pentru revendicarea unei
priorităţi în termenul stabilit pentru cererile de brevet de invenţie înregistrate pe cale



RO-BOPI   10/2003

162

naţională conduce la nerecunoaşterea priorităţii, conform art.20 alin.7, printr-o hotărâre luată
de către OSIM, în termen de 6 luni de la data de depozit sau de la data deschiderii fazei
naţionale.

(9) Prevederile art.22 alin.1 se aplică mutatis mutandis şi în cazul cererilor internaţionale
prevăzute la alin.(2).

(10) Revendicarea expunerii invenţiei într-o expoziţie, conform art.21, se face într-o
cerere de brevet de invenţie înregistrată într-un termen de 6 luni de la data introducerii
obiectului invenţiei în expoziţie.

(11) Actul de prioritate, depus în condiţiile art.22 alin.3, trebuie să conţină:
a) o copie certificată de administraţia la care s-a constituit depozitul cererii anterioare a

certificatului de garanţie, din care să rezulte cel puţin data şi numărul depozitului şi statul sau
organizaţia interguvernamentală căruia îi aparţine administraţia;

b) o copie a cererii anterioare a cărei prioritate este revendicată, certificată de către
administraţia care a înregistrat cererea.

(12) Actul de prioritate poate confirma depozitul cererii anterioare de brevet de invenţie
sau cel al primei cereri de protecţie a unui model de utilitate ori de înregistrare a unui
certificat de utilitate.

(13) OSIM poate cere solicitantului, printr-o notificare, o traducere conformă în limba
română a actului de prioritate, în vederea recunoaşterii priorităţii revendicate.

(14) Atunci când se revendică una sau mai multe priorităţi şi OSIM solicită printr-o
notificare, traducerea actului de prioritate, solicitantul sau succesorul său în drepturi va
indica şi pasajele din descriere, revendicări şi, dacă este cazul, desenul sau desenele care
corespund fiecărui act de prioritate; nedepunerea la OSIM a traducerii actului de prioritate în
termenul acordat, care nu poate depăşi două luni de la data notificării, conduce la
nerecunoaşterea priorităţii revendicate.

C - Autorizaţia privind transmiterea drepturilor de prioritate
(1) Autorizaţia la care se face referire în art.20 alin.5 se depune la OSIM de către

cesionarul dreptului de prioritate şi va menţiona dreptul acestuia de a revendica prioritatea
primului depozit.

(2) În intervalul de prioritate sunt posibile cesiuni succesive ale dreptului de prioritate,
care trebuie înregistrate la OSIM.

(3) Termenul de înregistrare la OSIM a autorizaţiei în cazurile revendicării priorităţii
prevăzute la art.20 alin.1 şi 4 şi art.21 alin.1 este de maximum 17 luni de la data priorităţii; în
caz contrar, conform art.20 alin.7, OSIM hotărăşte nerecunoaşterea priorităţii revendicate.

(4) În cazul în care se aplică prevederile Regulii 22 alin.(14), autorizaţia se înregistrează
la OSIM în termen de 3 luni de la data deschiderii fazei naţionale; în caz contrar, conform
art.22 alin.5, OSIM hotărăşte nerecunoaşterea priorităţii revendicate în termen de 6 luni de la
data deschiderii fazei naţionale.

D. Actul de certificare a depunerii materialului biologic la o autoritate de depozit
internaţională

(1) Dacă o cerere de brevet se referă la un material biologic şi, în particular, la un
microorganism la care publicul nu a avut acces, în conformitate cu art.18 alin.3 şi cu Regula
61 alin.(1), este necesară depunerea la OSIM a unui act care să certifice existenţa unui
depozit al materialului biologic, respectiv a microorganismului, la o autoritate de depozit
internaţională.

(2) Actul prevăzut la alin.(1) trebuie să conţină:
a) denumirea materialului biologic;
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b) denumirea şi adresa autorităţii de depozit la care depozitul de material biologic a fost
depus;

c) numărul de ordine atribuit depozitului de această autoritate de depozit;
d) data de depozit a materialului biologic, respective, anul, luna, ziua depunerii la

această autoritate de depozit;
(3) Din actul la care se face referire la alin.(1) şi (2) trebuie să rezulte că materialul

biologic a fost depus la autoritatea de depozit internaţională la o dată anterioară datei de
depozit sau a datei priorităţii recunoscute a cererii de brevet de invenţie la OSIM.

(4) Actul de certificare a depunerii materialului biologic trebuie depus la OSIM în
termenele prevăzute la Regula 61 alin.(3); în caz contrar, dacă cererea de brevet se referă la
un microorganism aceasta se respinge, iar dacă cererea de brevet se referă la un alt
material biologic decât un microorganism, cererea de brevet se examinează pe baza
documentelor existente.

E - Desemnarea inventatorilor
(1) Desemnarea trebuie să stabilească numele, prenumele şi adresa completă a

inventatorului; în cazul în care solicitantul este o altă persoană decât inventatorul, aceste
date trebuie să fie identice cu cele care sunt conţinute în documentul prin care solicitantul
dovedeşte că este îndreptăţit la înregistrarea cererii şi la acordarea brevetului, sau să se
facă dovada că este aceeaşi persoană.

(2) OSIM nu verifică exactitatea desemnării inventatorului.
(3) Dacă solicitantul nu are şi calitatea de inventator sau nu este singurul inventator,

OSIM publică datele cu privire la inventatorul desemnat în declaraţie, împreună cu alte date
prevăzute la Regula 27 pentru publicarea cererii de brevet de invenţie conform art.23.

(4) Solicitantul şi inventatorul nu pot invoca omisiunea unei notificări privind alin.(3), cu
referire la erorile conţinute în documentul în care este desemnat inventatorul.

(5) Inventatorul desemnat trebuie menţionat în publicarea cererii de brevet de invenţie şi
în cea a fasciculului de brevet de invenţie acordat, în afara cazului în care el renunţă în scris
la dreptul său de a se face această menţiune, conform art.36 alin.3 ; în acest ultim caz
inventatorul trebuie să înregistreze la OSIM o declaraţie cel mai târziu cu o lună înainte de
data publicării cererii.

(6) Prevederile alin.(5) se aplică mutatis mutandis şi când o persoană înregistrează la
OSIM o hotărâre definitivă şi irevocabilă prin care se stabileşte, conform art.62, că
solicitantul sau titularul unui brevet de invenţie a cerut s-o desemneze pe aceasta ca
inventator.

(7) În cazul în care desemnarea menţionată la alin.(1) conţine erori, rectificarea acestora
se face la cerere, motivat şi, după caz, cu consimţământul persoanei desemnate.

(8) Dacă cererea de rectificare a datelor privind desemnarea inventatorului este
înregistrată de un terţ, este necesar şi consimţământul solicitantului sau titularului de brevet.

(9) În cazul în care denumirea incorectă a inventatorului este înregistrată în Registrul
naţional al cererilor de brevet depuse şi, după caz, s-a publicat în BOPI, rectificarea sau
anularea acesteia se va înregistra în registru şi, după caz, se va publica în BOPI.

(10) În cazul în care, în baza art.36 alin.3, numele inventatorului nu se publică, precum şi
în cazul înregistrării unei cereri de rectificare sau de anulare a menţiunii privind desemnarea
inventatorului, solicitantul sau, după caz, titularul brevetului de invenţie datorează OSIM taxa
de nepublicare a numelui inventatorului, respectiv o taxă al cărei cuantum este egal cu cel al
taxei de modificare.

(11) Dacă inventatorii nu au fost declaraţi, solicitantul este obligat să-i declare în termenul
prevăzut de art.28 alin.7 lit.a); în cazul cererilor de brevet de invenţie care se încadrează în
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prevederile art.42 alin.2, declararea inventatorilor se va face până la declasificarea
informaţiilor în vederea publicării sau până la luarea unei hotărâri cu privire la cererea de
brevet de către OSIM, conform art.23 alin.5 sau respectiv alin.4.

(12) În cazul în care solicitantul nu răspunde la notificarea OSIM privind declararea
inventatorilor în termenele prevăzute mai sus, cererea de brevet de invenţie este declarată
ca fiind considerată retrasă.

(13) În cazul în care solicitantul cere modificarea colectivului de inventatori, acesta
trebuie să depună la OSIM o declaraţie autentificată, din care să rezulte că persoanele iniţial
menţionate în cerere ca inventatori sunt de acord cu:

a) excluderea unuia sau a mai multora dintre ei şi ordinea în care inventatorii rămaşi
urmează să fie înscrişi şi publicaţi;

b) includerea altor persoane, ordinea în care inventatorii urmează să fie înscrişi şi
publicaţi, dovada acceptului inventatorilor incluşi, cât şi acordul lor pentru transmiterea
drepturilor către solicitant.

(14) În situaţiile prevăzute la alin.(13), se dă curs solicitării numai dacă sunt achitate
taxele legale pentru modificarea colectivului de inventatori şi pentru transmiterea de drepturi.

(15) Depunerea declaraţiei la OSIM conform alin.(13) poate fi făcută cel mai târziu până
la luarea hotărârii de acordare a brevetului de invenţie; în caz contrar, OSIM nu ia în
considerare cererea solicitantului de modificare a colectivului de inventatori.

F . Actul de transmitere a dreptului la acordarea brevetului de invenţie
 (1) Dacă inventatorul ori inventatorii au cedat dreptul la brevet de invenţie unei persoane
fizice sau juridice, înainte de depunerea cererii de brevet de invenţie, solicitantul va depune
la OSIM actul din care rezultă această transmitere, pentru a face dovada că este persoana
îndreptăţită la acordarea brevetului, conform art.14 alin.4.

(2) Actul se va înregistra la OSIM în original sau în copie autentificată, până la luarea unei
hotărâri cu privire la cererea de brevet de invenţie.

(3) În cazul în care din documentaţia cererii de brevet de invenţie nu rezultă că solicitantul
este îndreptăţit la acordarea brevetului de invenţie, OSIM va notifica şi îi va cere acestuia
actul în temeiul căruia are dreptul la brevet.

(4) Dacă solicitantul nu a depus actul prevăzut la alin.(2) până la luarea unei hotărâri cu
privire la cererea de brevet de invenţie, OSIM va notifica, acordând un termen de 6 luni
pentru a-l depune; nedepunerea actului conduce la respingerea cererii de brevet de invenţie
conform art.28 alin.2 lit.g).

(5) Dacă dreptul la acordarea brevetului de invenţie s-a transmis după data de depozit,
actul de transmitere trebuie depus, în original sau în copie autentificată şi taxa aferentă va fi
plătită, până la luarea unei hotărâri de către OSIM; în caz contrar, brevetul de invenţie se
acordă pe numele solicitantului.

G.Declaraţie privind divulgarea neopozabilă
(1) În aplicarea art.9, divulgarea invenţiei poate rezulta direct sau indirect , de la

inventator, solicitant sau persoana îndreptăţită la acordarea brevetului şi trebuie să fi
intervenit în intervalul de 6 luni înaintea datei de depozit.

(2) Persoana prevăzută la alin.(1) poate produce divulgarea invenţiei direct şi ca urmare
a faptului că a expus invenţia într-o expoziţie internaţională oficială sau oficial recunoscută,
organizată în statele părţi sau de către membrii tratatelor şi convenţiilor internaţionale la care
România este parte.

(3) Constituie abuz evident împotriva persoanelor de la alin.(1) divulgarea invenţiei de
către un terţ:

a) care a sustras invenţia de la inventator sau de la succesorul său în drepturi;sau
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b) căruia inventatorul i-a comunicat-o, sub condiţia ca acesta să nu o facă publică.
(4) Abuzul, săvârşit conform alin.(3), trebuie să fie evident, şi acesta poate fi produs fie în

privinţa solicitantului cererii de brevet de invenţie, fie în privinţa inventatorului.
(5) Abuzul, în înţelesul alin.(4), poate fi invocat de solicitant, chiar dacă abuzul nu s-a

produs cu privire la acesta, ci s-a produs în raport cu inventatorul care a cedat drepturile sale
asupra invenţiei sau în raport cu primul solicitant care a cedat drepturile.

(6) Declaraţia privind divulgarea invenţiei într-un document care, în înţelesul art.9, nu
trebuie luat în considerare la aprecierea condiţiei de noutate se face de către solicitantul
cererii, într-un termen de maximum 4 luni de la data de depozit sau de la data deschiderii
fazei naţionale; în cazul cererii internaţionale va fi luată în considerare declaraţia anexată
acesteia.

(7) Aplicarea dispoziţiilor art.9 lit.b), se poate face numai dacă solicitantul cererii de
brevet de invenţie declară, la înregistrarea acesteia, că invenţia a fost expusă într-o expoziţie
internaţională oficială sau oficial recunoscută, organizată în conformitate cu prevederile
Convenţiei expoziţiilor internaţionale, semnată la Paris la 22 noiembrie 1928 şi revizuită la 30
noiembrie 1972 şi depune, în termen de 4 luni de la data de depozit, certificatul de garanţie
care trebuie să cuprindă:

a) denumirea şi sediul administraţiei responsabile pentru protecţia proprietăţii industriale
la expoziţia în care a fost expusă invenţia,

b) denumirea expoziţiei, sediul unde s-a desfăşurat şi data deschideii acesteia,
c) numele, denumirea, adresa sau sediul persoanei fizice sau juridice care a depus

obiectul invenţiei la administraţia expoziţiei şi care îl expune,
d) constatarea că invenţia a fost în fapt expusă în expoziţie,
e) data la care a fost făcută expunerea publică a invenţiei,
f) numărul şi data eliberării certificatului de garanţie,
g) o copie a descrierii obiectului expus redactată în limba română, certificată de către

administraţia prevăzută la lit.a), din care să rezulte că obiectul expus este identic cu cel
descris,

(8) In situaţia prevăzută la alin.(7) lit.e), atunci când prima divulgare a invenţiei nu
coincide cu data deschiderii expoziţiei, se ia în considerare data când a avut loc prima
divulgare,

(9) Certificatul poate fi însoţit de un document privind identificarea inventatorului
autentificat de administraţia prevăzută la alin.(7) lit.a).

(10) În cazul în care certificatul prevăzut la alin.(7) nu este depus în limba română, în
urma notificării OSIM, solicitantul va depune o traducere conformă a acestuia, în vederea
stabilirii conţinutului invenţiei divulgate.

(11) Nerespectarea prevederilor de la alin.(1), (6) şi, după caz, (7) conduce la
neaplicarea prevederilor art.9.

SECŢIUNEA 5 - CERERI INTERNAŢIONALE DEPUSE LA OSIM
Regula 21- Primirea şi prelucrarea cererilor internaţionale.
(1) OSIM este oficiu receptor pentru cererile internaţionale ale solicitanţilor români,

persoane fizice sau juridice, ale solicitanţilor rezidenţi în România sau ale celor care au
întreprinderi industriale sau comerciale, reale şi serioase în România, astfel cum este
prevăzut la art.3 din Convenţia de la Paris.

(2) Dacă o cerere internaţională este depusă de mai mulţi solicitanţi, dintre care cel puţin
unul îndeplineşte cerinţele de la alin.(1), cererea este înregistrată.

(3) În calitate de oficiu receptor, OSIM primeşte, verifică şi transmite la Biroul
Internaţional cererile internaţionale conform Tratatului de cooperare în domeniul brevetelor
şi Regulamentului de aplicare a acestuia.

(4) Cererea internaţională se întocmeşte de solicitant, în 3 exemplare, şi va respecta
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condiţiile prevăzute de Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor şi Regulamentul de
aplicare a acestuia, formularul cererii fiind cel elaborat de Biroul Internaţional.

(5) Descrierea, revendicările şi rezumatul vor fi redactate într-una din limbile română,
franceză, engleză, germană sau rusă, la alegerea solicitantului.

(6) În cazul în care descrierea, revendicările şi rezumatul sunt redactate în limba română,
solicitantul va folosi un formular de cerere internaţională într-una din celelalte limbi indicate
în alin.(5).

(7) Solicitantul poate alege ca Autoritate de Documentare Internaţională unul dintre
oficiile desemnate în conformitate cu prevederile art.16 din Tratatul de cooperare în
domeniul brevetelor.

(8) Dacă descrierea, revendicările şi desenele au fost depuse într-o altă limbă decât una
din limbile acceptate de către Autoritatea de Documentare Internaţională, care a fost aleasă
de către solicitant, acesta trebuie să depună, în termen de o lună de la data de înregistrare
a cererii, o traducere a documentelor în limba acceptată.

(9) În cazul în care nu sunt îndeplinite prevederile din alin.(1),(2) sau alin.(4), cererea
internaţională se consideră ca fiind primită de OSIM în numele Biroului Internaţional ca oficiu
receptor şi întreaga documentaţie se va transmite la Biroul Internaţional cu condiţia achitării
de către solicitant, în beneficiul OSIM, a unei taxe având cuantumul taxei de transmitere.

(10) Solicitantul va plăti următoarele taxe la OSIM în calitate de oficiu receptor:
a) taxa de transmitere la Biroul Internaţional datorată OSIM ca oficiu receptor la care

face referire Regula 14 din Regulamentul de aplicare a Tratatului de cooperare în domeniul
brevetelor;

b) taxa internaţională la care face referire Regula 15 din acelaşi regulament, astfel: taxa
de bază, taxa de desemnare şi dacă este cazul, taxa de confirmare a desemnărilor;

c) taxa de documentare internaţională la care face referire Regula 16(1) din acelaşi
regulament;

(11)Taxele prevăzute la alin.(10) lit. b) şi c) sunt încasate de OSIM în beneficiul Biroului
Internaţional şi în cel al Autorităţii de Documentare Internaţională şi sunt transmise acestora.

(12) Dacă una din taxele prevăzute la alin.(10) nu a fost plătită în termen, sau a fost
plătită parţial până la expirarea termenului limită, se aplică Regula 16 bis din Regulamentul
de aplicare a Tratatului de cooperare în domeniul brevetelor.

(13) Dovada de plată a taxelor de la alin.(10) şi (12) se depune de către solicitant la OSIM
imediat după efectuarea plăţii.

(14) Dacă traducerea nu a fost depusă în termenul de la alin.(8), aceasta poate fi depusă
într-un termen de o lună de la notificare dar nu mai târziu de 2 luni de la înregistrarea cererii
internaţionale, cu plata taxei de depunere ulterioară a traducerii cererii internaţionale.

(15) În cazul în care cererea internaţională îndeplineşte condiţiile prevăzute de Tratatul
de cooperare în domeniul brevetelor şi de Regulamentul de aplicare a acestuia, OSIM, în
calitate de oficiu receptor, acordă data de depozit internaţional şi înscrie cererea în Registrul
cererilor internaţionale depuse.

(16) În Registrul cererilor internaţionale depuse se vor înscrie următoarele:
a) numărul cererii internaţionale;
b) data înregistrării cererii internaţionale;
c) data de depozit internaţional;
d) datele de identificare a solicitantului;
e) datele de identificare a mandatarului autorizat;
f) datele de identificare a inventatorilor;
g) statele desemnate, conform Regulii 4.9 din Regulamentul de aplicare a Tratatului de

cooperare în domeniul brevetelor;
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h) în cazul în care este revendicată prioritatea unei cereri anterioare, se vor înscrie datele
prevăzute la Regula 4.10 din Regulamentul de aplicare a Tratatului de cooperare în
domeniul brevetelor;

i) Autoritatea de Documentare Internaţională aleasă de către solicitant,
j) numărul documentului de plată şi data plăţii taxelor prevăzute la alin.(10) şi (12);
k) menţiunea retragerii desemnării unor state;
l) menţiunea faptului că cererea internaţională este considerată retrasă;
m) transmiteri de drepturi înregistrate în fază internaţională;
n) alte modificări privind regimul juridic al cererii internaţionale, intervenite în fază

internaţională.
(17) Un exemplar separat al cererii internaţionale înregistrate la OSIM este păstrat ca

martor şi nu este făcut accesibil publicului.
(18) În cazul în care informaţiile referitoare la sau în legătură cu invenţia care face

obiectul cererii internaţionale sunt clasificate ca secret de stat conform art.42 alin.2 de către
instituţiile în drept pentru apărarea naţională şi pentru păstrarea siguranţei naţionale, OSIM,
în calitate de oficiu receptor, nu tratează cererea ca fiind o cerere internaţională şi, în
consecinţă, nu transmite cererea la Biroul Internaţional şi la Autoritatea de Documentare
Internaţională şi va returna taxele prevăzute la alin.(10) încasate.

(19) Cererile internaţionale, pentru care OSIM are calitatea de oficiu receptor, sunt
declarate ca fiind considerate retrase dacă:

a) nu sunt remediate deficienţele în termenele acordate prin notificări transmise
solicitantului;

b) nu a fost depusă traducerea cererii internaţionale şi/sau nu a fost achitată taxa de
depunere ulterioară a traducerii;

c) nu au fost plătite taxele prevăzute la alin.(10) şi, după caz, cele prevăzute la alin.(12);
d) nu a fost depus un exemplar original al cererii internaţionale;
e) după acordarea datei de depozit internaţional, OSIM, în calitate de oficiu receptor, în

termen de 4 luni de la data de depozit, constată că nu sunt îndeplinite condiţiile pentru
acordarea acestei date şi solicitantul în termenul acordat nu a remediat lipsurile notificate.

(20) În condiţiile în care solicitantul nu a răspuns la notificare în termenul acordat cu
privire la remedierea lipsurilor în vederea acordării datei de depozit internaţional, cererea
acestuia nu este tratată ca o cerere internaţională.

(21) OSIM va notifica solicitantului şi Biroului Internaţional deciziile luate în aplicarea
alin.(19).

(22) Dacă solicitantul, printr-o comunicare făcută la OSIM ca urmare a notificării
prevăzute la alin.(19) lit.a), aduce argumente pertinente pentru continuarea procedurilor,
OSIM notifică solicitantului că nu mai consideră cererea internaţională ca fiind retrasă.

(23) La cererea solicitantului, OSIM, în calitate de oficiu receptor, ia act de retragerea
cererii internaţionale sau a desemnării unor state sau a priorităţii revendicate, notificând în
acest sens Biroului Internaţional şi Autorităţii de Documentare Internaţională.

 Regula 22 - Proceduri ale cererilor internaţionale în fază naţională
(1) Prevederile prezentei reguli se aplică cererilor internaţionale în care România este

stat desemnat şi, după caz ales, în conformitate cu Tratatul de cooperare în domeniul
brevetelor.

(2) O cerere internaţională care a primit dată de depozit internaţional la un oficiu receptor
va avea acelaşi efect ca o cerere de brevet de invenţie depusă în România la aceeaşi dată.

(3) Dacă solicitantul doreşte să continue cererea internaţională în România, în termen de
30 de luni de la data de depozit internaţional sau, dacă o prioritate a fost revendicată, de la
data priorităţii, va deschide faza naţională în România.
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(4) Prevederile alin.(3) se aplică şi în cazul în care solicitantul, din motive justificate,
deschide faza naţională în termen de două luni de la data expirării termenului de 30 de luni,
cu plata unei taxe într-un cuantum egal cu cel al taxei pentru înregistrarea unei contestaţii.

(5) Pentru deschiderea fazei naţionale în România, solicitantul va plăti la OSIM taxa de
deschidere a fazei naţionale şi, dacă este cazul, taxa de revendicare a unei priorităţi şi va
depune o cerere care să conţină solicitarea explicită sau implicită a deschiderii fazei
naţionale şi traducerea conformă în limba română a descrierii, revendicărilor, desenelor şi
rezumatului cererii internaţionale, aceasta din urmă fiind redactată în 3 exemplare.

(6) În înţelesul alin.(5), solicitarea explicită de deschidere a fazei naţionale se face prin
depunerea unui formular de deschidere a fazei naţionale publicat în Ghidul Depozantului
PCT de către Biroul Internaţional.

(7) Cererile internaţionale pentru care s-a deschis faza naţională se înscriu în Registrul
naţional al cererilor de brevet de invenţie depuse.

(8) După deschiderea fazei naţionale, cererea internaţională este supusă procedurilor
prevăzute de lege şi de prezentul regulament.

(9) Dacă solicitantul a achitat taxele prevăzute la alin.(5) şi a justificat depunerea
descrierii, revendicărilor, desenelor şi a rezumatului cererii internaţionale într-o limbă străină,
traducerea conformă în limba română a acestora poate fi depusă în termen de două luni de
la data deschiderii fazei naţionale, cu plata taxei legale.

(10) OSIM acceptă, la cererea justificată a solicitantului, ca numai o parte a cererii
internaţionale să fie continuată în România, caz în care acesta va depune traducerea numai
a acelei părţi şi face o declaraţie din care să reiasă părţile cererii internaţionale neincluse în
traducere şi motivul renunţării la acestea.

(11) În cazul în care solicitantul nu a îndeplinit cerinţele de la alin. (3), (4), (5), (9) sau
(10), OSIM hotărăşte, conform art.28 alin.2, respingerea cererii de brevet.

(12) Dacă o parte a unei cereri internaţionale nu a fost supusă documentării
internaţionale sau examinării preliminare internaţionale, întrucât cererea părea a se referi la
două sau mai multe invenţii independente, care nu formează un singur concept inventiv
general, iar taxa suplimentară prevăzută în Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor nu
a fost plătită în termen, OSIM, la cererea solicitantului, analizează situaţia, în sensul de a
stabili dacă aceasta este justificată şi va notifica acestuia.

(13) În cazul în care constatarea, conform alin.(12), este justificată, OSIM consideră acea
parte a cererii internaţionale ca fiind retrasă, în afară de cazul în care solicitantul, în termen
de două luni de la notificare, achită o taxă suplimentară într-un cuantum egal cu cel al taxei
de efectuare a unui raport de documentare, iar cererea în totalitate va continua procedurile
în fază naţională.

(14) În cazul în care solicitantul nu a depus la Biroul Internaţional în termenul prevăzut de
art.22 din Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor, declaraţiile menţionate în Regula
4.17 din Regulamentul de aplicare a acestuia, oricare dintre aceste declaraţii poate fi depusă
la OSIM în condiţiile din Regula 20 C şi F.

(15) Depunerea oricăruia dintre documentele prevăzute la Regula 20 C şi F este însoţită
de dovada plăţii unei taxe într-un cuantum egal cu cel al taxei de completare a cererii de
brevet de invenţie prin depunerea părţii lipsă a descrierii invenţiei.

(16) În cazul în care OSIM consideră că pentru derularea procedurilor la care este
supusă o cerere internaţională intrată în fază naţională sunt necesare copii ale documentelor
în legătură cu respectiva cerere, depuse sau emise conform prevederilor Tratatului de
cooperare în domeniul brevetelor şi Regulamentului de aplicare a acestuia, solicită aceste
copii de la Biroul Internaţional.

(17) Pentru cererea internaţională intrată în faza naţională solicitantul va remite la OSIM
traducerea revendicărilor amendate în urma efectuării raportului de documentare
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internaţională sau a raportului de examinare preliminară internaţională, în cazul în care
România este şi stat ales; amendamentele nu trebuie să depăşească limitele dezvăluirii
invenţiei din cererea internaţională, aşa cum a fost ea depusă la oficiul receptor.

(18) Când solicitantul nu remite traducerea revendicărilor depuse iniţial şi cea a
revendicărilor amendate, OSIM îi notifică să depună traducerea în termen de 90 de zile,
conform dispoziţiilor Regulii 49.5 c.bis) din Regulamentul de aplicare a Tratatului de
cooperare în domeniul brevetelor; în cazul în care în termenul fixat în notificare nu a fost
primită traducerea care lipseşte, OSIM derulează procedurile pe baza revendicărilor traduse
depuse şi nu ia în considerare revendicările pentru care nu a fost depusă traducerea.

(19) Dacă revendicările amendate conform art.19 din Tratatul de cooperare în domeniul
brevetelor au fost supuse examinării preliminare internaţionale, atunci solicitantul trebuie să
remită la OSIM, în termen de 90 de zile de la data notificării, traducerea revendicărilor iniţiale
sau amendate, respectiv aceea a cărei lipsă a fost constatată.

(20) Dacă solicitantul a deschis faza naţională, conform prevederilor art.22 din Tratatul de
cooperare în domeniul brevetelor, chiar dacă România este şi stat ales, acesta nu mai poate
deschide faza naţională conform art.39 din acelaşi tratat.

(21) Dacă solicitantul, în condiţiile prevăzute de Tratatul de cooperare în domeniul
brevetelor, retrage cererea de examinare preliminară internaţională, sau retrage alegerea
României, atunci România rămâne stat desemnat.

(22) Descrierea, revendicările şi desenele cererii internaţionale pentru care s-a deschis
faza naţională în România, traduse în limba română, vor fi publicate imediat după expirarea
unui termen de 6 luni de la data deschiderii fazei naţionale, în conformitate cu prevederile
art.23.

(23) În cazul în care se solicită efectuarea unui raport de documentare conform art.24
acesta se va întocmi pe baza descrierii, revendicărilor şi desenelor iniţiale; în cazul în care
traducerea revendicărilor iniţiale nu a fost depusă se aplică prevederile alin.(18).

(24) Totuşi publicarea cererii nu poate fi făcută înainte de 20 de luni de la data de depozit
sau de la data priorităţii revendicate fără consimţământul solicitantului.

(25) Protecţia provizorie, prevăzută de art.34, curge, pentru cererea internaţională, cu
începere de la data publicării acesteia făcută conform prevederilor art.23.

(26) Examinarea cererii internaţionale intrată în faza naţională va începe la expirarea
termenului prevăzut la alin.(3) şi numai la cererea expresă a solicitantului înainte de acest
termen.

(27) În cazul în care există depuse la OSIM atât revendicări iniţiale cât şi amendate, la
cererea solicitantului vor fi supuse procedurii de examinare revendicările iniţiale sau cele
amendate; solicitantul are posibilitatea ca în faza naţională să amendeze descrierea,
revendicările şi desenele în termenele prevăzute de lege şi de prezentul regulament.

(28) O cerere internaţională nu are efecte în România dacă solicitantul a retras cererea
internaţională sau desemnarea României ori atunci când cererea se află într-una din
situaţiiile prevăzute în art.12 alin.(3), art.14 alin.(1) lit. b), art.14 alin.(3) sau art.14 alin.4) din
Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor sau nu a fost deschisă faza naţională în
termenul prevăzut la alin.(3) sau (4).

(29) Cererea internaţională nu este considerată ca neavând efecte în România atunci
când solicitantul a continuat cererea internaţională la Oficiul European de Brevete care
acţionează pentru OSIM.

(30) În cazul în care solicitantul nu a răspuns în termenul prevăzut în Regula 26 bis 1(a)
din Regulamentul de aplicare a Tratatului de cooperare în domeniul brevetelor la notificarea,
conform Regulii 26 bis 2(a), de a remedia deficienţele din revendicarea de prioritate la care
face referire Regula 26 bis 2(b), iar pentru procedurile conform tratatului revendicarea
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priorităţii nu a fost considerată ca nefiind făcută, în termen de 4 luni de la deschiderea fazei
naţionale solicitantul poate corecta deficienţele din revendicarea de prioritate cu plata taxei
aferente.

Regula 23- Revizuirea de către OSIM a cererilor internaţionale
(1) Prevederile prezentei reguli se aplică cererilor internaţionale în care România a fost

stat desemnat.
(2) În cazul în care un oficiu receptor a refuzat să acorde dată de depozit unei cereri

internaţionale sau a decis că cererea ori desemnarea României este considerată retrasă,
OSIM, la cererea solicitantului, analizează hotărârea pentru a stabili dacă aceasta este
justificată, în vederea derulării procedurilor pe cale naţională şi, dacă este cazul, o
revizuieşte.

(3) Prevederile alin.(2) pot fi aplicate în urma oricărei notificări a Biroului Internaţional
conform căreia o cerere este considerată retrasă.

(4) O cerere de revizuire va fi prezentată de solicitant la Biroul Internaţional înainte de
expirarea termenului prevăzut de Regula 51.1 din Regulamentul de aplicare a Tratatului de
cooperare în domeniul brevetelor, în vederea transmiterii de către Biroul Internaţional la
OSIM a unei copii după toate documentele anexate la cererea internaţională; pentru ca
OSIM să dea curs cererii de revizuire, înainte de expirarea termenului, solicitantul va
depune o traducere a cererii la OSIM şi va plăti o taxă, în cuantum egal cu cel al taxei pentru
înregistrarea unei contestaţii.

(5) Dacă OSIM stabileşte că decizia oficiului receptor sau a Biroului Internaţional nu a fost
justificată, cererea va fi supusă procedurilor prevăzute în lege şi în prezentul regulament.

(6) Dacă nu s-a acordat dată de depozit internaţional de către oficiul receptor, cererea va
avea ca dată de depozit data la care OSIM consideră că ar fi trebuit acordată dată de
depozit.

(7) Dacă cererea internaţională îndeplineşte cerinţele referitoare la formă şi conţinut
prevăzute de Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor, aceasta va avea efectele unei
cereri naţionale în România de la data de depozit.

SECŢIUNEA 6 - CEREREA DE BREVET EUROPEAN ŞI BREVETUL EUROPEAN CU
EFECTE ÎN ROMÂNIA

Regula 24 - Cererea de brevet european şi brevetul european
Cererile de brevet şi brevetele europene cu efecte în România, vor fi tratate de către

OSIM potrivit legislaţiei în vigoare.

CAPITOLUL II - EXAMINAREA CERERILOR DE BREVET DE INVENŢIE
SECŢIUNEA 1 - EXAMINAREA PRELIMINARĂ
Regula 25 - Examinarea depozitului naţional reglementar
(1) După ce sunt îndeplinite cerinţele art.16 alin.1 sau alin.2, cererea de brevet de

invenţie este supusă procedurii de examinare preliminară, în cadrul căreia se analizează:
a) dacă solicitantul are dreptul la brevet de invenţie, în cazul în care acesta este o altă

persoană decât inventatorul;
b) dreptul mandatarului autorizat de a reprezenta solicitantul în faţa OSIM;
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c) dacă sunt declaraţi inventatorii;
d) dacă prioritatea convenţională este corect revendicată şi susţinută prin acte de

prioritate depuse la OSIM;
e) dacă taxele au fost plătite în cuantumul şi termenele corespunzătoare procedurilor

solicitate în cererea de brevet de invenţie;
f) îndeplinirea condiţiilor materiale privind cererea de brevet de invenţie, conform Regulii

19;
g) dacă invenţia se încadrează în prevederile art.12 lit.b) - d) sau ale 13 alin.1;
h) dacă sunt respectate prevederile art.12 lit.a);
i) dacă cererea rezultă din divizarea unei cereri anterioare, în cazul în care este

menţionat în cerere acest lucru;
j) îndeplinirea condiţiilor privind redactarea descrierii, revendicărilor şi desenelor;
k) îndeplinirea condiţiilor prevăzute la Regula 20 D privind actul de certificare a depunerii

materialului biologic la o autoritate de depozit internaţională;
l) dacă cererea de brevet de invenţie care cuprinde un grup de invenţii respectă, la prima

vedere, unitatea invenţiei.
(2) Dacă în urma examinării depozitului cererii de brevet de invenţie şi a documentelor

anexate OSIM constată neregularităţi privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege şi
prezentul regulament, acestea se notifică solicitantului, acordându-i-se un termen de
răspuns.

(3) Ca urmare a notificării trimise, în urma examinării preliminare, sau din proprie
iniţiativă, solicitantul poate comunica la OSIM descrierea, revendicările şi, dacă este cazul,
desenele modificate, conform art.27 alin.5.

(4) Descrierea, revendicările şi, dacă este cazul, desenele modificate trebuie înregistrate
la OSIM, fie sub forma paginilor redactilografiate sau, după caz, a figurilor refăcute, fie sub
formă modificată în întregime; toate paginile, inclusiv cele care conţin figurile, vor fi semnate
de solicitant şi vor fi supuse, la cererea solicitantului, procedurilor pe care le urmează
cererea, cu condiţia ca modificările să nu depăşească limitele dezvăluirii invenţiei la data de
depozit.

(5) În cazul în care revendicările sau, dacă este cazul, desenele modificate, conform
alin.(4), depăşesc limitele dezvăluirii invenţiei la data de depozit, OSIM notifică solicitantului
că nu sunt îndeplinite prevederile art.27 alin.5 şi că acestea nu vor fi supuse procedurilor pe
care le urmează cererea; la această notificare, în termenul acordat, solicitantul îşi poate
comunica opinia, după care OSIM va reanaliza şi va decide.

Regula 26- Clasificarea cererii de brevet de invenţie
 După îndeplinirea cerinţelor art.16 alin.1 sau, după caz, alin.2 OSIM clasifică cererea de
brevet de invenţie atribuind indicii de clasificare conform Aranjamentului de la Strasbourg.

SECŢIUNEA 2 - PUBLICAREA CERERII DE BREVET DE INVENŢIE
Regula 27 - Condiţii de publicare
(1) Cererea de brevet de invenţie care îndeplineşte prevederile art.16, pentru care s-au

achitat taxele de înregistrare sau de deschidere a fazei naţionale şi de publicare, în
conformitate cu prevederile art.45 alin.1 şi pentru care, cu o lună înainte de data publicării,
nu a fost luată o hotărâre de respingere, nu s-a luat act de retragerea cererii sau cererea nu
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a fost considerată ca fiind retrasă conform art.28, se publică, cu respectarea termenelor
prevăzute la art.23 alin.1-5.

(2) Termenele de plată a taxei de publicare a cererii, precum şi cuantumul acesteia în
oricare din situaţiile de la art.23 alin.1-5 sunt cele prevăzute în reglementările legale privind
regimul taxelor pentru această procedură.

(3) În condiţiile în care nu a fost solicitată în scris în mod expres publicarea cererii, dar
este făcută dovada plăţii taxei de publicare în cuantumul şi termenele legale, se consideră
că solicitantul şi-a dat acordul pentru publicare în cazurile art.23 alin.1, 2, 4 şi 5.

(4) Publicarea cererii poate fi cerută numai de către solicitant, care datorează şi taxa de
publicare.

(5) Dacă o altă persoană decât solicitantul sau mandatarul autorizat al acestuia a solicitat
publicarea şi/sau a achitat taxa de publicare, OSIM nu va da curs procedurii de publicare;
totuşi, în cazul în care solicitantul este de acord cu plata taxei de publicare de către o altă
persoană, acesta comunică acordul său la OSIM care dă curs publicării cererii.

(6) În lipsa acordului prevăzut la alin.(5) suma plătită se consideră ca fiind necuvenită şi
se înapoiază persoanei care a plătit, în condiţiile prevăzute de Regula 4 alin.(16).

(7) Atunci când sunt îndeplinite condiţiile legale privind publicarea cererii de brevet de
invenţie, se notifică solicitantului data publicării cererii şi faptul că taxa de publicare nu se
returnează, oricare ar fi soarta ulterioară a acestei cereri.

(8) Dacă termenele de plată şi cuantumul taxei prevăzute în reglementările legale privind
regimul taxelor pentru această procedură nu au fost respectate, OSIM hotărăşte respingerea
cererii de brevet de invenţie, în conformitate cu prevederile art.28 alin.2 lit.d).

(9) Cererile de brevet de invenţie pentru care solicitarea de examinare a fost făcută la
data de depozit, iar taxa de examinare a cererii şi de luare a hotărârii în 18 luni de la data de
depozit a fost plătită, se publică conform art.23 alin.4; taxa de publicare a cererii, se
consideră a fi inclusă în cuantumul taxei de examinare.

(10) Dacă solicitantul a cerut examinarea cererii de brevet de invenţie ulterior datei de
depozit şi a plătit taxa de examinare a cererii, în termenele şi în cuantumul prevăzute în
reglementările legale privind regimul taxelor, fără să plătească şi taxa de publicare a
acesteia, OSIM nu va da curs procedurii de examinare în fond şi va notifica solicitantului,
acordându-i un nou termen de 2 luni, în care acesta trebuie să comunice la OSIM opţiunea
sa privind alegerea uneia dintre următoarle variante:

a) să plătească taxa de publicare;
b) să comunice acordul său privind reţinerea de către OSIM a cuantumului taxei de

publicare din taxa de examinare plătită, urmând ca în termenul acordat să facă dovada plăţii
diferenţei pentru completarea cuantumului legal al taxei de examinare.

(11) Dacă în termenul acordat de OSIM, conform alin.(10), solicitantul nu dă curs nici
uneia dintre variantele de la lit. a) sau b), OSIM hotărăşte respingerea cererii, în conformitate
cu prevederile art.28 alin.2 lit.d), iar taxa de examinare se returnează solicitantului în
condiţiile prevăzute în Regula 4 alin.(16).

(12) Publicarea cererii de brevet de invenţie, în conformitate cu art.23 alin.3, este făcută
la cererea solicitantului, după plata taxei legale, dar nu mai devreme de 4 luni de la data de
depozit sau de la data deschiderii fazei naţionale ori, dacă o prioritate a fost recunoscută, nu
mai devreme de 4 luni de la data de depozit sau de 16 luni de la data priorităţii revendicate.

(13) Publicarea cererii de brevet de invenţie se face prin punerea la dispoziţia publicului,
la sediul OSIM, a fasciculului format din descriere, revendicări şi, dacă este cazul, din
desene, iar data publicării cererii este data apariţiei BOPI în care a fost menţionată
publicarea cererii, conform art.23 alin.6; fasciculul poate fi prelucrat şi difuzat în formă
electronică sau prin mijloace electronice, cu respectarea prevederilor Regulii 5.
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(14) Fasciculul de la alin.(13) conţine şi o parte editată de către OSIM care va cuprinde,
după caz, în principal următoarele:

a) numărul şi data de depozit a cererii;
b) indicele de clasificare atribuit conform sistemului internaţional de clasificare a

brevetelor;
c) titlul invenţiei;
d) toate datele referitoare la identitatea solicitantului;
e) datele de identificare ale mandatarului autorizat desemnat de către solicitant;
f) numele, prenumele şi adresa inventatorului;
g) data, numărul şi unde a fost înregistrată cererea anterioară a cărei prioritate este

invocată;
h) numărul şi data de depozit a cererii internaţionale;
i) numărul şi data de publicare internaţională a cererii internaţionale;
j) data publicării cererii;
k) rezumatul acceptat sub semnătură de către solicitant;
l) numărul revendicărilor şi al figurilor din cererea de brevet de invenţie;
m) figura sau figurile indicate de către solicitant pentru a fi publicate.
(15) Menţiunea publicării cererii de brevet de invenţie în BOPI, conform art.23 alin.6

cuprinde cel puţin indicaţiile de la alin.(14) lit.a) - lit.j).
(16) Dacă în urma examinării preliminare a cererii OSIM constată că cererea de brevet

de invenţie este evident neunitară, notifică aceasta solicitantului, precum şi că acesta are
posibilitatea de a diviza cererea cel mai târziu cu 2 luni înainte de data publicării acesteia.

(17) În cazul în care solicitantul, ca urmare a notificării sau din proprie iniţiativă, a divizat
cererea de brevet de invenţie în termenul de la alin.(16), OSIM publică descrierea,
revendicările şi, dacă este cazul, desenele iniţiale şi revendicările invenţiei sau grupului de
invenţii care au rămas în urma divizării în această cerere.

(18) Dacă solicitantul nu divizează cererea de brevet de invenţie în termenul de la
alin.(16), OSIM o publică în formă neunitară.

(19) Cererea rezultată în urma divizării unei cereri de brevet de invenţie iniţiale se publică
în termen de 3 luni de la data depunerii, dar nu mai devreme de 18 luni de la data de
depozit, sau, dacă a fost revendicată o prioritate, de la data de prioritate.

(20) In situaţia prevăzută la alin.(19) se publică în partea editată de către OSIM numărul
şi data de depozit a cererii de bază din care aceasta a rezultat prin divizare.

(21) OSIM publică, odată cu publicarea fasciculului prevăzut la alin.(13), modificările
aduse unei cereri de brevet de invenţie, în următoarele condiţii:

a) solicitantul, din proprie iniţiativă sau ca urmare a unei notificări făcute în desfăşurarea
procedurii de examinare preliminară, conform Regulii 25 alin.(2) a modificat descrierea,
revendicările şi, după caz, desenele din cererea de brevet de invenţie,

b) sunt îndeplinite prevederile alin.(4) sau alin.(5)
c) documentele prevăzute la lit.a) au fost depuse cu cel puţin 2 luni înainte de data

publicării şi,
d) a fost plătită taxa de publicare a modificărilor.
(22) În cazul în care publicarea cererii de brevet de invenţie este făcută conform art.23

alin.4, fasciculul acesteia este format din descrierea, revendicările şi, după caz, desenele
depuse care constituie depozitul naţional reglementar, precum şi, dacă este cazul,
revendicările modificate, conform art.27 alin.5, care au fost supuse procedurii de examinare
de fond.

(23) Cererea de brevet de invenţie publicată, în conformitate cu prevederile art.23,
asigură provizoriu solicitantului, de la data publicării, protecţia conferită, potrivit art.33
alin.(5), până când o hotărâre de acordare a brevetului de invenţie a rămas definitivă şi
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irevocabilă.
(24) In cazul în care o hotărâre de respingere a rămas definitivă şi irevocabilă sau

cererea de brevet a fost retrasă sau declarată ca fiind considerată retrasă, solicitantul nu
beneficiază de prevederile alin.(23).

(25) Întinderea protecţiei conferite provizoriu solicitantului prin publicarea cererii de brevet
de invenţie este determinată, conform art.33 alin.(5), de revendicările aparţinând acesteia;
revendicările modificate vor avea acelaşi efect de la data publicării lor de către OSIM.

(26) După publicarea cererii de brevet de invenţie OSIM publică, cu respectarea
prevederilor legale, toate modificările intervenite cu privire la regimul juridic al cererilor de
brevet de invenţie, cum ar fi modificarea persoanei care are drept la brevet sau cea a
inventatorului, conform art.65 alin.2 lit.a), menţiunea hotărârii de respingere a cererii conform
art.28 alin.2 şi art.65 alin.2 lit.c), sau menţiunea că cererea a fost retrasă sau este
considerată ca fiind retrasă conform art.28 alin.6 sau alin.7.

(27) Prevederile art.27 alin.2 şi Regulii 3 nu se aplică pentru prelungirea termenului legal
de publicare.

Regula 28 - Elemente care nu se publică
(1) Cererea de brevet nu trebuie să conţină:
a) elemente sau desene contrare ordinii publice sau bunelor moravuri conform art.12

alin.1 lit.a);
b) declaraţii denigratoare privind produse, procedee sau valoarea cererilor de brevet ori

brevetelor terţilor;
c) elemente vădit fără nici o legătură cu obiectul invenţiei sau inutile.
(2) Compararea cu stadiul tehnicii nu este considerată denigratoare prin ea însăşi.
(3) In cazul în care documentaţia de brevetare conţine elemente sau desene de natura

celor de la alin.(1) lit.a) acestea nu sunt publicate, facându-se menţiune cu privire la locul
acestora în documentaţia depusă şi la numărul de cuvinte şi/sau de desene nepublicate
aparţinând acestui loc .

(4) În cazul în care documentaţia de brevetare conţine declaraţii de natura celor de la
alin.(1) lit.b) acestea vor fi excluse de la publicare.

(5) OSIM notifică solicitantului cu privire la cuvintele şi/sau desenele excluse de la
publicare, indicând şI locul acestora în documentaţia de brevetare, iar la cererea acestuia,
OSIM îi trimite o copie a cererii publicate.
 

Regula 29 - Condiţii de plată a taxelor de examinare şi de întocmire a unui raport de
documentare

(1) Taxa de examinare a cererii de brevet de invenţie şi luarea hotărârii în termen de 18
luni de la data de depozit sau de la data deschiderii fazei naţionale trebuie plătită în
cuantumul legal la data de depozit sau într-un termen de 3 luni de la aceasta, de către
solicitant sau o altă persoană autorizată de solicitant.

(2) În situaţia de la alin.(1), dacă solicitantul cere întocmirea şi publicarea unui raport de
documentare şi plăteşte pentru această procedură taxa în cuantumul legal, taxa va fi
returnată solicitantului, în condiţiile prevăzute la Regula 4 alin.(16), această taxă fiind
inclusă în cea prevăzută la alin.(1).

(3) Taxa de examinare a cererii de brevet de invenţie şi luarea hotărârii în termen de 18
luni de la data plăţii poate fi plătită în cuantumul legal, începând cu luna a 4-a şi până în luna
a 30-a, inclusiv, de la data de depozit sau de la data deschiderii fazei naţionale, fără a se
depăşi un termen de 3 luni de la solicitarea în scris a examinării.
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(4) Dacă taxa de la alin.(3) a fost plătită în cuantumul legal în termen de 3 luni de la data
de depozit, termenul de 18 luni pentru luarea hotărârii începe în luna a 4-a de la data de
depozit.

(5) În situaţia de la Regula 27 alin.(10) lit.b), se consideră că taxa de examinare a fost
achitată în termenul legal.

(6) Dacă taxa de la alin.(3) a fost plătită, examinarea de fond a cererii de brevet de
invenţie este efectuată numai dacă a fost plătită şi taxa de publicare în termenul şi în
cuantumul legal; în caz contrar se aplică prevederile Regulii 27 alin.(11).

(7) Dacă taxa de la alin.(1) a fost plătită, se aplică prevederile Regulii 27 alin.(9).
(8) În cazul în care cererea de brevet de invenţie a fost publicată, orice persoană poate

cere examinarea de fond şi poate plăti taxa de la alin.(3), comunicând la OSIM datele cu
ajutorul cărora poate fi identificată, numărul şi data de depozit ale cererii, precum şi numele
solicitantului şi numărul BOPI în care există menţiunea publicării cererii şi dovada efectuării
plăţii; toate aceste informaţii vor fi notificate solicitantului şi OSIM va da curs cererii de
examinare de fond, după ce a expirat termenul acordat solicitantului, pentru a trimite o
comunicare la OSIM; despre începerea sau nu a examinării se notifică şi persoanei care a
cerut examinarea şi a plătit taxa legală.

(9) În condiţiile alin.(1) şi (8) nu se acordă reducerea cuantumului legal pentru taxa de
examinare.

(10) De îndată ce sunt îndeplinite condiţiile legale privind examinarea cererii de brevet de
invenţie, OSIM notifică solicitantului în acest sens, precum şi faptul că taxa de examinare nu
se returnează, indiferent de modul de soluţionare ulterioară a acestei cereri.

(11) Cererea de brevet de invenţie, pentru care nu a fost plătită taxa de la alin.(3), poate
fi supusă procedurii de întocmire şi publicare a unui raport de documentare la cererea
solicitantului şi cu condiţia plăţii taxei legale, dacă:

a) data solicitării în scris este până în luna a 21-a de la data de depozit sau de deschidere
a fazei naţionale,

b) taxa este plătită în cuantumul şi în termenele legale, şi
c) taxa de publicare a cererii de brevet de invenţie a fost plătită la termenul şi în

cuantumul legale.
(12) Taxa prevăzută la alin.(11) lit.b) poate fi plătită în termen de 3 luni de la data la care

solicitarea în scris a fost înregistrată la OSIM.
(13) Dacă solicitarea de la alin.(11) lit.a) este înregistrată la OSIM până în luna a 9-a

inclusiv, taxa a fost plătită în termenul de la alin.(12) şi sunt îndeplinite cerinţele legale pentru
publicarea cererii conform art.23 alin.1, publicarea raportului de documentare poate fi făcută
odată cu publicarea fasciculului cererii de brevet de invenţie, conform Regulii 27.

(14) Dacă solicitarea de la alin.(11) lit.a) este înregistrată la OSIM după luna a 9-a până
în luna a 21-a inclusiv şi taxa a fost plătită în termenul de la alin.(12), raportul de
documentare se publică ulterior publicării cererii de brevet de invenţie.

(15) Dacă se aplică prevederile alin.(11) lit.a) şi b) şi sunt îndeplinite cerinţele legale
pentru publicarea cererii conform art.23 alin.2 sau cererea se află în situaţia din Regula 27
alin.(19), raportul de documentare se publică ulterior publicării cererii de brevet de invenţie.

(16) De îndată ce sunt îndeplinite condiţiile legale privind întocmirea unui raport de
documentare, se notifică solicitantului în acest sens, precum şi faptul că taxa de întocmire a
acestui raport nu se returnează, indiferent de modul de soluţionare ulterioară a acestei
cereri.

(17) În cazul în care taxa de la alin.(6) a fost plătită şi sunt îndeplinite prevederile
alin.(10), OSIM notifică solicitantului că, după întocmirea raportului de documentare şi
publicarea acestuia, continuă procedura de examinare în vederea luării unei hotărâri cu
privire la cererea de brevet de invenţie.
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(18) Dacă solicitarea de întocmire a unui raport de documentare a fost înregistrată, OSIM
notifică faptul că nu poate trece la întocmirea raportului şi returnează taxa, în cel puţin una
din următoarele situaţii:

a) solicitarea a fost înregistrată la OSIM după termenul de la alin.(11) lit.a), sau
b) taxa nu a fost plătită în cuantumul şi în termenul legale, sau
c) invenţia care face obiectul cererii de brevet de invenţie se încadrează în prevederile

art.12 sau 13 alin.1 sau nu respectă prevederile art.18 sau art.7 alin.2;
d) cu privire la cererea de brevet de invenţie, OSIM a luat o hotărâre de respingere, a luat

act de retragerea cererii sau a declarat ca fiind considerată retrasă cererea înainte de data
solicitării de la alin.(11) lit.a),

e) cererea de brevet se încadrează în prevederile art.42 alin.2,
f) sunt îndeplinite condiţiile legale pentru publicarea cererii conform art.23 alin.4.
(19) Neplata taxelor privind procedurile în faţa OSIM, în cuantumul şi la termenele legale,

conduce la luarea unei hotărâri de respingere a cererii, conform art.28 alin.2 lit.d), de către
Comisia de examinare preliminară.
 

Regula 30 - Publicarea raportului de documentare
(1) Pentru fiecare cerere de brevet de invenţie OSIM întocmeşte şi publică în confor-

mitate cu art.24 alin.1, un raport de documentare, cu luarea în considerare a materialelor
documentare accesibile din stadiul tehnicii, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

a) depozitul cererii produce efectele unui depozit naţional reglementar;
b) invenţia revendicată respectă prevederile art.18 şi după caz, art.7 alin.2, sau nu face

parte din categoriile prevăzute la art.12 sau art.13 alin.1.
c) sunt respectate prevederile Regulii 29;
(2) Raportul de documentare a cererii de brevet de invenţie se publică, în conformitate

cu art.24, fie odată cu cererea fie ulterior publicării cererii până la luarea hotărârii.
(3) Dacă în procedura de întocmirea a raportului de documentare se constată că cererea

de brevet de invenţie conţine două sau mai multe invenţii, care nu respectă criteriul unităţii
invenţiei conform art.19 alin.1, şi OSIM nu a notificat aceasta solicitantului în procedura de
examinare preliminară, lipsa unităţii invenţiei se notifică la momentul constatării şi se cere
solicitantului:

a) plata taxei suplimentare pentru întocmirea raportului de documentare şi pentru
celelalte invenţii;

b) să indice acea invenţie sau grup de invenţii din depozit pentru care raportul de
documentare poate fi executat în baza taxei plătite.

(4) Dacă în termenul acordat de OSIM, solicitantul nu a respectat prevederile alin.(3)
raportul de documentare se va întocmi pentru prima invenţie sau grup de invenţii unitar,
revendicat.

(5) Raportul de documentare se notifică solicitantului împreună cu copii ale documentelor
citate, până la maximum 20 de pagini înainte de data publicări în BOPI a menţiunii întocmirii
acestuia; la cererea solicitantului se pot transmite contra cost şi celelalte copii ale
documentelor citate în raport.

(6) Raportul de documentare întocmit este pus la dispoziţia publicului la sediul OSIM la
data publicării în BOPI a menţiunii întocmirii acestuia.

 SECŢIUNEA 3 - EXAMINAREA DE FOND
Regula 31 - Condiţii pentru începerea examinării de fond
(1) OSIM efectuează examinarea de fond a cererilor din fiecare domeniu de specialitate,

în ordinea datei de depozit şi cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezentul Regulament.
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 (2) Procedura de examinare de fond durează până când toate problemele privind
examinarea de fond a cererii sunt clarificate, chiar dacă în acest scop se depăşeşte termenul
de 18 luni, inclusiv prin solicitarea de prelungiri succesive de termen de răspuns la
notificările OSIM;
 (3) In situaţia prevăzută la alin.(2) procedura de examinare de fond se consideră ca fiind
în termen legal dacă OSIM a transmis solicitantului cel puţin o notificare cu privire la
îndeplinirea criteriilor de brevetabilitate.

 Regula 32 - Invenţii brevetabile. Excepţii de la brevetabilitate
(1) In aplicarea prevederilor art.13 nu sunt considerate invenţii brevetabile, în special,

următoarele: descoperirile, teoriile ştiinţifice, metodele matematice, creaţiile estetice,
planurile, principiile şi metodele în exercitarea de activităţi mentale, în materie de jocuri sau
în domeniul activităţilor economice, prezentările de informaţii sau programele de calculator.

(2) In aplicarea art.13 alin.2 elementele prevăzute la art.13 alin.1 sunt brevetabile dacă
au caracter tehnic.

(3) Descoperirea, în sine, a unei substanţe sau a unui obiect aflat liber în natură precum
şi substanţa sau obiectul descoperite ori simpla descoperire a unei noi proprietăţi a unui
material cunoscut nu este brevetabilă;

(4) Este brevetabil însă un produs realizat pe baza noii proprietăţi a unui material
cunoscut.

(5) Teoriile ştiinţifice în sine ca şi cele care explică sau fundamentează practici executate
empiric anterior nu sunt brevetabile.

(6) Teoriile ştiinţifice pot sta însă la baza realizării de produse şi procedee brevetabile.
(7) Metodele matematice constituie cazuri particulare ale principiului nebrevetabilităţii

metodelor în exercitarea de activităţi mentale.
(8) Este brevetabilă însă, o maşină de calculat al cărei principiu de funcţionare se

bazează pe o metodă pentru efectuarea unei operaţii matematice.
(9) Efectul estetic, în sine, nu este brevetabil, nici ca produs nici ca procedeu.
(10) Mijloacele tehnice, produsele sau procedeele de obţinere a unui efect estetic sunt

brevetabile.
(11) Planurile, principiile şi metodele în exercitarea de activităţi mentale, în materie de

jocuri sau în domeniul activităţilor economice cum ar fi, în special, planurile de construcţie,
tiparele pentru confecţionarea articolelor de îmbrăcăminte, metodele de instruire pentru
oameni sau animale, partiturile muzicale, sistemele de stenodactilografie, sistemele de
contabilitate, de finanţare, de conducere a afacerilor, de reclamă, regulile pentru practicarea
diferitelor jocuri şi altele asemenea, cum ar fi simpla posologie nu sunt brevetabile.

(12) Prezentarea de informaţii, în sine, caracterizată numai prin conţinutul acestora, nu
este brevetabilă.

(13) Purtătorul de informaţii sau procedeul de transmitere a acestora este brevetabil
dacă purtătorul sau procedeul includ cel puţin o caracteristică tehnică nouă.

(14) Programele de calculator, în sine, nu sunt considerate invenţii în sensul prevederilor
art.7.

(15) Sunt brevetabile, însă, invenţiile din domeniul programelor de calculator, respectiv
invenţiile a căror realizare implică utilizarea unui calculator, a unei reţele de calculatoare sau
a altor aparate programabile, invenţii care au, la prima vedere, una sau mai multe
caracteristici noi şi care sunt realizate, în tot sau în parte, cu ajutorul unuia sau mai multor
programe de calculator.

(16) În cazul în care un program de calculator, care constituie obiectul invenţiei, rulează
sau este încărcat pe un calculator, determină sau este în măsură să determine un efect
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tehnic care este mai mult decât simpla interacţiune fizică normală între program şi
calculatorul pe care este executat, invenţia este brevetabilă.

(17) Invenţiile din domeniul programelor de calculator sunt considerate a aparţine unui
domeniu tehnologic şi trebuie să îndeplinească criteriile de brevetabilitate prevăzute la art.7
şi la Regula 37 B alin.(13)-(15).

(18) Invenţiile din domeniul programelor de calculator pot avea ca obiect un produs sau
un procedeu.

(19) În sensul prevederilor, alin.(18) produsul poate fi un calculator programat, o reţea de
calculatoare programate sau de alte aparate, iar procedeul poate fi realizat cu ajutorul unui
astfel de calculator, unei reţele de calculatoare sau de aparate prin executarea unuia sau a
mai multor programe de calculator.

(20) În aplicarea art.12, nu se acordă brevet de invenţie pentru metode de tratament al
corpului uman sau animal prin chirurgie sau terapie şi pentru metode de diagnosticare
practicate pe corpul uman sau animal.

(21) În sensul art.7, 8 şi 11 poate fi totuşi acordat brevet de invenţie pentru invenţii având
ca obiecte:

a) produse, în particular, substanţe sau compoziţii, utilizate în oricare din metodele
de la alin.(20);

b) instrumente sau aparate chirurgicale terapeutice sau de diagnosticare utilizate în
aceste metode;

c) metodele prevăzute la alin (20), care au un caracter tehnic, sunt susceptibile de
aplicare industrială şi care nu au un caracter esenţial biologic ;

d) metodele prevăzute la alin.(20) practicate pe corpul uman sau animal, care nu este
viu.

(22) In aplicarea dispoziţiilor art.7 şi 12 referitoare la invenţiile biotehnologice se iau în
considerare şi excepţiile de la brevetabilitate prevăzute la Regulile 59 şi 60.

Regula 33 - Dezvăluirea invenţiei
(1) Dezvăluirea invenţiei în descriere, revendicări şi, după caz, în desene, trebuie să

îndeplinească prevederile art. 18 alin.1.
(2) Dacă o invenţie este suficient de clar şi complet dezvăluită astfel încât să poată fi

realizată de o persoană de specialitate, invenţia este realizabilă.
(3) Dacă OSIM constată că nu sunt îndeplinite prevederile alin.(2), această constatare se

notifică solicitantului.
(4) Atunci când, din proprie initiaţivă sau la cererea OSIM, solicitantul aduce modificări

descrierii, desenelor sau revendicarilor, aceste modificări trebuie să respecte prevederile
art.27 alin.5.

(5) Modificările şi completările aduse de solicitant sunt admise de OSIM dacă:
a) se referă la caracteristici existente în descrierea şi desenele din depozitul naţional

reglementar şi conţin precizări şi explicaţii cu privire la acestea;
b) se referă la conţinutul revendicărilor dar se bazează pe caracteristici existente în

descrierea şi desenele din depozitul naţional reglementar;
c) se referă la desene, dar se bazează pe caracteristici existente în descriere, sau după

caz, se referă la descriere, dar se bazează pe caracteristici existente în desene;

d) nu sunt conţinute în depozitul naţional reglementar, dar nu fac obiectul unor noi
revendicări sau nu introduc caracteristici noi în revendicările iniţiale, ele fiind destinate unei
mai bune înţelegeri a invenţiei sau lărgirii domeniului de folosire a invenţiei.
 (6) Dacă modificările aduse de solicitant nu pot fi admise, OSIM notifică acest lucru
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solicitantului acordându-i un termen de răspuns.
(7) Dacă, în urma reanalizării de către examinator, pe baza răspunsului solicitantului, a

modificărilor, comisia de examinare constată că acestea aduc clarificările necesare şi nu
depăşesc limitele dezvăluirii invenţiei la data de depozit atunci se trece la examinarea
îndeplinirii criteriilor de brevetabilitate, inclusiv pe baza modificărilor admise.

(8) Dacă solicitantul nu răspunde la notificarea OSIM prevăzută la alin. (2) şi alin.(5) sau
nu aduce argumente care să susţină că aceste modificări pot fi admise, se consideră că
cerinţele art.18 alin.1 nu sunt îndeplinite şi cererea de brevet se respinge, sau după caz, se
admite în parte.

Regula 34 - Stadiul tehnicii
(1) Stadiul tehnicii cuprinde toate cunoştinţele care au devenit accesibile publicului,

oriunde în lume, printr-o descriere scrisă sau orală, prin folosire sau prin orice alt mijloc,
până la data de depozit a cererii de brevet de invenţie sau a priorităţii recunoscute, cu
condiţia ca data punerii la dispoziţia publicului să fie identificabilă.

(2) În cazul în care informaţiile disponibile cuprind indicaţii privind numai luna dintr-un
anumit an sau numai anul, se consideră că aceste informaţii au devenit accesibile publicului
în ultima zi a lunii, respectiv în ultima zi a anului.

(3) Cunoştinţe accesibile publicului înseamnă informaţiile la care publicul are acces,
oriunde în lume, prin:

a) prezentarea pe diferite suporturi sau pe diferite canale informaţionale, a unor
documente de brevet sau a altor informaţii,

b) descrierea orală de informaţii, care nu au fost supuse nici unei restricţii de con-
fidenţialitate privind utilizarea sau diseminarea acestor informaţii.

(4) Accesibil publicului înseamnă şi faptul că documentul cuprinzând informaţiile sau
prezentarea publică a acestora pe cale orală, se află într-o bibliotecă publică cu acces
neîngrădit.

(5) Prin "public" se înţelege una sau mai multe persoane, neconstrânse la confidenţiali-
tate, şi care ar putea difuza informaţii; publicul poate fi orice persoană, şi nu neapărat o
persoană de specialitate.

(6) Descrierea orală poate consta într-o conferinţă, în emisiuni de radiodifuziune, în
înregistrări pe echipamente pentru redarea sunetului, cum ar fi benzi, discuri sau altele
asemenea.

(7) Informaţiile sunt considerate că au devenit accesibile publicului prin folosire dacă, la
data relevantă, orice persoană ar putea intra în posesia acestora prin expunere sau
folosire.

(8) Măsura în care cunoştinţele sunt considerate că sunt accesibile publicului este dată
de nivelul de control impus asupra accesului la aceste informaţii de către persoana care le-a
posedat iniţial.

(9) Conform prevederilor alin.(8), dacă o persoană vinde unui terţ un obiect fără nici un fel
de îngrădiri, restriciţii sau obligaţii privind confidenţialitatea, atunci obiectul este considerat
că a fost făcut accesibil publicului, deoarece cumpărătorul dobândeşte posesia
nerestricţionată a oricărei informaţii care derivă din acel obiect.

(10) În sensul alin.(1) prin "orice alt mijloc" se înţeleg mijloacele electronice, în particular
bazele de date electronice sau internetul.

(11) Cunoştinţele care au devenit accesibile publicului pe cale orală, prin folosire sau prin
orice alt mijloc sunt considerate ca făcând parte din stadiul tehnicii numai dacă sunt
confirmate printr-un document care să le conţină şi care să demonstreze că au devenit, şi
când au devenit, accesibile publicului; documentul poate fi şi ulterior datei la care a avut loc
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prezentarea publică orală, folosirea sau prezentarea prin orice alt mijloc, data relevantă fiind
aceea la care cunoştinţele au devenit accesibile publicului.

(12) Din stadiul tehnicii fac parte şi cererile de brevet de invenţie menţionate la art.8 alin.3
depuse la OSIM şi cererile internaţionale sau europene desemnând România, care au o
dată de depozit sau de prioritate recunoscută anterioară datei de depozit a cererii de
examinat şi care au fost publicate la sau după această dată.

(13) De asemenea fac parte din stadiul tehnicii şi cererile prevăzute la Regula 23 alin.(6)
şi (7), de la data de depozit, cu condiţia ca acestea să fie accesibile publicului conform
art.23.

(14) Dacă o cerere de brevet de invenţie a fost respinsă sau retrasă înainte de publicarea
ei, nu a servit ca bază pentru revendicarea unui drept de prioritate şi nu a lăsat să subziste
drepturi, aceasta nu este considerată ca făcând parte din stadiul tehnicii.

Regula 35 - Conţinutul raportului de documentare
(1) În scopul determinării stadiului tehnicii relevant pentru o cerere de brevet de invenţie,

OSIM stabileşte, pe baza revendicărilor, descrierii şi desenelor, documentele relevante care
sunt citate într-un raport de documentare.

(2) În raportul de documentare se citează documentele din stadiul tehnicii accesibile la
data întocmirii acestuia, definit conform Regulii 34, care pot fi luate în considerare pentru
aprecierea noutăţii şi a activităţii inventive, indicându-se, pentru fiecare citare, revendicarea
din cererea de brevet de invenţie la care se referă; se indică gradul de relevanţă al acestora
folosindu-se simbolurile consacrate pe plan internaţional precum şi, dacă este cazul, părţile
relevante ale documentelor citate.

(3) În raportul de documentare se înscriu indicii de clasificare internaţională a brevetelor
de invenţie atribuiţi obiectului cererii de brevet.

(4) În raportul de documentare se face distincţie între documentele citate, publicate
înainte de data priorităţii revendicate, între data de prioritate şi, la sau după data de depozit.

(5) Dacă OSIM consideră că cererea de brevet de invenţie nu îndeplineşte condiţiile
legale astfel încât aceasta nu permite efectuarea unei documentări în stadiul tehnicii, pe
baza tuturor sau numai a unor revendicări, fie declară că documentarea nu este posibilă, fie,
după caz, întocmeşte un raport parţial de documentare; declaraţia şi raportul paţial vor fi
luate în considerare în cadrul procedurilor ulterioare la care este supusă cererea de brevet
de invenţie.

(6) Cu excepţia prevederilor de la alin.(2), raportul de documentare nu trebuie să conţină
nici un fel de aprecieri referitoare la îndeplinirea sau neîndeplinirea criteriilor de brevetabili-
tate.

Regula 36- Unitatea invenţiei
(1) In conformitate cu art.19 alin.1 cererea de brevet de invenţie trebuie să se refere

numai la o singură invenţie sau la un grup de invenţii, astfel legate, încât să formeze un
singur concept inventiv general, comun tuturor invenţiilor dintr-o cerere.

(2) Prin concept inventiv se înţelege un principiu sau o idee care fundamentează o soluţie
a unei probleme tehnice şi care este în legătură cu contribuţia invenţiei la stadiul tehnicii.

(3) Conceptul inventiv există dacă invenţia revendicată, luată ca un întreg, conţine
caracteristici tehnice care

a) aduc o contribuţie la stadiul tehnicii şi
b) sunt necesare pentru atingerea unui anumit efect tehnic.
(4) În cazul în care cererea de brevet se referă la mai multe invenţii, condiţia de la art. 19
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alin.(1) privind unitatea invenţiei este îndeplinită dacă între aceste invenţii există o relaţie
tehnică referitoare la una sau mai multe caracteristici tehnice speciale, identice sau
corespondente; prin "caracteristici tehnice speciale" se înţeleg acele caracteristici tehnice
care determină o contribuţie la stadiul tehnicii a fiecăreia dintre invenţii, considerate ca un
întreg, aşa cum aceste invenţii sunt revendicate.

(5) Determinarea existenţei unui singur concept inventiv general trebuie efectuată
independent de faptul că fiecare invenţie este revendicată în revendicări separate sau ca
variante într-o singură revendicare.

(6) Unitatea invenţiei, atât în cazul în care cererea de brevet de invenţie se referă la o
singură invenţie, cât şi în cazul în care cererea se referă la un grup de invenţii, este
respectată dacă problema tehnică este unitară.

(7) Invenţia sau grupul de invenţii din cererea de brevet poate rezolva mai multe
probleme tehnice, dacă toate acestea se subsumează unei probleme tehnice generale
unitare.

(8) Dacă problema tehnică din cererea de brevet de invenţie este sau nu este nouă, dar
este rezolvată pentru prima dată, în cerere pot coexista mai multe soluţii tehnice de sine
stătătoare.

(9) În sensul prevederilor alin.(4), abordarea unităţii invenţiei trebuie efectuată astfel încât
în particular să permită includerea în aceeaşi cerere de brevet a oricăreia din următoarele
combinaţii de revendicări independente de categorii diferite:

a) revendicare independentă pentru un produs, revendicare independentă pentru un
procedeu special adaptat pentru fabricarea produsului şi revendicare independentă pentru
utilizarea produsului;

b) revendicare independentă pentru un procedeu şi revendicare independentă pentru un
aparat sau un mijloc special conceput pentru aplicarea procedeului;

c) revendicare independentă pentru un produs, revendicare independentă pentru un
procedeu special adaptat pentru fabricarea produsului şi revendicare independentă pentru
un aparat sau un mijloc special conceput pentru aplicarea procedeului.

(10) În sensul alin. (9), prin procedeu special adaptat se înţelege acel procedeu care
conduce în mod nemijlocit la obţinerea produsului revendicat; de asemenea, prin aparat sau
mijloc special conceput se înţelege aparatul sau mijlocul care este adecvat desfăşurării
procedeului, existând şi o relaţie tehnică definită conform alin. (4) între aparatul sau mijlocul
revendicat şi procedeul revendicat.

(11) Dacă o cerere de brevet se referă la două sau mai multe invenţii care nu satisfac
condiţia unităţii invenţiei conform alin. (6), cererea de brevet de invenţie este neunitară şi
pentru protecţia tuturor invenţiilor este necesară divizarea cererii.

(12) În cazul în care se constată că cererea de brevet de invenţie este neunitară, OSIM
notifică aceasta solicitantului sau succesorului său în drepturi, invitându-l să depună o
opţiune scrisă privind divizarea cererii.

(13) Solicitantul are posibilitatea să divizeze cererea, depunând la OSIM câte o cerere de
brevet de invenţie divizionară pentru fiecare invenţie sau grup de invenţii care respectă
condiţia unităţii invenţiei.

(14) Dacă în urma notificării de la alin. (12), solicitantul nu îşi exprimă opţiunea cu privire
la divizarea cererii, OSIM examinează cererea de brevet, considerând că are ca obiect prima
invenţie sau primul grup de invenţii revendicat care respectă condiţia unităţii invenţiei;
descrierea invenţiei sau grupului de invenţii examinat trebuie depusă de solicitant în
termenul acordat, în vederea luării hotărârii, în caz contrar aplicându-se prevederile art. 28
alin. (7) lit.b).

(15) După îndeplinirea prevederilor alin. (14), OSIM notifică solicitantului că urmează să
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ia o hotârâre privind cererea de brevet şi că în termenul acordat acesta poate încă depune
cererile divizionare.

(16) Cererile de brevet de invenţie divizionare, rezultate în urma divizării, cu descriere,
revendicări şi desene se pot depune la OSIM până la luarea unei hotărâri asupra cererii
iniţiale; în aceste condiţii, cererile divizionare depuse beneficiază de data de depozit a cererii
din care au fost divizate, precum şi de dreptul de prioritate al acesteia, dacă solicitantul
respectă pentru fiecare invenţie din cererea divizionară, limitele dezvăluirii ei din primul
depozit.

(17) În cazul în care în cererea de brevet de invenţie iniţială au fost invocate priorităţi
multiple, solicitantul trebuie să indice în fiecare cerere divizionară prioritatea cores-
punzătoare.

(18) În cazul în care, până la luarea unei hotărâri asupra cererii iniţiale, solicitantul nu a
depus cereri de brevet pentru invenţiile care nu respectă condiţia unităţii invenţiei, acestea
rămân în descriere, fără să facă obiectul revendicărilor.

(19) În cazul în care solicitantul nu a depus cereri divizionare şi OSIM a examinat cererea
de brevet având ca obiect prima invenţie sau primul grup de invenţii care îndeplineşte
condiţia unităţii, pentru celelalte invenţii revendicate cuprinse în cererea iniţială, care este
cerere de bază, se consideră că nu a fost solicitată protecţia prin brevet.

(20) Lipsa unităţii invenţiei nu poate fi invocată în cadrul acţiunilor de revocare sau de
anulare a unui brevet de invenţie.

Regula 37 - Examinarea îndeplinirii criteriilor de brevetabilitate
A. Noutatea
(1) Noutatea unei invenţii brevetabile se stabileşte, în conformitate cu prevederile art.8 şi

9, în raport cu conţinutul revendicărilor şi al domeniului de aplicare precizat în descriere.
(2) La stabilirea noutăţii unei invenţii problema tehnică pe care o rezolvă invenţia nu este

luată în considerare.
(3) La stabilirea noutăţii unei invenţii, nu poate fi luat în considerare de regulă decât un

singur document din stadiul tehnicii şi anume cel considerat a fi cel mai apropiat de invenţia
revendicată.

(4) In aplicarea alin.(3) pot fi luate în considerare şi alte documente la care se face
trimitere în documente din stadiul tehnicii.

(5) In cazul unei cereri care respectă condiţia unităţii invenţiei, pentru fiecare invenţie se
aplică prevederile alin.(3) şi (4).

(6) Fac parte din stadiul tehnicii de la data primei publicări şi cererile internaţionale aflate
în situaţia prevăzută de Regula 22 alin.(28) precum şi cererile de brevet european care nu
au efecte în România.

(7) Sunt considerate documente relevante şi sunt analizate în raportul de examinare
prevăzut la Regula 40, acele documente din stadiul tehnicii al căror conţinut acoperă, parţial
sau total, întinderea protecţiei cerute de solicitant prin revendicări.

(8) Examinarea noutăţii se face prin compararea caracteristicilor din revendicări cu cele
din documentul considerat a fi cel mai apropiat de invenţia revendicată, selectat în raportul
de examinare.

(9) Se apreciază că invenţia revendicată îndeplineşte condiţia noutăţii dacă diferă prin cel
puţin o caracteristică esenţială de soluţia tehnică din documentul selectat.

(10) Invenţia revendicată este nouă şi dacă se referă la:
a) un caz particular, iar documentul din stadiul tehnicii are în vedere o dezvăluire

generală care include cazul particular sau,
b) un subdomeniu selectat dintr-un domeniu dezvăluit într-un document din stadiul
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tehnicii, cu condiţia ca subdomeniul să fie îngust, să nu fie apropiat de valori cunoscute şi să
aibă un efect tehnic diferit, sau

c) un element, sau la un număr limitat de elemente, selectate dintr-o clasă mai largă,
cunoscută.

(11) O invenţie nu prezintă noutate dacă materialul din stadiul tehnicii cuprinde un
exemplu specific, iar invenţia revendicată acoperă acel exemplu specific.

(12) La examinarea noutăţii nu se iau în considerare echivalentele tehnice ale carac-
teristicilor invenţiei revendicate.

B. Activitatea inventivă
(1) O invenţie este considerată ca implicând o activitate inventivă dacă, având în vedere

asemănările şi deosebirile între invenţia revendicată, luată ca un tot şi stadiul tehnicii definit
conform art.8 alin.2 şi Regulii 34, ea nu ar fi fost evidentă unei persoane de specialitate la
data depozitului sau a priorităţii recunoscute.

(2) La aprecierea activităţii inventive pot fi luate în considerare mai multe documente sau
părţi din documente, combinate în sistem mozaic, sau, după caz, un singur document.

(3) Invenţia revendicată luată ca un tot este considerată ca fiind evidentă în sensul art.10
dacă una sau mai multe caracteristici ale stadiului tehnicii sau cunoştinţele generale ale
persoanei de specialitate în domeniu ar fi permis acesteia, la data de depozit sau a priorităţii
revendicate, să ajungă la invenţia revendicată, prin înlocuire, combinare sau prin modificarea
unuia sau mai multor caracteristici ale stadiului tehnicii.

(4) Activitatea inventivă se apreciază în raport cu problema pe care o rezolvă invenţia şi
cu soluţia revendicată.

(5) In cazul în care această apreciere a activităţii inventive se efectuează prin abordarea
de tip problemă-soluţie sunt avute în vedere următoarele etape:

a) determinarea stadiului tehnicii cel mai apropiat;
b) stabilirea problemei tehnice de rezolvat;
c) aprecierea măsurii în care invenţia revendicată, pornind de la stadiul tehnicii cel mai

apropiat şi de la problema tehnică, ar fi fost evidentă pentru persoana de specialitate în
domeniu la data relevantă.

(6) Stadiul tehnicii cel mai apropiat, este acea combinaţie de caracteristici care rezultă
dintr-o singură referinţă a stadiului tehnicii şi care constituie cea mai bună bază pentru
aprecierea evidenţei; el poate fi, spre exemplu:

(a) o combinaţie cunoscută în domeniul tehnic relevant care dezvăluie efecte tehnice,
utilizări sau rezultate, cele mai apropiate de invenţia revendicată sau

(b) acea combinaţie care are cele mai multe caracteristici tehnice comune cu invenţia
revendicată şi care este aptă să rezolve problema tehnică.

(7) Problema tehnică de rezolvat trebuie stabilită în mod obiectiv; pentru aceasta, se
compară caracteristicile tehnice ale invenţiei revendicate cu stadiul tehnicii cel mai apropiat
punându-se în evidenţă diferenţele dintre acestea; în acest sens problema tehnică rezultă
din modificarea sau adaptarea stadiului tehnicii cel mai apropiat în vederea obţinerii efectelor
tehnice ce constituie aportul invenţiei la acest stadiu al tehnicii.

(8) In aplicarea prevederilor alin.(3) activitatea inventivă poate fi apreciată,de asemenea
astfel:

a) folosire neevidentă de mijloace cunoscute cum ar fi o metodă de lucru sau un mijloc
cunoscut, utilizat într-un alt scop şi care produce un efect nou, surprinzător sau o nouă
utilizare a unui dispozitiv ori a unui material cunoscut care implică eliminarea de dificultăţi
tehnice imposibil de depăşit prin tehnici uzuale,
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b) combinaţie de caracteristici care nu decurge în mod evident din stadiul tehnicii realizat
în aşa fel încât caracteristicile combinaţiei îşi potenţează reciproc efectele, şi se obţine un
rezultat tehnic nou, situaţie în care este irelevant faptul că fiecare caracteristică luată
individual este în sine cunoscută, integral sau parţial,

c) selecţie, dintr-un număr de posibilităţi cunoscute, care nu decurge în mod evident din
stadiul tehnicii, în cadrul unui procedeu, a unor condiţii cum ar fi temperatură şi/sau pre-
siune de desfăşurare a procedeului în interiorul unui interval cunoscut care produce efecte
neaşteptate asupra desfăşurării procedeului sau asupra proprietăţilor produsului obţinut sau,
în cadrul unui grup foarte larg de compuşi sau de combinaţii chimice determinate, care
prezintă avantaje neaşteptate, sau

d) folosire a mijloacelor tehnice ale invenţiei revendicate pentru rezolvarea problemei
tehnice pe altă cale decât cea care rezultă din documentele din stadiul tehnicii analizate de
pesoana de specialitate.

(9) Se consideră că o invenţie nu implică o activitate inventivă dacă se află, în special,
într-una din situaţiile următoare: folosire evidentă de mijloace cunoscute, combinaţie de
caracteristici care rezultă în mod evident din stadiul tehnicii, sau o selecţie evidentă dintr-un
număr de posibilităţi cunoscute.

(10) Se consideră a fi o folosire evidentă de mijloace cunoscute următoarele situaţii:
a) invenţia reprezintă cel puţin una din soluţiile posibile care ar decurge în mod firesc şi

facil, pentru o persoană de specialitate în domeniu, pentru completarea unei lacune
existente într-un document anterior din stadiul tehnicii;

b) invenţia nu diferă de stadiul cunoscut al tehnicii decât prin utilizarea unor mijloace
echivalente mecanice, electrice sau chimice binecunoscute;

c) invenţia constă, doar, într-o nouă utilizare folosind proprietăţile cunoscute ale acestuia;
d) invenţia constă într-o înlocuire, într-un dispozitiv cunoscut, a unui material cu un alt

material recent descoperit şi ale cărui proprietăţi îl fac adecvat pentru această utilizare,
denumită înlocuire analogă;

e) invenţia constă, doar, în utilizarea unei tehnici cunoscute într-o situaţie riguros similară
denumită utilizare analogă.

(11) În cuprinsul unei invenţii, se consideră a fi o combinaţie de caracteristici, care
rezultă în mod evident din stadiul tehnicii simpla juxtapunere sau asociere de dispozitive sau
procedee cunoscute, fiecare funcţionând sau desfăşurându-se în modul său normal,
nerezultând o interdependenţă în funcţionare sau desfăşurare neevidentă.

(12) Se consideră a fi o selecţie evidentă dintr-un număr de posibilităţi cunoscute dacă
invenţia:

a) constă, doar, în alegerea unei soluţii dintr-un anumit număr de posibilităţi la fel de
adecvate,

b) constă în alegerea anumitor dimensiuni, intervale de temperatură sau a altor parametri
dintr-un domeniu limitat şi este evident că aceşti parametri ar fi putut fi obţinuţi prin metoda
obişnuită de încercări succesive sau prin folosirea metodelor uzuale de proiectare;,

c) se obţine doar printr-o simplă extrapolare rezultată în mod direct din stadiul tehnicii
sau,

d) constă numai în selectarea dintr-un grup foarte larg a unor compuşi sau combinaţii
chimice, inclusiv aliaje, determinate, fără efecte noi , neaşteptate.

(13) Pentru invenţiile din domeniul programelor de calculator, se consideră îndeplinit
criteriul activităţii inventive dacă invenţia aduce o contribuţie tehnică, prin aceasta
înţelegându-se aport la stadiului tehnicii într-un domeniu tehnic.
 (14) Contribuţia tehnică se determină prin luarea în considerare a diferenţei dintre
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întinderea protecţiei revendicate considerată ca un tot şi stadiul tehnicii.
(15) Revendicarea al cărei conţinut determină întinderea protecţiei poate cuprinde

elemente care conţin pe lângă caracteristici tehnice şi caracteristici netehnice.

C. Aplicabilitatea industrială
(1) Invenţia, conform art.11 este susceptibilă de aplicare industrială, dacă obiectul său

poate fi realizat sau utilizat în cel puţin unul dintre domeniile tehnologice, inclusiv în agri-
cultură.

(2) O invenţie este susceptibilă de aplicare industrială dacă din descriere, revendicări şi
desene rezultă că aceasta este corectă din punct de vedere ştiinţific şi tehnic.

(3) Nu are aplicabilitate industrială invenţia revendicată având ca obiect un dispozitiv sau
un procedeu a cărui presupusă funcţionare este în mod evident contrară legilor fizicii, cum
ar fi un mecanism de tip perpetuum mobile.

(4) In aplicarea alin.(3) se pot formula obiecţii privind aplicabilitatea industrială în cazul în
care revendicarea specifică funcţia pe care se pretinde că o îndeplineşte invenţia.

(5) Dacă invenţia respectă prevederile art.18 şi nu se referă la o construcţie specifică a
cărei funcţie de perpetuum mobile nu este specificată, condiţia aplicabilităţii industriale este
îndeplinită.

Regula 38 - Dependenţa obiectului cererii de un brevet anterior
(1) În aplicarea art.32, referitor la o cerere de brevet pentru o invenţie care nu poate fi

aplicată fără a aduce atingere unei invenţii dintr-o cerere de brevet anterioară, brevetată în
România şi în vigoare, se vor avea în vedere, în special, următoarele situaţii:

a) invenţia protejată prin brevetul anterior este utilizată în invenţia ce constituie obiectul
cererii;

b) invenţia ce constituie obiectul cererii, reprezintă o dezvoltare, bazată pe o activitate
inventivă, a invenţiei protejate prin brevetul anterior;

c) o parte a caracteristicilor din invenţia brevetată au fost înlocuite în cererea de brevet de
invenţie cu caracteristici echivalente, iar perfecţionarea adusă satisface criteriile de
brevetabilitate.

d) o parte a caracteristicilor invenţiei din cerere reprezintă o selecţie a caracteristicilor
invenţiei protejate prin brevetul anterior.

(2) Examinatorul cererii de brevet de invenţie al cărei obiect depinde, în conformitate cu
alin.(1), de un brevet de invenţie anterior, în cazul în care Comisia hotărăşte acordarea unui
brevet de invenţie, transmite câte o notificare atât titularului brevetului anterior, cât şi
solicitantului cererii de brevet de invenţie.

(3) Notificările de la alin.(2) vor preciza faptul că între obiectul invenţiei din cererea de
brevet de invenţie pentru care se ia hotărârea de acordare şi obiectul invenţiei din brevetul
anterior există o relaţie de dependenţă; de asemenea, notificările vor preciza faptul că
acestea au numai un caracter de informare, în eventuala aplicare a art.54 şi art.62 şi vor
reda conţinutul prevederilor art.48 şi art.49.

(4) În conformitate cu art.27 alin.3, absenţa notificărilor din partea OSIM, nu absolvă nici
pe solicitantul cererii şi nici pe titularul brevetului între ale căror obiecte ale invenţiilor există
o relaţie de dependenţă, de respectarea prevederilor legii cu privire la transmiterea
drepturilor.

Regula 39 - Notificările OSIM
(1) Notificările privind procedurile legale semnate şi ştampilate se transmit prin registra-

tura generală, fie recomandat prin poştă, fie se înmânează personal destinatarului sau
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împuternicitului acestuia care confirmă în scris primirea.
(2) Cu referire la procedurile legale, între OSIM şi solicitant pot fi încheiate minute, la

sediul oficiului, validate prin semnăturile părţilor şi înregistrate la OSIM.
(3) Notificarea îşi produce efectele chiar dacă destinatarul refuză să accepte documentul

de notificat sau să recunoască primirea acestuia.
(4) Dacă a fost desemnat un mandatar, notificările îi sunt adresate acestuia; în cazul în

care pentru o singură parte interesată au fost desemnaţi mai mulţi mandatari, este suficient
dacă notificarea este adresată unuia dintre aceştia; în cazul în care mai multe părţi
interesate au un mandatar comun, este suficient ca notificarea, să fie adresată mandatarului
comun.

5) Pentru eliberarea unei notificări a OSIM conform art.41 alin.(2) lit.d) persoanei
interesate, aceasta trebuie să achite contravaloarea taxei de certificare şi eliberare a unui
document oficial de tipul adeverinţă, duplicat, copie.

(6) În notificările transmise solicitantului, OSIM indică termenul de răspuns; solicitantul,
pentru motive justificate, poate solicita prelungirea termenului de răspuns legal conform
Regulii 3 alin.(6).

(7) OSIM nu poate lua hotărâri înainte de expirarea termenului acordat solicitantului
pentru răspuns.

(8) Dacă în termenul fixat solicitantul nu răspunde şi nici nu a cerut o prelungire a
termenului de răspuns, hotărârea privind cererea se ia de către OSIM pe baza documentelor
existente; fac excepţie cererile aflate în situaţia prevăzută la art.28 alin.7 lit.b).

(9) In toate situaţiile în care s-a notificat solicitantului remedierea lipsurilor care conduc la
aplicarea prevederilor art.28 alin.7 lit.b), în notificare se va preciza că, în cazurile în care
lipsurile nu sunt remediate, cererea de brevet este declarată ca fiind considerată retrasă; în
termen de 12 luni de la data la care solicitantului i s-a notificat faptul că cererea este
considerată retrasă, acesta poate cere repunerea în termen conform art.46, în caz contrar,
cererea de brevet se respinge conform art.28 alin.2 lit.e).

SECŢIUNEA 4 - HOTĂRÂRILE OSIM
Regula 40 - Comisia de examinare
(1) În procedura de examinare a cererii de brevet de invenţie, examinatorul de stat de

specialitate întocmeşte raportul de examinare, pe baza căruia o comisie de examinare de
specialitate din OSIM ia hotărârea de acordare a brevetului de invenţie sau de respingere a
cererii de brevet de invenţie; de asemenea Comisia de examinare ia act de retragerea cererii
de brevet de invenţie în cazul în care solicitantul cere retragerea în scris, sau declară ca
fiind considerate retrase cererile de brevet de invenţie aflate într-una din situaţiile prevăzute
la art.28 alin.7.

(2) Comisiile de examinare din OSIM sunt constituite pe domenii de specialitate sau pe
proceduri de examinare.

(3) Comisia de examinare este formată din preşedinte, desemnat de directorul general al
OSIM, şi doi membri, desemnaţi de preşedintele Comisiei de examinare.

(4) Examinatorul de stat de specialitate care a întocmit raportul de examinare nu este
membru al Comisiei de examinare.

(5) Toate hotărârile luate de Comisia de examinare se înscriu în Registrul comisiilor de
examinare din serviciul de specialitate; în acelaşi registru se înscriu şi menţiunile privind
cererile de brevet de invenţie care au fost retrase de către solicitant sau care sunt declarate
ca fiind considerate retrase.

(6) Menţiunile privind hotărârile de acordare a brevetului de invenţie sau de respingere a
cererii de brevet de invenţie, precum şi rezumatele redactate de OSIM ale brevetelor de
invenţie acordate, se publică în primul număr al BOPI, după expirarea termenului de 60 de
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zile de la data luării acestor hotărâri.
(7) În aplicarea art.28 alin.4, efectele hotărârilor de acordare a brevetelor sau de

respingere a cererilor de brevet de invenţie se produc faţă de terţi de la data publicării.
(8) In termenul prevăzut la alin.(6) hotărârile luate de comisiile de examinare, precum şi

menţiunile privind cererile retrase sau menţiunile privind declaraţiile conform cărora cererile
sunt considerate retrase se comunică solicitantului sau succesorului său în drepturi, şi se
înscriu în Registrul naţional al cererilor de brevet depuse.

(9) Invenţiile pentru care a fost acordat brevet se publică prin punerea la dispoziţia
publicului, la sediul OSIM, a descrierii, revendicărilor şi desenelor începând de la data
publicării în BOPI a menţiunilor privind hotărârile de acordare, conform alin.(6).

Regula 41 - Întreruperea şi suspendarea procedurilor în faţa OSIM
(1) În cazul decesului părţii interesate, procedura în faţa OSIM se întrerupe conform

art.28 alin.9; în înţelesul art.28 alin.9 persoană interesată este solicitantul cererii de brevet
de invenţie, succesorul în drepturi al acestuia, titularul brevetului de invenţie sau deţinătorul
dreptului de prioritate sau mandatarul autorizat .

(2) În măsura în care evenimentele prevăzute la alin.(1) nu afectează mandatul, proce-
dura în faţa OSIM poate fi întreruptă numai la cererea mandatarului autorizat.

(3) În situaţia prevăzută la alin.(2), reprezentantul legal poate:
a) să depună la OSIM o cerere în care să solicite în mod expres întreruperea procedurii

în care se află cererea de brevet de invenţie,
b) să achite o taxă de prelungire a termenului de procedură, şi
c) să depună la OSIM copii certificate după toate documentele care atestă decesul.
(4) Reluarea procedurii se face la cererea expresă a succesorului în drepturi sau

mandatarului autorizat, înregistrată la OSIM, la care se anexează documentele care atestă
calitatea de succesor în drepturi; OSIM notifică părţilor interesate, data la care se reiau
procedurile.

(5) In situaţia numirii unui nou mandatar autorizat, OSIM va relua procedurile numai după
ce acesta depune procura de reprezentare a solicitantului; în caz contrar cererea de brevet
de invenţie se respinge conform Regulii 20 A alin.(3) sau procedurile sunt reluate fără a se
lua în considerare noul mandatar.

(6) În cazul în care se instituie proceduri judiciare în privinţa dreptului la acordarea
brevetului sau a dreptului la brevet, procedura de brevetare, se suspendă conform art.28
alin.10, iar OSIM notifică părţii interesate data de la care procedura este suspendată.

(7) În vederea reluării procedurii suspendate, dacă se aplică prevederile art.65 alin.1,
partea interesată trebuie:

a) să comunice la OSIM hotărârea judecătorească în termen de 30 zile de la data la care
aceasta a rămas definitivă şi irevocabilă.

b) să plătească taxa privind înregistrarea de modificări cu privire la regimul juridic al
brevetului.

(8) Dacă sunt îndeplinite cerinţele alin.(7) şi este plătită taxa prevăzută la Regula 47
alin.(1) lit.b), OSIM eliberează brevetul de invenţie persoanei îndreptăţite şi publică în BOPI
schimbarea titularului.

(9) În vederea reluării procedurii suspendate, dacă se aplică prevederile art.65 alin.(2),
partea interesată trebuie:

a) să comunice la OSIM hotărârea judecătorească în termen de 3 luni de la data la care
aceasta a rămas definitivă şi irevocabilă, investită cu formulă executorie de către instanţă;

b) să comunice în scris la OSIM în acelaşi termen opţiunea sa cu privire la alegerea
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uneia dintre variantele cuprinse în art.65 alin.2 lit.a) - c).
(10) În cazul în care din comunicarea făcută conform alin.(9) lit.b) reiese că persoana

căreia i-a fost recunoscut dreptul la brevet doreşte să continue procedura în locul
solicitantului şi plăteşte taxa privind înregistrarea de modificări cu privire la regimul juridic a
cererii de brevet, OSIM publică în BOPI schimbarea persoanei îndreptăţite la eliberarea
brevetului.

(11) În situaţia în care din comunicarea făcută conform alin.(9) lit.b) reiese că persoana
căreia i-a fost recunoscut dreptul la brevet va depune o nouă cerere de brevet pentru
invenţia pentru care i-a fost recunoscut dreptul, această depunere trebuie:

a) să fie făcută în cadrul termenului de la alin.(9) lit.a);
b) să cuprindă în formularul de cerere o referire în limba română la cererea iniţială sau să

cuprindă descrierea, revendicările şi desenele invenţiei pentru care i-a fost recunoscut
dreptul la brevet;

c) să plătească taxele pentru proceduri;
d) să cuprindă o copie a hotărârii judecătoreşti prevazute la alin.(9) lit.a).
(12) Data de depozit a cererii de brevet prevăzută la alin.(11) este aceeaşi cu data de

depozit a cererii iniţiale şi noua cerere beneficiază de dreptul de prioritate revendicat în
cererea iniţială.

(13) După îndeplinirea prevederilor de la alin.(11), OSIM declară că cererea iniţială este
considerată ca fiind retrasă începând cu data de depozit.

(14) În cazul în care din comunicarea făcută conform alin.(9) lit.b) reiese că persoana
căreia i s-a recunoscut dreptul la brevet solicită respingerea cererii iniţiale şi este îndeplinită
cerinţa de la alin.(9) lit.a), OSIM ia hotărârea de respingere a cererii iniţiale, publică
menţiunea acesteia în BOPI şi comunică hotărârea părţilor interesate.

(15) OSIM notifică părţii interesate data de la care procedura suspendată conform alin.(6)
este reluată.

(16) Întreruperea sau suspendarea procedurii nu poate interveni înainte de publicarea
cererii de brevet de invenţie, conform art.23.

Regula 42 - Revocarea din oficiu
(1) Hotărârile Comisiei de examinare, privind cererile de brevet de invenţie, pot fi

revocate din oficiu, în temeiul art.29.
(2) Revocarea hotărârilor, prevăzută la alin.(1), se poate face dacă acestea conţin greşeli

sau pentru omisiuni, dacă sunt luate cu neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege sau de
prezentul regulament, ori pentru erori materiale privind numele, calitatea autorului, solicitan-
tului sau titularului, adresă, cifre, sau dacă în perioada de revocare, la OSIM sunt identi-
ficate documente de natură a determina modificarea acestora.

(3) Revocarea din oficiu se face de către aceeaşi Comisie de examinare care a luat
hotărârea, comisie care, în vederea luării unei noi hotărâri, poate cere orice acte sau
lămuriri.

(4) Pentru erorile materiale şi altele asemenea a căror îndreptare nu necesită modificarea
hotărârii, Comisia de examinare dispune îndreptarea acestora.

(5) Comisia poate dispune amânarea publicării şi comunicării hotârârii în cazul în care
constată că solicitantul, altul decât inventatorul, nu este îndreptăţit la acordarea brevetului de
invenţie şi că sunt necesare noi dovezi privind dreptul la acordarea brevetului.

(6) Amânarea comunicării hotărârii luate nu poate depăşi un termen de 6 luni de la data
acesteia.

(7) Revocarea conform alin.(1) nu este supusă taxelor.
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(8) Menţiunea de revocare din oficiu a hotărârii se înscrie în Registrul comisiilor de
examinare din serviciul în care s-a luat hotărârea.

(9) Motivarea revocării din oficiu se consemnează de către preşedintele comisiei de
examinare într-un proces verbal care se ataşează la dosarul cererii de brevet.

(10) După revocarea hotărârii, Comisia de examinare va lua o nouă hotărâre privind
cererea de brevet de invenţie imediat după soluţionarea cauzelor care au determinat
revocarea hotărârii.

(11) Pentru situaţia prevăzută la alin.(5) Comisia de examinare va lua, după caz, o nouă
hotărâre în interiorul termenului de 6 luni.

SECŢIUNEA 5 - APĂRAREA DREPTURILOR PRIVIND INVENŢIILE
Regula 43 - Contestaţia şi cererea de revocare
(1) Împotriva hotărârilor OSIM privind cererile de brevet precum şi cu privire la brevetele

de invenţie, persoanele interesate pot formula, personal sau prin mandatar autorizat, ori
avocat, contestaţii, respectiv, cereri de revocare, în termenele prevăzute de lege şi de
prezentul Regulament.

(2) Hotărârile OSIM cu privire la cererile de brevet de invenţie, pot fi contestate de către
solicitant sau titular, în termen de 3 luni de la comunicare, conform art.53, iar în cazul
hotărârilor de acordare, acestea pot fi contestate de titular şi cu privire la revendicări, în
sensul modificării întinderii protecţiei.

(3) Contestaţia, în limba română, conţinând motivele în fapt şi temeiurile în drept,
raportate la motivarea hotărârii contestate, se depune la OSIM în două exemplare, la care se
anexează actele doveditoare, în principal cu caracter tehnic, pentru susţinerea motivelor
invocate în contestaţie.

(4) In aplicarea art.54, orice persoană interesată poate cere, revocarea, în tot sau în parte
a hotărârii de acordare sau a brevetului de invenţie, în termen de 6 luni de la publicarea
menţiunii hotărârii de acordare, dacă, în opinia sa, hotărârea a fost luată fără respectarea
dispoziţiilor prevăzute la art. 7-11, art. 12, art. 13 şi art. 18;

(5) In perioada legală de revocare sau, după caz, până la soluţionarea cererii de revocare
brevetul de invenţie nu poate fi anulat.

(6) Cererea de revocare, în limba română, va fi depusă în două exemplare pentru OSIM,
plus un număr de exemplare egal cu numărul cotitularilor, şi va cuprinde expunerea
motivului sau motivelor în fapt şi temeiurilor în drept şi documentele în susţinerea motivelor
acţiunii, fără a putea fi invocată nerespectarea condiţiilor de formă sau procedură cu privire
la cererea de brevet de invenţie.

(7) Un exemplar al cererii de revocare se comunică de către OSIM titularului, în vederea
depunerii observaţiilor sale, în termenul prevăzut de lege şi va fi citat la termenul fixat pentru
soluţionarea cererii de revocare.

(8) Judecarea în fond a contestaţiei sau a cererii de revocare va fi supusă plăţii taxelor
prevăzute de lege, iar în lipsa acesteia, acţiunea este respinsă.

Regula 44 - Comisiile de reexaminare din OSIM
A. Contestaţia şi cererea de revocare privind hotărârile luate în examinare de fond.
(1) Potrivit art.53 şi 54 contestaţiile şi cererile de revocare sunt soluţionate de o Comisie

de reexaminare, organ cu atribuţii administrativ jurisdicţionale alcătuită din:

a) preşedinte;
b) unul sau trei examinatori cu minimum 5 ani vechime în examinare şi
c) un consilier juridic din cadrul Departamentului de apeluri.
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(2) Preşedintele Comisiei de reexaminare este Directorul general al OSIM sau, prin
delegarea de competenţă, şeful Departamentului de apeluri.

(3) Secretariatul Comisiei este asigurat de o persoană din cadrul Departamentului de
apeluri.

(4) Raportor al cauzei este desemnat examinatorul, în cazul comisiilor de trei membri,
sau unul din cei trei examinatori, în cazul comisiilor de cinci membri.

(5) Nu pot fi membrii ai Comisiilor de reexaminare, specialiştii care au făcut parte din
Comisia de examinare sau care au un interes personal în cauza dezbătută.

(6) Dacă, pentru unul din motivele menţionate la alin.(5), sau pentru alte motive
temeinice, care fac imposibilă participarea sa în comisie, un membru al Comisiei de
reexaminare consideră că nu poate lua parte la procedură, el va informa Comisia despre
aceasta.

(7) Membrii Comisiei de reexaminare pot fi recuzaţi de oricare din părţi, pentru motivele
menţionate la alin.(5).

(8) Cererea de recuzare nu va fi admisă dacă, având cunoştinţă de motivele posibilei
recuzări, respectiva parte a acceptat începerea procedurii.

(9) Comisia de reexaminare va decide asupra măsurii ce urmează a fi luată în cazurile
prevăzute la alin.(5) -(7), situaţie în care membrul supus recuzării va fi înlocuit în această
comisie de către un consilier juridic din Departamentul de apeluri în vederea soluţionării
cererii de recuzare. Dacă se consideră necesar de către Comisie, membrul recuzat trebuie
să îşi prezinte punctul de vedere cu privire la cererea de recuzare.

(10) Înaintea luării unei decizii referitoare la recuzarea unui membru, nu va avea loc nici
o altă procedură în cazul respectiv.

(11) Înlocuirea unui membru al unei Comisii de reexaminare în cazul în care acesta a fost
recuzat, sau pentru alte motive temeinice care fac imposibilă participarea sa în comisie se va
putea face cu specialişti desemnaţi.

(12) Raportorul, în urma studierii documentaţiei cererii de brevet de invenţie şi a dosarului
cauzei, va întocmi un studiu preliminar al cazului, în care va evidenţia argumentele formulate
de părţi, va menţiona probele cele mai relevante invocate şi va semnala aspectele neclare
ale cauzei.

(13) Activitatea Comisiei va fi consemnată de către secretarul comisiei în Registrul
Comisiei de reexaminare, care poate fi şi în format electronic.

(14) Şedinţa de soluţionare a contestaţiei sau a cererii de revocare se desfăşoară cu
ascultarea părţilor, desfăşurarea procedurilor orale, precum şi depunerea de probe fiind
consemnate de către secretar, într-o condică de şedinţă.

(15) În soluţionarea cauzei, Comisia va da posibilitatea părţii interesate să prezinte şi
susţină punctul său de vedere pe baza probelor depuse la Comisie în susţinerea cauzei, fie
personal, fie prin mandatar autorizat sau avocat, pe baza împuternicirii avocaţiale.

(16) O persoană juridică poate fi reprezentată de persoana din conducere având funcţie
de reprezentare sau de un consilier juridic al persoanei juridice, cu delegaţie specială.

(17) În cazul în care componenţa Comisiei se modifică pentru motive temeinice care fac
imposibilă participarea unuia din membrii, preşedintele dispune asupra condiţiilor în care vor
avea loc noi audieri, noul membru fiind ţinut în aceeaşi măsură, ca şi ceilalţi membri de o
decizie deja luată în cauză.

(18) Dacă o Comisie de reexaminare, formată din trei membri, consideră că natura
contestaţiei sau cererii de revocare necesită ca respectiva comisie să fie constituită din trei
membri examinatori, un preşedinte şi un jurist, decizia de lărgire a Comisiei va fi luată
pentru soluţionarea cauzei pe rol.

(19) In cazul în care se constată deficienţe ale procedurii de examinare în fond, Comisia
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de reexaminare va hotărî transmiterea cererii de brevet de invenţie aceleiaşi Comisii de
examinare în fond, exceptând cazul în care există motive temeinice pentru a nu se proceda
astfel şi atunci, va hotărî transmiterea cererii de brevet de invenţie Comisiei de examinare
competente în baza hotărârii luate conform Regulii 46.

(20) Odată cu transmiterea citaţiilor, Comisia poate transmite notificarea redactată de
raportor, într-un mod care să nu sugereze că decizia Comisiei ar putea fi condiţionată de
această notificare.

(21) În cazul procedurii orale, Comisia asigură condiţiile ca fiecare caz să fie astfel
audiat încât, la închiderea procedurilor, să poată fi luată o decizie, exceptând cazurile în care
există motive temeinice pentru acordarea unui nou termen în vederea completării dovezilor
în susţinerea cauzei.

(22) În cazul acordării unui nou termen, dezbaterile care au loc în soluţionarea cauzei se
consemnează în încheieri de şedinţă semnate de preşedinte şi membrii Comisiei.

B. Contestaţia şi cererea de revocare privind hotărâri luate în examinare
preliminară

(1) Se soluţionează de către o Comisie de reexaminare formată din 2 membri jurişti din
cadrul Direcţiei Contencios şi un membru examinator în cadrul Serviciului Examinare
Preliminară contestaţiile privind hotărîrile luate în examinarea preliminară referitoare la:

a) cererile de brevet de invenţie;
 b) cererile de acordare a protecţiei tranzitorii;

c) cererile de brevet european cu efect în România;
 d) prioritatea revendicată;

e) rectificări;
f) repuneri în termen ori în drepturi;
g) revalidarea brevetelor de invenţie;
h) înscrieri de transmiteri de drepturi,
(2) Preşedintele comisiei se deleagă de către Directorul general al OSIM, iar secretariatul

acesteia se asigură de către o persoană din Direcţia Contencios.
(3) Orice persoană poate cere Comisiei de reexaminare prevăzute la alin.(1), rectificarea

datelor înscrise în Registrele prevăzute la Regula 55 privind:
 a) omisiunea unei înscrieri;
 b) o înscriere eronată;
 c) o eroare într-o înscriere.

(4) In cazurile prevăzute la alin.(3), în conformitate cu dispoziţiile art.53 alin.3,
contestaţiile nu sunt supuse plăţii taxelor şi se soluţionează în termenul prevăzut la art.53
alin.2.

(5) În timpul şedinţei de soluţionare a contestaţiei, Comisia de reexaminare poate:
a) să solicite orice lămuriri sau documente care sunt necesare şi suficiente în legătură cu

rectificarea datelor înscrise în registru şi
b) să ia orice hotărâre pe care o consideră adecvată pentru rectificarea datelor înscrise în

registre.
(6) Înregistrarea contestaţiei se comunică în scris Serviciului Examinare Preliminară în

vederea sistării până la soluţionarea contestaţiei a eliberării de documente care constituie o
copie sau un extras al unei înscrieri din Registrul naţional, indiferent dacă acestea sunt pe
suport hârtie sau aflate în totalitate sau parţial în format electronic.

(7) Hotărîrea Comisiei de reexaminare se comunică Serviciului Examinare Preliminară
care operează în Registru rectificările corespunzătoare, acestea fiind menţionate în orice
document eliberat ulterior şi care este o copie sau un extras al unei înscrieri în Registrul
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naţional.

Regula 45 - Desfăşurarea şedinţei de soluţionare a cauzelor
(1) Secretarul Comisiei de reexaminare, citează părţile sau, după caz, reprezentanţii

acestora, cu cel puţin 14 zile înainte de termenul fixat de preşedinte pentru soluţionarea
cauzei, prin poştă, cu confirmare de primire.

(2) Dacă una din părţi, citată în mod regulamentar în faţa Comisiei de reexaminare într-o
procedură orală, nu s-a prezentat, procedura poate continua în lipsa acelei părţi.

(3) Şedinţele de audiere sunt publice, iar în cazul în care dezbaterea publică ar putea
aduce daune uneia din părţi sau ar putea aduce atingere ordinii publice, Comisia de
reexaminare poate dispune ca şedinţa să nu fie publică.

(4) Preşedintele Comisiei de reexaminare deschide, suspendă şi ridică şedinţa.
(5) Secretarul Comisiei verifică dacă este plătită taxa, dacă procedura de citare a fost

legal îndeplinită şi face referatul cauzei.
(6) Preşedintele Comisiei de reexaminare deschide dezbaterile, invitând Comisia de

examinare să-şi prezinte punctul de vedere, după care:
a) în cazul contestaţiei, dă cuvântul contestatorului pentru a susţine contestaţia;
b) în cazul cererii de revocare, dă cuvântul părţilor.
(7) Înaintea abordării motivelor de fond, Comisia, din oficiu, sau părţile, cu încuviinţarea

preşedintelui Comisiei de reexaminare, pot ridica excepţii de procedură.
(8) Dacă este cazul, preşedintele poate da cuvântul de mai multe ori părţilor.
(9) Preşedintele poate adresa întrebări părţilor şi poate pune în dezbatere orice

împrejurare relevantă pentru soluţionarea cauzei, chiar dacă acestea nu sunt cuprinse în
contestaţie; membrii Comisiei de reexaminare vor putea pune întrebări părţilor numai prin
intermediul preşedintelui, care poate, totuşi, încuviinţa ca aceştia să pună întrebări direct.

(10) Preşedintele poate încuviinţa solicitarea de a fi consultaţi alţi specialişti din OSIM sau
din afara instituţiei.

(11) Susţinerile prezentate de părţi în şedinţă vor fi consemnate de secretarul Comisiei
de reexaminare în condica de şedinţa.

(12) După încheierea audierilor, numai membrii comisiei se vor reuni pentru a delibera
asupra deciziei ce urmează a fi luată.

(13) În cazul invocării unei excepţii, Comisia se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor
de procedură.

(14) Pe parcursul deliberărilor asupra excepţiilor, membrul jurist îşi va exprima primul
considerentele privind încadrarea juridică a cazului, urmat de către ceilalţi membri ai
comisiei, ultimul în exprimarea opiniei fiind preşedintele.

(15) Pe parcursul deliberărilor pe fond asupra cazului, raportorul îşi va exprima primul
opinia, urmat de către ceilalţi membri ai comisiei ultimul în exprimarea opiniei fiind
preşedintele.

(16) Dacă în cursul deliberărilor, membrii Comisiei ajung la concluzia că au rămas
nelămurite aspecte importante pentru justa soluţionare a cauzei, Comisia va dispune
repunerea pe rol a acesteia consemnată în încheierea de şedinţă comunicată părţilor, în
care se evidenţiază respectivele aspecte şi data noii şedinţe.

(17) După încheierea deliberărilor, preşedintele rezumă opţiunile posibile în legătură cu
hotărârea şi le supune la vot, care este exprimat în prezenţa tuturor membrilor.

(18) Hotărârea Comisiei va fi adoptată cu voturile majorităţii membrilor săi, iar opiniile
separate vor fi menţionate după dispozitivul hotărârii.

(19) În cazul în care Comisia nu se va putea pronunţa imediat după încheierea dezbateri-
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lor, pronunţarea se va amâna pentru un termen pe care preşedintele îl va anunţa şi care nu
va putea fi mai mare de 7 zile.

Regula 46 - Hotărârile Comisiei de Reexaminare
(1) In cazul contestaţiilor Comisia de reexaminare poate hotărî:
a) admiterea, în tot sau în parte, a contestaţiei, cu desfiinţarea hotărârii şi acordarea

brevetului de invenţie, Comisia de reexaminare urmînd să-şi asume şi competenţele
Comisiei de examinare.
 b) admiterea, în tot sau în parte, a contestaţiei, desfiinţarea hotărârii de respingere şi
trimiterea cererii de brevet de invenţie în examinarea de fond pentru realuarea procedurii de
examinare, în limite de competenţă precizate în hotărâre;

c) admiterea, în tot sau în parte, a contestaţiei, desfiinţarea hotărârii de acordare a
brevetului şi după caz, luarea unei hotărâri de acordare a brevetului de invenţie sau
transmiterea cererii de brevet de invenţie în examinare de fond pentru reluarea procedurii
de examinare;

d) admiterea sau respingerea contestaţiei conform Regulii 44 B alin.(1);
e) respingerea contestatiei şi menţinerea hotărârii contestate;
f) respingerea contestatiei şi menţinerea hotărârii contestate cu schimbarea motivării

hotătârii de respingere.
(2) În cazul cererilor de revocare Comisia de reexaminare poate hotărî:
a) admiterea în tot a cererii de revocare şi revocarea brevetului de invenţie;
b) admiterea în parte a cererii de revocare, revocarea brevetului de invenţie şi, după caz,

luarea unei hotărâri de acordare sau de trimitere a cererii de brevet de invenţie în
examinare de fond pentru reluarea procedurii de examinare în limitele de competenţă
precizate în hotărâre;

c) respingerea cererii de revocare şi menţinerea hotărârii de acordare a brevetului de
invenţie.

(3) După pronunţare, raportorul redactează hotărârea, care se semnează de către
preşedinte şi membrii.

(4) Hotărârile Comisiei sunt acte cu caracter jurisdicţional.
(5) Hotărârile Comisiei se vor comunica părţilor de către secretar, în termen de 15 zile de

la pronunţare, iar un exemplar original, se depune la dosarul de hotărâri ale Comisiei, şi se
înscrie în condica de şedinţe.

(6) In cazul în care Comisia consideră necesar, ca în aplicarea legii, să se abată de la o
practică anterioară în domeniu, în hotărâre vor fi explicate motivele abaterii.

(7) Dispoziţiile prezentului Regulament referitoare la procedura de soluţionare a
contestaţiilor şi cererilor de revocare, precum şi cele referitoare la hotărârile luate se
completează, în mod corespunzător, cu dispoziţiile Codului de procedură civilă.

(8) Atacarea hotărârilor Comisiei de reexaminare se face în conformitate cu dispoziţiile
art.56 alin.1 şi 2.

(9) In cazul hotărârii Comisiei de reexaminare prin care se modifică o hotărâre a Comisiei
de examinare, în dispozitivul hotărârii Comisiei de reexaminare se va preciza că partea din
hotărârea atacată rămasă neschimbată îşi va produce efectele de la data luării hotărârii
Comisiei de examinare.

SECŢIUNEA 6 - ELIBERAREA BREVETULUI DE INVENŢIE
Regula 47- Condiţii pentru eliberarea brevetului de invenţie
(1) OSIM eliberează brevetul de invenţie titularului conform art.30, în cazul în care:
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a) menţiunea hotărârii de acordare a brevetului a fost publicată în BOPI şi
b) taxa legală pentru tipărirea descrierii, revendicărilor şi desenelor şi eliberarea

brevetului de invenţie a fost plătită de către titular.
(2) Brevetul de invenţie cuprinzând diploma împreună cu descrierea, revendicările şi

desenele poate fi eliberat titularului imediat după tipărirea acestora.
(3) In situaţiile în care brevetul nu a fost eliberat şi hotărârea de acordare a fost

contestată în baza art.53, sau împotriva acesteia a fost introdusă o cerere de revocare în
baza art.54, la cererea solicitantului, termenul de 12 luni pentru plata taxei pentru tipărirea şI
eliberarea brevetului poate curge de la data la care hotărârea de acordare a rămas definitivă
şi irevocabilă.

(4) In cazul în care brevetul este în regim de coproprietate, în conformitate cu Regula 72,
brevetul de invenţie se eliberează cotitularului desemnat sau în lipsa acestuia primului
cotitular menţionat, iar celorlalţi cotitulari un duplicat cu menţiunea "cotitular al brevetului de
invenţie nr...."; duplicatele se eliberează fără plata unei taxe.

(5) Titularului i se poate elibera la cerere şi cu plata taxei legale, un duplicat al brevetului
de invenţie după publicarea în Monitorul Oficial al României a menţiunii pierderii sau
distrugerii originalului; menţiunea eliberării duplicatului se publică în BOPI.
 (6) Pentru brevetele de invenţie anulate, în parte, în baza prevederilor art.40, OSIM
eliberează un nou brevet de invenţie, în conformitate cu hotărârea definitivă şi irevocabilă a
instanţei, cu plata taxei prevăzută la alin.(1) lit.b).

(7) In cazul în care inventatorul are dreptul la eliberarea unui duplicat al brevetului de
invenţie, conform art.36 alin.2, acest document se eliberează de către OSIM fără plata unei
taxe.

SECŢIUNEA 7 - MENŢINEREA ÎN VIGOARE A BREVETULUI DE INVENŢIE
Regula 48- Menţinerea în vigoare a brevetului de invenţie în perioada de protecţie
(1) Pentru menţinerea în vigoare a brevetului de invenţie, taxa pentru un an de protecţie

devine scadentă în prima zi a anului de protecţie respectiv, cu următoarele excepţii:
a) pentru primii doi ani de protecţie, deoarece titularul nu datorează taxe de menţinere în

vigoare;
b) pentru anii de protecţie, următori primilor doi ani, inclusiv pentru anul următor anului în

care s-a publicat menţiunea de acordare a brevetului de invenţie, deoarece taxele se plătesc
în 12 luni de la data publicării în BOPI a menţiunii acordării brevetului.

(2) Taxa prevăzută de art.45 alin.(3), poate fi plătită anticipat pentru o perioadă de până
la 4 ani, în care este inclus şi anul de protecţie pentru care trebuia să se facă această plată,
conform alin.(1).

(3) În cazul în care taxa este plătită anticipat, această plată este considerată ca fiind
valabilă, chiar dacă în perioada pentru care au fost plătite taxele a fost actualizat cuantumul
acestora.

(4) Dacă în perioada pentru care a fost plătită anticipat taxa este înregistrată o transmi-
tere de drepturi conform art.47, odată cu transmiterea de drepturi se va plăti diferenţa până
la nivelul cuantumului legal pentru anul de protecţie următor celui în care este publicată
menţiunea înregistrării acestei transmiteri.

(5) Dacă plata diferenţei de taxă prevăzută la alin.(4) nu a fost făcută odată cu înregistra-
rea la OSIM a actului de transmitere a dreptului, printr-o notificare se acordă titularului un
termen de 2 luni pentru ca acesta să plătească diferenţa până la cuantumul taxei care
trebuie achitată, în caz contrar pentru această perioadă nu se consideră a fi fost făcută
plata.

(6) De îndată ce sunt îndeplinite condiţiile legale pentru menţinerea în vigoare a breve-
tului de invenţie, OSIM notifică aceasta titularului sau mandatarului autorizat, precum şi
faptul că taxa de menţinere în vigoare nu se returnează, indiferent de modificările intervenite
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ulterior cu privire la regimul juridic al brevetului.
(7) Plata poate fi făcută de către orice persoană, cu condiţia indicării datelor de

identificare ale acesteia şi ale titularului, a numărului brevetului de invenţie, a titlului invenţiei
care face obiectul protecţiei prin brevet, a anului sau a perioadei pentru care se face plata
taxei şi a înregistrării la OSIM a unei copii a documentului de plată şi a actelor prin care să
dovedească, dacă este cazul, îndeplinirea de către titular a condiţiilor de acordare a reducerii
cuantumului.

(8) În cazul în care, ca urmare a notificării faptului că urmează să se ia o hotărâre de
acordare a brevetului de invenţie, solicitantul cere, în baza art.27 alin.2, o prelungire a
termenului de luare a hotărârii din motive de incapacitate temporară de plată a taxelor de
menţinere în vigoare şi de tipărire a descrierii şi a revendicărilor şi desenelor şi de eliberare
a brevetului de invenţie şi OSIM consideră că dovezile aduse în susţinerea cererii sunt
concludente, iar o taxă într-un cuantum egal cu cel prevăzut pentru taxa de prelungire a
unui termen de procedură a fost plătită, se va notifica acordul privind această cerere;
prelungirea termenului de luare a hotărârii nu poate fi mai mare de 18 luni şi se acordă o
singură dată.

(9) Taxa legală pentru menţinerea în vigoare a brevetului de invenţie pentru un an de
protecţie, care nu a fost plătită în condiţiile alin.(1), poate fi plătită cu o majorare de 50 %
până la sfârşitul unui termen de 6 luni de la data scadentă.

(10) In cazul prevăzut la alin.(1) lit.b) termenul de 6 luni curge de la data la care s-a sfârşit
termenul de 12 luni calculat de la data publicării menţiunii de acordare a brevetului de
invenţie.

(11) Neplata taxei legale pentru menţinerea în vigoare a brevetului de invenţie pentru un
an de protecţie, după expirarea termenului de la alin.(9) sau alin.(10) atrage după sine,
conform art.45 alin.3, decăderea titularului din drepturile conferite de brevet; menţiunea
decăderii titularului din drepturile conferite de brevet se înscrie în Registrul naţional al
brevetelor de invenţie şi se publică în BOPI.

(12) În cazul în care titularul decăzut din drepturile conferite de brevetul de invenţie cere
la OSIM revalidarea acestuia şi sunt îndeplinite cerinţele art.38, inclusiv este plătită taxa
pentru menţinerea în vigoare datorată pentru perioada pentru care nu s-a făcut plata,
Comisia de reexaminare, constituită conform Regulii 44 B alin.(1), în termenul legal,
soluţionează cererea.

(13) Hotărârea motivată se comunică părţii interesate în termen de 15 zile de la
pronunţare şi poate fi atacată cu apel la Tribunalul Bucureşti în termen de 30 de zile de la
comunicare, iar în cazul în care aceasta nu a fost atacată se publică menţiunea hotărârii în
BOPI, în termenul prevăzut la art.38.

(14) Hotărârea de revalidare rămasă definitivă şi irevocabilă se înregistrează la OSIM de
către partea interesată, şi se înscrie în Registrul naţional al brevetelor de invenţie, iar OSIM
publică menţiunea hotărârii de revalidare în termenul de la art.38; în cazul în care hotărârea
nu a fost comunicată la OSIM în 30 de zile, termenul pentru publicare curge de la data la
care este înregistrată la OSIM hotărârea rămasă definitivă şi irevocabilă.

Regula 49 - Anularea brevetului în cazul în care o altă persoană decât aceea care
figurează pe brevet este îndreptăţită la acordarea brevetului

(1) În aplicarea art.62 alin.(1) şi art.65 alin.(1), în cazul în care se constată, printr-o
hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, că o altă persoană decât cea care
figurează pe brevet are calitatea de inventator sau de succesor în drepturi a acestuia, OSIM
eliberează un nou brevet persoanei îndreptăţite, iar primul brevet nu mai produce efecte;
data priorităţii brevetului de invenţie nou eliberat este data de prioritate a cererii de brevet de
invenţie în baza căruia s-a eliberat primul brevet.

(2) Persoana interesată, conform art.62 alin.(2), trebuie să comunice la OSIM hotărârea
judecătorească în termen de 30 de zile de la data la care aceasta a rămas definitivă şi irevo-
cabilă; înscrierea şi publicarea menţiunii hotărârii, ca şi eliberarea noului brevet de invenţie
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se fac numai dacă sunt plătite taxele legale pentru înregistrarea de modificări cu privire la
regimul juridic al brevetului de invenţie, pentru tipărirea descrierii, a revendicărilor şi a dese-
nelor şi eliberarea brevetului de invenţie, precum şi a celor pentru menţinerea în vigoare a
brevetului.

Regula 50 - Renunţarea titularului la drepturi
(1) Renunţarea de către titular la drepturile conferite de un brevet, care este în perioada

de valabilitate, conform prevederii de la art.39 alin.1, se face prin înregistrarea la OSIM a
unei cereri; OSIM ia act de renunţarea titularului şi ia o hotărâre motivată, dacă:

a) cererea este expresă, indică dacă renunţarea se face în tot sau în parte, precizează
care sunt revendicările la care se face referire;

b) cererea este depusă după data la care menţiunea hotărârii de acordare a brevetului de
invenţie a fost publicată în BOPI;

c) cererea este semnată de titular sau de coproprietari,
d) se face dovada că au fost respectate prevederile art.39 alin.(2), alin.(3) sau alin.(5).
(2) Hotărârea de renunţare rămasă definitivă şi irevocabilă, se înscrie în Registrul

naţional al brevetelor de invenţie şi menţiunea acesteia este publicată în BOPI în termen de
60 de zile de la data la care aceasta a fost înregistrată la OSIM.

(3) La cererea inventatorului, conform prevederilor art.39 alin.(2), titularul transmite
acestuia dreptul la brevet în tot sau în parte, iar inventatorul trebuie să înregistreze la OSIM
o cerere semnată, pentru preluarea dreptului la brevet, actul de renunţare şi de transmitere
a dreptului la brevet în tot sau în parte, în original sau în copie autentificată, şi dovada de
plată a taxei de modificare cu privire la regimul juridic al brevetului de invenţie referitor la
transmiterea de drepturi; OSIM înscrie transmiterea de drepturi în Registrul naţional al
brevetelor de invenţie şi publică în BOPI menţiunea acesteia, conform art.47 alin.3.

SECŢIUNEA 8 - ÎNTINDEREA PROTECŢIEI
 Regula 51 - Interpretarea revendicărilor

(1) Termenii utilizaţi în revendicări se consideră în sensul şi sfera pe care aceştia le au în
mod normal în domeniul stadiului tehnicii relevant, cu excepţia cazurilor în care descrierea
prevede un înţeles dat al acestor termene.

(2) Dispoziţiile art.33 nu se consideră ca semnificând faptul că:
a) întinderea protecţiei conferite de brevetul de invenţie este determinată în sens restrâns

şi literal de textul revendicărilor şi că descrierea şi desenele servesc numai în scopul
eliminării ambiguităţilor asupra revendicărilor;

b) revendicările servesc numai ca linii directoare, şi că
c) protecţia se extinde şi la ceea ce, după opinia unei persoane de specialitate care a

analizat descrierierea şi desenele, titularul brevetului a dorit să protejeze.
(3) In aplicarea dispoziţiilor art.33, va fi totuşi definită, o poziţie între extreme, care să

asigure în acelaşi timp o protecţie echitabilă solicitantului şi un nivel rezonabil de certitudine
terţilor.

(4) În cazul în care caracteristicile tehnice ale revendicării definesc un mijloc sau o fază
prin termeni ai funcţiilor sau caracteristicilor sale, fără precizarea structurii sau a materialului
ori a operaţiei în susţinerea acestuia, o astfel de caracteristică trebuie interpretată ca
definind orice structură sau material ori operaţie care poate să realizeze aceeaşi funcţie sau
care are aceleaşi caracteristici.

(5) Prin excepţie de la alin.(4), în cazul în care funcţia este inerentă mijlocului sau fazei
şi, de aceea, nu defineşte mijlocul sau faza, caracteristica trebuie înţeleasă ca fiind mijlocul
sau faza în sine.
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(6) Dacă o caracteristică tehnică a unei revendicări defineşte un produs prin procedeul
său de fabricaţie, o astfel de caracteristică trebuie interpretată ca fiind produsul în sine,
având caracteristicile dezvăluite prin procedeul de fabricaţie.

(7) În cazul în care o caracteristică tehnică a revendicării defineşte un produs pentru o
utilizare particulară, o astfel de caracteristică trebuie interpretată în sensul că produsul se
limitează numai la acea utilizare; dacă produsul este folosit numai în cadrul acelei utilizări
sau este în particular adaptat pentru acea utilizare, caracteristica trebuie interpretată ca fiind
produsul în sine.

(8) Pentru determinarea întinderii protecţiei conferite de brevet trebuie să se ţină cont de
orice element echivalent unui element specificat în revendicări.

(9) In aplicarea art.33 alin.4, un element este echivalent, dacă pentru o persoană de
specialitate în domeniu este evident că prin utilizarea acestuia se obţine în mod esenţial
acelaşi rezultat ca şi cel care se obţine prin elementul specificat în revendicări.

(10) La stabilirea întinderii protecţiei trebuie să fie avută în vedere orice precizare care o
limitează în raport cu conţinutul revendicărilor, făcută de solicitant sau de titularul brevetului
în timpul procedurilor referitoare la acordarea sau la validitatea brevetului.

Regula 52 - Intinderea protecţiei în funcţie de obiectele invenţiei
(1) In aplicarea art.33, brevetul de invenţie de produs, conferă o protecţie absolută, în

sensul că este independentă de modul de fabricaţie sau de utilizare a produsului.
(2) In cazul în care, în conformitate cu Regula 11, produsul se defineşte prin procedeul

său de fabricaţie, întinderea protecţiei este cea pentru produs, conform prevederilor alin.(1),
protecţia fiind valabilă însă numai pentru acele produse care au fost fabricate conform
procedeului brevetat.

(3) Protecţia conferită printr-un brevet referitor la un procedeu se extinde asupra produ-
sului obţinut în mod direct prin procedeul brevetat în baza art.33.

SECŢIUNEA 9 - REPREZENTAREA PRIN MANDATAR AUTORIZAT
Regula 53 - Reprezentarea solicitanţilor în proceduri în faţa OSIM
(1) Solicitantul, titularul, cesionarul sau altă persoană interesată poate fi reprezentată

pentru orice procedură privind o cerere de brevet de invenţie sau un brevet de invenţie,
printr-un mandatar autorizat.

(2) Când OSIM constată că un mandatar a fost desemnat pentru o cerere de brevet sau
un brevet de invenţie, verifică dacă acesta figurează în listele publicate în BOPI şi înscrie
după caz, într-unul dintre Registrele prevăzute la Regula 55 menţiunile referitoare la
desemnare.

(3) Orice menţiune referitoare la desemnarea unui mandatar, precum şi modificările cu
privire la regimul juridic al acestuia ori la renunţarea la mandatul de reprezentare este
înscrisă după caz, într-unul dintre Registrele prevăzute la Regula 55 la cererea scrisă şi
semnată de către solicitant, titular, cesionar, altă persoană interesată sau mandatar.

(4) Înscrierea de către OSIM a unei schimbări a mandatarului autorizat, desemnat într-o
cerere de brevet de invenţie sau pentru un brevet de invenţie sau a unei modificări a adresei
acestuia, este făcută numai dacă este plătită taxa în cuantumul legal.

(5) Inscrierea mandatarului este radiată din oficiu de către OSIM dacă un nou mandatar
este desemnat sau în cazul în care o schimbare de titular a fost înscrisă fără ca noul titular
să-şi desemneze un mandatar.

Regula 54- Proceduri OSIM în cazul excepţiilor de la reprezentare
(1) Solicitantul, titularul, cesionarul sau altă persoană interesată care nu are domiciliul

sau sediul pe teritoriul României, va fi în mod obligatoriu reprezentată în procedurile în faţa
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OSIM printr-un mandatar autorizat cu excepţia procedurilor prevăzute la art.41 alin.2 şi 3.
(2) Când o cerere de brevet de invenţie a fost depusă la OSIM în mod direct de către

solicitant, OSIM va notifica acestuia o listă a consilierilor în proprietate industrială, precum şi
posibilitatea de a-şi desemna un mandatar autorizat din lista comunicată.

(3) In situaţia în care, deşi a fost desemnat un mandatar autorizat , una din procedurile
prevăzute la art.41 alin.2 lit.b) - d) a fost îndeplinită direct de solicitant, titular, cesionar sau
altă persoană interesată, OSIM notifică mandatarului despre actele efectuate de către
această persoană; de asemenea, OSIM comunică persoanei care a îndeplinit actele
respective despre notificarea făcută mandatarului.

SECŢIUNEA 10 - REGISTRE NAŢIONALE
Regula 55 - Registrul naţional al cererilor de brevet de invenţie depuse şi Registrul

Naţional al brevetelor de invenţie
(1) Registrul naţional al cererilor de brevet de invenţie depuse şi Registrul naţional al

brevetelor de invenţie se formează şi se păstrează la OSIM.
(2) Registrele sunt menţinute pe suport hârtie sau parţial sau în totalitate în format

electronic.
(3) Cererile de brevet de invenţie care îndeplinesc condiţiile art.15.alin.1 sunt înscrise în

Registrul naţional al cererilor de brevet de invenţie depuse, în ordine crescătoare a număru-
lui la care este asociată data de depozit.

(4) În cazurile în care prevederile legale privind forma sau conţinutul unui document, din
care trebuie înscrise date în registre, sau plata taxelor legale, în cuantumul şi la termenele
legale pentru efectuarea procedurilor, nu sunt respectate, ori solicitarea din document nu
este făcută de către persoana în drept, aşa cum este aceasta regăsită în datele din registre,
datele nu sunt înregistrate în registre şi despre aceasta se notifică solicitantului, titularului
sau altei persoane interesate.

(5) Pentru înscrierea datelor cererilor în Registrul naţional al cererilor de brevet de
invenţie depuse, se preiau datele numai din documente orginale sau având valoare de
original şi se transcriu întocmai;

(6) OSIM eliberează, în condiţiile legii şi ale prezentului Regulament, la cererea oricărei
persoane, orice document solicitat, în copie sau după caz un extras al unei înscrieri din
acest registru, dacă a fost plătită taxa de certificare şi eliberare a unui document oficial.

(7) Datele care se înscriu în Registrul naţional al cererilor de brevet de invenţie depuse
sunt următoarele:

a) numărul cererii de brevet de invenţie şi data de depozit;
b) în cazul în care cererea este înregistrată pe cale naţională, data înregistrării la OSIM a

cererii de brevet, dacă aceasta este diferită de data de depozit;
c) dacă cererea de brevet este o cerere internaţională pentru care s-a deschis faza

naţională, numărul şi data de depozit a cererii internaţionale şi data deschiderii fazei
naţionale;

d) dacă cererea de brevet a rezultat în urma revizuirii unei cereri internaţionale, conform
Regulii 23, cele referitoare la cererea internaţională care a fost revizuită;

e) dacă cererea de brevet a rezultat din transformarea unei cereri de brevet european în
cerere de brevet naţională, numărul cererii de brevet european, data de depozit conform
Convenţiei Brevetului European şi data la care cererea de brevet european s-a transformat
în cerere de brevet naţională;

f) titlul invenţiei;
g) codul de clasificare atribuit, conform sistemului internaţional de clasificare a brevetelor;
h) datele privind identitatea solicitantului, conform Regulii 13 B alin(1);
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i) numele, prenumele şi adresa inventatorului şi, dacă este cazul, alte date pe care acesta
le declară;

j) adresa pentru corespondenţă indicată de solicitant, conform Regulii 13 B alin.(3);
k) datele de identificare ale mandatarului autorizat desemnat de către solicitant,
l) dacă este revendicată o prioritate, data, numărul şi unde a fost înregistrată cererea

anterioară a cărei prioritate este revendicată;
m) dacă cererea a rezultat prin divizare, numărul şi data de depozit a cererii din care a

rezultat aceasta;
n) data publicării cererii şi temeiul legal în baza căruia s-a făcut publicarea;
o) numărul, data şi felul hotărârilor luate cu privire la cerere în cadrul OSIM;
p) date privind actul de certificare a depunerii materialului biologic la autoritatea de

depozit internaţională, conform art.18 alin.3;
r) transmiterile de drepturi înregistrate, conform art.47 şi art.48 alin.1;
s) alte modificări înregistrate în situaţia juridică a cererii de brevet;
t) înregistrarea unei contestaţii sau cereri de revocare,
u) datele privind declaraţia solicitantului referitoare la divulgarea neopozabilă şi

depunerea certificatului de garanţie, conform Regulii 20 G alin.(7) şi Regulii 20 B alin.(11)
lit.a);

v) datele privind întreruperea sau suspendarea procedurii ori prelungirii de termene.
(8) Datele privind cererile de brevet de invenţie înscrise în Registrul naţional al cererilor

de brevet de invenţie depuse devin accesibile publicului de la data la care cererea este
publicată conform art.23 şi pot fi consultate de orice persoană la sediul OSIM, în cadrul
programului de lucru cu publicul.

(9) Dacă o înregistrare a datelor cererilor de brevet de invenţie este menţinută parţial sau
în totalitate în format electronic, conform alin.(2), acestea devin accesibile publicului de la
data la care cererea este publicată conform art.23, prin permiterea accesului publicului la un
terminal de calculator care poate fi folosit pentru consultarea datelor, fie pe un ecran, fie sub
formă tipărită.

(10) Registrul naţional al brevetelor de invenţie are o Secţiune pentru brevetele de
invenţie acordate pe cale naţională şi o Secţiune pentru brevete europene cu efecte în
Romania.

(11) În Registrul naţional al brevetelor de invenţie - Secţiunea pentru brevete de invenţie
acordate pe cale naţională, se înscriu următoarele:

a) numărul brevetului de invenţie, numărul şi data de depozit ale cererii de brevet de
invenţie pe baza căreia s-a acordat brevetul,

b) în cazul în care brevetul este acordat în baza unei cereri înregistrate pe cale naţională,
data depunerii la OSIM a cererii de brevet, dacă aceasta este diferită de data de depozit;

c) în cazul în care brevetul este acordat în baza unei cereri internaţionale pentru care s-a
deschis faza naţională, numărul şi data de depozit ale cererii internaţionale şi data
deschiderii fazei naţionale;

d) în cazul în care brevetul este acordat în baza unei cereri de brevet european
transformate în cerere de brevet naţională, numărul cererii de brevet european, data de
depozit, conform Convenţiei Brevetului European şi data la care cererea de brevet european
s-a transformat în cerere de brevet naţională;

e) titlul invenţiei;
f) indicele de clasificare atribuit, conform sistemului internaţional de clasificare a

brevetelor;
g) toate indicaţiile referitoare la identitatea inventatorului şi titularului de brevet;
h) adresa pentru corespondenţă indicată de titular;
i) datele de identificare a mandatarului autorizat desemnat de către titular;
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j) dacă este revendicată o prioritate, data, numărul şi statul sau organizaţia unde a fost
înregistrată cererea anterioară a cărei prioritate este revendicată;

k) data publicării cererii şi temeiul legal în baza căruia s-a făcut publicarea;
l) menţiunea hotărârii de acordare a brevetului, conform art.28 alin.1;
m) menţiunea numărului revendicărilor şi cel a figurilor din brevetul de invenţie;
n) menţiunea hotărârii judecătoreşti, rămasă definitivă şi irevocabilă referitoare la

persoana care are dreptul la brevet.
o) data eliberării brevetului de invenţie, conform art.30 alin. 2;
p) documentele de plată a taxelor de tipărire şi de menţinere în vigoare şi cuantumul

acestora;
q) menţiunea decăderii din drepturi a titularului prin neplata taxelor şi data publicării

acesteia;
r) menţiunea hotărârii de revalidare a brevetului rămasă definitivă şi irevocabilă, conform

art.38;
s) menţiunea hotărârii de renunţare, în tot sau în parte, la dreptul la brevet, conform

art.39 alin.6;
ş) menţiunea hotărârii de anulare în tot sau în parte a brevetului de invenţie definitivă şi

irevocabilă, conform art.40 alin.3;
t) clasificarea informaţiilor referitoare sau în legătură cu invenţia care face obiectul

brevetului de invenţie, conform art.42 şi Regulii 7;
ţ) repunerea în termen, conform art.46;
u) transmiterea în tot sau în parte a dreptului la brevet sau a celor care decurg din brevet,

conform art.47 ;
v) licenţele obligatorii, conform art.48, art.49, art.51 alin.3;
w) menţiunea hotărârii Comisiei de reexaminare rămasă definitivă şi irevocabilă, conform

art.56 alin.4;
x) menţiunea hotărârii definitive şi irevocabile referitoare la calitatea de inventator, de

titular de brevet sau cele cu privire la alte drepturi născute din brevetul de invenţie;
y) menţiunea hotărârii judecătoreşti rămasă definitivă şi irevocabilă referitoare la faptul că

o altă persoană decât titularul din brevetul de invenţie este îndreptăţită la acordarea
brevetului, conform art.65 alin.1 şi operarea modificărilor;

(12) În Registrul naţional al brevetelor de invenţie - Secţiunea pentru brevete europene cu
efecte în Romania se înscriu datele cu privire la regimul juridic al acestora.

(13) La data primirii unui exemplar dintr-o horărâre luată, cu privire la o cerere de brevet
de invenţie sau la un brevet de invenţie, menţiunea acesteia se înscrie în registre sau, după
caz, se face rectificarea corespunzătoare în datele din registre; despre rectificarea făcută se
va face referire în orice document eliberat care este copia sau extrasul unei înscrieri în
registre.

(14) Dacă oricare dintre registre sau ambele sunt menţinute parţial sau în totalitate în
formă electronică, atunci:

a) Directorul general, printr-un ordin, va hotărî, în concordanţă cu legislaţia în domeniu,
dacă registrele sunt menţinute parţial sau în totalitate în formă electronică şi data de la care
este aplicabil ordinul;

b) referirile din prezenta Regulă la o înscriere în registre înseamnă referiri la o
înregistrare a datelor într-o bază de date în formă electronică, care cuprinde, parţial sau în
totalitate, registrele şi

c) referirile din prezenta Regulă la datele înregistrate sau înscrise în registre trebuie
înţelese ca incluzând referirile pentru menţinerea unei înregistrări a acelor date ca parte a
registrelor în formă electronică şi

d) referirile din prezenta Regulă trebuie înţelese ca incluzând referirile la erorile sau
omisiunile înregistrării datelor menţinute în formă electronică şi care cuprind, parţial sau în
totalitate, registrele.

(15) Registrele reprezintă dovada prima facie a oricărei date înscrise în acestea.
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CAPITOLUL III - INVENŢII BIOTEHNOLOGICE
SECŢIUNEA 1 - GENERALITĂŢI

Regula 56 - Definiţii
(1) Dispoziţiile prezentei reguli se aplică pentru cererile de brevet şI brevetele de invenţie

care au ca obiect invenţii biotehnologice.
(2) "Invenţiile biotehnologice" sunt invenţiile care se referă la un produs care constă din,

sau care conţine, un material biologic sau care se referă la un procedeu prin care este
obţinut, prelucrat sau utilizat materialul biologic.

(3) "Material biologic" înseamnă orice material care conţine informaţia genetică şi care
este autoreproductibil sau reproductibil într-un sistem biologic.

(4) "Procedeu microbiologic" este orice procedeu în care se utilizează un material micro-
biologic, care implică o intervenţie asupra materialului microbiologic sau prin care se pro-
duce un material microbiologic.

(5) Prin "autoritate de depozit internaţională", la care se face referire în art.18 alin.3 se
înţelege o instituţie care asigură primirea, acceptarea şi conservarea microorganismelor şi
remiterea de eşantioane ale acestora.

(6) "Soiul de plante" reprezintă orice grup de plante aparţinând unui taxon botanic având
de cel mai scăzut rang cunoscut, care independent de îndeplinirea condiţiilor pentru acorda-
rea unui brevet de soi, poate fi:

a) definit prin expresia caracterelor, rezultând dintr-un anumit genotip sau dintr-o anumită
combinare de genotipuri;

b) distinct faţă de orice alt grup de plante, prin expresia a cel puţin unuia dintre
caracterele menţionate la lit.a);

c) considerat ca o entitate, cu privire la capacitatea sa de a fi reprodus ca atare; este
considerat soi şi hibridul cu formele parentale.

(7) "Rasa de animale" reprezintă un grup de indivizi din cadrul unei specii de animale cu
caractere biochimice, fiziologice şi ecologice comune, stabile, fixate ereditar şi care se
disting clar de alte grupe de indivizi din cadrul aceleiaşi specii.

(8) Plantele sau animalele modificate genetic se definesc prin cel puţin o genă funcţională
care a fost introdusă în genomul acestora şi/sau prin caracteristicile noi dobândite şi nu prin
genom în totalitatea lui.

(9) Procedeu "esenţial biologic" este un procedeu de obţinere a plantelor sau animalelor
bazat în întregime pe fenomene naturale, aşa cum sunt încrucişarea sau selecţia.

SECŢIUNEA 2 - BREVETABILITATE
Regula 57- Obiectul invenţiilor biotehnologice
(1) Invenţiile biotehnologice pot avea ca obiect un produs sau un procedeu, în

conformitate cu art. 7 alin. 1.
(2) Produsele pot fi materiale biologice definite la Regula 56 alin.(3) şi plante sau animale

modificate genetic, definite la Regula 56 alin.(8).
(3) Materialele biologice de la alin.(2) cuprind:
a) microorganisme izolate din mediul lor natural sau obţinute prin procedee ce induc

mutaţii sau modificate genetic la nivelul genotipului, caracterizate prin încadrare taxonomică,
trăsături morfologice şi biochimice, termenul de "microorganisme" cuprinzând bacterii şi alte
organisme în general unicelulare, cu dimensiuni microscopice, care pot fi manipulate şi
înmulţite în laborator, virusuri şi plasmide, fungi unicelulari-inclusiv drojdii, alge, protozoare,
cât şi celule umane, animale şi vegetale,

b) gene sau vectori, caracterizaţi prin succesiunea de nucleotide sau cu trimitere la
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procedeul lor de obţinere, la o figură-harta de restricţie-, respectiv la un număr de depozit al
unei linii de celule -gazdă care le conţine, sau

c) proteine sau anticorpi monoclonali, caracterizaţi prin succesiunea de aminoacizi sau
printr-o combinaţie de parametri cum ar fi sursa de obţinere, greutatea moleculară şi o
proprietate funcţională.

(4) Procedeele pot fi microbiologice sau alte procedee tehnice.
(5) Procedeele microbiologice definite conform Regulii 56 alin. (4) sunt caracterizate prin:
a) materiile prime, etapele şi condiţiile de lucru specifice tehnicilor de izolare, în cazul

obţinerii unui material microbiologic, prin izolare din mediul său natural,
b) încadrarea taxonomică şi trăsăturile morfologice şi biochimice ale noului material

microbiologic rezultat, în cazul obţinerii unui material microbiologic, sau
c) materialul biologic care serveşte ca mijloc de realizare a procedeului sau ca materie

primă.

Regula 58- Invenţii biotehnologice brevetabile
(1) Sunt brevetabile, în conformitate cu art.7 alin. 2 lit. a), invenţiile care au ca obiect un

material biologic, definit la Regula 56 alin.(3).
(2) Materialul biologic de la alin.(1) poate fi izolat din mediul natural şi utilizat în scopuri

practice sau poate fi produs prin orice procedeu tehnic.
(3) Sunt brevetabile, în conformitate cu art.7 alin. 2 lit.b), invenţiile care se referă la plante

sau animale, dacă realizarea tehnică a invenţiei nu se limitează la un anumit soi de plante
sau la o anumită rasă de animale, definite la Regula 56 alin. (6) şi alin.(7).

(4) Sunt brevetabile, în conformitate cu art. 7 alin. 2 lit.c), invenţiile care se referă la un
procedeu microbiologic definit la Regula 56 alin.(4) sau la un alt procedeu tehnic şi un
produs obţinut prin intermediul unui astfel de procedeu, produsul fiind altul decât soiul de
plante sau rasa de animale obţinute pe această cale.

Regula 59 - Excepţii de la brevetabilitate
(1) Nu se acordă brevet de invenţie, în conformitate cu art. 12 lit.a), în special pentru

invenţiile biotehnologice care au ca obiect:
a) procedee de clonare a fiinţei umane,
b) procedee de modificare a identităţii genetice a unei linii germinale a fiinţei umane,
c) utilizări de embrioni umani în scopuri industriale, comerciale sau
d) procedee de modificare a identităţii genetice a animalelor de natură să le provoace

suferinţe fără nici un beneficiu medical substanţial pentru om sau animal precum şi
animalele rezultate din astfel de procedee.

(2) Excepţia prevăzută la alin.(1) lit.c) nu se referă la invenţiile cu scop terapeutic sau de
diagnostic care se aplică embrionului uman dacă sunt utile acestuia.
 (3) Nu se acordă brevet de invenţie, în conformitate cu art. 12 lit.b) şi c) pentru soiuri de
plante şi rase de animale definite la Regula 56 alin.(6) şi alin.(7) sau pentru procedee
esenţial biologice, definite la Regula 56 alin.(9), pentru obţinerea plantelor sau animalelor.

(4) Nu se acordă protecţie prin brevet de invenţie pentru soiuri de plante sau rase de
animale, chiar dacă soiurile de plante sau rasele de animale sunt obţinute prin intermediul
procedeelor microbiologice.

Regula 60 - Invenţii având ca obiect corpul uman şi elementele sale
(1) Invenţiile care se referă la un element izolat al corpului uman sau produs în alt mod

printr-un procedeu tehnic, inclusiv secvenţa sau secvenţa parţială a unei gene, chiar dacă
structura acelui element este identică cu structura unui element natural, în conformitate cu
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art.7 alin. 2 lit.d) sunt invenţii brevetabile.
(2) Invenţiile care au ca obiect corpul uman în diferitele etape ale formării şi dezvoltării

sale, precum şi simpla descoperire a unuia dintre elementele corpului uman, inclusiv sec-
venţa sau secvenţa parţială a unei gene, în conformitate cu art. 12 alin.1 lit.d), nu sunt
invenţii brevetabile.

(3) Aplicabilitatea industrială a unei secvenţe sau a unei secvenţe parţiale a unei gene
trebuie să fie dezvăluită în cererea de brevet de invenţie.

SECŢIUNEA 3 - DEPOZIT DE MATERIAL BIOLOGIC
Regula 61 - Condiţii pentru invenţii care se referă la un material biologic
(1) În cazul în care o invenţie se referă la un material biologic sau la utilizarea unui

material biologic, la care publicul nu a avut acces şi care nu poate să fie descris în cererea
de brevet de invenţie într-un mod care să permită unei persoane de specialitate în domeniu
să realizeze invenţia, invenţia poate fi considerată ca fiind expusă, conform prevederilor
art.18 alin.1 numai dacă:

a) un eşantion de material biologic a fost depus la o autoritate de depozit internaţională,
anterior datei de depozit a cererii sau a priorităţii recunoscute;

b) cererea de brevet, aşa cum a fost înregistrată, conţine informaţiile de care dispune
solicitantul cu privire la caracteristicile materialului biologic;

c) cererea de brevet cuprinde indicarea autorităţii de depozit internaţionale şi numărul de
ordine al materialului biologic depus.

(2) În cazul în care materialul biologic a fost depus de către o altă persoană decât
solicitantul, în cererea de brevet trebuie să fie menţionate numele şi adresa deponentului, iar
la OSIM este necesar să se depună un document care să dovedească că deponentul a
autorizat solicitantul să se refere în cerere la materialul biologic depus şi a aprobat fără
rezervă şi în mod irevocabil să pună la dispoziţia publicului materialul depus, conform Regulii
63.

(3) Indicaţiile menţionate la alin.(1) lit.c) şi, după caz, alin.(2) pot să fie comunicate:
a) într-un termen de 16 luni de la data de depozit sau, dacă o prioritate este revendicată,

de la data priorităţii, termenul fiind considerat respectat dacă indicaţiile sunt comunicate
până la încheierea procedurilor tehnice în vederea publicării cererii de brevet,

b) până la data de prezentare a solicitării de publicare a cererii de brevet de invenţie, în
conformitate cu art.23 alin.3.

(4) După comunicarea acestor indicaţii, solicitantul este considerat ca autorizând fără
rezervă şi în mod irevocabil punerea la dispoziţia publicului a materialul biologic depus,
conform Regulii 62.

Regula 62 - Accesul la depozitul de material biologic
(1) Materialul biologic depus conform Regulii 61 este accesibil, pe baza unei cereri,

oricărei persoane începând cu data publicării cererii de brevet, accesul fiind efectuat prin
eliberarea unui eşantion de material biologic persoanei care a făcut cererea.

(2) Punerea la dispoziţie a eşantionului de material biologic depus, menţionată la alin.(1)
se face numai în cazul în care persoana interesată se angajează, în faţa solicitantului sau
titularului de brevet, să nu comunice terţilor materialul biologic sau un material biologic deri-
vat şi să nu utilizeze acest material biologic decât în scopuri experimentale până la data la
care cererea de brevet este, după caz, respinsă, retrasă sau considerată ca fiind retrasă, cu
excepţia cazului în care solicitantul sau titularul de brevet renunţă în mod expres la un astfel
de angajament.

(3) Angajamentul de a nu utiliza materialul biologic decât în scopuri experimentale nu
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este aplicabil în cazul în care persoana interesată utilizează acest material pentru o
exploatare care rezultă dintr-o licenţă obligatorie.

(4) Cererea prevăzută la alin.(1), însoţită de dovada plăţii taxei de certificare a unui
document oficial, este adresată la OSIM care certifică că o cerere de brevet de invenţie
referitoare la un depozit de material biologic a fost înregistrată la OSIM şi că persoana
interesată sau expertul desemnat de către aceasta în conformitate cu Regula 63, are dreptul
să i se pună la dispoziţie acest eşantion.

(5) Cererea prevăzută la alin.(1) poate fi adresată OSIM, şi după acordarea brevetului de
invenţie.

(6) OSIM transmite autorităţii de depozit internaţionale, precum şi solicitantului sau
titularului de brevet, o copie a cererii prevăzută la alin.(1), însoţită de certificarea de la
alin.(4).

Regula 63 - Desemnarea unui expert
(1) Solicitantul cererii de brevet poate comunica la OSIM că:
a) până la terminarea pregătirilor în vederea publicării cererii de brevet, sau
b) până la publicarea menţiunii hotărârii de acordare a brevetului de invenţie, în confor-

mitate cu art. 23 alin. 4 sau, dacă este cazul,
c) pe durata de 20 ani începând de la data de depozit a cererii de brevet, dacă aceasta

este respinsă, retrasă sau considerată retrasă,
accesul prevăzut la Regula 62 nu poate fi realizat decât prin punerea la dispoziţie a unui

eşantion de material biologic unui expert desemnat de către o persoană interesată.
(2) Ca expert poate fi desemnată :
a) orice persoană fizică, cu condiţia ca persoana interesată, conform alin.(1) să facă

dovada că, desemnarea expertului are acordul solicitantului cererii de brevet la data
înregistrării cererii pentru punerea la dispoziţie a eşantionului;

b) persoană fizică care este recunoscută ca expert de către OSIM, în baza unor
Instrucţiuni.

Regula 64 - Nou depozit de material biologic
(1) Dacă materialul biologic depus în conformitate cu Regula 61, alin.(1), încetează să fie

accesibil la autoritatea de depozit internaţională, un nou depozit poate fi depus în confor-
mitate cu Tratatul de la Budapesta.

(2) In cazul în care este constituit un nou depozit solicitantul trebuie să depună la OSIM o
declaraţie prin care să certifice că materialul biologic care face obiectul noului depozit este
acelaşi cu cel care a făcut obiectul depozitului anterior.

SECŢIUNEA 4 - DESCRIEREA INVENŢIEI - PARTICULARITĂŢI
Regula 65 -Conţinutul descrierii
Dispoziţiile prevăzute la Regula 14 se aplică în mod corespunzător şi pentru conţinutul

descrierii unei invenţii din domeniul biotehnologiei, avându-se în vedere şi dispoziţiile Regulii
61.

Regula 66 - Descrierea invenţiei referitoare la microorganisme
(1) Dacă obiectul invenţiei este un microorganism, descrierea invenţiei trebuie să conţină,

în cadrul exemplului de realizare a invenţiei, caracteristicile taxonomice, morfologice şi bio-
chimice ale microorganismului şi cel puţin un procedeu de obţinere a acestui microorga-
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nism;
(2) De asemenea, în descriere, trebuie indicate: denumirea microorganismului, numărul

de ordine şi data de înregistrare a microorganismului la autoritatea de depozit internaţională,
denumirea autorităţii de depozit internaţionale la care a fost depus microorganismul.

(3) Dacă obiectul invenţiei este un procedeu de obţinere a unui micoorganism sau un
produs obţinut printr-un procedeu în care este folosit un microorganism, descrierea invenţiei
trebuie să conţină în exemplul de realizare, caracteristicile taxonomice, morfologice şi
biochimice ale microorganismului, denumirea microorganismului, numărul de ordine şi data
de înregistrare a microrganismului, denumirea autorităţii de depozit internaţionale la care a
fost depus microorganismul folosit.

Regula 67 - Descrierea invenţiei referitoare la secvenţe de aminoacizi sau
nucleotide

(1) Dacă obiectul invenţiei se referă la secvenţe de aminoacizi sau nucleotide, des-
crierea, după prezentarea exemplelor de realizare a invenţiei, trebuie să conţină o listă de
secvenţe conform unei reprezentări standardizate a secvenţelor de aminoacizi sau
nucleotide.

(2) OSIM solicită, depunerea listei de secvenţe prevăzută la alin.(1) într-un format care
poate fi citit cu ajutorul unui calculator, listă care trebuie să fie însoţită de o declaraţie din
care să reiasă că informaţia înregistrată în acest format este identică cu lista de secvenţe
scrisă din cadrul descrierii.

(3) Dacă o listă de secvenţe de aminoacizi sau nucleotide este înregistrată la OSIM sau
corectată după data de înregistrare, solicitantul cererii de brevet trebuie să depună o
declaraţie că lista de secvenţe înregistrată sau corectată nu depăşeşte depozitul iniţial.

(4) O listă de secvenţe de aminoacizi sau nucleotide depusă după data de depozit poate
constitui parte lipsă a descrierii, caz în care OSIM va acorda o nouă dată de depozit con-
form Regulii 8 alin.(9).

 
CAPITOLUL IV - DREPTURI
Regula 68 - Excepţii privind încălcarea drepturilor
(1) Nu constituie încălcare a drepturilor prevăzute la art.33 şi art.34, conferite titularului

de către un brevet de invenţie care are ca obiect un produs medicamentos:
a) actele premergătoare înregistrării unui medicament, prevăzute de legislaţia naţională

din domeniul medicamentului, cu condiţia ca avizul de punere pe piaţă emis de instituţia în
drept să fie aplicabil după data de expirare a valabilităţii brevetului de invenţie,

b) actele privitoare la cercetarea şi dezvoltarea informaţiilor cuprinse în brevet, sub
condiţia ca acestea să fie destinate exclusiv experimentărilor sau studiilor care urmăresc
evaluarea datelor tehnice din brevet.

(2) Oricare experiment sau studiu efectuat de terţi, conform alin.(1) lit.b), nu trebuie să fie
executat pentru interese sau pentru scopuri comerciale,şi, deci, rezultatele obţinute nu pot fi
exploatate comercial.

(3) De asemenea, în înţelesul art.35 nu constituie un act de încălcare a drepturilor
prevăzute la art.33 şi art.34 conferite titularului de către un brevet de invenţie, folosirea în
învăţământ a informaţiilor din acest brevet.

SECŢIUNEA 1 - TRANSMITEREA DREPTURILOR
Regula 69 - Cesiunea şi licenţa
(1) Drepturile prevăzute la art.47 alin.1 pot fi cesionate terţilor, în totalitate sau în parte.
(2) Cesiunea este totală dacă poartă asupra întregului brevet.
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(3) Cesiunea este parţială dacă este limitată numai la anumite drepturi conferite de brevet
ori numai la o anumită parte a invenţiei protejată prin brevet.

(4) Cesiunea parţială conduce la un regim de coproprietate asupra brevetului de invenţie,
conform Regulii 72.

(5) Odată cu cesiunea nu se transmit drepturile morale ale inventatorului şi nici dreptul de
prioritate.

(6) Licenţa este exclusivă când licenţiatorul se obligă să nu mai transmită drepturile cu
privire la exploatarea invenţiei şi altor persoane.

(7) In cazul licenţei exclusive, dacă nu se prevede altfel, licenţiatorul îşi conservă dreptul
de exploatare a invenţiei.

(8) Licenţa este neexclusivă dacă licenţiatorul îşi rezervă posibilitatea de a acorda dreptul
la exploatarea invenţiei şi altor persoane.

(9) Licenţa este totală dacă poartă asupra totalităţii drepturilor de exploatare, totalităţii
invenţiei brevetate şi întregului teritoriu; licenţa poate fi limitată la o durată mai mică decât
durata de protecţie a brevetului de invenţie.

(10) Licenţiatul poate acorda sublicenţe numai cu consimţământul licenţiatorului.
(11) Dacă în contractul de licenţa nu este stipulat altfel, licenţiatul nu poate introduce în

justiţie o acţiune în contrafacere, fără consimţământul titularului brevetului.
(12) Totuşi, beneficiarul unei licenţe exclusive poate introduce o acţiune în contrafacere,

dacă după ce a notificat titularului brevetului actele în contrafacere de care a luat cunoştinţă,
acesta nu a acţionat în termenul solicitat de licenţiat.

(13) In situaţii de urgenţă naţională sau alte situaţii de extremă urgenţă, în vederea
acordării unei licenţe obligatorii de către Tribunalul Bucureşti nu este necesară dovada faptu-
lui că s-a încercat obţinerea unei licenţe contractuale.

(14) Dacă titularul brevetului nu exploatează invenţia sau dacă această exploatare nu
este suficientă pe teritoriul României, importul obiectului brevetului de către titular este con-
siderat ca o exploatare a brevetului în România.

(15) Cererea de brevet de invenţie publicată conform art.23 alin.1, 2 sau 4 şi brevetul de
invenţie în vigoare pot face obiectul constituirii de garanţii reale ori al unor măsuri de
executare silită.

(16) In cazul transmiterilor de drepturi înregistrate de către un solicitant sau titular străin,
OSIM poate cere, după caz, o traducere în limba română a exemplarului original autentificat
al contractului de transmitere de drepturi.

Regula 70 - Licenţe obligatorii
(1) Conform art.48 alin.1, 5 şi alin.7, există posibilitatea acordării unei licenţe obligatorii

oricărui solicitant pentru orice cerere de brevet de invenţie sau oricărui titular pentru orice
brevet de invenţie.

(2) Tribunalul Bucureşti poate să acorde o licenţă obligatorie în condiţiile prevăzute la
art.48 şi 49 dacă eforturile întreprinse de solicitant în scopul obţinerii unei licenţe contrac-
tuale, în condiţii comerciale rezonabile, nu au ajuns la nici un rezultat.

(3) Beneficiarul licenţei obligatorii nu are calitatea de a intenta o acţiune în contrafacere.
(4) O licenţă obligatorie este neexclusivă, iar întinderea şi durata exploatării trebuie să fie

limitate la scopurile pentru care a fost autorizată.

(5) Tribunalul Bucureşti decide cu privire la acordarea, retragerea, întinderea, durata
licenţei obligatorii, precum şI la remuneraţia cuvenită titularului.

(6) Beneficiarul unei licenţe obligatorii, conform art.48 alin.4, poate fi Guvernul României
sau terţii autorizaţi de către acesta, o persoană fizică sau juridică .
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(7) Obiectul unei licenţe obligatorii îl constituie numai informaţiile din cererea de brevet de
invenţie sau cele din brevetul de invenţie.

(8) Condiţiile prevăzute în art.48 pentru acordarea unei licenţe obligatorii pot fi aplicate
numai dacă, la data cererii adresate de persoana interesată Tribunalului Bucureşti, există o
cerere de brevet de invenţie pentru care OSIM nu a luat o hotărâre de respingere sau nu a
fost retrasă sau considerată ca fiind retrasă ori există un brevet de invenţie în vigoare pe
teritoriul României.

(9) În cazul în care titularul nu achită taxele anuale, pentru a menţine în vigoare brevetul,
beneficiarul licenţei obligatorii poate achita aceste taxe în contul preţului licenţei.

(10) Licenţa obligatorie creează drepturi şi obligaţii numai între părţi.
(11) Cele două părţi, implicate într-o licenţă obligatorie, pot transforma această licenţă în

cesiune.
(12) În cazul în care invenţia din cererea de brevet de invenţie sau din brevetul de

invenţie, pentru care s-a acordat o licenţă obligatorie, constituie informaţii clasificate,
conform art.42 alin.2, acestea îşi vor menţine în continuare caracterul atribuit.

(13) Este asimilată unei transmiteri înregistrarea schimbării de titular rezultată din
absorbţia, fuziunea, divizarea sau dizolvarea unei persoane juridice.

Regula 71 - Licenţe obligatorii acordate în cazul invenţiilor dependente
(1) Licenţele obligatorii solicitate cu respectarea prevederilor art.48 alin.8 se autorizează

în baza art.48 alin.1 şi 3.
(2) In aplicarea prevederilor art.48 alin.8, dacă invenţia făcând obiectul unui brevet nu

poate fi utilizată fără a aduce atingere unui brevet anterior, titularul brevetului acordat în baza
unei cereri ulterioare celei în baza căreia a fost acordat brevetul anterior, are dreptul să
obţină o licenţă obligatorie neexclusivă în limitele necesare exploatării invenţiei protejate prin
brevet, dacă această invenţie, în raport cu cea care face obiectul brevetului anterior,
prezintă un progres tehnic important şi este de un interes economic considerabil.

(3) In cazul unei licenţe obligatorii, autorizate în condiţiile art.48 alin.8, titularul brevetului
anterior are dreptul la o licenţă de utilizare a brevetului acordat în baza cererii ulterioare.

(4) In cazul în care un brevet nu poate fi exploatat fără să aducă atingere drepturilor
conferite de un alt brevet acordat pentru o cerere de brevet a cărei dată de depozit este
anterioară, referirea de la art.48 alin.8 lit.c) priveşte faptul că, utilizarea autorizată în raport
cu brevetul anterior este neîntreruptă, cu excepţia cazului în care dreptul la brevetul ulterior
este cedat.

(5) O licenţă obligatorie pentru un brevet poate fi exploatată fără să aducă atingere
drepturilor conferite de un alt brevet acordat în baza unei cereri a cărei dată de depozit este
anterioară celei în baza căreia a fost acordat brevetul care face obiectul licenţei; licenţa
obligatorie poate fi cerută cu respectarea condiţiile prevăzute la art.48 alin.1, în acest caz
fiind aplicabile şi prevederile Regulii 70 alin.(9).

Regula 72 - Coproprietatea unei cereri sau a unui brevet de invenţie
(1) In situaţia în care un brevet aparţine în comun mai multor titulari, fiecare dintre aceştia

este coproprietar şI, în această situaţie exploatarea invenţiei poate fi făcută în baza unui
acord scris al coproprietarilor privind modul de exploatare.

(2) Dacă nu există un acord scris al coproprietarilor privind modul de exploatare a
invenţiei, fiecare dintre coproprietari poate exploata invenţia în propriul său profit, sub
rezerva de a despăgubi în mod echitabil pe ceilalţi coproprietari care nu exploatează în mod
personal invenţia sau care nu au acordat licenţe de exploatare; în lipsa unui acord,
despăgubirea este stabilită de instanţă, potrivit dreptului comun.
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(3) Fiecare dintre coproprietari poate acţiona în contrafacere în propriul său profit;
coproprietarul care acţionează în contrafacere trebuie să notifice acţiunea celorlalţi copro-
prietari.

(4) Fiecare dintre coproprietari poate să acorde unui terţ o licenţă de exploatare
neexclusivă, în profitul său, sub rezerva de a despăgubi în mod echitabil pe ceilalţi copro-
prietari care nu exploatează în mod personal invenţia sau care nu au acordat licenţă de
exploatare; în lipsa unui acord această despăgubire este stabilită de instanţă, potrivit
dreptului comun.

(5) O licenţă de exploatare exclusivă nu poate fi dată decât cu acordul tuturor copro-
prietarilor sau în baza unei sentinţe judecătoreşti definitive şi irevocabile.

(6) Fiecare coproprietar poate, în orice moment, să cedeze cota sa parte din proprietatea
asupra brevetului.

(7) Coproprietarii dispun de un drept de preferinţă, ce trebuie exercitat într-un termen de
3 luni cu începere de la notificarea intenţiei de cedare a brevetului; în lipsa unui acord cu
privire la preţul asupra cotei părţi cesionate, preţul va fi stabilit de instanţa judecătorească,
potrivit dreptului comun.

(8) Coproprietarul unui brevet poate să notifice celorlalţi coproprietari că renunţă, în
beneficiul celorlalţi, la cota sa parte; cu începere de la data înscrierii renunţării, în Registrul
naţional al brevetelor de invenţie, respectivul coproprietar nu mai are nici o obligaţie faţă de
ceilalţi coproprietari; în urma renunţării, ceilalţi coproprietari îşi repartizează cota parte
asupra căreia s-a renunţat, în afară de siuaţia în care părţile au convenit altfel.

(9) Dispoziţiile alin.(1)-(8) se aplică mutatis mutandis şi în cazul coproprietăţii asupra unei
cereri de brevet de invenţie.

SECŢIUNEA 2 - ÎNSCRIERI DE DREPTURI
Regula 73 - Înscrierea schimbării solicitantului sau titularului
(1) Cererea de înscriere a schimbării titularului se prezintă în scris sub semnătură de

către titularul anterior sau de noul titular şi va conţine următoarele indicaţii:
a) solicitarea expresă privind înscrierea schimbării titularului;
b) numărul brevetului sau brevetelor cu privire la care are loc schimbarea titularului;
c) numele şi adresa titularului anterior, precum şi numele şi adresa noului titular;
d) data schimbării titularului;
e) cînd noul titular este străin, denumirea statului al cărui cetăţean este, sau în care noul

titular îşi are domiciliul/sediul sau în care acesta are o întreprindere în înţelesul art.3 din
Convenţia de la Paris;

f) justificarea schimbării titularului;
g) modalitatea de transmitere a drepturilor;
h) durata transmiterii drepturilor.
(2) Când schimbarea titularului rezultă dintr-un contract, cererea va fi însoţită de o copie

a contractului sau a unui extras din acesta, certificată pentru conformitate cu originalul, de
către un notar public.

(3) Când schimbarea titularului rezultă prin absorbţia, fuziunea, divizarea sau dizolvarea
unei persoane juridice, cererea va fi însoţită de o copie a documentului făcând această
dovadă şi care este certificată pentru conformitate cu originalul de către un notar public.

(4) In situaţia prevăzută la alin.(2) şi (3) dacă schimbarea vizează numai unul sau o parte
din cotitulari şi nu toţi cotitularii, la cerere se va anexa un document semnat de ceilalţi
cotitulari, care să conţină acordul expres al acestora cu privire la noul titular.

(5) Când schimbarea titularului s-a produs prin efectul legii sau în baza unei hotărâri
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judecătoreşti, cererea va indica şi va fi însoţită de documentul care dovedeşte această
schimbare.

(6) Cererea este considerată a fi depusă numai după plata taxei prevăzută de lege;
(7) O singură cerere este suficientă chiar dacă schimbarea se referă la mai multe cereri

sau brevete ale aceleiaşi persoane dacă:
a) schimbarea solicitantului sau titularului este aceeaşi pentru toate cererile şi toate

brevetele;
b) numerele cererilor şi brevetelor sunt indicate în cerere;
c) taxele legale au fost achitate pentru fiecare cerere de brevet indicată sau pentru

brevetele acordate.
(8) OSIM poate solicita dovezi suplimentare atunci când are îndoieli privind veridicitatea

indicaţiilor din cerere sau din orice document privind înscrierea titularului sau a corectitudiniii
oricărei traduceri necesare înscrierii.

(9) OSIM examinează, pe baza documentelor depuse, îndeplinirea condiţiilor legale
privind cererea de înscriere şi hotărăşte, după caz, admiterea sau respingerea acesteia, în
termen de 30 de zile de la depunerea cererii la OSIM; termenul de 30 de zile poate fi
prelungit în mod corespunzător de OSIM atunci când se apreciază ca fiind necesară
depunerea de alte documente sau informaţii.

(10) Înscrierea schimbării solicitantului sau titularului se înregistrează, după caz, în
Registrul naţional al cererilor de brevet de invenţie depuse sau în Registrul naţional al
brevetelor de invenţie şi se publică în BOPI în luna imediat următoare celei în care a fost
făcută înscrierea.

(11) Dispoziţiile prezentei Reguli sunt aplicabile mutatis mutandis şi în cazul înscrierii unei
schimbări a solicitantului unei cereri de brevet de invenţie.

Regula 74 - Inscrierea de licenţe sau garanţii reale
(1) Cererea de înscriere a unei licenţe se prezintă în scris sub semnătură de către titular

sau beneficiarul licenţei şi va conţine următoarele elemente:
a) o solicitare expresă de înscriere a licenţei;
b) numărul brevetului sau brevetelor la care se referă licenţa;
c) numele şi adresa titularului;
d) numele şi adresa beneficiarului licenţei;
e) indicarea caracterului exclusiv sau neexclusiv al licenţei, ori alte indicaţii cu privire la

tipul licenţei;
f) denumirea statului în care beneficiarul licenţei are o întreprindere industrială sau

comercială reală şi serioasă aşa cum este prevăzut la art.3 din Convenţia de la Paris;
g) data acordării şi durata licenţei;
(2 ) Cererea este considerată a fi depusă numai după plata taxei prevăzută de lege.
(3) Dispoziţiile alin.(1) şi (2) sunt aplicabile mutatis mutandis:
a) cererilor de înscriere a constituirii unei garanţii reale purtând asupra unei cereri de

brevet de invenţie sau brevet;
b) cererilor de radiere a înscrierii unei licenţe sau a constituirii unei garanţii reale purtând

asupra unei cereri de brevet de invenţie sau brevet;
(4) Cererea de înscriere a licenţei va fi însoţită, de copia contractului de licenţă sau copia

unui extras al acestuia, certificată pentru conformitate cu originalul, de către un notar public.
(5) Când licenţa este acordată în baza unei hotărâri judecătoreşti sau rezultă prin efectul

legii, cererea de înscriere a licenţei va fi însoţită de hotărârea rămasă definitivă şi
irevocabilă.

(6) In cazul constituirii unei garanţii reale cererea de înscriere va fi însoţită de copia
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legalizată a actului de constituire a garanţiei.
(7) Taxa pentru înscrierea unei garanţii reale este aceeaşi din punct de vedere al

cuantumului şi al termenului, cu taxa percepută pentru înscrierea licenţelor.
(8) Cererea de licenţă obligatorie, formulată în temeiul art.48 alin.(1) şi (2) va fi însoţită

de justificarea faptului că solicitantul licenţei nu a putut obţine de la proprietarul brevetului o
licenţă de exploatare şi că este capabil să exploateze invenţia de o manieră serioasă şi
efectivă.

(9) Dispoziţiile alin.(8) - (10) de la Regula 73 sunt aplicabile mutatis mutandis şi în cazul
înscrierii licenţelor şi constituirii garanţiilor reale.

(10) La cererea uneia dintre părţi licenţele, sublicenţele, constituirea unei garanţii reale,
precum şi măsurile de executare silită se înscriu, după caz, în Registrul naţional al cererilor
de brevet de invenţie depuse sau în Registrul naţional al brevetelor de invenţie şi se publică
în BOPI în luna imediat următoare celei în care a fost făcută înscrierea.

(11) Dispoziţiile din prezenta Regulă sunt aplicabile şi înscrierii licenţelor şi constituirii de
garanţii reale privind cererile de brevet de invenţie.

Regula 75 - Anularea înscrierilor din Registrele naţionale OSIM
(1) Înscrierea unei cesiuni, licenţe, sublicenţe sau înscrierea constituirii unei garanţii reale

poate fi anulată din Registrul naţional al cererilor de brevet de invenţie sau, după caz,
Registrul naţional al brevetelor de invenţie la solicitarea scrisă a uneia dintre persoanele
interesate.

(2) Cererea de anulare a înscrierii din registru va conţine:
a) numele şi adresa solicitantului anulării înscrierii,
b) elementele de identificare a cererii de brevet de invenţie sau a brevetului la care se

referă cererea de anulare a înscrierii unui drept conform Regulilor 73 şi 74;
c) precizări asupra dreptului a cărui înscriere se solicită a fi anulată.
(3) Cererea va fi însoţită de documentele care dovedesc încetarea dreptului înscris sau

de o declaraţie din care să rezulte că beneficiarul dreptului înscris şi titularul dreptului sunt
de acord cu anularea înscrierii.

(4) Cererea este considerată ca fiind depusă numai după plata unei taxe al cărui cuantum
este egal cu cel prevăzut pentru înregistrarea unei modificări referitoare la transmiteri de
drepturi.

CAPITOLUL V - INVENŢIILE SALARIAŢILOR
SECŢIUNEA 1 - DISPOZIŢII PRIVIND INVENŢIILE SALARIAŢILOR

Regula 76 - Dreptul salariatului la brevet de invenţie
 (1) În conformitate cu art.3 dreptul la brevet de invenţie aparţine inventatorului sau
succesorului său în drepturi.

(2) În cazul în care inventatorul este salariat în baza art.5 dreptul la brevetul de invenţie
aparţine acestuia, în următoarele situaţii:

a) invenţia a fost creată în condiţiile art.5 alin.1 lit.a) şi există o clauză contractuală prin
care dreptul la brevet de invenţie aparţine salariatului;

b) invenţia a fost creată în condiţiile art.5 alin.1 lit.b) şi nu există o clauză contrară într-un
contract privind invenţiile salariatului;

c) invenţia realizată de salariat în timpul contractului individual de muncă nu este în
legătură cu activitatea unităţii, nu a fost creată prin exercitarea funcţiei acestuia, nici prin
cunoaşterea sau folosirea tehnicii ori mijloacelor specifice sau a datelor existente în unitate
şI nici nu a fost creată cu ajutorul material al unităţii;



RO-BOPI   10/2003

211

d) invenţia a fost creată în condiţiile art.5 alin.2 şi există o clauză prin care dreptul la
brevetul de invenţie aparţine inventatorului;

e) invenţia se încadrează într-una din situaţiile prevăzute la art.5 alin.5 şi salariatul a
informat în scris unitatea, conform prevederilor de la Regula 78, dar în termen de 60 zile de
la data informării, unitatea nu a depus cererea de brevet la OSIM şi nu există o altă
convenţie între părţi.

Regula 77 - Dreptul unităţii la brevet de invenţie
 (1) In cazul în care inventatorul este salariat, în baza art.5, dreptul la brevet de invenţie
aparţine unităţii, în următoarele situaţii:

a) invenţia a fost creată în condiţiile art.5 alin.1 lit.a) în cadrul unui contract cu misiune
inventivă şi nu există o prevedere contractuală care să dea inventatorului dreptul la brevet de
invenţie, contractul cu misiune inventivă fiind un contract individual de muncă încheiat la
angajare, un contract de muncă reînnoit, care prevede o misiune inventivă sau un act
adiţional la contractul de muncă individual existent, dacă intervine o misiune inventivă;
misiunea inventivă va face obiectul unei clauze distincte a contractului, prin care se
stabileşte, în mod explicit, domeniul tehnic, problema sau problemele tehnice, pentru a căror
rezolvare salariatul se angajează să le soluţioneze cu aport creativ corespunzător funcţiei
sale.

b) invenţia a fost creată în conformitate cu prevederile art.5 alin.2 şi nu există o clauză
contrară prin care inventatorul are drept la brevet de invenţie în cadrul unui contract de
cercetare, atunci în acesta se poate prevedea o clauză prin care dreptul la eliberarea breve-
tului de invenţie aparţine fie unităţii care a comandat cercetarea, fie unităţii de cercetare, fie
ambelor unităţi; dacă în contractul de cercetare nu este prevăzută o asemenea clauză,
dreptul la brevet de invenţie aparţine unităţii care a comandat cercetarea.

c) invenţia a fost creată în condiţiile art.5 alin.1 lit.b) şi există, într-un contract încheiat cu
salariatul, o clauză prin care dreptul la brevet de invenţie aparţine unităţii.

Regula 78 - Relaţiile dintre salariaţii - inventatori şi unitatea în care lucrează
 (1) Salariatul, autor al unei invenţii, trebuie să informeze, în scris, conducătorul unităţii în
care lucrează asupra invenţiei create în condiţiile prevăzute de art.5 alin.3.

(2) In cazul în care invenţia a fost creată de mai mulţi inventatori, informarea va fi făcută
în comun de toţi inventatorii sau de împuternicitul acestora.

(3) Informarea va conţine suficiente date pentru a permite unităţii să aprecieze încadrarea
invenţiei într-una din categoriile prevăzute la art.5 şi la Regula 77.

(4) Informarea va conţine:
a) obiectul invenţiei şi domeniul de aplicare;
b) condiţiile în care a fost creată invenţia;
c) încadrarea invenţiei în prevederile art.5, făcută de salariatul inventator.
(5) Informarea trebuie însoţită de o descriere a invenţiei, în cazul în care unitatea are

dreptul la brevetul de invenţie; descrierea va expune invenţia revendicată, ţinând cont de
stadiul tehnicii, soluţia propusă şi un exemplu de realizare.

(6) Informarea cu privire la invenţie se face personal, cu număr de înregistrare la unitate
prin scrisoare recomandată, astfel încât să poată constitui un mijloc de probă al informării
unităţii, cu respectarea prevederilor legii speciale.

(7) Termenul de 60 de zile prevăzut la art.5 alin.5 începe să curgă de la data înregistrării
informării însoţite de descriere.

(8) Dacă unitatea şi salariatul nu au ajuns la o înţelegere privind dreptul la brevet de
invenţie, litigiul este de competenţa instanţelor judecătoreşti, conform art.65 alin.1; în acest
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caz, în vederea asigurării protecţiei invenţiei, cererea de brevet de invenţie va fi depusă la
OSIM de către inventator înainte de sesizarea instanţei judecătoreşti, cu obligaţia acestuia
de a informa unitatea.

(9) Încălcarea, în toate cazurile, a obligaţiei de informare reciprocă atrage răspunderea
potrivit dreptului comun pentru prejudiciile cauzate, conform art.5 alin.4.

(10) Unitatea şi salariatul, pe tot parcursul procedurii până la publicarea cererii de brevet
de invenţie, se vor abţine de la orice divulgare a invenţiei.

(11) În cazul unei invenţii create în condiţiile art.5 alin.1, lit.b), pentru care dreptul la bre-
vet de invenţie aparţine salariatului, acesta are obligaţia să facă conform art.5 alin.6 prima
ofertă de licenţă sau cesiune unităţii al cărei angajat este.

(12) Unitatea, ca urmare a ofertei, trebuie să-şi manifeste interesul pentru preluarea de
drepturi în termen de 3 luni de la ofertă, în cadrul unui contract încheiat cu salariatul său.

(13) Dacă în acest interval unitatea nu şi-a exprimat interesul, inventatorul, titular al
brevetului, are dreptul de a exploata invenţia sa pe bază de contract cu orice terţ.

(14) Dacă unitatea şi-a manifestat interesul, dar nu s-a ajuns la o înţelegere privind preţul
contractului, litigiul se soluţionează de instanţele judecătoreşti potrivit art.5 alin.6 şi art.62.

(15) Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informaţii pot
elabora metodologia privind invenţiile create în domeniul lor de activitate, respectând
condiţiile art.5 din lege şi ale prezentului Regulament.
 
 Regula 79 - Drepturile băneşti ale inventatorilor salariaţi

(1) În cazul invenţiilor pentru care dreptul la brevet aparţine unităţii, conform art.5 alin. 1
lit. a) inventatorul salariat are dreptul la o remuneraţie suplimentară independentă de salariul
de încadrare, remuneraţie stabilită prin contractul cu misiune inventivă sau într-un act
adiţional la contractul individual de muncă.

(2) În cazul în care invenţia a fost creată în cadrul unui contract de cercetare, remuneraţia
suplimentară cuvenită salariatului inventator se va negocia cu unitatea al cărei angajat este,
prin act adiţional la contractul individual de muncă, potrivit art.5 alin.2.

(3) Drepturile patrimoniale ale inventatorului salariat, potrivit art. 37, se stabilesc pe bază
de contract şi se acordă în funcţie de efectele economice şi/sau sociale rezultate, în
perioada de valabilitate a brevetului, din exploatarea brevetului sau în funcţie de aportul
economic al invenţiei şi numai pentru perioada de exploatare a acesteia.

(4) La negocierea clauzelor contractului prevăzut la art. 37, se vor avea în vedere, în
special, următoarele:

a) drepturile băneşti, corespunzând efectelor economice, inclusiv cele derivând din efecte
sociale pe perioada de calcul a profitului, nu pot fi inferioare valorilor din următorul tabel:

Efectele economice/sociale (E)în Drepturi băneşti (lei)
milioane lei

E # 250 Ex15% dar nu mai puţin de 3 milioane

250 < E #1250 37,5 milioane + E x 10%

1250 < E# 2500 137,5 milioane + E x 8%

2500 < E # 5000 237,5 milioane + E x 6%

E > 1250 387,5 milioane + E x 4-%

b) restituirea cheltuielilor, direct către inventator, pentru toate documentaţiile tehnice sau
economice, proiecte, studii, cercetări cu prototipuri, dacă acestea au fost, efectuate de in-
ventator pentru aplicarea invenţiei.

c) indexarea drepturilor băneşti cu indicele de inflaţie oficial între data efectuării plăţii şi
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data finalizării negocierii.
(5) La stabilirea efectelor economice se vor avea în vedere şi diferenţa de costuri, eli-

minarea sau reducerea importurilor, reducerea costului investiţiilor .
(6) La evaluarea avantajelor sociale se vor avea în vedere şi reducerea toxicităţii locului

de muncă, reducerea poluării mediului înconjurător, reducerea efortului fizic al personalului
de exploatare, disponibilizarea în alte scopuri a unor utilaje importante şi altele asemenea
cum ar fi diferenţa de costuri, eliminarea sau reducerea importurilor .

(7) Drepturile băneşti se stabilesc pentru fiecare invenţie brevetată şi se repartizează pe
inventatori corespunzător înţelegerii autentificate dintre aceştia.

(8) Dacă părţile nu ajung la o înţelegere în urma negocierilor, litigiul este de competenţa
instanţelor judecătoreşti.

SECŢIUNEA 2 - DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE

Regula 80 - Instrucţiuni
În aplicarea prezentului Regulament, directorul general al OSIM emite Instrucţiuni, care

se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Regula 81 - Dispoziţii tranzitorii şi finale
(1) Toate drepturile dobândite de solicitant sau de către titular în baza prevederilor Legii

nr.64 din 11 octombrie 1991 privind brevetele de invenţie, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.212 din 21 octombrie 1991 sunt recunoscute.

(2) Cererile de brevet de invenţie depuse la OSIM în condiţiile Legii nr.64 din 11
octombrie 1991 privind brevetele de invenţie, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.212 din 21 octombrie 1991 pentru care nu a fost luată o hotărâre de acordare
sau de respingere, se soluţionează potrivit noilor reglementări.

(3) Pentru cererile de brevet de invenţie având ca obiect o metodă de diagnosticare sau
de tratament medical, ori o rasă de animal, se poate acorda protecţie potrivit prevederilor
Legii nr.64 din 11 octombrie 1991 privind brevetele de invenţie, dacă la data intrării în
vigoare a Legii nr.203/2002 erau îndeplinite condiţiile de brevetare.

(4) Cererile de brevet de invenţie depuse înainte de intrarea în vigoare a Legii
nr.203/2002, pentru care a fost solicitată examinarea şi luarea hotărârilor în termen de 18
luni de la data depozitului, nu se vor publica conform art.23 alin.4; la aceste cereri nu se
aplică prevederile Regulii 29 alin.(2).

(5) Toate cererile de brevet de invenţie pentru care până la data intrării în vigoare a Legii
nr.203/2002, s-a cerut amânarea publicării după încheierea ultimului an pentru care s-a
solicitat aceasta şi a fost plătită taxa legală, vor fi tratate ca informaţii, conform prevederilor
Regulii 7 alin.(1); aceste cereri de brevet se vor publica cu plata taxei legale în termen de 3
luni de la încheierea ultimului an pentru care s-a solicitat amânarea publicării.
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ERATE

Număr  descriere
brevet
şi/sau - coloana
dosar

Tip docu-
docu- ment
ment în urma Textul iniţial Textul corect
publi- corec-
cat turii, cf.

Tip

Instr.63

Localizarea
erorii:

- pagina din

- rândul
- cod INID

 

100796 pag.1, (72) dr.ing. Mateescu dr.ing. Mateescu Mircea,
Mircea, ing. Filipescu Iaşi, RO, ing. Filipescu
Stelian, Mititelu Florin, Stelian, Iaşi, RO, Mititelu
Iaşi Florin, Suceava, RO

113830 B1 B8 BOPI ----- A.G.V. - AGENŢIE DE
11/1998, PROPRIETATE
pag. 67, (74) INDUSTRIALĂ S.R.L.,

BUCUREŞTI, RO

C1 C1 pag.1, (74) ----- A.G.V. - AGENŢIE DE
PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ S.R.L.,
BUCUREŞTI, RO

B1 B8 pag.1, (74) ----- A.G.V. - AGENŢIE DE
PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ S.R.L.,
BUCUREŞTI, RO

116753 B B8 BOPI TUDOR P. VASILE, TUDOR P. VASILE,
5/2001, pag. CĂLĂRAŞI, RO COMUNA DRAGALINA,
65, 73, 74, JUDEŢUL CĂLĂRAŞI, RO
(73), pag.
65, (71),
(72), (73)

pag.1, (71), TUDOR P. VASILE, TUDOR P. VASILE,
(73), (72) CĂLĂRAŞI, RO COMUNA DRAGALINA,

JUDEŢUL CĂLĂRAŞI, RO

117001 B; C1 B8; C1 BOPI WO WO96/14115 WO 96/14115 17.05.1996
9/2001, 07.05.1997
pag.53, (87)

pag.1, (87) WO WO96/14115 WO 96/14115 17.05.1996
07.05.1997

BOPI 08.11.1994 DE P 44 08.11.1994 DE P 44 39
9/2001, pag. 39 502.7-1; 502.7-15
53, (30)

pag.1, (30) 08.11.1994 DE P 44 08.11.1994 DE P 44 39
39 502.7-1; 502.7-15
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117001 B; C1 B8; C1 BOPI 08.11.1994 DE P 44 08.11.1994 DE P 44 39
9/2001, pag. 39 502.7-1; 502.7-15
53, (30)

A A2 BOPI WO WO96/14115 WO 96/14115 17.05.1996
7/1998, pag. 07.05.1997
11, (87)

117822 B, C B8, C1 BOPI MOLDOVAN ADRIAN MOLDOVAN ADRIAN
7/2002, pag. SEPTIMIU, SEPTIMIU, MĂGURELE,
82, (72) BUCUREŞTI, RO; ... JUDEŢUL ILFOV, RO; ...

pag.1, (72) MOLDOVAN ADRIAN MOLDOVAN ADRIAN
SEPTIMIU, SEPTIMIU, MĂGURELE,
BUCUREŞTI, RO; ... JUDEŢUL ILFOV, RO; ...

A A2 BOPI MOLDOVAN ADRIAN MOLDOVAN ADRIAN
12/2000, SEPTIMIU, SEPTIMIU, MĂGURELE,
pag. 44, (72) BUCUREŞTI, RO; ... JUDEŢUL ILFOV, RO; ...

B, C B8, C1 BOPI S.C. AZEL AZEL DESIGNING GROUP
 7/2002, pag. DESIGNING GROUP S.R.L., MĂGURELE,

82, (71), S.R.L., BUCUREŞTI- JUDEŢUL ILFOV, RO
(73), pag. MĂGURELE, RO;
91, 94, (73)

pag. 1, (71), S.C. AZEL AZEL DESIGNING GROUP
(73) DESIGNING GROUP S.R.L., MĂGURELE,

S.R.L., BUCUREŞTI- JUDEŢUL ILFOV, RO
MĂGURELE, RO;

A A2 BOPI S.C. AZEL AZEL DESIGNING GROUP
12/2000, DESIGNING GROUP S.R.L., MĂGURELE,
pag. 44, S.R.L., BUCUREŞTI- JUDEŢUL ILFOV, RO
(71), pag. MĂGURELE, RO;
56, 64, (71)

118212 B B8 BOPI ... RADUCĂ PETRE, ... RADUCĂ PETRE,
3/2003, pag. BUCUREŞTI, RO; BUCUREŞTI, RO;
63, (72) TEDORESCU ION, TEODORESCU ION, SAT

CERNICA, RO TÂNGANU, COMUNA
CERNICA, JUDEŢUL
ILFOV, RO
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118212 B B8 pag. 1, (72) ... RADUCĂ PETRE, ... RADUCĂ PETRE,
BUCUREŞTI, RO; BUCUREŞTI, RO;
TEDORESCU ION, TEODORESCU ION,SAT
CERNICA, RO TÂNGANU, COMUNA

CERNICA, JUDEŢUL
ILFOV, RO

118515 B B8 BOPI MOCANU C. DANIEL MOCANU C. DANIEL
6/2003, pag. CONSTANTIN, CONSTANTIN, ROMAN,
53, (71), ROMAN, RO; JUDEŢUL NEAMŢ, RO;
(73), (72), PRIHOR DANIEL, PRIHOR DANIEL, SAT
pag. 75, 79, IAŞI, RO VĂLENII, COMUNA
(73) BELCEŞTI, JUDEŢUL

IAŞI, RO

A A2 BOPI MOCANU C. DANIEL MOCANU C. DANIEL
12/2001, CONSTANTIN, CONSTANTIN, ROMAN,
pag. 12, ROMAN, RO; JUDEŢUL NEAMŢ, RO;
(71), (72), PRIHOR DANIEL, PRIHOR DANIEL, SAT
pag. 80, 87, IAŞI, RO VĂLENII, COMUNA
(71) BELCEŞTI, JUDEŢUL

IAŞI, RO

B B8 pag. 1, (71), MOCANU C. DANIEL MOCANU C. DANIEL
(73), (72) CONSTANTIN, CONSTANTIN, ROMAN,

ROMAN, RO; JUDEŢUL NEAMŢ, RO;
PRIHOR DANIEL, PRIHOR DANIEL, SAT
IAŞI, RO VĂLENII, COMUNA

BELCEŞTI, JUDEŢUL
IAŞI, RO

118521 B1 B8 BOPI GS GS TECHNOLOGIES,
6/2003, TECHNOLOGIES, INC., FAIRFIELD, IOWA,
pag. 56, (71) INC., FAIRFIELD, US US

pag.1, (71) GS GS TECHNOLOGIES,
TECHNOLOGIES, INC., FAIRFIELD, IOWA,
INC., FAIRFIELD, US US

BOPI ... FAIRFIELD, US; ... ... FAIRFIELD, IOWA, US;
6/2003, PROVO, US; ... ... PROVO, UTAH, US; ...
pag. 56, (72) PROVO, US PROVO, UTAH, US

pag.1, (72) ... FAIRFIELD, US; ... ... FAIRFIELD, IOWA, US;
PROVO, US; ... ... PROVO, UTAH, US; ...
PROVO, US PROVO, UTAH, US
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118537 B B9 rândul 57 procedeu de procedeu de obţinere
fabricaţie

rândul 64 85...75 C,nonilfenole 85...95 C, aditivul pentru0

toxilat extremă presiune şi anti-

0

uzură la 70...75 C,0

nonilfenoletoxilat

rândul 141 nonilfenol etoxilat nonilfenoletoxilat cu 9
şi/sau sau 10 grupări etoxi;

până la 1% acid acetic
concentrat şi/sau

118566 B1 B8 BOPI WO 98/22101 WO 98/22101 28.05.1998
7/2003, pag. 29.05.1998
69, (87)

pag.1, (87) WO 98/22101 WO 98/22101 28.05.1998
29.05.1998

BOPI G.D. SEARLE & CO, G.D. SEARLE & CO,
7/2003, pag. CHICAGO, US CHICAGO, ILLINOIS, US
69, (71),
(73), pag.
97, 101, (73)

pag. 1, (71), G.D. SEARLE & CO, G.D. SEARLE & CO,
(73) CHICAGO, US CHICAGO, ILLINOIS, US

BOPI MASFERRER JAIME MASFERRER JAIME L.,
7/2003, pag. L., BLAIRSHIRE BALLWIN, ...
69, (72) BALLWIN, ...

pag. 1, (72) MASFERRER JAIME MASFERRER JAIME L.,
L., BLAIRSHIRE BALLWIN, ...
BALLWIN, ...

118618 B1 B8 BOPI ROMINVENT S.A., CABINET M. OPROIU -
8/2003, pag. BUCUREŞTI CONSILIERE ÎN
67, (74) PROPRIETATE

INTELECTUALĂ S.R.L.,
BUCUREŞTI, RO

pag. 1, (74) ROMINVENT S.A., CABINET M. OPROIU -
BUCUREŞTI CONSILIERE ÎN

PROPRIETATE
INTELECTUALĂ S.R.L.,
BUCUREŞTI, RO
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118618 B1 B8 BOPI ... WESTPHALEN ... WESTPHALEN KARL-
8/2003, pag. KARL OTTO, ... OTTO, ...
67, (72)

pag. 1, (72) ... WESTPHALEN ... WESTPHALEN KARL-
KARL OTTO, ... OTTO, ...

118634 B1 B9 rândul 1112 ... sau un anticorp...

rândul 1113 ... anticorpul LT-$-R... anticorpul anti-LT-$-R...

rândul 1164 ...agent de activare agent de activare LT-$-R...
anti-LT-$-R...

LICENŢE

Nr. CBI Nr. BI Titular brevet Beneficiar licenţă are efect
Tip când expiră

licenţă contractul

Data
de când

contractul
de licenţă

Data

de licenţă

93-00106 110603 STOIAN IOAN, S.C. FANNA exclusivă 02.06.2003 31.12.2008
ROMAN, RO VENETO S.R.L.,

ROMAN, JUDEŢUL
NEAMŢ, RO

96-00357 113316 SORLESCU S.C. FANNA exclusivă 02.06.2003 31.12.2008
CONSTANTIN, VENETO S.R.L.,
ROMAN, RO; ROMAN, JUDEŢUL
STOIAN IOAN, NEAMŢ, RO
ROMAN, RO

96-00628 114301 SORLESCU S.C. FANNA exclusivă 02.06.2003 31.12.2008
CONSTANTIN, VENETO S.R.L.,
ROMAN, RO; ROMAN, JUDEŢUL
STOIAN IOAN, NEAMŢ, RO
ROMAN, RO

96-00949 113219 SORLESCU S.C. FANNA exclusivă 02.06.2003 31.12.2008
CONSTANTIN, VENETO S.R.L.,
ROMAN, RO ROMAN, JUDEŢUL

NEAMŢ, RO

97-02353 114756 SORLESCU S.C.FANNA exclusivă 02.06.2003 31.12.2008
CONSTANTIN, VENETO S.R.L.,
ROMAN, RO ROMAN, JUDEŢUL

NEAMŢ, RO
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CESIUNI
CERERI DE BREVET DE INVENŢIE

Nr. CBI Solicitant iniţial Persoana îndreptăţită la eliberarea
B.I./Titular

97-01485 PETRESCU NICULAE, BRAŞOV, RO PETRESCU NICULAE, BRAŞOV, RO;
RĂCHITĂ EMIL, BUCUREŞTI, RO;
PETRESCU NICULAE, BRAŞOV, RO

a 200 300143 NOVARTIS AG, BASEL, CH SYNGENTA PARTICIPATIONS AG,
BASEL, CH

a 200 300175 FLORICA ANTONIE, JUDEŢUL GORJ, RO; ELECTROCENTRALE TURCENI S.A.,
MARIN CONSTANTIN, CRAIOVA, RO; GORJ, RO
OSIAC VIOREL, CRAIOVA, RO

CESIUNI
BREVETE DE INVENŢIE

Nr. Nr. CBI Titular iniţial Titular prezent
Brevet

108742 93-00995 CCS ROMANIA S.R.L., BUCUREŞTI, RO TEHMAN S.A., BUCUREŞTI, RO

109836 94-01470 CCS ROMANIA S.R.L., BUCUREŞTI, RO TEHMAN S.A., BUCUREŞTI, RO

115696 98-01059 BIOTEHNOS S.A., BUCUREŞTI, RO CCS ROMANIA S.R.L.,
BUCUREŞTI, RO

115698 97-00866 CCS ROMANIA S.R.L., BUCUREŞTI, RO TEHMAN S.A., BUCUREŞTI, RO

115699 98-00388 CCS ROMANIA S.R.L., BUCUREŞTI, RO TEHMAN S.A., BUCUREŞTI, RO

MODIFICĂRI ÎN COLECTIVUL DE INVENTATORI

Nr. CBI Inventatori iniţiali Inventatori curenţi

a 2003 00003 BERTHA ANDRAS, KOSSUTH LAJOS BERTHA ANDRAS, PIAŢA MARIA TER NR. 4/2,
U. 13, H-1011, BUDAPESTA, HU
H-8315, GYENESDIAS, HU

a 2003 00355 CAHOON REBECCA, E. 2331 WEST CAHOON REBECCA, E, 745 TUXEDO BLVD.,
18TH STREET, DE 19806 ST. LOUIS, US;
WILMINGTON, *, DE; KLEIN THEODORE, M., 2229 ROSEWOOD
KLEIN THEODORE, M. 2229 DRIVE, DE 19810, WILMINGTON, *, US
ROSEWOOD DRIVE, DE 19810
WILMINGTON, *, US
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MODIFICĂRI ADRESĂ TITULAR

Nr. CBI Nr. Nume iniţial Nume curent
brevet

98-00373 114263 S.C.ROM RE RO MUNTEANU S.C.ROM RE RO MUNTEANU
S.R.L. RÂŞNOV, str. Caraiman S.R.L. RÂŞNOV, str. Gării, nr. 4,
nr. 15, judeţul Braşov judeţul Braşov

98-00374 114262 S.C.ROM RE RO MUNTEANU S.C.ROM RE RO MUNTEANU
S.R.L. RÂŞNOV, str. Caraiman S.R.L. RÂŞNOV, str. Gării, nr. 4,
nr. 15, judeţul Braşov judeţul Braşov

99-00140 116090 S.C.ROM RE RO MUNTEANU S.C.ROM RE RO MUNTEANU
S.R.L. RÂŞNOV, str. Caraiman S.R.L. RÂŞNOV, str. Gării, nr. 4,
nr. 15, judeţul Braşov judeţul Braşov

96-00695 111814 S.C. ELECTRA S.R.L. IAŞI, str. S.C. ELECTRA S.R.L. IAŞI, B.dul
Nicolina nr. 919, judeţul Iaşi Chimiei nr. 8, judeţul Iaşi

97-01327 113510 S.C. ELECTRA S.R.L. IAŞI, str. S.C. ELECTRA S.RL. IAŞI, B.dul
Nicolina nr. 919, judeţul Iaşi Chimiei nr. 8, judeţul Iaşi

AGENT DESEMNAT ULTERIOR ÎNREGISTRĂRII CERERII

Nr. CBI Număr BI Solicitant Agent desemnat

97-02144 117829 S.C. IUNONA CONT S.R.L., INTELECT S.R.L., B-DUL DACIA NR.
ORADEA, JUDEŢUL BIHOR, 48, BL. D10, AP. 3, OP 9-CP 128, BH
RO 3700, ORADEA, JUDEŢUL BIHOR
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În atenţia consilierilor în proprietate
industrială şi a mandatarilor autorizaţi

Stimate doamne,

Stimaţi domni,

Începând cu luna ianuarie 2003, Editura OSIM, vă oferă posibilitatea de a face

cunoscute, în ţară şi străinătate, produsele şi serviciile firmelor dumneavoastră, prin

prezentarea de reclame în cadrul publicaţiilor OSIM (alb-negru şi color, text şi/sau

imagini, în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională), publicaţii ce

sunt difuzate şi la 44 de oficii de proprietate industrială din întreaga lume.

Precizăm că reclamele care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, sau

materialele care vin în contradicţie cu politica editorială a OSIM nu vor fi publicate.

De asemenea, menţionăm că reclamele vor putea fi publicate la sfârşitul

publicaţiilor, sau pe coperta 3, policromie, - numai pentru reclame de dimensiunea
20,5 x 29,5 cm.

În cazul în care sunteţi de acord, vă propunem următoarele tarife pentru

publicitate:

Tarifele de bază: (USD/cm )2

Pagini alb-negru (fotografii, imagini): 0,5

Pagini color (policromie/fotografii, imagini): 1,3

Plata se va face în LEI, la cursul BNR din ziua facturării.

Pentru diverse anunţuri (text/alb-negru), tarifele sunt în LEI

Anunţuri: 1000 LEI/cuvânt

Anunţuri pe negativ: 1500 LEI/cuvânt

Anunţuri într-o limbă străină: 3000 LEI/cuvânt
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