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Prefaþã

Aceasta este a treia publicaþie din seria ghidurilor pe tema
„Proprietatea Intelectualã în afaceri”. Acest ghid se referã, în
mod special, la brevete, un instrument-cheie ce mãreºte capacitatea
unei întreprinderi de a obþine profit maxim pe seama ideilor noi ºi
inovatoare ºi a capacitãþilor tehnologice. Administrarea resurselor care
þin de cunoaºtere, în mod special, a ideilor ºi conceptelor noi, este
esenþialã pentru capacitatea oricãrei întreprinderi de a schimba,
adapta ºi descoperi noi oportunitãþi, pentru a putea face faþã
mediului de afaceri care se schimbã cu rapiditate.

În conformitate cu ºtiinþele economice de astãzi, strategia brevetãrii
într-o întreprindere bazatã pe inovare trebuie sã reprezinte factorul-
cheie în strategia sa de afaceri. Acest ghid explicã, într-o manierã
simplã ºi practicã, beneficiile sistemului de brevete pentru toate
tipurile de întreprinderi. Cititorii sunt sfãtuiþi sã consulte un specialist
pentru problema protejãrii invenþiilor prin brevet, precum ºi pentru
utilizarea ºi aplicarea unui brevet, totuºi ghidul furnizeazã sfaturi
practice, cu scopul de a-i ajuta pe cititori sã înþeleagã principiile ºi sã
poatã pune întrebãrile potrivite atunci când consultã un expert în
probleme de brevete.

Întreprinderile Mici ºi Mijlocii (IMM-urile) sunt încurajate sã foloseascã
acest ghid, în vederea integrãrii strategiei tehnologice ºi de brevetare
în strategiile lor generale de afaceri, marketing ºi export. OMPI salutã
orice reacþii în mãsurã sã ajute la îmbunãtãþirea, în viitor, a ghidului,
pentru a putea rãspunde, în mod adecvat, cerinþelor în creºtere ale
întreprinderilor mici ºi mijlocii din întreaga lume.

Versiuni naþionale particularizate ale acestui ghid pot fi realizate în
cooperare cu instituþii naþionale ºi parteneri locali, care sunt bineveniþi
sã contacteze OMPI, pentru a obþine o copie în vederea adaptãrii
acestui ghid.

Kamil Idris,
Director General, OMPI
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1. Brevetele

Ce este un brevet?
Un brevet este un drept exclusiv, acordat de
cãtre stat, pentru o invenþie ce este nouã,
implicã o activitate inventivã ºi poate fi
aplicatã în industrie.

Brevetul îi conferã deþinãtorului dreptul
exclusiv de a împiedica sau opri alte persoane
de la producerea, utilizarea, oferirea spre
vânzare, vânzarea sau importarea unui produs
sau a unui procedeu bazat pe invenþia
brevetatã, fãrã a avea acordul prealabil al
titularului. Pentru întreprindere, un brevet
reprezintã un puternic instrument de
afaceri, pentru obþinerea dreptului exclusiv
asupra unui produs sau a unui procedeu nou,
pentru a câºtiga o poziþie puternicã pe piaþã ºi
a obþine venituri suplimentare, prin acordarea
de licenþe. Un produs complex (cum ar fi un
aparat foto, un telefon mobil sau un automobil)
poate cuprinde un numãr de invenþii care sunt
acoperite de mai multe brevete, aparþinând
unor titulari de brevet diferiþi.

Brevetul se acordã de cãtre oficiul naþional
de brevete din þara respectivã sau de un
oficiu regional de brevete, pentru un grup
de þãri. El este valabil o perioadã limitatã de
timp, în general 20 de ani de la data
înregistrãrii cererii de brevet, fiind condiþionat
de plata la timp a taxelor de menþinere în
vigoare impuse de lege. Un brevet este un
drept teritorial, limitat la graniþele
geografice ale þãrii sau regiunii pentru care a
fost acordat.

În schimbul dreptului exclusiv conferit de un
brevet, solicitantului i se cere sã facã publicã
invenþia, în cererea de brevet, sub forma unei
descrieri în scris a invenþiei, detaliatã, corectã ºi
completã. Brevetul acordat ºi, în multe þãri,
cererea de brevet, sunt fãcute publice prin
publicarea acestora într-un jurnal oficial sau
într-un buletin oficial.

Un deschizãtor de sticle de bãuturi spumoase,
conceput de inventatorii argentinieni Hugo
Olivera, Roberto Cardón ºi Eduardo Fernandez,
a fost brevetat în peste 20 de þãri. Produsul
este comercializat în toatã lumea de o
întreprindere fondatã de cãtre inventatori, sub
marca Descorjet.

Fabrica coreeanã de cãºti pentru motocicliºti
HJC deþine 42 de brevete în întreaga lume,
pentru modelele inovatoare de cãºti ºi s-a
bucurat de un imens succes pe piaþa de export,
unde vinde aproximativ 95% din producþia sa.
Compania reinvesteºte 10% din vânzãri în
cercetare ºi dezvoltare ºi acordã o importanþã
foarte mare design-ului inovator, ca factor-
cheie al succesului în industria cãºtilor pentru
motocicliºti.
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Ce este o invenþie?
În limbajul de specialitate, o invenþie este, în
general, definitã ca o soluþie nouã ºi
inventivã, la o problemã de ordin
tehnic. Aceasta se poate referi la crearea unui
dispozitiv, produs, a unei metode sau a unui
procedeu complet nou sau, pur ºi simplu, poate
fi o suitã de îmbunãtãþiri, aplicatã unui
produs sau unei metode cunoscute. Simpla
descoperire a unor elemente ce existã deja în
naturã nu este consideratã, în general, drept o
invenþie; o invenþie trebuie sã implice o dozã
adecvatã de ingeniozitate, creativitate ºi
inventivitate umanã.

Deºi în zilele noastre, majoritatea invenþiilor
reprezintã rezultatul unor eforturi considerabile
ºi ale unor investiþii pe termen lung în Cercetare
ºi Dezvoltare (R&D), multe îmbunãtãþiri tehnice,
simple ºi ieftine, cu valoare mare pe piaþã, au
adus venituri ºi profituri semnificative
inventatorilor sau întreprinderilor acestora.

Puterea inovãrii
Evaluarea distincþiei dintre „invenþie” ºi
„inovare” este foarte importantã. Invenþia se
referã la o soluþie tehnicã pentru o problemã
tehnicã. Poate fi o idee novatoare sau poate fi
sub forma unui model sau prototip funcþional.
Inovarea se referã la transformarea unei
invenþii într-un produs sau procedeu vandabil.
Unele din principalele motive pentru care
întreprinderile inoveazã sunt:
• perfecþionarea proceselor de fabricaþie,
pentru a reduce costurile ºi a îmbunãtãþi
productivitatea;
• introducerea de produse noi, care sã
rãspundã cerinþelor clienþilor;
• menþinerea în competiþie înaintea firmelor
concurente ºi/sau creºterea cotei de piaþã;
• siguranþa dezvoltãrii tehnologice adecvate
pentru a rãspunde nevoilor actuale crescânde
ale afacerii ºi ale clienþilor acesteia;

• prevenirea apariþiei dependenþei
tehnologice de tehnologia altor întreprinderi.

În economia din zilele noastre, administrarea
activitãþii de inovare în interiorul unei
întreprinderi presupune o bunã cunoaºtere a
sistemului de brevetare, pentru a se asigura
obþinerea de cãtre întreprindere a unor beneficii
maxime din propria capacitate inovatoare ºi
creatoare, stabilirea de parteneriate profitabile
cu alþi deþinãtori de brevete ºi evitarea folosirii
neautorizate a tehnologiei deþinute de cãtre
terþi. Spre deosebire de trecut, în zilele noastre,
inovarea este de multe ori complexã ºi se
bazeazã pe un numãr de invenþii brevetate, care
pot aparþine unor titulari de brevet diferiþi.
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De ce trebuie sã avem în vedere
brevetarea invenþiilor?
Ciclurile scurte de producþie ºi competiþia în creºtere
produc o presiune foarte mare asupra întreprinderilor,
în sensul de a deveni inovatoare ºi/sau de a obþine
accesul la inovaþiile altor întreprinderi, pentru a
deveni ºi a rãmâne competitive pe piaþa internã ºi
externã. Drepturile exclusive oferite de un brevet pot
fi deosebit de importante pentru întreprinderile
inovatoare, fãcându-le sã prospere într-un climat de
afaceri stimulator, riscant ºi dinamic. Principalele
motive pentru care invenþiile trebuie brevetate sunt
arãtate în cele ce urmeazã.

• Poziþia puternicã pe piaþã ºi
avantajul asupra firmelor
concurente. Un brevet îi conferã
deþinãtorului dreptul exclusiv de a preveni
sau a interzice terþilor utilizarea, în scop
comercial, a invenþiei brevetate, reducând,
astfel, nesiguranþa, riscul ºi concurenþa din
partea competitorilor neloiali. În cazul în
care întreprinderea dumneavoastrã deþine
sau obþine permisiunea de a utiliza o
invenþie brevetatã valoroasã, aceasta poate
crea o barierã la intrarea pe piaþã a firmelor
concurente. Acest lucru va ajuta
întreprinderea dumneavoastrã sã devinã un
jucãtor de primã importanþã pe piaþa
relevantã.

• Profit mai mare sau randament
superior al investiþiilor. În cazul în
care întreprinderea dumneavoastrã a
investit mult timp ºi mulþi bani în cercetare
ºi dezvoltare, protecþia prin brevetare a
invenþiei rezultate va ajuta la recuperarea

cheltuielilor ºi la obþinerea unui randament
superior al investiþiilor.

• Venituri suplimentare din
licenþierea sau cesionarea
brevetului. Ca titular de brevet, puteþi
ceda unor terþi drepturile asupra invenþiei,
în schimbul unor sume de bani plãtibile pe
loc ºi/sau periodic, sub formã de redevenþe,
cu scopul de a dobândi venituri
suplimentare pentru întreprinderea
dumneavoastrã. Vânzarea (sau cesionarea)
unui brevet implicã ºi transferul dreptului
de proprietate asupra acestuia, în timp ce
acordarea licenþei implicã doar permisiunea
utilizãrii invenþiei licenþiate, în anumite
condiþii specificate.

• Accesul la tehnologie prin
licenþierea reciprocã. În cazul în care
întreprinderea dumneavoastrã este
interesatã în tehnologia deþinutã de terþi,
puteþi folosi brevetele întreprinderii
dumneavoastrã pentru a negocia acorduri
de licenþiere reciprocã, acorduri prin care
întreprinderea dumneavoastrã ºi cealaltã
parte sunt de acord sã se autorizeze
reciproc, pentru a utiliza unul sau mai
multe din brevetele deþinute de
întreprinderea dumneavoastrã ºi, respectiv,
de cealaltã parte, þinând cont de condiþiile
specificate în contract.

• Accesul pe pieþe noi. Licenþierea
brevetelor (sau a cererilor de brevet în curs
de brevetare) cãtre terþi vã poate asigura
accesul pe pieþe noi, pieþe care, în alte
condiþii, v-ar fi inaccesibile. Pentru a realiza
acest lucru, invenþia trebuie sã fie protejatã
ºi pe pieþele externe care vã intereseazã.



• Diminuarea riscurilor de
contrafacere. Obþinând protecþia prin
brevet, veþi putea împiedica brevetarea de
cãtre terþi a aceleiaºi invenþii ºi veþi reduce,
de asemenea, posibilitatea încãlcãrii
drepturilor ce decurg din brevet, atunci
când vã comercializaþi produsele. Un brevet
în sine nu oferã libertatea de utilizare, ci
împiedicã brevetarea de cãtre terþi a
aceleiaºi invenþii sau a unor invenþii similare
ºi furnizeazã o indicaþie cã invenþia pe care
aþi brevetat-o este nouã ºi, în mod
semnificativ, diferitã de „stadiul anterior al
tehnicii”. (Mai multe informaþii despre
stadiul anterior al tehnicii la pag. 12).

• Creºterea capacitãþii de atragere a
subvenþiilor ºi/sau de obþinere de
fonduri la o ratã rezonabilã a
dobânzii. Dreptul de proprietate asupra
brevetelor (sau dreptul de a folosi brevetele
altora, prin intermediul licenþelor) vã poate
spori capacitatea de a procura capital
pentru prezentarea produsului pe piaþã. În
unele sectoare (de exemplu
biotehnologiile), deseori, trebuie sã deþineþi
un portofoliu impresionant de brevete,
pentru a atrage finanþatori.

• Un instrument puternic pentru a
acþiona împotriva competitorilor
neloiali. Pentru a vã asigura de
respectarea efectivã a drepturilor exclusive
conferite de brevet, s-ar putea sã fiþi nevoiþi
sã îi acþionaþi în justiþie sau cel puþin sã îi
atenþionaþi pe cei care vã încalcã drepturile
asupra existenþei brevetelor pe care le
deþineþi. Calitatea de titular al unui brevet
vã mãreºte considerabil ºansa de a avea

succes în acþiunea în justiþie împotriva
imitatorilor ºi a celor ce copiazã o invenþie
protejatã.

• O imagine favorabilã pentru
întreprinderea dumneavoastrã.
Partenerii de afaceri, investitorii, acþionarii
ºi clienþii pot considera portofoliul de
brevete ca pe o demonstraþie a nivelului
înalt de experienþã, de specializare ºi al
capacitãþii tehnologice a întreprinderii
dumneavoastrã. Acest lucru se poate dovedi
util pentru atragerea de fonduri, gãsirea
unor noi parteneri de afaceri ºi creºterea
imaginii publice ºi a valorii de piaþã a
întreprinderii dumneavoastrã. Unele
întreprinderi menþioneazã sau enumerã în
reclame brevetele pe care le deþin, pentru a
prezenta publicului o imagine de
întreprindere inovatoare.
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Brevetul Nr. US2002137433. O soluþie
inovatoare ºi premiatã constând într-o maºinã de
gãurit folositã la gãurirea sticlei ºi a ceramicii, a
fost brevetatã de cãtre inventatorul peruan 
Jose Vidal Martina, ceea ce i-a permis atât
comercializarea directã a produsului cât ºi
realizarea de venituri suplimentare prin
licenþierea invenþiei.



Ce alte instrumente legale sunt
disponibile pentru a vã proteja
produsul?
Acest ghid se concentreazã asupra
brevetelor. Totuºi, în funcþie de produsul în
discuþie, pot exista ºi alte drepturi de
proprietate intelectualã, care sunt potrivite
pentru a proteja diverse trãsãturi ale unui
produs nou; acestea sunt:

• Modelul de utilitate (cunoscut ºi sub
numele de brevet pe termen scurt, micul
brevet sau brevet pentru inovaþii). În multe
þãri, unele tipuri de invenþii de perfecþionare
sau mici adaptãri ale produselor deja
existente pot fi protejate ca modele de
utilitate (vezi pag. 10).

• Secretul comercial. Informaþiile
comerciale confidenþiale pot beneficia de
protecþie ca secrete comerciale, atât timp
cât:
- nu sunt, în general, cunoscute altora care
lucreazã cu informaþii de acest tip;
- au valoare comercialã pentru cã sunt
secrete; ºi
- deþinãtorul acestora a luat toate mãsurile
necesare pentru a le pãstra secrete (de
exemplu, accesul restricþionat la asemenea
informaþii pe baza unei distincþii de tipul
„cine trebuie sã ºtie“ ºi încheierea de
acorduri de confidenþialitate) (vezi pag. 9).

• Desenul sau modelul industrial.
Exclusivitatea asupra caracteristicilor
decorative sau estetice ale unui produs
poate fi obþinutã prin protejarea desenului
sau modelului industrial, care se face sub
forma unui „certificat de design”.

• Marca. Protecþia mãrcii asigurã drepturi
exclusive asupra semnelor distinctive
folosite pentru a deosebi produsele unei
întreprinderi de cele similare, ale altora.

• Dreptul de autor ºi drepturile
conexe. Operele literare ºi artistice
originale pot fi protejate prin dreptul de
autor ºi prin drepturile conexe. Protecþia
dreptului de autor se aplicã unui domeniu
larg de lucrãri, inclusiv programelor de
calculator (vezi pag. 11).

• Noile soiuri de plante. În multe þãri, un
cultivator de noi soiuri de plante care
îndeplinesc condiþiile de noutate,
diversitate, uniformitate ºi stabilitate ºi care
poartã o denumire potrivitã, poate obþine
protecþie sub forma „brevetului de soi”.
Pentru mai multe informaþii despre
protecþia noilor soiuri de plante, accesaþi
site-ul www.upov.int.

• Topografia circuitelor integrate.
Puteþi obþine protecþia pentru topografia
unui circuit integrat folosit în microcipuri ºi
produse semiconductoare. Aceastã protecþie
se poate extinde ºi asupra produsului final
care încorporeazã topografia.
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Dacã o invenþie este brevetabilã,
este oportun întotdeauna sã
solicitãm protecþia prin brevet?
Nu întotdeauna. Dacã o invenþie este brevetabilã,
nu înseamnã neapãrat cã aceasta va da naºtere
unei tehnologii sau unui produs viabil din punct
de vedere comercial. De aceea, o evaluare atentã
a argumentelor pro ºi contra ºi o analizã a
alternativelor posibile sunt esenþiale înaintea
depunerii unei cereri de brevet. Un brevet poate fi
costisitor ºi dificil de obþinut, menþinut ºi aplicat.
Decizia de a depune sau a nu depune o cerere de
brevet este efectiv o chestiune de afaceri. Aceasta
trebuie sã se bazeze, în primul rând, pe evaluarea
probabilitãþii obþinerii unei protecþii utile din punct
de vedere comercial pentru o invenþie care sã
aducã beneficii serioase în urma utilizãrii.

Factorii de care trebuie sã se þinã seama pentru
a decide dacã este sau nu oportunã depunerea
unei cereri de brevet sunt:
• Existã o piaþã pentru invenþia respectivã?
• Care sunt alternativele la invenþia

dumneavoastrã ºi cum sunt ele în
comparaþie cu aceasta?

• Invenþia foloseºte la îmbunãtãþirea unui produs
deja existent sau la lansarea unui produs nou?
Dacã da, se potriveºte cu strategia de afaceri a
întreprinderii dumneavoastrã?

• Existã doritori de licenþã sau potenþiali
investitori dispuºi sã vã ajute sã
comercializaþi invenþia?

• Cât de valoroasã va fi invenþia pentru
afacerea dumneavoastrã ºi pentru
concurenþã?

• Este la îndemânã descoperirea tehnologiei
pe baza produsului comercializat sau

proiectarea unui alt produs mai performant,
prin dezvoltarea produsului
dumneavoastrã?

• Care este probabilitatea ca altcineva, în
special concurenþa, sã inventeze ºi sã
breveteze ceea ce aþi inventat
dumneavoastrã?

• O poziþie de exclusivitate pe piaþã ar aduce
un profit care sã justifice cheltuielile de
brevetare? (vezi pag. 20 privind cheltuielile
de brevetare)

• Ce aspecte ale invenþiei pot fi protejate prin
unul sau mai multe brevete, care ar putea fi
întinderea protecþiei ºi în ce mãsurã aceasta
va oferi protecþia necesarã din punct de
vedere comercial?

• Va fi uºor de identificat încãlcarea
drepturilor care decurg din brevet ºi în
aceastã eventualitate sunteþi pregãtit sã
investiþi timp ºi resurse financiare pentru
apãrarea drepturilor care decurg din brevet?
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În 1994, o companie australianã recent înfiinþatã, ITL
Corporation, a înregistrat o cerere de model de
utilitate pentru primul sãu produs, un recipient cu un
design unic, în care acele utilizate pentru recoltarea
de sânge sunt retrase, dupã extragerea lor din vena
donatorului de sânge. Modelul de utilitate a fost, mai
târziu, transformat într-un brevet standard. Produsul,
comercializat sub marca Donorcare, a devenit un
mare succes pe piaþa internã ºi externã ºi a obþinut
premii prestigioase pentru design.



Brevet sau secret comercial?
Dacã invenþia dumneavoastrã pare sã rãspundã
condiþiilor de brevetabilitate (vezi pag. 10),
întreprinderea dumneavoastrã va trebui sã opteze
între a pãstra invenþia ca secret comercial, a o
breveta sau a se asigura cã nimeni altcineva nu o
poate breveta în locul sãu, prin dezvãluirea
acesteia (cunoscutã sub numele de „publicare
defensivã”), asigurându-i, astfel, statutul de
informaþie de domeniu public.

În funcþie de legislaþia þãrii dumneavoastrã,
protecþia secretelor comerciale poate fi realizatã în
baza legilor de combatere a concurenþei neloiale,
prin prevederi specifice ale uneia sau mai multor
legi, pe baza jurisprudenþei în domeniul protecþiei
informaþiilor confidenþiale, prin prevederi
contractuale ale acordurilor încheiate cu angajaþii,
consultanþii, clienþii ºi partenerii de afaceri sau
printr-o combinaþie a celor de mai sus.

Unele dintre avantajele protecþiei secretului
comercial sunt:
• secretele comerciale nu presupun cheltuieli

de înregistrare;
• protecþia secretului comercial nu impune

dezvãluirea sau înregistrarea la un oficiu
guvernamental, iar invenþia nu se publicã;

• protecþia secretului comercial nu este
limitatã în timp;

• secretele comerciale au efect imediat.

Dezavantajele protejãrii invenþiei ca secret
comercial sunt:
• dacã secretul este încorporat într-un produs

nou, existã posibilitatea ca cineva,
descoperind secretul, sã descopere
tehnologia pe baza produsului ºi, apoi, are
dreptul sã-l utilizeze;

• protecþia secretului comercial are efect doar
împotriva obþinerii, utilizãrii sau dezvãluirii
incorecte a informaþiei confidenþiale;

• dacã un secret este dezvãluit în public,
atunci oricine obþine acces la acesta va fi
liber sã-l foloseascã;

• apãrarea drepturilor pe baza secretului
comercial este dificilã, nivelul de protecþie
al acestuia fiind considerabil mai slab decât
în cazul brevetelor;

• un secret comercial poate fi brevetat de
cãtre terþii care pot ajunge în mod
independent ºi legitim la aceeaºi invenþie.

Deºi brevetele ºi secretele comerciale pot fi
percepute ca modaliatãþi alternative de
protecþie a invenþiilor, ele sunt adesea
complementare. Acest lucru se întâmplã pentru
cã solicitanþii pãstreazã, în general, secretul
invenþiei pânã când cererea de brevet este
publicatã de cãtre oficiul de brevete. De altfel,
know-how-ul privind modul de exploatare cu
succes a unei invenþii brevetate este, deseori,
pãstrat ca secret comercial.

9



Ce poate fi brevetat?
O invenþie trebuie sã îndeplineascã anumite
condiþii pentru a i se putea acorda protecþia
prin brevet. Aceste condiþii se referã în special
la faptul cã invenþia revendicatã trebuie:

• sã aibã un obiect brevetabil (pag. 11);
• sã fie nouã (condiþia de noutate) (pag.

12);
• sã implice o activitate inventivã

(condiþia de non-evidenþã) (pag. 12);
• sã poatã fi utilizatã industrial

(condiþia de aplicabilitate) (pag. 13) ; ºi
• sã fie dezvãluitã într-o manierã clarã ºi

completã în cererea de brevet (condiþia de
dezvãluire) (pag. 13).

Cea mai bunã cale de a înþelege aceste cerinþe
este studierea a ceea ce a fost deja brevetat de
cãtre alþii în domeniul tehnic de interes. În acest
scop puteþi sã consultaþi bazele de date de
brevete (mai multe amãnunte despre bazele de
date de brevete în pag. 16 ºi 17).

10
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Modele de utilitate
Iatã câteva dintre caracteristicile modelelor de
utilitate:
• condiþiile pentru acordarea modelelor de utilitate

sunt mai puþin restrictive, „activitatea inventivã”
putând fi mai redusã sau chiar absentã;

• procedura de acordare a modelelor de
utilitate este, în general, mai rapidã ºi mai
simplã decât pentru acordarea brevetelor;

• nivelul taxelor de dobândire ºi de menþinere
în vigoare a unui model de utilitate este, în
general, mai scãzut decât pentru un brevet;

• durata maximã a modelelor de utilitate
este, de obicei, mai scurtã decât cea pentru
brevete;

• în anumite þãri, modelele de utilitate pot fi
limitate la anumite domenii tehnologice ºi
pot fi obþinute numai pentru produse (nu ºi
pentru procedee); ºi

• de obicei, o cerere sau un model de utilitate
se poate transforma într-o cerere de brevet.

Cererea internaþionalã Nr. PCT/IT2003/000428.
Dispozitiv pentru prepararea hranei sau a
bãuturilor, cu ajutorul lichidelor fierbinþi.



Când este brevetabil obiectul
invenþiei?
În majoritatea legislaþiilor naþionale sau
regionale în domeniul brevetelor, obiectele
brevetabile sunt definite negativ ºi anume prin
intermediul unei liste care conþine ceea ce nu
poate fi brevetat. Deºi existã diferenþe
considerabile între þãri, cele ce urmeazã sunt
exemple de domenii excluse din sfera
brevetabilitãþii:

• descoperiri ºi teorii ºtiinþifice;
• creaþii estetice;
• planuri, reguli ºi metode de exercitare a

activitãþilor mentale;

• simpla descoperire a unor substanþe, sub
forma în care acestea se gãsesc în naturã;

• invenþiile contrare ordinii publice, bunelor
moravuri sau care pot afecta sãnãtatea
publicã;

• metode de diagnosticare, terapeutice ºi
chirurgicale pentru tratarea oamenilor sau a
animalelor;

• plante ºi animale, altele decât
microorganismele ºi procedeele esenþial
biologice pentru obþinerea plantelor sau a
animalelor, altele decât procedeele non-
biologice sau microbiologice;

• programe de calculator.

11

Protecþia programelor de
calculator
În unele þãri, algoritmele matematice, care stau la
baza perfecþionãrii funcþionalitãþii programelor de
calculator, pot fi protejate prin brevete, în timp
ce în alte þãri, acestea sunt excluse în mod
explicit, ca fiind obiecte nebrevetabile. ªi în
acestea din urmã invenþiile legate de programe
de calculator pot fi brevetate dacã programul
reprezintã o contribuþie la stadiul anterior
al tehnicii. Pentru mai multe informaþii privind
brevetabilitatea programelor de calculator în þara
dumneavoastrã, contactaþi oficiul naþional sau
regional de brevete (vezi Anexa I, pentru o listã a
site-urilor web ale oficiilor de brevete).

În majoritatea þãrilor, codul obiect ºi codul sursã
al unui program de calculator pot fi protejate
prin dreptul de autor. Protecþia prin drept
de autor nu este condiþionatã de înregistrare,
dar înregistrarea opþionalã este posibilã ºi de
preferat în unele þãri. Protecþia conferitã prin
dreptul de autor este mult mai limitatã, ca
întindere, decât protecþia prin brevet, pentru cã
ea acoperã expresia unei idei ºi nu ideea în
sine. Multe întreprinderi îºi protejeazã codul
obiect al programului de calculator prin drept
de autor, în timp ce codul sursã este pãstrat ca
secret comercial.
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Cum se apreciazã noutatea unei
invenþii?
O invenþie este nouã dacã nu face parte din
stadiul cunoscut al tehnicii. În general,
stadiul cunoscut al tehnicii include toate
cunoºtinþele tehnice relevante, aflate la
dispoziþia publicului oriunde în lume, înainte de
data primei înregistrãri a cererii de brevet.
Acesta include, printre altele, brevete, cereri de
brevet ºi literaturã non-brevet de toate tipurile.

Definiþia stadiului cunoscut al tehnicii diferã
considerabil de la o þarã la alta. În multe þãri,
orice informaþii dezvãluite publicului oriunde în
lume, în formã scrisã, prin comunicare oralã, prin
expunere sau prin utilizare în public, alcãtuiesc
stadiul cunoscut al tehnicii. Astfel, în principiu,
apariþia invenþiei într-o publicaþie ºtiinþificã,
prezentarea acesteia într-o conferinþã, utilizarea
sa în comerþ sau prezentarea în catalogul unei
firme, constituie elemente distrugãtoare de
noutate pentru o invenþie ºi o pot transforma
într-o invenþie nebrevetabilã. Este importantã
evitarea dezvãluirii accidentale a invenþiilor
înaintea înregistrãrii cererii de brevet. Ajutorul
unui consilier de brevete competent este deseori
crucial pentru a determina cu precizie ce anume
este inclus în stadiul cunoscut al tehnicii. Acesta
include, de multe ori, „un stadiu secret al
tehnicii”, format din cererile de brevet în curs de
brevetare ºi încã nepublicate, publicarea lor
fãcându-se mai târziu.

Când se considerã cã o invenþie
implicã o activitate inventivã?
O invenþie este consideratã ca implicând o
activitate inventivã atunci când, în raport
cu stadiul cunoscut al tehnicii, invenþia nu
rezultã ca evidentã pentru un specialist în
domeniu. Condiþia de non-evidenþã este menitã
sã ofere siguranþa cã brevetele se acordã numai
pentru realizãri cu adevãrat creative ºi inventive
ºi nu pentru dezvoltãri pe care orice persoanã
cu o calificare obiºnuitã în domeniu le poate
deduce cu uºurinþã din ceea ce existã deja.

Iatã câteva exemple de ceea ce nu poate fi
calificat drept implicând o activitate inventivã,
dupã cum s-a stabilit prin deciziile luate de
tribunalele din unele þãri: simpla schimbare a
dimensiunilor; transformarea unui produs fix
într-unul portabil; inversarea componentelor;
schimbarea materialelor sau simpla înlocuire cu
o piesã ori funcþie echivalentã.

Brevetul pentru antibioticul azitromicinã al
companiei Pliva din Croaþia i-a adus acestei
companii milioane de dolari de-a lungul
ultimului deceniu. Brevetul a stat la baza unui
contract de licenþã de succes cu o mare
companie farmaceuticã strãinã.



Ce se înþelege prin „aplicabilitate
industrialã”?
Pentru a putea fi brevetatã, o invenþie trebuie
sã poatã fi folositã în industrie sau afaceri. O
invenþie nu poate fi doar un fenomen teoretic;
ea trebuie sã fie utilã ºi sã aducã un beneficiu
practic. Termenul „industrial” este folosit aici în
sensul cel mai larg, însemnând orice formã ce
diferã de activitatea pur intelectualã sau
esteticã ºi include, de exemplu, agricultura. În
unele þãri, în locul aplicabilitãþii industriale,
criteriul folosit este utilitatea. Condiþia de
utilitate a devenit foarte importantã în cazul
brevetelor de secvenþe genetice, pentru care
utilitatea poate fi încã necunoscutã la
momentul înregistrãrii cererii.

În ce constã condiþia de
dezvãluire?
În conformitate cu legislaþia naþionalã din
majoritatea þãrilor, o cerere de brevet
trebuie sã dezvãluie invenþia într-un mod
suficient de clar ºi complet pentru ca ea sã
poatã fi realizatã de o persoanã de specialitate.
În unele þãri, legislaþia în domeniul brevetelor
prevede ca inventatorul sã prezinte „cel mai
bun mod” de realizare a invenþiei. Pentru
invenþiile referitoare la microorganisme,
legislaþiile multor þãri prevãd ca
microorganismul sã fie depus la o autoritate
de depozit recunoscutã.
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Brevetele în domeniul
biotehnologic
În ultimii ani, s-a înregistrat o creºtere
importantã a numãrului de brevete în domeniul
ºtiinþelor vieþii (mai ales în biotehnologie) ºi au
apãrut diferenþe semnificative între þãri,
referitoare la ce poate fi brevetat. Aproape
toate þãrile sunt de acord cu brevetarea
invenþiilor privind microorganismele ºi au
prevederi privind depunerea unei mostre din
microorganism la o autoritate de depozit
recunoscutã, atunci când microorganismul nu a
fost pus la dispoziþia publicului ºi nu poate fi
descris adecvat în alt mod. Multe þãri exclud
plantele ºi animalele din sfera
brevetabilitãþii, dar permit brevetarea

materialelor biologice care au fost purificate ºi
izolate de mediul lor natural sau au fost
produse prin intermediul unor procedee tehnice.
Legislaþiile naþionale pot prevedea liste cu
anumite tipuri precise de invenþii ce nu pot fi
brevetate, cum ar fi procedee de clonare a
fiinþei umane sau de modificare a identitãþii
genetice a liniei embrionare a fiinþelor umane.

În funcþie de þarã, noile soiuri de plante
sunt protejate fie prin sistemul brevetelor, fie
printr-un sistem specific pentru protecþia noilor
soiuri de plante (pentru mai multe informaþii,
vizitaþi www.upov.int) sau printr-o combinaþie
a celor douã sisteme.



Care sunt drepturile 
conferite prin brevet?
Un brevet îi conferã titularului sãu dreptul de a
exclude orice altã persoanã de la utilizarea
invenþiei în scop comercial. Acesta include
dreptul de a-i împiedica sau opri pe terþi de la
producerea, utilizarea, oferirea spre vânzare,
vânzarea sau importul unui produs sau
procedeu bazate pe invenþia brevetatã, fãrã
acordul titularului acesteia.

Este important de reþinut faptul cã un brevet
nu-i oferã deþinãtorului „libertate de utilizare”
sau dreptul de exploatare a tehnologiei
brevetate, ci dreptul de a le interzice altora
acest lucru. Deºi poate pãrea o distincþie extrem
de finã, ea este esenþialã pentru a ne permite
sã înþelegem sistemul de brevete ºi modul în
care brevetele pot interacþiona. De fapt,
brevetele deþinute de alþii se pot suprapune
parþial peste brevetul dumneavoastrã, îl pot
include sau îi pot fi complementare. Prin
urmare, aþi putea avea nevoie sã obþineþi o
licenþã pentru a utiliza invenþiile unor terþi, în
scopul comercializãrii propriei dumneavoastrã
invenþii brevetate sau invers.

De asemenea, înainte ca anumite invenþii (cum
ar fi medicamentele) sã poatã fi comercializate,
pot fi necesare alte autorizaþii (de exemplu
aprobarea de comercializare, de la autoritatea
în domeniu).

Cine are calitatea de inventator 
ºi cine deþine drepturile asupra
unui brevet?
Persoana care a conceput invenþia este cea care
are calitatea de inventator al acesteia, în
timp ce persoana (sau întreprinderea) care
depune cererea de brevet este solicitantul
sau titularul brevetului. Deºi în unele
cazuri inventatorul poate fi în acelaºi timp ºi
solicitant, de obicei inventatorul ºi solicitantul
sunt persoane diferite; solicitantul este de cele
mai multe ori întreprinderea sau institutul de
cercetãri la care este angajat inventatorul.
Urmãtoarele cazuri speciale meritã o analizã
mai atentã:

• Invenþiile salariaþilor. În multe þãri,
invenþiile realizate pe durata angajãrii sunt,
automat, atribuite angajatorului. În unele
þãri, acest lucru se întâmplã numai dacã
este prevãzut în contractul de muncã. În
unele cazuri (de exemplu, în lipsa unui
contract de muncã), inventatorul îºi poate
pãstra dreptul de exploatare a invenþiei, iar
angajatorului îi revine un drept neexclusiv
de utilizare a invenþiei în scopuri interne
(cunoscut sub numele de „shop rights“).
Este important sã vã informaþi în legãturã cu
legislaþia în domeniu a þãrii dumneavoastrã
ºi sã vã asiguraþi cã în contractele de muncã
sunt specificate problemele legate de
dreptul asupra invenþiilor salariaþilor, pentru
a evita eventuale neînþelegeri viitoare.
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• Colaboratori externi. În majoritatea
þãrilor, un colaborator extern angajat de o
companie pentru a dezvolta un produs sau
procedeu, deþine toate drepturile asupra
invenþiei, în afara cazului în care în contract
se specificã altfel. Cu alte cuvinte, în afara
cazului în care existã un acord scris prin
care colaboratorul cesioneazã invenþia
companiei respective, compania nu are
drepturi de proprietate asupra produsului
sau procedeului dezvoltat, chiar dacã a
plãtit pentru aceastã dezvoltare.

• Coautori. Când douã sau mai multe
persoane contribuie, în mod semnificativ, la
conceperea ºi realizarea unei invenþii,

acestea sunt considerate coautori ºi vor fi
menþionate ca atare în cererea de brevet. În
cazul în care aceºtia au în acelaºi timp ºi
calitatea de solicitanþi, brevetul le va fi
acordat în comun.

• Cotitulari. Diferite þãri ºi instituþii au
reguli diferite privind valorificarea
brevetelor sau aplicarea drepturilor care
decurg din brevetele care au drept titular
mai mult de o persoanã. În unele cazuri, un
cotitular nu poate licenþia un brevet sau da
în judecatã pe terþi pentru încãlcarea
drepturilor ce decurg dintr-un brevet, fãrã
consimþãmântul celorlalþi cotitulari.
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Tabel recapitulativ
• Este necesar sã vã brevetaþi invenþia?

Luaþi în calcul avantajele protecþiei oferite de
brevet, treceþi în revistã alternativele (secret
comercial, modele de utilitate etc.) ºi faceþi o
analizã a raportului dintre costuri ºi beneficii.
Citiþi mai multe despre brevete în secþiunile
urmãtoare, pentru a fi siguri cã sunteþi suficient
de bine informaþi pentru a lua o decizie.

• Invenþia dumneavoastrã este
brevetabilã? Þineþi seama de condiþiile
de brevetabilitate, aflaþi detalii despre ce
este brevetabil în þara dumneavoastrã ºi
efectuaþi o cercetare asupra stadiului

cunoscut al tehnicii (vezi secþiunea
urmãtoare).

• Asiguraþi-vã cã problemele
referitoare la drepturile asupra
invenþiei sunt clarificate între
companie, angajaþii acesteia ºi alþi eventuali
parteneri de afaceri, care au participat
financiar sau tehnic la dezvoltarea invenþiei.



2. Cum se obþine un
brevet?

Cu ce ar trebui sã începeþi?
În general, prima etapã constã într-o cercetare
asupra stadiului cunoscut al tehnicii. Datoritã
faptului cã în lume existã peste 40 milioane de
brevete acordate ºi milioane de publicaþii care
constituie stadiu al tehnicii potenþial pentru
invenþia dumneavoastrã, existã un risc real ca
un anumit document sau o combinaþie de
documente sã distrugã noutatea sau activitatea
inventivã a invenþiei dumneavoastrã ºi, în
consecinþã, aceasta sã devinã nebrevetabilã.

O cercetare a brevetabilitãþii prin documentarea
în stadiul cunoscut al tehnicii vã poate scuti de
o cheltuialã inutilã cu o cerere de brevet, dacã
în urma cercetãrii se descoperã documente din
stadiul cunoscut al tehnicii care pot împiedica
invenþia dumneavoastrã sã obþinã brevet. O
astfel de cercetare ar trebui sã cuprindã ºi

literatura non-brevet relevantã, inclusiv
publicaþii tehnice ºi ºtiinþifice, manuale, lucrãri
ale conferinþelor, teze de doctorat, site-uri web,
broºuri ale firmelor, publicaþii comerciale ºi
articole din ziare.

Informaþiile cuprinse în brevete reprezintã o
sursã unicã de informaþie tehnicã
secretã, pe care companiile o pot socoti foarte
valoroasã pentru planul lor strategic de afaceri.
Cele mai importante invenþii sunt dezvãluite
publicului pentru prima datã odatã cu
publicarea brevetului sau a cererii de brevet.
Astfel, brevetele ºi cererile de brevet publicate
reprezintã surse de documentare în legãturã cu
stadiul curent al cercetãrii ºi inovaþiei, deseori
cu mult timp înainte ca noul produs în cauzã sã
aparã pe piaþã. Cercetãrile în literatura de
brevete ar trebui sã reprezinte o componentã
primordialã în cadrul eforturilor de cercetare-
dezvoltare ale oricãrei întreprinderi.
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Importanþa cercetãrii
documentare în bazele de date de
brevete
În afarã de verificarea unei invenþii din punctul
de vedere al brevetabilitãþii, o cercetare în
bazele de date de brevete, fãcutã la timp ºi în
mod eficace, poate furniza date ºi informaþii
foarte utile în legãturã cu:

• activitãþile de cercetare-dezvoltare ale
concurenþei ºi ale viitorilor competitori;

• tendinþe curente într-un domeniu tehnologic dat;
• tehnologii pentru licenþiere;

• potenþiali furnizori, parteneri de afaceri sau
surse de cercetãtori;

• posibile niºe de piaþã, în þarã ºi în
strãinãtate;

• brevete relevante aparþinând unor terþi,
pentru a vã asigura cã produsele
dumneavoastrã nu le încalcã („libertatea de
a produce”);

• brevete relevante care au expirat ºi
tehnologie care a intrat în domeniul public;

• posibilitatea dezvolãrii de produse noi, pe
baza tehnologiilor existente.



Cum ºi unde puteþi efectua o
cercetare asupra stadiului
cunoscut al tehnicii?
Brevetele ºi cererile de brevet publicate de
multe oficii de brevete sunt accesibile on-line,
fãcând, astfel, mai uºoarã efectuarea
cercetãrilor privind stadiul cunoscut al tehnicii.
O listã a oficiilor de proprietate intelectualã
care au pus on-line gratuit la dispoziþia
publicului bazele lor de date referitoare la
brevete poate fi gãsitã la:
www.wipo.int/ipdl/en/resources/links.jsp.
În plus, majoritatea oficiilor naþionale de
brevete oferã servicii de cercetare documentarã
în literatura de brevete în schimbul unei taxe.

Dacã accesul la informaþiile din brevete este din
ce în ce mai simplu datoritã Internetului,
efectuarea unei cercetãri documentare de
calitate în literatura de brevete nu este tot atât
de uºor de realizat. Limbajul de specialitate

este, de multe ori, complex ºi greu de înþeles,
iar o cercetare documentarã specializatã
necesitã un bagaj considerabil de cunoºtinþe ºi
experienþã. Deºi cercetãrile preliminare pot fi
realizate prin intermediul accesului on-line
gratuit la bazele de date de brevete,
majoritatea întreprinderilor care au nevoie de
informaþii din brevete pentru a lua decizii
importante privind afacerile (de exemplu dacã
sã depunã sau nu o cerere de brevet), preferã
serviciile experþilor în domeniu ºi/sau folosirea
bazelor de date comerciale, mai complexe.

O cercetare asupra stadiului cunoscut al tehnicii
se poate face folosind cuvintele-cheie, simbolul
de clasificare al brevetelor sau alte criterii de
cãutare. Documentele regãsite în urma acestei
cercetãri depind de strategia de cãutare
utilizatã, de sistemul de clasificare folosit, de
experienþa tehnicã a persoanei care efectueazã
cercetarea ºi de baza de date folositã.

17

Clasificarea Internaþionalã a
Brevetelor (IPC)
Clasificarea internaþionalã a brevetelor este un
sistem ierarhic de clasificare, folosit pentru a
clasifica ºi regãsi documentele de brevet. Este
folositã, de asemenea, ºi ca instrument de
ordonare a documentelor de brevet, ca bazã
pentru rãspândirea selectivã a informaþiilor ºi
pentru cercetarea stadiului tehnicii într-un
domeniu tehnologic dat. Cea de-a ºaptea ediþie a
IPC este alcãtuitã din 8 secþiuni, care sunt
împãrþite în 120 de clase, 628 de subclase ºi
aproximativ 69.000 grupe. Cele 8 secþiuni sunt:

A. Necesitãþi curente ale vieþii.
B. Tehnici industriale diverse. Transporturi.
C. Chimie. Metalurgie.
D. Textile. Hârtie.
E. Construcþii fixe.
F. Mecanicã. Iluminat. Încãlzire. Armament.

Explozibili.
G. Fizicã.
H. Electricitate.

În prezent, peste 100 de þãri folosesc IPC
pentru a-ºi clasifica brevetele:
www.wipo.int/classifications/en/ipc/index.html



Cum sã solicitaþi protecþia 
prin brevet?
Dupã ce s-a efectuat o cercetare asupra stadiului
tehnicii ºi s-a luat hotãrârea de a solicita protecþia
prin brevet, cererea de brevet trebuie redactatã
ºi depusã la oficiul naþional sau regional de
brevete. Cererea va cuprinde o descriere completã
a invenþiei, revendicãrile, care determinã întinderea
protecþiei, desene ºi un rezumat. (Pentru mai multe
informaþii despre structura unei cereri de brevet, vezi
pag. 24). Unele oficii de brevete acceptã depunerea
cererii de brevet prin intermediul Internetului. În
unele þãri, existã varianta de înregistrare a unei cereri
de protecþie provizorie (vezi imaginea de la pag. 23).

Sarcina de a redacta o cerere de brevet îi revine
de obicei unui consilier de brevete care vã va

reprezenta interesele în timpul derulãrii
procedurii de examinare. Schema din pagina
urmãtoare reprezintã o imagine de ansamblu a
procesului de examinare a unei cereri. De
remarcat cã pot exista diferenþe semnificative
de la o þarã la alta ºi întotdeauna este mai bine
sã verificaþi la oficiul de brevete al þãrii
respective sau la o firmã de consilieri în
proprietate industrialã din þara respectivã,
pentru a obþine informaþii actualizate asupra
procedurilor ºi taxelor legale.
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Cererea internaþionalã Nr. PCT/DE2003/003510.
Volan pentru automobil, conþinând un modul
de airbag integrat.



Etapele prin care trece o cerere de
brevet pânã la acordarea
brevetului
Etapele stabilite de fiecare oficiu de brevete
pânã la acordarea brevetului variazã, dar, în linii
mari, se desfãºoarã dupã aceeaºi schemã:

• Examinarea preliminarã: Oficiul de
brevete examineazã cererea, pentru a se
asigura cã aceasta corespunde cerinþelor
sau formalitãþilor administrative (de
exemplu, cã este inclusã toatã
documentaþia relevantã ºi cã au fost plãtite
taxele).

• Cercetarea documentarã: În multe þãri,
oficiul de brevete efectueazã o cercetare,
pentru a evalua stadiul cunoscut al tehnicii în
domeniul la care se referã invenþia. Raportul
de cercetare documentarã este folosit în
timpul examinãrii de fond, pentru a compara
invenþia revendicatã cu stadiul cunoscut al
tehnicii.

• Examinarea de fond: Scopul examinãrii
de fond este de a stabili dacã cererea
îndeplineºte condiþiile de brevetabilitate. Nu
toate oficiile de brevete verificã cererile în
raport cu toate condiþiile de brevetabilitate,
iar unele fac acest lucru la cerere într-un
anumit termen. Rezultatele examinãrii sunt
transmise în scris solicitantului (sau
consilierului acestuia), pentru a-i da acestuia
posibilitatea de a rãspunde ºi/sau de a
elimina obiecþiile formulate în timpul
examinãrii. Acest proces conduce adesea la
îngustarea protecþiei stabilite prin revendicãri.

• Publicarea: În majoritatea þãrilor, cererea
de brevet este publicatã la 18 luni dupã
data primei înregistrãri. În general, oficiile

de brevete publicã ºi brevetul, de îndatã ce
acesta este acordat.

• Acordarea: Dacã, în urma procesului de
examinare, se ajunge la o concluzie
pozitivã, oficiul de brevete acordã brevetul
respectiv ºi emite un act de protecþie.

• Opoziþia: Multe oficii de brevete stabilesc
o perioadã în care terþii pot formula opoziþii
cu privire la acordarea brevetului respectiv,
de exemplu, pe motiv cã invenþia
revendicatã nu este nouã. Procedurile de
opunere pot avea loc înainte ºi/sau dupã
acordarea brevetului ºi sunt permise numai
în anumite intervale de timp.
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Înregistrarea cererii de brevet 

��

Examinarea preliminarã

��

Publicarea cererii

��

Cercetarea documentarã ºi Examinarea
de Fond 

��

Acordarea ºi Publicarea

��

Procedurile de opoziþie

Cele de mai sus reprezintã o schemã
simplificatã a procedurii de acordare a
brevetului în unele oficii de brevete. 
De remarcat cã procedurile pot sã difere
de la un oficiu de brevete la altul.



Cât costã brevetarea unei invenþii?
Costurile variazã considerabil de la o þarã la
alta, dar ºi în aceeaºi þarã, în funcþie de factori
cum ar fi: natura invenþiei, complexitatea
acesteia, taxele cãtre consilier, dimensiunile
cererii ºi obiecþiile ridicate de cãtre oficiul de
brevete în timpul examinãrii. Este important sã
reþineþi ºi sã evaluaþi corect cheltuielile legate
de brevetare ºi de menþinerea în vigoare a
brevetului:

• În general, existã cheltuieli legate de
efectuarea cercetãrii documentare
asupra stadiului cunoscut al
tehnicii, mai ales dacã recurgeþi la
serviciile unui expert în domeniu.

• Existã taxe oficiale de înregistrare
care variazã foarte mult de la o þarã la alta.
Oficiul naþional sau regional de brevete
implicat vã va putea furniza detalii despre
structura taxelor. Unele þãri oferã reduceri
pentru IMM-uri ºi/sau pentru solicitanþii
care îºi înregistreazã cererile on-line. În
plus, unele þãri acceptã examinarea în
regim de urgenþã, cu plata unor taxe
suplimentare.

• Dacã folosiþi serviciile unui consilier de
brevete pentru a vã ajuta în chestiunile
legate de înregistrarea cererii (de exemplu,
sã-ºi spunã pãrerea cu privire la
brevetabilitate, redactarea cererii de brevet,
pregãtirea desenelor în forma cerutã ºi
asigurarea legãturii cu oficiul de brevete),
va trebui sã suportaþi cheltuieli
suplimentare.

• Odatã ce brevetul a fost acordat de cãtre
oficiul de brevete, va trebui sã plãtiþi
taxele de menþinere în vigoare, care
sunt în general taxe anuale pentru a
menþine valabilitatea brevetului.

• În cazul în care vã decideþi sã vã brevetaþi
invenþia în strãinãtate, trebuie sã luaþi în
calcul ºi taxele oficiale de înregistrare
corespunzãtoare þãrilor respective,
cheltuielile cu traducerea ºi cheltuielile
cu serviciile consilierilor locali de
brevete (ultima menþionatã fiind, în multe
þãri, o condiþie obligatorie pentru solicitanþii
strãini).

• În cazul invenþiilor referitoare la
microorganisme, când este necesarã
depunerea microorganismului sau a
materialului biologic la o instituþie de
depozit recunoscutã, vor trebui plãtite taxe
pentru înregistrare, depozitare ºi testare a
viabilitãþii materialului respectiv.
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Brevetul OAPI Nr. 40893. Set pentru
autotransfuzie de urgenþã (EAT-SET), inventat ºi
brevetat de cãtre doctorul nigerian Oviemo
Ovadje, este utilizat pentru recuperarea sângelui
din cavitãþi ale corpului uman la pacienþii care
prezintã hemoragii interne. Acest sânge, dupã
filtrare, este reintrodus în circulaþie prin perfuzare.
Produsul este comercializat de cãtre EAT-SET
Industries ºi de First Medical and Sterile Products.



Când ar trebui înregistratã o
cerere de brevet?
În general, este recomandat sã solicitaþi
protecþia prin brevet de îndatã ce aveþi toate
informaþiile cerute pentru redactarea cererii de
brevet. Totuºi, existã o serie de factori ce-l ajutã
pe solicitant sã decidã când este cel mai bun
moment sã înregistreze o cerere de brevet. Iatã
câteva motive pentru care ar trebui sã vã
înregistraþi cât mai devreme cererea de brevet:

• În cele mai multe þãri (cu excepþia notabilã
a SUA, vezi pag. 22), brevetele se acordã pe
baza principiului primul care
înregistreazã. Astfel, înregistrarea cât
mai grabnicã a unei cereri este importantã,
pentru a vã asigura cã sunteþi primul care
înregistreazã o cerere pentru invenþia
respectivã, astfel încât sã nu vã pierdeþi
invenþia în favoarea altora.

• Solicitarea din timp a protecþiei prin brevet
se va dovedi folositoare dacã sunteþi în
cãutarea unui sprijin financiar sau doriþi sã
vã licenþiaþi invenþia, în vederea
comercializãrii acesteia.

• În general, vã puteþi apãra drepturile care
decurg din brevet numai dupã ce acesta a
fost acordat de oficiul de brevete
competent, aceasta fiind o procedurã ce
poate dura câþiva ani (vezi pag. 26).

Cu toate acestea, graba de a înregistra o cerere
de brevet de îndatã ce aveþi o invenþie, poate
crea probleme, din urmãtoarele motive:

• Dacã solicitaþi aceastã cerere prea
devreme, iar dupã aceea doriþi sã aduceþi
modificãri invenþiei dumneavoastrã, nu se
vor putea face modificãri majore în
descrierea iniþialã a invenþiei.

• Din momentul înregistrãrii cererii într-o þarã
sau regiune, aveþi, în mod normal, 12 luni
la dispoziþie pentru a înregistra o cerere
pentru aceeaºi invenþie, în toate þãrile de
interes pentru invenþia dumneavoastrã,
astfel putând sã beneficiaþi de data de
depozit a primei dumneavoastrã cereri (vezi
explicaþiile referitoare la data de prioritate
de la pag. 30). Când costurile de
înregistrare a cererilor în diferite þãri ºi
taxele de menþinere în vigoare sunt prea
ridicate pentru firma dumneavoastrã, aveþi
o problemã. O modalitate de atenuare a
acesteia este amânarea cheltuielilor cu
traducerea ºi achitarea taxelor naþionale,
pentru o perioadã de 30 de luni, folosind
Tratatul de Cooperare în domeniul
Brevetelor (PCT) (vezi pag. 32 ºi 33).

Când vã decideþi asupra momentului în care sã
înregistraþi o cerere de brevet, este important sã
þineþi seama de faptul cã cererea trebuie
înregistratã înainte de a dezvãlui invenþia. Orice
dezvãluire fãcutã înainte de înregistrarea cererii (de
exemplu, pentru un test pe piaþã, cãtre investitori
sau alþi parteneri de afaceri) trebuie fãcutã doar
dupã semnarea unui acord de confidenþialitate sau
de pãstrare a secretului acesteia.
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Cât de important este sã pãstraþi
secretul asupra invenþiei înainte
de a înregistra o cerere de brevet?
Dacã vreþi sã obþineþi un brevet pentru invenþia
dumneavoastrã, este absolut necesarã pãstrarea
secretului asupra acesteia pânã în momentul
înregistrãrii cererii. În multe situaþii, dezvãluirea
publicã a invenþiei înainte de înregistrarea cererii
ar distruge noutatea invenþiei dumneavoastrã,
care ar deveni „nebrevetabilã”, cu excepþia
cazului în care legea aplicabilã prevede o
„perioadã de graþie” (vezi pag. 23).

De aceea, este extrem de important pentru
inventatori, cercetãtori ºi întreprinderi sã evite
orice dezvãluire a invenþiei care ar putea afecta
brevetabilitatea acesteia, pânã-n momentul în
care cererea a fost înregistratã.
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Cererea internaþionalã Nr. PCT/IB01/00706.
Perfecþionãri în sistemele de încãrcare a
telefoanelor mobile.

„Primul care înregistreazã” versus
„primul inventator”
În majoritatea þãrilor, brevetele se acordã primei
persoane care înregistreazã o cerere de
brevet pentru o invenþie. O excepþie notabilã o
constituie SUA, unde se aplicã sistemul primului
inventator, sistem în care, în cazul înregistrãrii
a douã cereri de brevet similare, brevetul va fi
acordat primului inventator care a conceput ºi

aplicat invenþia, indiferent dacã cererea acestuia a
fost sau nu înregistratã prima. Pentru a
demonstra calitatea de inventator în cadrul
sistemului „primului inventator“, este foarte
important ca inventatorul sã-ºi þinã o agendã
de laborator, cu înregistrãri corecte, semnatã ºi
datatã, care poate fi folositã ca probã
incontestabilã în cazul unei dispute cu o altã
întreprindere sau un alt inventator.



Ce este „perioada de graþie”?
Legislaþia din unele þãri acordã o „perioadã
de graþie” de 6 sau 12 luni, din momentul
dezvãluirii invenþiei de cãtre inventator sau
solicitant ºi pânã când cererea este înregistratã,
timp în care invenþia nu-ºi pierde calitatea de a
fi brevetabilã din cauza acestei dezvãluiri. În
aceste þãri, o întreprindere îºi poate dezvãlui
invenþia, de exemplu, prin expunerea acesteia
într-o prezentare comercialã sau publicarea ei
într-o revistã tehnicã sau un catalog al firmei ºi
apoi poate înregistra cererea de brevet în
timpul perioadei de graþie, fãrã ca invenþia sã-ºi
piardã caracterul brevetabil.

Totuºi, cum aceastã situaþie nu este valabilã
pentru toate þãrile, chiar dacã vã bazaþi pe
perioada de graþie acordatã în þara
dumneavoastrã, vã puteþi anula ºansele de a
obþine brevet pe alte pieþe de interes, unde
perioada de graþie nu funcþioneazã.
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Cererile de protecþie provizorie
În câteva þãri (incluzând Australia, Canada,
India ºi SUA), solicitanþii au posibilitatea de
înregistrare a unei cereri de protecþie provizorie.
Cererea de protecþie provizorie este o
modalitate puþin costisitoare de pãtrundere în
sistemul de brevete. Solicitantul poate aºtepta
apoi pânã la un an înainte de a înregistra o
cerere de brevet completã. Dacã detaliile privind
modul cum funcþioneazã cererile de protecþie
provizorie variazã de la o þarã la alta, existã

câteva trãsãturi generale comune þãrilor care
oferã aceastã posibilitate:
• În general, cererea de protecþie provizorie

nu este supusã examinãrii de fond;
• Taxele oficiale de înregistrare sunt mai

scãzute decât taxele percepute pentru o
cerere de brevet completã;

• Cererea de protecþie provizorie nu trebuie
sã includã în mod obligatoriu revendicãri.
Totuºi, este necesarã o descriere completã a
invenþiei.

Cererea internaþionalã Nr. PCT/EP02/05212.
Inhibitori ai protezei HIV cu spectru larg de
acþiune pe bazã de 2-amino-benzoxazol
sulfonamidã.



Care este structura unei cereri de
brevet?
O cerere de brevet are o pluralitate de
funcþii:

• Determinã întinderea protecþiei prin brevet;
• Descrie natura invenþiei, inclusiv

instrucþiunile privind modul de realizare a
acesteia; ºi

• Oferã detalii despre inventator, despre
titularul brevetului ºi alte informaþii de
naturã juridicã.

Cererile de brevet sunt structurate în mod
asemãnãtor pretutindeni în lume ºi cuprind: o
cerere, o descriere, revendicãri, desene
(dacã este cazul) ºi un rezumat. Un document
de brevet poate cuprinde de la câteva pagini
pânã la sute de pagini, în funcþie de natura
invenþiei respective ºi de domeniul tehnic în
care se încadreazã.

Cererea
Aceasta conþine informaþii despre titlul
invenþiei, data de depozit, data de prioritate ºi
alte date bibliografice, cum ar fi numele ºi
adresa solicitantului ºi ale inventatorului.

Descrierea
Descrierea unei invenþii trebuie sã fie suficient
de detaliatã, astfel încât orice specialist în
domeniu sã poatã realiza invenþia, folosind
descrierea ºi desenele, fãrã a mai avea nevoie
sã depunã vreun efort inventiv. Dacã lucrurile
nu stau aºa, invenþia poate fi respinsã sau
brevetul revocat în urma unei acþiuni în justiþie.

Revendicãrile
Revendicãrile precizeazã întinderea protecþiei
oferite de un brevet. Revendicãrile sunt decisive
pentru o invenþie brevetatã, deoarece, dacã
acestea nu sunt bine concepute, chiar ºi o
invenþie cu adevãrat valoroasã se poate
transforma într-un brevet inutil, care este uºor
de folosit pentru realizarea de noi invenþii sau
produse. În litigiile privind brevetele,
interpretarea revendicãrilor este, în general,
prima etapã pentru a putea stabili dacã un
brevet este valabil ºi dacã drepturile ce decurg
din acesta au fost încãlcate. Este recomandabil
sã cereþi sfatul unui expert pentru redactarea
cererilor de brevet ºi, mai ales, a revendicãrilor.
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Exemple de revendicãri
Primele douã revendicãri ale brevetului US
4641349, intitulat „Sistem de identificare cu
ajutorul irisului”:

1. Metodã de identificare a persoanelor, care
cuprinde: stocarea de informaþii sub formã de
imagine a cel puþin o porþiune din irisul ºi din
pupila ochiului unei persoane; iluminarea
ochiului unei persoane neidentificate,
cuprinzând irisul ºi pupila; obþinerea cel puþin a
unei imagini din cel puþin aceeaºi porþiune a
irisului ºi pupilei ochiului persoanei
neidentificate; ºi compararea cel puþin a
porþiunii din iris de unde s-a obþinut imaginea,
cu informaþia sub formã de imagine stocatã,
pentru a identifica persoana neidentificatã.

2. Metoda conform revendicãrii 1, în care
iluminarea cuprinde mãrirea pupilei ochiului la
o dimensiune prestabilitã, comparând cel puþin
porþiunea de iris din imaginea obþinutã cu
informaþia stocatã sub formã de imagine
obþinutã de la un ochi cu pupila având aceeaºi
dimensiune prestabilitã.

Desenele
Desenele sunt o modalitate vizualã de a
prezenta detaliile tehnice ale invenþiei. Acestea
ajutã la explicarea unor informaþii prezente în
descriere. Prezenþa desenelor în cererea de
brevet nu este întotdeauna indispensabilã. În
general, dacã invenþia se referã la un procedeu
ori la o metodã, desenele nu sunt necesare.
Atunci când sunt necesare, desenele trebuie sã
respecte anumite reguli referitoare la formã
pentru a fi acceptate.

Exemplu de desen

Rezumatul
Rezumatul constituie o prezentare pe scurt a
invenþiei. Când un brevet este publicat de cãtre
oficiul de brevete, rezumatul este inclus pe
prima paginã. Rezumatul este de multe ori
îmbunãtãþit sau redactat de cãtre examinatorul
din oficiul de brevete respectiv.
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Brevet Nr. DE10230179 pentru un cric sau
„Dispozitiv de eliberare a anvelopei”. Invenþia
prezintã un nou tip de cric pentru ridicarea roþilor
montate pe arcuri ale unui vehicul. Acesta utilizeazã
o structurã-suport (11), care se fixeazã pe marginea
exterioarã a jenþii (4) unei roþi (1). Cricul deplaseazã
direct roata ºi nu caroseria vehiculului. Prin urmare,
este suficientã o mai micã ridicare cu ajutorul
cricului, pentru a elibera roata de pe sol.



Cât dureazã sã obþineþi protecþia
prin brevet?
Timpul de care are nevoie un oficiu de brevete
pentru acordarea unui brevet variazã
semnificativ de la un oficiu la altul ºi de la un
domeniu tehnologic la altul ºi poate dura de la
câteva luni la câþiva ani, în general, între 2 ºi 5
ani. Unele oficii de brevete au stabilit o
procedurã pentru urgentarea acordãrii
brevetului, ce poate fi cerutã de cãtre solicitant
în situaþii speciale.

De când începe sã curgã protecþia
asupra invenþiei dumneavoastrã?
Drepturile dumneavoastrã încep efectiv de la
data acordãrii brevetului pentru cã numai din
acel moment puteþi acþiona în instanþã
împotriva terþilor care utilizeazã invenþia fãrã
acordul dumneavoastrã. În unele þãri, dupã
acordarea brevetului, îi puteþi da în judecatã pe
cei ce vã încalcã dreptul asupra invenþiei pentru
încãlcãri survenite în perioada cuprinsã între
data publicãrii cererii de brevet (în general, la
18 luni dupã prima înregistrare) ºi data
acordãrii brevetului. În mod obiºnuit, pentru
utilizarea invenþiei în perioada dintre publicare
ºi acordarea brevetului, puteþi cere o
despãgubire rezonabilã. Dar aceastã situaþie nu
este valabilã în toate þãrile (mai multe
amãnunte despre apãrarea drepturilor ce
decurg dintr-un brevet, la pag. 39-41).

În unele þãri, pentru aceeaºi invenþie se pot
înregistra atât o cerere de brevet cât ºi o cerere
de model de utilitate. Acest lucru se face, în
general, pentru a profita de protecþia modelului
de utilitate (care, în general, se acordã într-un
timp mai scurt), pânã la acordarea brevetului.
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Cererea internaþionalã de brevet
Nr. PCT/FR/2004/ 000264. Dispozitiv pentru
controlul comportamentului unui satelit, cu
ajutorul unor elemente de acþionare giroscopice.

Corectura unui brevet acordat
Dupã acordarea brevetului, este recomandabil
sã citiþi cu atenþie brevetul pentru a vã asigura
cã nu existã greºeli sau cuvinte lipsã, mai ales
în revendicãri.



Cât dureazã protecþia oferitã de
brevet?
Standardele internaþionale curente prevãd un
termen de protecþie de 20 de ani de la data
înregistrãrii cererii, cu condiþia ca taxele de
menþinere în vigoare sã fie achitate la timp ºi ca
nici o cerere de anulare sau revocare a brevetului
sã nu fi fost admisã în aceastã perioadã.

Cele de mai sus se referã la durata legalã de
valabilitate a unui brevet; durata economicã
sau comercialã a unui brevet se încheie
dacã tehnologia pe care o conþine acesta este
depãºitã, dacã el nu poate fi comercializat sau
dacã produsul respectiv nu are succes pe piaþã.
În toate aceste situaþii, titularul brevetului poate
decide sã nu mai plãteascã taxele de menþinere

în vigoare, sã lase brevetul sã expire mai
devreme de termenul de protecþie de 20 de ani
ºi, astfel, sã-l lase sã devinã o soluþie tehnicã de
domeniu public.

În unele þãri, protecþia poate depãºi 20 de ani
sau, în cazuri speciale, poate fi acordat un
Certificat de Protecþie Suplimentarã
(SPC). Acesta este, de exemplu, cazul brevetelor
pentru produse farmaceutice, ca urmare a
comercializãrii întârziate din cauza timpului
necesar pentru obþinerea aprobãrii de
comercializare din partea autoritãþii
competente. Certificatele de protecþie
suplimentarã au o duratã limitatã ºi, în general,
nu pot depãºi 5 ani.
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Brevet în curs de examinare
Multe firme îsi eticheteazã produsele care
încorporeazã invenþia folosind cuvintele „în curs
de brevetare” sau „cerere de brevet înregistratã”,
urmate în general de numãrul cererii de brevet. În
mod similar, odatã ce brevetul este acordat, din
ce în ce mai des, companiile anunþã pe eticheta
produsului faptul cã acesta este brevetat,

incluzând, uneori, ºi numãrul de brevet. Deºi
acestea nu asigurã nici o protecþie juridicã
împotriva contrafacerii pot servi, totuºi, drept
avertisment pentru a opri contrafacerea
produsului în totalitate sau a caracteristicilor sale
inovatoare.



Aveþi nevoie de un consilier de
brevete pentru a înregistra o
cerere de brevet ?
Elaborarea unei cereri de brevet ºi urmãrirea
acesteia pânã la stadiul de brevet acordat
constituie o sarcinã complexã. Depunerea unei
cereri de protecþie prin brevet presupune:

• Efectuarea unei cercetãri asupra stadiului
anterior al tehnicii, pentru a descoperi orice
amãnunt ce poate determina
nebrevetabilitatea invenþiei dumneavoastrã;

• Redactarea revendicãrilor ºi a descrierii
complete a invenþiei, combinând limbajul
juridic cu cel tehnic;

• Întreþinerea corespondenþei de rigoare cu
oficiul naþional sau regional de brevete, mai

ales în timpul examinãrii în fond a cererii de
brevet;

• Modificarea cererii de brevet, conform
cerinþelor oficiului de brevete.

Toate aceste aspecte implicã o cunoaºtere
profundã a legislaþiei privind brevetele ºi a
practicii oficiului de brevete.

De aceea, deºi asistenþa juridicã sau
tehnicã nu este, în general, obligatorie,
ea este totuºi recomandatã cu cãldurã.
Este de preferat sã vã bazaþi pe un consilier de
brevete, care are atât cunoºtinþe juridice ºi
experienþã în domeniu, cât ºi formaþia tehnicã
necesarã. Majoritatea legislaþiilor naþionale prevãd
ca solicitanþii strãini sã fie reprezentaþi de un
consilier de brevete autorizat din þara respectivã.
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Brevet Nr. EP1165393. Brevetul lui Torbe
Flanbaum, pentru un „Dispozitiv de turnare,
pentru turnarea unui lichid dintr-un recipient
simultan cu amestecarea lichidului cu aer”, a fost
licenþiatã unui IMM danez Menu A/S, devenind
cel mai bine vândut produs al companiei.



Puteþi solicita protecþia mai multor
invenþii prin intermediul unei
singure cereri?
Majoritatea legilor privind brevetele dispun
anumite limitãri ale numãrului de invenþii
diferite ce pot fi incluse într-o cerere de brevet,
conform aºa-numitei cerinþe de unitate a
invenþiei. Dacã unele legislaþii de brevete
cuprind tipuri diferite de cerinþe cu privire la
unitatea invenþiei (de exemplu, legea brevetelor
din SUA), altele (de exemplu, Convenþia
Brevetului European ºi Tratatul de cooperare în

domeniul brevetelor) permit ca grupurile de
invenþii astfel constituite încât sã alcãtuiascã un
singur „concept inventiv” sã poatã fi
incluse într-o singurã cerere de brevet. În cazul
lipsei de unitate a invenþiei, solicitantului i se
poate cere sã restrângã revendicãrile ori sã
divizeze cererea (cereri divizionare). Ca rezultat
al diferenþelor existente în legea aplicabilã, o
cerere de brevet poate fi de ajuns în unele þãri,
în timp ce, în altele, trebuie înregistrate douã
sau mai multe cereri pentru a acoperi acelaºi
domeniu.
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Tabel recapitulativ
• Este brevetabilã invenþia

dumneavoastrã? Efectuaþi o cercetare a
stadiului cunoscut al tehnicii ºi folosiþi în
mod eficient bazele de date ale brevetelor!

• Înregistrarea unei cereri de brevet.
Aveþi în vedere cã este important sã
recurgeþi la un consilier cu experienþã în
domeniul tehnologic respectiv, în mod
special pentru redactarea revendicãrilor!

• Momentul înregistrãrii cererii. Luaþi în
calcul motivele care pledeazã pentru

înregistrarea cât mai grabnicã/amânatã a
cererii dumneavoastrã de brevet ºi alegeþi cel
mai potrivit moment pentru înregistrarea
acesteia!

• Nu dezvãluiþi prea devreme informaþii
referitoare la invenþie, pentru a nu-i
compromite brevetabilitatea!

• Taxele de menþinere în vigoare.
Þineþi minte sã plãtiþi taxele la timp, pentru
a vã menþine brevetul(ele) în vigoare!



3. Brevetarea în
strãinãtate

De ce sã solicitãm brevetarea în
strãinãtate ?
Brevetele reprezintã drepturi teritoriale,
ceea ce înseamnã cã o invenþie este protejatã
doar în þãrile sau regiunile unde a fost obþinutã
protecþia prin brevet. Cu alte cuvinte, dacã nu vi
s-a acordat un brevet într-o anumitã þarã,
invenþia dumneavoastrã nu va fi protejatã în þara
respectivã, acest lucru fãcând posibilã fabricarea,
utilizarea, importul sau vânzarea invenþiei
dumneavoastrã de cãtre terþi în acea þarã.

Protecþia brevetului în strãinãtate va face ca
firma dumneavoastrã sã se bucure de drepturi
exclusive asupra invenþiei brevetate în fiecare
din aceste þãri. În plus, brevetarea în strãinãtate
vã oferã posibilitatea acordãrii de licenþã pentru
invenþia dumneavoastrã unor firme strãine, a
externalizãrii unor activitãþi, precum ºi a
accesului pe acele pieþe în parteneriat cu alþii.

Când trebuie sã solicitaþi protecþia
brevetului în strãinãtate?
Data primei cereri pentru o anumitã invenþie este
numitã datã de prioritate ºi orice cerere
ulterioarã pe care o depuneþi în alte þãri în
termen de 12 luni (ºi anume, în termenul de
prioritate), va beneficia de data de depozit a
primei cereri ºi va avea prioritate asupra altor
cereri, înregistrate de terþi pentru aceeaºi invenþie,
dupã data de prioritate. Este recomandabil sã vã
înregistraþi cererile pentru obþinerea unui brevet
în strãinãtate în timpul acestui interval de 12 luni,
numit termen de prioritate.

Dupã expirarea termenului de prioritate ºi pânã
la prima publicare a brevetului de cãtre oficiul de
brevete (în general, la 18 luni dupã data de
prioritate), aveþi încã posibilitatea sã solicitaþi
protecþia în alte þãri, pentru aceeaºi invenþie, dar
nu mai puteþi revendica prioritatea primei cereri.
Odatã ce invenþia a fost dezvãluitã sau publicatã,
nu veþi mai putea obþine protecþie prin brevet în
alte þãri, din cauza pierderii noutãþii.
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Cererea internaþionalã Nr. PCT/US02/12182.
Dispozitiv pentru upgradarea unui sistem de
comandã la distanþã.



Unde ar trebui sã vã protejaþi
invenþia?
Obþinerea protecþiei unei invenþii fiind, în multe
þãri, o acþiune costisitoare, înteprinderile ar
trebui sã selecteze cu grijã þãrile în care sã
solicite protecþie. Iatã câteva consideraþii de
bazã ce trebuie luate în calcul când alegem
unde sã ne brevetãm invenþia:

• Unde urmeazã sã fie comercializat produsul
brevetat?

• Care sunt principalele pieþe pentru produse
similare?

• Care sunt costurile generate de brevetarea
pe fiecare dintre pieþele de interes ºi care
ne este bugetul?

• Unde este amplasatã concurenþa?
• Unde va fi fabricat produsul?
• Cât de dificilã va fi apãrarea drepturilor într-

o anumitã þarã?

Cum solicitaþi protecþia prin brevet
în strãinãtate?
Existã trei cãi principale pentru a proteja o
invenþie în strãinãtate:

Calea naþionalã. Puteþi solicita protecþia
invenþiei la oficiul naþional de brevete al fiecãrei
þãri de interes, prin înregistrarea unei cereri de
brevet în limba respectivã ºi plãtind taxele
necesare. Aceastã cale poate fi dificilã ºi
costisitoare, dacã numãrul þãrilor este mare.

Calea regionalã. Când un numãr de þãri sunt
membre ale unui sistem regional de brevete,
puteþi solicita protecþia invenþiei cu efect pe
teritoriul tuturor acestor þãri sau doar al unora
dintre acestea, prin înregistrarea unei cereri de
brevet la oficiul regional de brevete respectiv.
Oficiile regionale de brevete sunt:

• Organizaþia Africanã a Proprietãþii
Intelectuale (OAPI)
(www.oapi.wipo.net).

• Organizaþia Regionalã Africanã de
Proprietate Intelectualã (ARIPO)
(www.aripo.wipo.net).

• Organizaþia Euroasiaticã de Brevete (EAPO)
(www.eapo.org).

• Oficiul European de Brevete
(EPO)(www.epo.org) ºi

• Oficiul de Brevete al Consiliului de
Cooperare din Zona Golfului
(www.gulf-patent-office.org.sa).
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Cererea internaþionalã Nr. PCT/IT98/00133.
Invenþia privind un nou procedeu de tratare a
foilor de plutã pânzate, stã în spatele succesului
companiei italiene Grindi SRL, care s-a bazat pe
exclusivitatea oferitã de brevet pentru
comercializarea unui nou material textil.



Calea internaþionalã. Dacã firma
dumneavoastrã doreºte sã aibã posibilitatea
sã-ºi protejeze invenþia într-un numãr de þãri
membre ale Tratatului de Cooperare în
domeniul Brevetelor (PCT), atunci ar trebui sã
aveþi în vedere înregistrarea unei cereri
internaþionale PCT. Pentru a putea face acest
lucru trebuie sã fiþi cetãþean sau rezident al
unei þãri membre a PCT sau firma
dumneavoastrã trebuie sã aibã un centru de
activitate industrialã sau comercialã efectivã
într-una din aceste þãri. Înregistrând o cerere
internaþionalã pe calea PCT, puteþi solicita
protecþia prin brevet pentru o invenþie în cele
mai mult de 125 þãri membre ale PCT,
simultan (vezi Anexa II). Aceastã cerere poate
fi înregistratã la oficiul naþional sau regional
de brevete de care aparþineþi ºi/sau oficiul
receptor al PCT de la OMPI, Geneva, Elveþia.
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Cererea internaþionalã Nr. PCT/US2001/028473.
Firma Enviro Scrub Technologies este o IMM
americanã, ce foloseºte Tratatul de cooperare în
domeniul brevetelor pentru a solicita protecþia
prin brevet într-un numãr mare de pieþe strãine,
pentru tehnologia sa de îndepãrtare a
materialelor poluante multiple, rezultate în urma
proceselor de combustie ºi industriale. Utilizarea
PCT pentru solicitarea protecþiei prin brevet în
strãinãtate a permis firmei Enviro Scrub sã
participe la un acord de licenþiere pentru
comercializarea globalã a tehnologiilor.

Tabel recapitulativ
• Drepturi teritoriale. Nu uitaþi cã

brevetele sunt drepturi teritoriale!
• Termen de prioritate. Folosiþi termenul

de prioritate pentru a solicita protecþia
invenþiei în strãinãtate, dar nu depãºiþi
termenele-limitã pentru cã acest lucru vã
poate împiedica sã obþineþi protecþia în
strãinãtate!

• Unde sã solicitaþi protecþie. Analizaþi
unde veþi putea beneficia de pe urma
protecþiei ºi luaþi în calcul ºi costurile pe
care le implicã protecþia în diferite þãri!

• Cum sã depuneþi cererea. Aveþi în
vedere utilizarea sistemului PCT care
simplificã procedurile de înregistrare, prin care
câºtigaþi timp ºi primiþi informaþii valoroase în
legãturã cu brevetabilitatea, pe care vã puteþi
baza atunci când luaþi o decizie privind
continuarea procedurii de brevetare!



Avantajele Tratatului de Cooperare
în domeniul Brevetelor (PCT)
Tratatul de Cooperare în domeniul Brevetelor
oferã cel puþin 18 luni în plus, faþã de
termenul de prioritate de 12 luni, în care
solicitanþii pot verifica potenþialul comercial al
produsului lor în þãri diferite ºi se pot hotãrî
unde sã solicite protecþia prin brevet. Astfel,
plata taxelor ºi a costurilor de traducere
asociate cererilor naþionale, este amânatã. PCT
este folosit pe scarã largã de cãtre solicitanþi,
pentru a-ºi pãstra libertatea de a alege cât mai
mult timp posibil.

Solicitanþii PCT primesc informaþii
preþioase despre potenþiala brevetabilitate a
invenþiei lor, sub forma Raportului
Internaþional de Cercetare
Documentarã ºi a Opiniei Scrise a
Autoritãþii Internaþionale de Cercetare
Documentarã oferite de PCT. Aceste
documente oferã solicitanþilor PCT un sprijin
puternic, pe baza cãruia pot hotãrî dacã ºi unde
sã continue procedura de brevetare. Raportul

Internaþional de Cercetare Documentarã conþine
o listã a documentelor din stadiul tehnicii de pe
tot globul, care au fost identificate ca relevante
pentru invenþia în cauzã. Opinia Scrisã a
Autoritãþii Internaþionale de Cercetare
Documentarã analizeazã potenþiala
brevetabilitate a cererii dumneavoastrã, þinând
cont de rezultatele Raportului Internaþional de
Cercetare Documentarã.

O singurã cerere PCT, într-o singurã limbã ºi cu
plata unui singur set de taxe produce efecte în
toate þãrile membre ale PCT. Acest lucru
reduce în mod semnificativ costurile
iniþiale pentru depunerea separatã a cererilor,
la fiecare oficiu de brevete. PCT poate fi folosit,
de asemenea, pentru înregistrarea cererilor în
sistemele regionale de brevete. Îndrumãri
referitoare la modul de depunere a cererilor
internaþionale în sistemul PCT, pot fi obþinute la
oficiul dumneavoastrã naþional de brevete ºi la
www.wipo.int/pct.
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4. Comercializarea
tehnologiei brevetate

Cum comercializaþi 
tehnologia brevetatã?
Brevetul în sine nu reprezintã o garanþie a
succesului comercial. El reprezintã doar un
instrument de creºtere a capacitãþii unei
întreprinderi de a beneficia de pe urma
invenþiilor sale. Pentru a oferi un beneficiu
palpabil unei întreprinderi, un brevet trebuie
valorificat efectiv ºi va da naºtere la câºtiguri
materiale numai dacã produsul bazat pe
brevetul respectiv are succes pe piaþã sau creºte
renumele întreprinderii, conferindu-i astfel,
putere. Pentru a scoate o invenþie brevetatã pe
piaþã, o întreprindere are o serie de posibilitãþi:

• Comercializarea directã a invenþiei
brevetate;

• Vânzarea brevetului cãtre altcineva;
• Licenþierea brevetului cãtre terþi;
• Înfiinþarea unei societãþi mixte sau a altor

forme de alianþã strategicã cu terþi care
deþin active complementare.

Cum scoateþi un produs 
brevetat pe piaþã?
Succesul comercial al unui produs nou pe piaþã
nu se bazeazã doar pe caracteristicile sale
tehnice. Oricât de grozavã ar fi o invenþie din
punct de vedere tehnic, dacã nu existã efectiv o
cerere pentru aceasta sau dacã produsul nu
este prezentat pe piaþã în mod corespunzãtor,
sunt puþine ºanse ca el sã atragã clienþii. Prin
urmare, succesul comercial depinde ºi el de o
serie de alþi factori, incluzând modul de
prezentare a produsului, disponibilitatea
resurselor financiare, dezvoltarea unei strategii
de piaþã eficiente ºi preþul produsului în
comparaþie cu acela al concurenþei sau cu
produsele asemãnãtoare.

Pentru a introduce un produs brevetat pe piaþã,
este foarte utilã elaborarea unui plan de
afaceri. Planurile de afaceri sunt instrumente
eficiente pentru examinarea fezabilitãþii unei
idei de afaceri. Un plan de afaceri este esenþial
pentru abordarea unui investitor în aºa fel încât
sã obþineþi resursele financiare pentru scoaterea
pe piaþã a unui produs nou brevetat. Este
importantã ºi includerea de informaþii despre
brevetele întreprinderii ºi strategia de brevetare
a firmei, acestea fiind un indicator puternic al
noutãþii produselor întreprinderii
dumneavoastrã, fãcând dovada seriozitãþii
firmei ºi reducând riscul încãlcãrii brevetelor
altor întreprinderi.
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Vã puteþi vinde brevetul?
Da, este ceea ce se numeºte cesionarea
brevetului dumneavoastrã ºi reprezintã
transmiterea definitivã a dreptului asupra
brevetului cãtre un terþ. O asemenea decizie
trebuie foarte serios gânditã.

Dacã în locul censionãrii brevetului, alegeþi sã îl
licenþiaþi, obþineþi plata unor redevenþe pânã la
expirarea brevetului. Din acest motiv, licenþierea
poate reprezenta o strategie extrem de
profitabilã din punct de vedere financiar. Pe de
altã parte, cesionarea înseamnã primirea unei
singure sume stabilite de comun acord, fãrã a
avea dreptul la redevenþe, indiferent de cât de
profitabilã se dovedeºte a fi invenþia brevetatã
pânã la urmã.

Pot exista ocazii când cesiunea este mai
avantajoasã. Dacã vindeþi brevetul pentru o
anumitã sumã, veþi primi imediat
contravaloarea, fãrã a mai fi nevoie sã aºteptaþi
20 de ani pentru a acumula aceastã valoare,
pas cu pas. Evitaþi, de asemenea, riscul ca
brevetul sã fie surclasat de altã tehnologie. În
plus, cesionarea unui brevet unei întreprinderi
nou-înfiinþate poate fi o condiþie preliminarã
pentru finanþare, dacã brevetul nu aparþine
întreprinderii respective.

În fiecare situaþie, aceastã decizie este
individualã, bazatã pe necesitãþile ºi prioritãþile
dumneavoastrã. Totuºi, cesionarea unui brevet
nu este, în general, recomandatã, iar titularii de
brevet preferã, de cele mai multe ori, sã îºi
pãstreze drepturile asupra invenþiilor lor ºi sã
acorde licenþe.

Cum licenþiaþi brevetul pentru a fi
utilizat de alþii?
Un brevet este licenþiat când titularul brevetului
(licenþiatorul) acordã altcuiva (licenþiatului)
dreptul de a utiliza invenþia brevetatã, în
scopuri stabilite de comun acord. În general, în
asemenea cazuri, se semneazã un contract
de licenþã între cele douã pãrþi, specificându-
se condiþiile ºi întinderea contractului.

Autorizând prin intermediul unui contract de
licenþã alte persoane (fizice sau juridice) sã vã
comercializeze invenþia, firma dumneavoastrã
va putea obþine o sursã suplimentarã de
venituri, acesta reprezentând un procedeu
obiºnuit de valorificare a drepturilor exclusive
ale unei întreprinderi asupra unei invenþii.

Licenþierea este utilã în mod special dacã firma
care deþine invenþia se gãseºte în
imposibilitatea de a fabrica produsul sau nu
poate fabrica cantitatea suficientã de produse
pentru a satisface nevoile unei pieþe date sau
pentru a acoperi o anumitã zonã geograficã.

Pentru cã un contract de licenþã necesitã o
anumitã competenþã în negocieri ºi în
redactarea termenilor contractului, este
recomandabil sã apelaþi la ajutorul unui
specialist pentru negocierea termenilor ºi
condiþiilor ºi pentru redactarea contractului de
licenþã. În unele þãri, contractele de licenþã
trebuie înregistrate la autoritatea publicã
competentã în domeniu.
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Care este nivelul redevenþelor
cuvenite pentru brevetul
dumneavoastrã?
Ca urmare a licenþierii, titularul dreptului asupra
brevetului este, în general, remunerat printr-o
sumã plãtibilã pe loc ºi/sau prin redevenþe, ce
se pot calcula pe baza volumului de vânzãri al
produsului licenþiat (redevenþe per unitate) sau
pe vânzãrile nete (redevenþe pe baza vânzãrilor
nete). În multe cazuri, licenþierea unui brevet se
realizeazã pentru o remuneraþie care combinã o
sumã plãtibilã pe loc, cu redevenþele. Uneori, un
numãr de acþiuni la compania licenþiatului
poate înlocui redevenþele.

Deºi pentru anumite ramuri industriale existã
niveluri standard ale redevenþelor care pot fi
consultate cu folos, trebuie sã reþineþi faptul cã
fiecare contract de licenþã este unic, iar nivelul
redevenþelor depinde de factori specifici ºi
preciºi care se negociazã. Prin urmare, nivelurile
standard pe ramurã industrialã vã pot oferi
repere utile, dar nu e bine sã vã bazaþi prea
mult pe ele.

Care este diferenþa dintre o licenþã
exclusivã ºi o licenþã neexclusivã?
Existã trei tipuri de contracte de licenþã în
funcþie de numãrul de licenþiaþi cãrora li se
permite sã punã în aplicare invenþia.

• Licenþa exclusivã: un singur licenþiat are
dreptul de a utiliza tehnologia brevetatã
care nu mai poate fi folositã nici chiar de
cãtre titularul brevetului;

• Licenþa unicã: un singur licenþiat ºi
titularul brevetului au dreptul de a utiliza
tehnologia brevetatã;

• Licenþa neexclusivã: mai mulþi licenþiaþi
ºi titularul brevetului au dreptul de a utiliza
tehnologia brevetatã.

În acelaºi contract de licenþiere, pot exista
clauze care sã acorde anumite drepturi
exclusive ºi alte clauze care sã acorde
drepturi neexclusive.
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O cerere de brevet pentru un schimbãtor de
cãldurã, înregistratã de un inventator indian, dr.
Milind Rane, a fãcut obiectul unui contract de
licenþã cu o IMM din Mumbai. Conform
contractului, inventatorul obþinea o sumã plãtitã
în momentul semnãrii contractului, precum ºi
4,5% din vânzãrile nete drept redevenþe.
Licenþiatul va suporta, de asemenea, cheltuielile
cu înregistrarea ºi taxele de menþinere în
vigoare.

Metoda brevetatã de tratare a apelor reziduale,
dezvoltatã de cercetãtorii de la Universitatea
Autonomã Naþionalã din Mexico (UNAM) a fãcut
obiectul unui contract de licenþã neexclusivã de
succes, cu IB-Tech, o firmã înfiinþatã pe lângã
universitate, pentru a oferi noi soluþii pentru
tratarea apelor reziduale.



Este mai bine sã acordaþi o licenþã
exclusivã sau neexclusivã pentru
brevetul dumneavoastrã?
Acest lucru depinde de produsul ºi de strategia
comercialã a întreprinderii dumneavoastrã. De
exemplu, dacã tehnologia dumneavoastrã poate
deveni un standard de care au nevoie toþi cei
implicaþi într-un anumit domeniu, pentru a-ºi
realiza afacerile, o licenþiere nonexclusivã, cu o
arie largã, ar fi cea mai avantajoasã variantã.
Dacã produsul dumneavoastrã are nevoie de o
întreprindere care sã investeascã puternic
pentru a-l comercializa (de exemplu, un produs
farmaceutic, ce necesitã investiþii pentru
realizarea testãrilor clinice), un potenþial
licenþiat nu ar dori sã se confrunte cu alþi
licenþiaþi ºi ar putea solicita, pe bunã dreptate,
obþinerea unei concesionãri exclusive.

Care este cel mai potrivit moment
pentru a vã licenþia invenþia?
Nu existã un anume moment prestabilit pentru
licenþierea invenþiei, momentul ales depinde de
particularitãþile fiecãrui caz. Totuºi, pentru un
întreprinzãtor sau inventator independent, este
de preferat sã înceapã sã caute oportunitãþi
pentru licenþierea brevetului cât mai curând
posibil, pentru a avea garanþia unui venit care
sã acopere costurile de brevetare. Nu este
nevoie sã aºteptaþi acordarea brevetului.

Mai important decât momentul potrivit, este sã
gãsiþi partenerul(ii) potrivit(þi), pentru a obþine
profituri din comercializarea invenþiei brevetate.
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Evaluarea brevetului
Existã multe motive pentru care poate fi benefic
sau util pentru o întreprindere sã procedeze la o
evaluare a brevetului, aceasta incluzând, chestiuni
contabile, probleme privind licenþierea, fuziuni sau
achiziþii, cesionarea, crearea unui patrimoniu de
proprietate intelectualã sau obþinerea de fonduri.
Deºi nu existã o singurã metodã de evaluare, care
sã poatã fi folositã în toate împrejurãrile, cele mai
utilizate metode sunt urmãtoarele:

• Metoda venitului este cea mai utilizatã
metodã de evaluare a brevetului. Metoda se
axeazã pe veniturile potenþiale pe care se
presupune cã le va obþine un titular de
brevet, pe toatã durata de valabilitate a
brevetului.

• Metoda costurilor stabileºte valoarea
brevetului, calculând costurile de dezvoltare
a unui brevet asemãnãtor, pe plan intern
sau extern.

• Metoda pieþei se bazeazã pe valoarea
tranzacþiilor comparabile fãcute pe piaþã.

• Metodele bazate pe opþiuni se
bazeazã pe metodele de stabilire a
preþurilor pe bazã de opþiuni dezvoltate
iniþial, pentru a fi utilizate la stabilirea
preþurilor acþiunilor pe bazã de opþiuni.

Existã factori dificil de cuantificat, ce pot avea,
de asemenea, influenþã asupra valorii unui
brevet. Ea depinde, de exemplu, de cât de
puternice sunt revendicãrile unui brevet sau de
existenþa unor înlocuitori apropiaþi.



Dacã vã intereseazã brevetul unei
firme concurente, puteþi obþine
permisiunea de a-l utiliza?
S-ar putea sã nu fie întotdeauna uºor sau sã
nu vã puteþi permite întotdeauna obþinerea
unei autorizaþii pentru încorporarea
tehnologiei deþinute de concurenþã, în
produsele dumneavoastrã. Totuºi, în situaþia în
care concurenþa este ºi ea interesatã de
brevetele întreprinderii dumneavoastrã, atunci
ar trebui sã vã gândiþi la varianta de

licenþiere reciprocã. Licenþierea reciprocã
este foarte des întâlnitã în ramurile unde un
numãr de brevete ce acoperã o gamã largã de
invenþii complementare, sunt deþinute de douã
sau mai multe firme concurente. Aceste
întreprinderi concurente urmãresc sã-ºi asigure
libertatea de acþiune prin obþinerea
dreptului de utilizare a brevetelor deþinute de
concurenþã, în acelaºi timp oferind concurenþei
dreptul de utilizare a propriilor brevete.
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Tabel recapitulativ
• Comercializarea. Luaþi în considerare

diverse opþiuni pentru comercializarea
invenþiei dumneavoastrã brevetate ºi
asiguraþi-vã cã aveþi un plan de afaceri
convingãtor, dacã vã decideþi sã scoateþi un
produs brevetat pe piaþã!

• Licenþierea. Redevenþele ºi alte elemente
ale contractelor de licenþã se stabilesc în
urma negocierii ºi este recomandat sã cereþi
sfatul unui expert atunci când elaboraþi ºi
negociaþi un contract de licenþã.

• Exclusiv sau neexclusiv. Luaþi în calcul
motivele pentru acordarea unei licenþe
exclusive/neexclusive, în mod special, prin
prisma maturitãþii tehnologiei ºi a strategiei
comerciale a întreprinderii dumneavoastrã!

• Licenþierea reciprocã. Aflaþi dacã puteþi
utiliza brevetul(ele), pentru a avea acces la
tehnologia necesarã deþinutã de terþi!



5. Respectarea
drepturilor care decurg
din brevet

De ce ar trebui sã vã apãraþi
drepturile conferite de brevetul de
invenþie?
Dacã lansaþi pe piaþã un produs nou sau
îmbunãtãþit ºi acesta are succes de piaþã, este
posibil ca, mai devreme sau mai târziu,
concurenþa sã încerce sã fabrice produse cu
caracteristici tehnice identice sau foarte
asemãnãtoare cu cele ale produsului
dumneavoastrã. În unele cazuri, concurenþa ar
putea obþine beneficii pe calea economiilor de
scarã, a accesului mai bun pe piaþã sau a
accesului la materii prime mai ieftine ºi ar putea
astfel fabrica produse similare sau identice, la
un preþ mai mic. Acest lucru ar putea exercita o
presiune mare asupra afacerii dumneavoastrã,
mai ales dacã aþi investit semnificativ în
cercetare ºi dezvoltare, pentru crearea
produsului dumneavoastrã nou sau îmbunãtãþit.

Drepturile exclusive conferite de un brevet îi
dau titularului de brevet posibilitatea prevenirii
sau stopãrii firmelor concurente de la fabricarea
unor produse ºi utilizarea unor procedee care îi
încalcã drepturile ce decurg din brevet ºi, de
asemenea, posibilitatea de a pretinde plata
unor compensaþii pentru pierderile suferite.
Pentru a demonstra încãlcarea drepturilor ce
decurg dintr-un brevet, trebuie demonstrat cã
fiecare element dintr-o anumitã revendicare sau
echivalentul sãu, este încorporat în produsul
sau procedeul incriminat. Apãrarea drepturilor
dumneavoastrã, atunci când presupuneþi cã

invenþia dumneavoastrã brevetatã este copiatã,
poate fi extrem de importantã pentru a vã
putea menþine nivelul competitiv, cota de piaþã
ºi profiturile.

Cine se ocupã cu apãrarea
drepturilor ce decurg din brevet?
Principala responsabilitate pentru identificarea
ºi luarea de mãsuri împotriva celor ce încalcã
drepturile ce decurg dintr-un brevet îi revine
titularului acestuia. Ca titular de brevet, sunteþi
responsabil cu monitorizarea utilizãrii invenþiei
dumneavoastrã pe piaþã, cu identificarea
persoanelor care vã încalcã drepturile ce decurg
dintr-un brevet ºi tot dumneavoastrã decideþi
dacã, în ce mod ºi când sã acþionaþi împotriva
lor. Inventatorii independenþi ºi IMM-urile pot
decide sã transfere aceastã responsabilitate
(sau o parte din aceasta) beneficiarului unei
licenþe exclusive.

Este recomandabil sã luaþi legãtura cu un
consilier de brevete, pentru a vã acorda
asistenþã la orice mãsurã pe care o luaþi pentru
apãrarea drepturilor care decurg din brevetul
dumneavoastrã, atât pe piaþa internã, cât ºi/sau
pe orice piaþã din lume. Tot el vã va informa
asupra costurilor, riscurilor ºi celei mai bune
strategii de urmat în astfel de cazuri.
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Cum ar trebui sã procedaþi dacã
brevetul dumneavoastrã este
utilizat de alþii, fãrã acordul
dumneavoastrã?
Dacã îi suspectaþi pe alþii cã încalcã dreptul
dumneavoastrã de titular al unui brevet,
folosindu-l fãrã permisiunea dumneavoastrã,
atunci, ca un prim pas, trebuie sã strângeþi
informaþii despre persoanele care vã încalcã
acest drept, precum ºi despre modul în care
folosesc produsul sau procedeul respectiv.
Trebuie sã adunaþi toate dovezile disponibile,
pentru a stabili modul ºi momentul în care
trebuie sã acþionaþi împotriva acestora.
Contactaþi întotdeauna un consilier de brevete
care sã vã acorde asistenþã pentru luarea unei
decizii în legãturã cu încãlcarea drepturilor ce
decurg din invenþia dumneavoastrã brevetatã.
În unele cazuri, când este descoperitã o
încãlcare a drepturilor ce decurg dintr-un
brevet, firmele obiºnuiesc sã trimitã o scrisoare
(cunoscutã sub numele „scrisoare de
încetare”), în care îl informeazã pe
presupusul violator al drepturilor ce decurg din
brevet, despre un posibil conflict între drepturile
dumneavoastrã ºi activitatea celeilalte
întreprinderi. Aceastã procedurã este, deseori,
eficientã în cazul unei încãlcãri neintenþionate a
brevetului ºi de cele mai multe ori vinovatul fie
va înceta asemenea activitãþi, fie va fi de acord
sã negocieze un contract de licenþã.

Totuºi, uneori, cea mai bunã tacticã este sã-l
luaþi prin surprindere pentru a nu-i lãsa timp sã
ascundã sau sã distrugã probele. În aceastã
situaþie, cel mai potrivit ar fi sã vã adresaþi
instanþei fãrã a-l înºtiinþa pe cel vinovat ºi sã

cereþi un „ordin judecãtoresc provizoriu”,
pentru a-l surprinde pe incriminat cu un control
inopinat fãcut la sediul firmei, deseori cu
ajutorul poliþiei. Instanþa poate emite un ordin
de încetare imediatã a acþiunii de încãlcare a
drepturilor, pânã la încheierea procesului (ce
poate dura multe luni sau mulþi ani). Totuºi,
stabilirea unui rãspuns la întrebarea dacã
drepturile conferite de brevet au fost încãlcate
sau nu, poate fi o chestiune foarte complexã ºi,
prin urmare, o decizie nu se poate lua decât în
urma procedurii analizei de fond.

Când întreprinderea se decide sã declanºeze o
procedurã pe cale civilã, instanþa oferã, în
general, o gamã largã de despãgubiri civile,
pentru a-l despãgubi pe reclamantul care este
titularul brevetului în cauzã. Un consilier de
brevete vã va putea oferi informaþiile necesare.

Pentru a preveni importul de bunuri ce
încalcã un brevet, în anumite þãri existã
mãsuri la frontierã care se iau cu ajutorul
autoritãþii naþionale vamale. Însã multe þãri
prevãd mãsuri la frontierã în conformitate cu
obligaþiile lor internaþionale numai în cazul
importului de bunuri purtând mãrci contrafãcute
ºi de bunuri piratate, care încalcã drepturile de
autor.

Ca regulã generalã, dacã descoperiþi o încãlcare
a dreptului dumneavoastrã este recomandabil
sã recurgeþi la sfatul unui specialist.
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Ce opþiuni aveþi pentru a rezolva
problemele de încãlcare a
drepturilor conferite de brevet
fãrã a recurge la instanþã?
Dacã litigiul pe care îl aveþi este cu o
întreprindere cu care aveþi un contract semnat
(de exemplu, un contract de licenþã), atunci
verificaþi dacã existã în contract o clauzã de
arbitraj sau de mediere. Este
recomandabil sã includeþi în contracte o clauzã
specialã pentru rezolvarea controverselor prin
arbitrare sau mediere, pentru a evita litigiile
îndelungate ºi costisitoare. Puteþi folosi sisteme
alternative de soluþionare a controverselor, cum
ar fi arbitrarea sau medierea, chiar dacã nu
existã o clauzã contractualã în acest sens sau
nu existã nici mãcar un contract, atâta timp cât
ambele pãrþi sunt de acord cu aceastã variantã.

În general, arbitrarea are avantajul de a fi o
procedurã mai scurtã ºi mai puþin formalã decât
procedurile de judecatã, iar o decizie arbitralã
este mult mai uºor de aplicat pe plan
internaþional. Un avantaj al medierii este acela
cã pãrþile pot pãstra controlul procesului de
soluþionare a controverselor. Astfel, acest lucru
poate ajuta la pãstrarea bunelor relaþii de
afaceri cu altã întreprindere cu care
întreprinderea dumneavoastrã ar dori sã
colaboreze în viitor. Centrul de Arbitrare ºi
Mediere al OMPI asigurã servicii pentru
soluþionarea alternativã a controverselor. Mai
multe informaþii despre arbitrare ºi mediere pot
fi gãsite la arbiter.wipo.int/center/index.html.
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Brevetul Nr. GB2266045. „Recipient pentru bãut,
utilizabil pentru formarea deprinderii de a bea din
pahar”, cunoscut pe piaþã sub numele Anywayup®

cup, a fost brevetat în 1992 de cãtre
inventatorul/întreprinzãtor Mandy Haberman (UK).
În urma lansãrii pe piaþã a unui produs contrafãcut
de cãtre un competitor, Mandy Haberman a
obþinut un ordin judecãtoresc pentru prevenirea
încãlcãrii în continuare a dreptului conferit de
brevet ºi pânã la urmã a soluþionat problema fãrã
sã ajungã în instanþã.

Tabel recapitulativ
• Fiþi vigilenþi! Pe cât posibil, monitorizaþi

concurenþa, pentru a descoperi încãlcarea
drepturilor conferite de brevet!

• Solicitaþi asistenþã! Consultaþi un
consilier de brevete înainte de a întreprinde
orice acþiune pentru apãrarea drepturilor
dumneavoastrã, pentru cã fiecare pas pe care
îl faceþi în acest sens poate avea un impact
asupra modului de soluþionare a litigiului!

• Soluþionarea alternativã a
controversei. Este bine sã aveþi în vedere
modalitãþi de soluþionare a controverselor
fãrã a ajunge în instanþã ºi includeþi în
contractele de licenþã clauze relevante
referitoare la arbitrare sau mediere!



Site-uri web utile pentru mai multe informaþii
Despre alte probleme de proprietate intelectualã,
dintr-o perspectivã de afaceri:
www.wipo.int/sme

Despre brevete în general:
www.wipo.int/patent/en/index.html

Despre aspecte practice, legate de înregistrarea cererilor de brevet, vezi lista site-urilor web ale
oficiilor naþionale ºi regionale de brevete, disponibile în Anexa I sau la:
www.wipo.int/directory/en/urls.jpp

Despre Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor:

www.wipo.int/pct/en/index.html

Despre Clasificarea Internaþionalã a Brevetelor:
www.wipo.int/classifications/ipc/en

Despre arbitrare ºi mediere:
arbiter.wipo.int/center/index.html

Despre bazele de date on-line ale oficiilor naþionale ºi regionale de brevete:
www.wipo.int/ipdl/en/resources/links.jsp

Despre apãrarea drepturilor de proprietate intelectualã:
www.wipo.int/enforcement

Despre þãrile membre ale tratatelor administrate de OMPI:
www.wipo.int/treaties/en/index.jsp
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Anexa I

Adrese ale site-urilor web ale oficiilor naþionale ºi regionale de brevete

43

Organizaþia Africanã a Proprietãþii Intelectuale (OAPI) www.oapi.wipo.net
Organizaþia Regionalã Africanã de Proprietate Industrialã (ARIPO) www.aripo.org
Algeria www.inapi.org
Andora www.ompa.ad
Argentina www.inpi.gov.ar
Armenia www.armpatent.org
Australia www.ipaustralia.gov.au
Austria www.patentamt.at
Barbados www.caipo.gov.bb
Belgia www.european-patent-

office.org/patlib/country/belgium
Belize www.belipo.bz
Bolivia www.senapi.gov.bo
Brazilia www.inpi.gov.br
Bulgaria www.bpo.bg
Canada www.cipo.gc.ca
Republica Cehã www.upv.cz
China www.sipo.gov.cn
China: Hong Kong (RAS) www.info.gov.hk/ipd
China: Macao (RAS) www.economia.gov.mo
Chile www.dpi.cl
Columbia www.sic.gov.co
Republica Congo www.anpi.cg.wipo.net
Republica Coreea www.kipo.go.kr
Costa Rica www.registronacional.go.cr
Croaþia www.dziv.hr
Cuba www.ocpi.cu
Danemarca www.dkpto.dk
Republica Dominicanã www.seic.gov.do/onapi



Egipt www.egypo.gov.eg
El Salvador www.cnr.gob.sv
Elveþia www.ige.ch
Estonia www.epa.ee
Oficiul Euroasiatic de Brevete www.eapo.org
Oficiul European de Brevete www.epo.org
Filipine www.ipophil.gov.ph
Finlanda www.prh.fi
Franþa www.inpi.fr
Georgia www.sakpatenti.org.ge
Germania www.dpma.de
Grecia www.gge.gr
Consiliul Cooperãrii din Zona Golfului www.gulf-patent-office.org.sa
India www.patentoffice.nic.in
Indonezia www.dgip.go.id
Iordania www.mit.gov.jo
Irlanda www.patentsoffice.ie
Islanda www.els.stjr.is
Israel www.justice.gov.il
Italia www.minindustria.it
Jamaica www.jipo.gob.jm
Japonia www.jpo.go.jp
Kazahstan www.kazpatent.kz
Kenya www.kipo.ke.wipo.net
Kîrgîzstan www.krygyzpatent.kg
Republica Democratã Popularã Laos www.stea.la.wipo.net
Letonia www.lrpv.lv
Lituania www.vpb.lt
Luxemburg www.eco.public.lu
Malaezia www.mipc.gov.my
Regatul Unit al Marii Britanii www.patent.gov.uk
Republica Macedonia www.ippo.gov.mk
Maroc www.ompic.org.ma
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Mexic www.impi.gob.mx
Republica Moldova www.agepi.md
Monaco www.european-patent-

office.org/patlib/country/monaco
Nepal www.ip.np.wipo.net
Noua Zeelandã www.iponz.govt.nz
Norvegia www.patentstyret.no
Olanda www.bie.minez.nl
Panama www.mici.gob.pa/comintf.html
Peru www.indecopi.gob.pe
Polonia www.uprp.pl
Portugalia www.inpi.pt
România www.osim.ro
Federaþia Rusã www.rupto.ru
Serbia ºi Muntenegru www.yupat.sv.gov.yu
Singapore www.ipos.gov.sg
Republica Slovacã www.indprop.gov.sk
Slovenia www.sipo.mzt.si
Spania www.oepm.es
Statele Unite ale Americii www.uspto.gov
Suedia www.prv.se
Tadjikistan www.tjpat.org
Tailanda www.ipthailand.org
Turcia www.turkpatent.gov.tr
Tunisia www.inorpi.ind.tn
Ucraina www.ukrpatent.org
Ungaria www.hpo.hu
Uruguay http://dnpi.gub.uy
Uzbekistan www.patent.uz
Venezuela www.sapi.gov.ve
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Anexa II

Statele contractante ale Tratatului
de cooperare în domeniul
brevetelor (PCT)
(1 ianuarie 2005)

Africa de Sud
Albania
Algeria
Antigua ºi Barbuda
Armenia
Australia
Austria
Azerbaidjan
Barbados
Belarus
Belgia
Belize
Benin
Bosnia ºi Herþegovina
Botswana
Brazilia
Bulgaria
Burkina Faso
Camerun
Canada
Republica Cehã
Republica Centrafricanã 
China
Ciad
Cipru
Coasta de Fildeº
Columbia

Insulele Comore (în vigoare din 3 aprilie 2005)
Congo
Republica Coreea
Republica Popularã Democratã Coreeanã
Costa Rica
Croaþia
Cuba
Danemarca
Republica Dominicanã
Ecuador
Egipt
Elveþia
Emiratele Arabe Unite
Estonia
Filipine
Finlanda
Franþa
Gabon
Gambia
Georgia
Germania
Ghana
Granada
Grecia
Guineea 
Guineea-Bissau
Guineea Ecuatorialã
India
Indonezia
Irlanda
Islanda
Israel
Italia
Japonia
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Kazakhstan
Kenya
Kîrgîzstan
Lesoto
Letonia
Liberia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburg
Fosta Republicã Iugoslavã a Macedoniei
Madagascar
Malawi
Mali
Regatul Unit al Marii Britanii
Maroc
Mauritania
Mexic
Republica Moldova
Monaco
Mongolia
Mozambic
Namibia
Noua Zeelandã
Nicaragua
Nigeria (în vigoare de la 8 mai 2005)
Niger
Norvegia
Olanda
Oman
Papua Noua Guinee
Polonia
Portugalia
România
Federaþia Rusã

Santa Lucia
Saint Vincent ºi Grenadine
San Marino
Senegal
Serbia ºi Muntenegru
Seychelles
Sierra Leone
Singapore
Republica Arabã Sirianã
Slovacia
Slovenia
Spania
Sri Lanka
Sudan
Suedia
Swaziland
Tadjikistan
Togo
Trinidad Tobago
Tunisia
Turcia
Turkmenistan
Uganda
Ukraina
Statele Unite ale Americii
Republica Unitã Tanzania
Ungaria
Uzbekistan
Vietnam
Zambia
Zimbabwe

Pentru informaþii de ultimã orã despre statele
membre ale PCT, vezi: www.wipo.int/pct.
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Publicaþii ddin sseria „„Proprietatea iintelectualã ppentru aafaceri”:

1. Crearea unei mãrci: Introducere în domeniul mãrcilor pentru întreprinderile mici ºi
mijlocii. Publicaþia OMPI nr. 900.

2. Aspectul este important: Introducere în domeniul desenelor ºi modelelor
industriale pentru întreprinderile mici ºi mijlocii. Publicaþia OMPI nr. 498.

3. Sã inventãm viitorul: Introducere în domeniul brevetelor pentru întreprinderile mici
ºi mijlocii. Publicaþia OMPI nr. 917.

4. Expresia creativã: Introducere în domeniul dreptului de autor pentru întreprinderile
mici ºi mijlocii. Publicaþia OMPI nr. 918 (în curs de apariþie).

Toate publicaþiile sunt disponibile în librãria electronicã OMPI, la adresa:
www.wipo.int/ebookshop

NNOOTTÃÃ:: Informaþiile conþinute în acest ghid nu înlocuiesc asistenþa juridicã de
specialitate. Scopul principal al ghidului se limiteazã la a furniza informaþii de bazã.

OMPI Copyright (2005)
Nici o parte a acestei publicaþii nu poate fi reprodusã sau transmisã sub nici o formã ºi
prin nici un mijloc, electronic sau mecanic, fãrã acordul scris al titularului dreptului de
autor, cu excepþiile prevãzute de lege.

OSIM Copyright (2006)
Toate drepturile asupra prezentei ediþii în limba românã aparþin în exclusivitate OSIM.
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SĂ INVENTĂM VIITORUL

ORGANIZAÞIA

MONDIALÃ A

PROPRIETÃÞII

INTELECTUALE

O introducere în domeniul
brevetelor pentru
întreprinderile mici şi mijlocii

Seria Proprietatea
Intelectualã pentru afaceri Numãrul: 3

Pentru mai multe informaþii contactaþi
Organizaþia Mondialã a
Proprietãþii Intelectuale

Adresa :
34, Chemin des Colombettes 
P.O. Box 18 CH-1211 Geneva 20 
Elveþia 

Telefon
+41 22 338 91 11

Fax
+41 22 733 54 28

e-mail
wipo.mail@wipo.int

sau la oficiul coordonator 
din New York la :

Adresa:
2, United Nations Plaza Suite 2525 New
York, N.Y. 10017 Statele Unite ale
Americii

Telefon
+1 212 963 6813

Fax
+1 212 963 4801

e-mail:
wipo@un.org

WIPO Publication No.917 RO - INVENTING THE FUTURE ISBN 92-805-1551-9
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Pentru orice alte informaþii vã puteþi adresa la: 
Oficiul de Stat pentru Invenþii ºi Mãrci 

Adresa:
Str. Ion Ghica nr. 5, sector 3, Bucureºti - 030044

Telefon: 
021 315.19.65

Fax: 
021 312.38.19 

Birou Relaþii cu Publicul telefon:
021 315.43.63 

Birou Marketing telefon: 
021 315.19.65, int. 221 

Pagina web:
http: www.osim.ro; 

e-mail:
office@osim.ro 

Vizitaþi site-ul web al OMPI la:
http://www.wipo.int

ºi comandaþi de la librãria 
electronicã a OMPI la:
http://www.wipo.int/ebookshop
sau la compartimentul 
pentru IMM-uri la:

Adresa:
34, Chemin des Colombettes 

P.O. Box 18 CH-1211 Geneva 20
Elveþia

Fax
+41 22 338 87 60

e-mail
sme@wipo.int

Pagina web:
http://www.wipo.int/sme


