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1. - TRATATUL DE COOPERARE ÎN DOMENIUL BREVETELOR
Bibliografie:
Decret al Consiliului de Stat pentru ratificarea Tratatului de cooperare în
domeniul brevetelor adoptat la Conferinţa diplomatică de la Washington la 19
iunie 1970
v Un prim proiect de brevet mondial a fost elaborat în anul 1909 de către
francezul Du Bois Reymond.
v La 19 iunie 1970, s-a adoptat la Washington „Tratatul de cooperare în
domeniul brevetelor” (PCT) care a constituit al doilea pas important (după
Convenţia de la Paris) către internaţionalizarea dreptului brevetelor de
invenţie la nivel mondial.
PCT a fost adoptat cu scopul de a:
§ contribui la dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii prin uşurarea şi grăbirea accesului
tuturor la informaţiile tehnice cuprinse în documentele care descriu
invenţiile noi;
§ perfecţiona protecţia juridică a invenţiilor, de a simplifica şi a face mai
economică obţinerea protecţiei invenţiilor, în cazul în care este dorită în mai
multe ţări;
§ accelera progresul economic al ţărilor în curs de dezvoltare prin adoptarea de
măsuri de natură să:
- crească eficienţa sistemelor lor legale pentru protecţia invenţiilor;
- poată avea cu usurinţă acces la informaţiile referitoare la obţinerea de
soluţii tehnice adaptate la nevoile lor specifice;
- faciliteze accesul la tehnologia modernă în continuă creştere.
v România a aderat la Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor, adoptat la
Washington în anul 1970, prin decretul nr. 81/2 martie 1979.
Ø La aderare România, în temeiul art.64, alin.5 (rezervă privind art.59) a
declarat că nu se consideră legată de prevederile art.59 din Tratatul de
cooperare în domeniul brevetelor (art.59 stipula posibilitatea soluţionării
diferendelor între două state înaintea Curţii Internaţionale de Justiţie).
Ø OSIM a fost autorizat să îndeplinească atribuţiile de oficiu receptor.
Ø Camera de Comerţ şi Industrie, prin Rominvent, a fost autorizată să
îndeplinească atribuţiile de mandatar cu privire la cererile internaţionale de
brevetare prevăzute în tratat.
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1.1. - Prevederi ale Tratatului de Cooperare în domeniul brevetelor
v Statele contractante ale tratatului s-au constituit sub formă de uniune pentru
cooperare în domeniul depozitului, documentării şi examinării cererilor de
protecţie a invenţiilor, precum şi pentru prestarea de servicii tehnice speciale.
În sensul prezentului tratat şi al Regulamentului său de aplicare se înţelege prin:
§ cerere – o cerere de protecţie a unei invenţii:
- cerere naţională – cereri de brevet naţionale sau regionale,
- cerere internaţională – cereri de brevet depuse conform prezentului tratat;
§ brevet – brevet de invenţie, certificat de autor de invenţii, certificat de
utilitate, model de utilitate, brevet sau certificat adiţional:
- brevet naţional – brevet eliberat de o administraţie naţională,
- brevet regional – brevet eliberat de o administraţie regională;
§ dată de prioritate – data în legătură cu care se calculează termenele;
§ oficiu naţional – administraţia guvernamentală (sau intreguvernamentală
însărcinată de mai multe state cu eliberarea de brevete regionale, cu condiţia
ca cel puţin unul dintre aceste state să fie un stat contractant) a unui stat
contractant însărcinată cu eliberarea brevetelor;
§ oficiu desemnat – oficiul naţional al statului desemnat de solicitant pentru a
i se acorda protecţia invenţiei, conform cap.I, precum şi orice oficiu
împuternicit să lucreze pentru acel stat;
§ oficiu ales – oficiul naţional al statului desemnat de solicitant, conform
cap.II precum şi orice oficiu împuternicit să lucreze pentru acel stat;
§ oficiu receptor – oficiul naţional sau organizaţia intreguvernamentală unde
a fost depusă cererea internaţională şi care controlează şi examinează
cererea conform prezentului tratat;
§ stat ales – statul contractant în care solicitantul are intenţia să utilizeze
rezultatele examinării preliminare internaţionale.
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1.2. - Cererea internaţională şi documentarea internaţională
Cererile de protecţie a invenţiilor pot fi depuse în fiecare stat contractant ca cereri
internaţionale. O cerere internaţională trebuie să cuprindă:
- o cerere;
- o descriere;
- una sau mai multe revendicări;
- unul sau mai multe desene;
- rezumat (serveşte exclusiv scopului informării tehnice, conţinutul său nu
va fi luat în considerare pentru aprecierea întinderii protecţiei cerute).
v Cererea internaţională trebuie:
§ să fie redactată într-una din limbile stabilite;
§ să cuprindă condiţiile materiale stabilite;
§ să satisfacă condiţia de invenţie unitară;
§ să se fi plătit taxele stabilite;
§ să solicite ca să fie examinată conform prezentului tratat;
§ să indice:
- statele desemnate (statele în care se cere protecţia invenţiei),
- numele şi alte date privind solicitantul şi mandatarul,
- numele inventatorului,
- titlul invenţiei;
§ orice desemnare este supusă plăţii taxelor în termenul stabilit.
v Descrierea trebuie să prezinte invenţia de o manieră suficient de clară şi
completă astfel încât un om de specialitate să o poată executa.
v Revendicările trebuie:
- să fie clare şi concise,
- să fie întemeiate în întregime pe descriere,
- să definească obiectul protecţiei solicitate.
v Desenele trebuie prezentate atunci când sânt necesare pentru înţelegerea
invenţiei.
v Revendicarea priorităţii – Cererea internaţională poate include o declaraţie
de revendicare a uneia sau a mai multor priorităţi conform unor cereri
depuse anterior în una din ţările Uniunii de la Paris.
- Cererea internaţională care revendică prioritatea uneia sau a mai multor
cereri anterioare depuse în sau pentru un stat contractant poate desemna
acest stat.
v Solicitantul – Orice persoană domiciliată într-un stat contractant şi orice
cetăţean al unui asemenea stat pot depune o cerere internaţională.
- Adunarea poate aproba ca persoanelor domiciliate în orice stat parte la
Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale, care nu
este parte la PCT, precum şi cetăţenilor acestui stat să depună CI.
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v Data depozitului şi efectele cererii internaţionale – oficiul receptor acordă, ca
dată de depozit internaţional, data primirii cererii internaţionale, în cazul în
care constată, în momentul primirii, că:
§ solicitantul are dreptul (este cetăţean sau are naţionalitatea unui stat
contractant) să depună o cerere internaţională la oficiul receptor;
§ cererea internaţională este redactată în limba stabilită;
§ cererea internaţională cuprinde cel puţin următoarele elemente:
- cererea indică că a fost depusă ca cerere internaţională,
- desemnarea a cel puţin unui stat contractant,
- indică, în modul stabilit, numele solicitantului,
- are o parte care, la prima vedere, pare să constituie o descriere,
- are o parte care, la prima vedere, pare să constituie revendicări.
Dacă oficiul receptor constată că cererea nu îndeplineşte cerinţele enunţate
invită solicitantul să facă corectura necesară şi data depozitului va fi data primirii
corecturii cerute.
Orice cerere care îndeplineşte condiţiile enumerate şi căreia i-a fost acordată
data depozitului are, de la data depozitului internaţional, efectele unui depozit
naţional în fiecare stat desemnat.
Oficiul receptor verifică dacă cererea internaţională:
§ este semnată în conformitate cu regulamentul de aplicare;
§ cuprinde indicaţiile referitoare la solicitant;
§ cuprinde un titlu, un rezumat, îndeplineşte condiţiile materiale stabilite;
§ dacă cererea se referă la desene, dacă aceste desene au fost trimise;
§ dacă taxele necesare au fost achitate în termen
şi dacă constată că aceste prevederi nu au fost îndeplinite, este invitat solicitantul
să corecteze cererea.
- Dacă nu este corectată în termen cererea este considerată retrasă.
- Dacă sunt trimise şi desene, data depozitului devine data primirii desenelor.
- Dacă după acordarea datei de depozit internaţional cererii, oficiul receptor
constată că una din condiţiile enumerate anterior nu a fost îndeplinită,
cerereaeste considerată ca retrasă şi oficiul receptor declară aceasta.
Transmiterea cererii internaţionale biroului internaţional şi administraţiei
însărcinate cu documentarea internaţională – Oficiul receptor păstrează o copie a
cererii internaţionale pentru sine şi expediază cât mai urgent:
- exemplarul original al cererii internaţionale la Biroul Internaţional al OMPI
(cel mai târziu cu 5 zile înainte de expirarea celei de a 13 luni de la data
de depozit).
După primirea ex. original, Biroul Internaţional (BI) notifică primirea cererii
internaţionale (număr, dată de depozit internaţional, nume solicitant, oficiu
receptor etc.) solicitantului, oficiului receptor şi la toate oficiile desemnate:
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- o copie a cererii internaţionale la administraţia competentă însărcinată cu
documentarea internaţională,
- orice oficiu desemnat poate să ceară Biroului Internaţional o copie a cererii
internaţionale (CI), înaintea comunicării împreună cu raportul documentar;
v Documentare internaţională – Fiecare cerere internaţionale face obiectul unei
documentări internaţionale (DI).
§ Documentarea internaţională se efectuează de către o administraţie
însărcinată cu documentarea internaţională (AIDI), pe baza
revendicărilor, ţinând seama de descriere şi de desene;
§ DI are ca scop să descopere stadiul tehnicii pertinente;
§ Dacă AIDI apreciază că:
- CI priveşte un obiect faţă de care ea nu este ţinută să procedeze la
documentare, decide în consecinţă şi nu efectuează DI,
- descrierea, revendicările sau desenele nu îndeplinesc condiţiile
stabilite, parţial sau în totalitate, într-o astfel de măsură ca o
documentare să poată fi efectuată, ea declară acest lucru, şi notifică
solicitantului şi BI că nu efectuează DI decât parţial sau deloc;
§ Raportul de DI se întocmeşte în termen de trei luni de la data primirii
copiei după CI sau 9 luni de la data de prioritate (Se aplică termenul care
expiră cel mai târziu) şi se transmite imediat solicitantului şi BI;
§ După primirea raportului de DI, solicitantul are dreptul să modifice, în
cadrul descrierii de invenţie, odată revendicările din CI, depunând
modificările respective la BI cu o scurtă declaraţie explicativă, în termen
de două luni de la data primirii raportului de DI;
§ CI, împreună cu raportul de DI şi eventuale modificări, se comunică de
către BI tuturor oficiilor desemnate şi la cererea acestor oficii AIDI le
remite copii după materialele documentare citate.
v Publicarea internaţională a CI şi a raportului de DI o efectuează BI după 18
luni de la data priorităţii cererii.
§ Solicitantul poate cere publicarea CI mai înainte sau poate retrage cererea
înainte de publicare;
§ BI poate să aprecieze că CI conţine expresii sau desene contrare bunelor
moravuri sau ordinii publice, sau declaraţii care discretizează şi la
publicare poate omite paragrafele sau desenele respective;
§ Solicitantul remite fiecărui oficiu desemnat o copie a CI şi o traducere a
acestei cereri şi îi plăteşte taxa naţională cel mai târziu în 20 de luni de la
data priorităţii;
§ Nici un oficiu desemnat nu examinează o CI înaintea expirării
termenului de 25 luni de la data priorităţii, dacă nu i-o cere solicitantul.
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1.3. - Examinarea preliminară internaţională
v La cererea solicitantului CI poate constitui obiectul unei examinări preliminare
internaţionale:
§ Oricare solicitant care domiciliază într-un stat contractant legat de cap.II
„Examinarea preliminară internaţională” sau este cetăţeanul unui
asemenea stat contractant şi a cărui CI a fost depusă la oficiul receptor al
acestui stat poate prezenta o cerere de examinare preliminară
internaţională;
§ Adunarea uniunii poate să permită persoanelor autorizate să depună CI,
să prezinte cereri de examinare preliminară internaţională, chiar dacă ele
sunt domiciliate într-un stat necontractant sau nelegat de cap.II;
v Cererea de examinare preliminară internaţională trebuie făcută independent de
CI este prezentată administraţiei competente însărcinată cu examinarea
preliminară internaţională şi trebuie să indice:
§ Statul sau statele contractante alese. Ulterior se pot alege şi alte state.
§ Alegerea nu se poate referi decât la statele desemnate, conform art.4.
v Administraţia competentă însărcinată cu examinarea preliminară internaţională
este precizată de oficiul receptor sau de către adunarea uniunii, potrivit
dispoziţţilor acordului încheiat între Administraţia interesate să fie însărcinate
cu examinarea preliminară şi BI.
v Examinarea preliminară internaţională are ca obiect să formuleze o opinie
preliminară şi fără angajament asupra problemei dacă invenţia a cărei protecţie
a fost cerută:
- pare să fie nouă,
- pare să implice o activitate inventivă (nu este la data pertinentă prescrisă,
evidentă pentru un om de specialitate),
- pare să fie susceptibilă de aplicare industrială (ea poate fi produsă sau
utilizată – în sensul tehnologic- în orice gen de industrie.
v Orice stat contractant poate aplica criterii suplimentare sau diferite pentru a
decide dacă în acest stat invenţia este brevetabilă sau nu;
v Examinarea preliminară internaţională începe
după ce administraţia
competentă însărcinată cu examinarea preliminară internaţională primeşte:
- modificările revendicărilor conform art.19.1,
- o notificare din partea BI că o asemenea modificare nu se va primi,
- o cerere din partea solicitantului de a începe examinarea preliminară
internaţională,
- o notificare din partea administraţiei însărcinate cu documentarea
internaţională că se trimite sau nu se va transmite un raport de
documentare internaţională.
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v În timpul examinării preliminare internaţionale:
- solicitantul are dreptul să comunice, verbal sau în scris, cu administraţia
competentă însărcinată cu examinarea preliminară internaţională;
- solicitantul are dreptul să modifice descrierea, desenele şi
revendicările,în modul şi în termenul stabilit, înainte de întocmirea
raportului de examinare preliminară internaţională;
- solicitantul primeşte de la administraţia competentă însărcinată cu
examinarea preliminară internaţională cel puţin un aviz scris, cu excepţia
cazului când administraţia apreciază că toate condiţiile pentru formularea
concluziilor sunt îndeplinite, CI îndeplinind condiţiile PCT;
- dacă administraţia competentă însărcinată cu examinarea preliminară
internaţională apreciază că:
ü CI are un obiect cu privire la care ea nu este obligată să efectueze o
examinare preliminară internaţională;
ü descrierea, desenele şi
revendicările nu sunt clare, sau că
revendicările nu sunt bazate pe descriere, astfel că o opinie valabilă
nu poate fi formulată cu privire la noutate, la activitate inventivă sau
la aplicarea industrială a invenţiei a cărei protecţie a fost cerută;
- administraţia îi face cunoscut solicitantului această opinie motivată şi
invită solicitantul să facă corecturile posibile în termen de o lună.
v Raportul de examinare preliminară internaţională nu conţine nicio afirmaţie cu
privire la brevetabilitatea propunerii de invenţie, în lumina unei anumite
legislaţii naţionale;
- raportul afirmă în legătură cu fiecare revendicare, dacă această
revendicare pare să răspundă criteriilor de noutate, activitate inventivă şi
aplicarea industrială. Această afirmaţie trebuie să fie însoţită de
enumerarea documentelor care par să susţină concluzia afirmată şi de
toate explicaţiile care se pot impune în speţă.
v Raportul de examinare preliminară internaţională trebuie încheiat:
- în 6 luni, după termenul de 24 luni, acordat de BI pentru
prezentarea modificărilor revendicărilor,
- în 9 luni de la prezentarea cererii de examinare preliminară
internaţională dacă această cerere a venit după cea de a 19-a lună de la
data de prioritate;
- în luna 28-a de la data de prioritate, dacă cererea de examinare
preliminară internaţională a venit înainte de a 19-a lună de la data de
prioritate.
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v Raportul de examinare preliminară internaţională este transmis solicitantului şi
BI:
- Raportul de examinare preliminară internaţională este tradus de BI iar
anexele sunt traduse de către solicitant în limbile stabilite;
- Raportul de examinare preliminară internaţională, împreună cu
traducerea şi anexele sale (în limba de origină), se comunică de către BI
fiecărui oficiu ales, iar traducerea anexelor este transmisă oficiilor alese
de către solicitant.
v Solicitantul poate retrage, în tot sau în parte, CI de la statele alese, informând
despre retrageri BI iar acesta notifică statelor alese retragerea;
- dacă statele alese nu au început examinarea preliminară internaţională,
cererea de retragere a cererii de examinare preliminară internaţională se
poate face înaintea împlinirii a 30 de luni de la data de prioritate;
- dacă retragerea se referă la toate statele alese, cererea de examinare
preliminară internaţională este considerată ca retrasă.
v BI şi administraţia însărcinată cu examinarea preliminară internaţională nu pot
permite în nici un moment unei persoane sau administraţii, cu excepţia oficiilor
alese, după întocmirea raportului de examinare preliminară internaţională să
aibă acces la dosarul care face obiectul examinării preliminare internaţionale.
v BI şi administraţia însărcinată cu examinarea preliminară internaţională nu pot
da, decât la cererea şi cu autorizarea solicitantului, informaţii referitoare la
eliberarea sau refuzul eliberării raportului de examinare preliminară
internaţională sau la retragerea sau menţinerea cererii de examinare preliminară
internaţională.
v Dacă alegerea unui stat contractant a fost efectuată înainte de expirarea a 19
luni de la data priorităţii:
- solicitantul trimite fiecărui oficiu ales o copie a CI şi o traducere a
acesteia şi taxa naţională decât cel mai târziu la expirarea termenului de
30 de luni socotit de la data priorităţii;
- oficiul statului ales nu efectuează examinarea şi nu angajează nici-o
procedură referitoare la CI mai înainte de expirarea termenului de 25 de
luni de la data priorităţii.
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1.4. - Cereri internaţionale depuse la OSIM
Primirea şi prelucrarea cererilor internaţionale
v OSIM este oficiul receptor pentru CI ale solicitanţilor români, ale solicitanţilor
rezidenţi în România sau ale celor care „au întreprinderi industriale ori
comerciale, reale şi serioase în România” (Conventia de la Paris art.3);
- dacă cererea este depusă de mai multi solicitanti şi numai unul
indeplineşte cerinta de mai sus cererea este acceptată;
- OSIM, ca oficiu receptor, primeşte, verifică şi transmite la BI CI
conform cerinţelor PCT;
- CI se întocmeşte de solicitant în trei exemplare, cu respectarea cerinţelor
PCT;
- Descrierea, revendicările şi rezumatul vor fi redactate în una din limbile
română, franceză, engleză, germană sau rusă, la alegerea solicitantului.
v Solicitantul poate alege ca Autoritate de documentară internaţională unul dintre
oficiile desemnate de BI dar daca descrierea, revendicările şi rezumatul au fost
depuse într-o altă limbă decât una din cele acceptate de autoritatea selectată
trebuie să depuna în termen de o lună de la data de înregistrare a cererii, o
traducere a documentelor în limba acceptată.
v Dacă traducerea pentru autoritatea de documentară internaţională nu a fost
depusă în termenul de o lună se notifică solicitantului care are obligaţia să
depună traducerea în o lună de la notificare dar nu mai târziu de două luni de la
înregistrarea CI, cu plata taxei de depunere ulterioară a traducerii CI.
v Chiar dacă nu sunt îndeplinite condiţiile de mai sus OSIM, ca oficiu receptor,
primeşte CI în numele BI şi întreaga dfocumentaţie se va transmite la BI, cu
condiţia achitării de către solicitant, în beneficiul OSIM a unei taxe având
cuantumul taxei de transmitere.
v Solicitantul va plăti la OSIM în calitate de oficiu receptor:
a. – taxa de transmitere la BI;
b. – taxa internaţională: de bază, de desemnare şi, dacă este cazul, taxa de
confirmare a desemnărilor;
c. - taxa de documentară internaţională.
Taxele b. şi c. sunt încasate de OSIM în beneficiul BI şi în cel al autorităţii
de documentară internaţională şi sunt transmise acestora.
v Dacă informaţiile referitoare la invenţia care face obiectul CI sunt clasificate ca
secret de stat de către instituţiile în drept, OSIM, în calitate de oficiu receptor,
nu tratează cererea ca fiind CI şi, în consecinţă, nu transmite cererea la BI
şi la autoritatea de documentare internaţională şi va returna taxele
încasate.

10 / 25

v CI pentru care OSIM are calitatea de oficiu receptor sunt declarate ca fiind
considerate retrase, dacă:
- nu sunt remediate deficienţele în termenele acordate prin notificări
transmise solicitantului;
- nu a fost depusă traducerea CI şi/sau nu a fost achitată taxa de depunere
ulterioară a traducerii;
- nu au fost plătite taxele necesare;
- nu a fost depus un exemplar original al CI;
- după acordarea datei de depozit internaţional, OSIM, în calitate de oficiu
receptor, în termen de 4 luni de la data de depăozit constată că nu sunt
îndeplinite condiţiile pentru acordarea acestei dateşi solicitantul, în
termenul acordat, nu a remediat lipsurile notificate;
§ OSIM va notifica solicitantului şi BI deciziile luate în cazurile de mai sus.
§ La cererea solicitantului, OSIM, în calitate de oficiu receptor, ia act de
retragerea CI sau a desemnării unor state sau a priorităţii revendiccate, notificând
în acest sens BI şi autoritatea de documentare internaţională.
Proceduri ale CI în faza naţională
v
Prevederile de mai jos se aplică CI în care România este stat desemnat şi,
după caz, stat ales, în conformitate cu PCT;
§ O CI care a primit dată de depozit internaţional la un oficiu receptor va
avea acelaşi efect ca o cerere de brevet de invenţie depusă în România la
aceeaşi dată;
§ Dacă solicitantul doreşte să continue CI în România, în termen de 30 de
luni de la data de depozit internaţional sau, dacă o prioritate a fost revendicată, de
la data priorităţii, va deschide faza naţională în România;
- Prevederile paragrafului anterior se aplică şi în cazul în care solicitantul,
din motive justificate, deschide faza naţională în termen de 2 luni de la data
expirării termenului de 30 de luni, cu plata unei taxe într-un cuantum egal cu cel al
taxei pentru înregistrarea unei contestaţii;
§ Pentru deschiderea fazei naţionale în România, solicitantul va plăti la
OSIM taxa de deschidere a fazei naţionale şi, dacă este cazul, taxa de revendicare
a unei priorităţi şi va depune o cerere care să conţină solicitarea explicită sau
implicită a deschiderii fazei naţionale şi traducerea conformă în limba română a
descrierii, revendicărilor, desenelor şi rezumatului CI, aceasta din urmă fiind în
trei exemplare;
- solicitarea explicită de deschidere a fazei naţionale se face prin depunerea
unui formular de deschidere a fazei naţionale, publicat în Ghidul depozantului
PCT de către BI;
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v
CI pentru care s-a deschis faza naţională se înscriu în în Registrul naţional
al cererilor de brevet de invenţie depuse.
§ După deschiderea fazei naţionale CI este suopusă procedurilor prevăzute
de lege şi de Regulamentul de aplicare a legii;
§ Dacă solicitantul a achitat taxa de deschidere a fazei naţionale şi ac
justificat depunerea descrierii, revendicărilor, desenelor şi rezumatului CI
într-o limbă străină, traducerea conformă în limba română poate fi depusă
în termen de două luni de la data deschiderii fazei naţionale, cu plata taxei
legale;
§ OSIM acceptă, la cererea justificată a solicitantului, ca numai o parte a CI
să fie continuată în România, caz în care acesta va depune traducerea
numai a acelei părţi şi face o declaraţie din care să reiasă părţile CI
neincluse în traducere şi motivul renunţării la acestea;
§ Dacă solicitantul nu deschide, integral sau partial, faza naţională OSIM
hotărăşte respingerea cererii de brevet;
§ Dacă o parte a unei CI nu a fost supusă documentării internaţionale sau
examinării preliminare internaţionale, întrucât cererea părea a se referi la
două sau mai multe invenţii independente, care nu formează un singur
concept inventiv general, iar taxa suplimentară prevăzută în PCT nu afost
plătită în termen, OSIM, la cererea solicitantului, analizează situaţia, în
sensul de a stabili dacă aceasta este justificată şi o va notifica acestuia;
- în cazul în care părerea solicitantului este justificată, OSIM
consideră acea parte a CI ca fiind retrasă, în afară de cazul în care
solicitantul, în termen de două luni de la notificare, achită o taxă
suplimentară într-un cuantum egal cu cel al taxei de efctuare a unui raport
de documentare, iar cererea în totalitatea ei va continua procedurile în faza
naţională; nu a depus la BI;
§ În cazul în care OSIM consideră că pentru derularea procedurilor la care
este depusă o CI intrată în faza naţională sunt necesare copii ale
documentelor în legătură cu respectiva cerere, depuse sau emise conform
prevederilor PCT, solicită aceste copii de la BI.
v
În cazul în care România este şi stat ales, solicitantul va remite, pentru CI
intrată în faza naţională, OSIM traducerea revendicărilor amendate în urma
efectuării raportului de documentare internaţională sau a raportului de examinare
preliminară internaţională, amendamentele nu trebuie să depăşească limitele
dezvăluirii invenţiei din CI, aşa cum a fosrt ea depusă la oficiul receptor;
§ Dacă solicitantul nu a remis traducerea revendicărilor depuse iniţial şi pe
cea a revendicărilor amendate, OSIM îi notifică să depună traducerea în
termen de 90 de zile; Dacă în termenul stabilit nu se primeşte la OSIM
traducerea care lipseşte, OSIM derulează procedurile pe baza
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revendicărilor traduse depuse şi nu ia în considerare revendicările pentru
care nu a fost depusă traducerea;
§ Dacă se solicită un raport de documentare, acesta se va întocmi pe baza
descrierii, revendicărilor şi desenelor iniţiale ale CI
v
Dacă solicitantul retrage cererea de examinare preliminară internaţională
sau retrage alegerea României, atunci România rămâne stat desemnat;
v
Descrierea, revendicările şi desenele CI pentru care s-a deschis faza
naţională în România, traduse în limba română vor fi publicate imediat după
expirarea unui termen de 6 luni de la data deschiderii fazei naţionale,
- Publicarea nu poate fi făcută înainte de 20 de luni de la data de depozit
sau de la data priorităţii revendicate fără consimţământul solicitantului;
- Protecţia provizorie pentru CI curge de la data publicării acesteia.
v
Examinarea CI intrate în faza naţională va începe la expirarea termenului
prevăzut de 30 de luni pentru deschiderea fazei naţionale şi numai la cererea
expresă a solicitantului înainte de acest termen;
§ În cazul în care la OSIM există şi revendicări iniţiale şi revendicări
amendate, la cererea solicitantului, vor fi supuse procesului de examinare
revendicările iniţiale sau revendicări amendate;
- solicitantul are posibilitatea ca în faza naţională să amendeze
descrierea, revendicările şi desenele CI în termenele legale.
v CI nu are efecte în România dacă solicitantul a retras CI sau desemnarea
României, ori nu a fost deschisă faza naţională în termenul legal;
§ CI nu este considerată ca neavând efecte în România, în cazul în care
solicitantul a continuat CI la OEB care acţionează pentru OSIM.
v În cazul în care solicitantul nu a remediat deficienţele din revendicarea de
prioritate iar revendicarea priorităţii nu a fost considerată ca nefiind făcută, în
termen de 4 luni de la deschiderea fazei naţionale solicitantul poate
corecta deficienţele din revendicările de prioritate cu plata taxei aferente.
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2. - CONVENŢIA PRIVIND ELIBERAREA BREVETELOR EUROPENE
Bibliografie:
- Acordul dintre Guvernul României şi Organizaţia Europeană de Brevete
privind cooperarea in domeniul brevetelor, semnat la Bucureşti la 9
septembrie 1994) (Ordonanta nr 32/august 1996 pentru ratificarea Acordului);
- Ordonanţă nr 25/30 ianuarie 1998 privind protecţia tranzitorie a brevetelor
de invenţie;
- Lege nr.611/13 noiembrie 2002 privind aderarea României la Convenţia
privind eliberarea brevetelor europene, adoptată la Munchen la 5 octombrie
1973, precum şi la Actul de revizuire a acesteia adoptat la Munchen la 29
noiembrie 2000;
Problema care a dominat cooperarea europeană în domeniul proprietătii
industriale încă de la începutul secolului al XX-lea a fost crearea unui brevet
european unic.
Conferinţa economică interparlamentară a reprezentantilor tărilor
Antantei care s-a tinut la Paris în 1916 a luat în discutie şi problema unificării
legislaţiilor naţionale privind proprietatea industrială iar o conferinţă
convocată în 1919 de guvernul francez a elaborat textul unui proiect de acord
international potrivit căruia examenul de noutate al cererilor de brevet urma să
se facă de un oficiu central european (Nu a intrat niciodată în vigoare).
Proiecte asemănătoare au fost elaborate între anii 1920-1954 şi în Anglia,
Olanda, Germania, Italia, Tările Nordice, Ungaria, Austria, Iugoslavia etc.
În scopul unificării şi simplificării conditiilor de formă ce sunt prevăzute in
legislatiile nationale ale diferitelor tări pentru cererile de brevete înregistrate la
oficiile de inventii a fost elaborată şi adoptată, la 11 decembrie 1953,
“Convenţia privind condiţiile de formă pe care trebuie să le îndeplinească o
cerere de brevet”. Convenţia a intrat în vigoare la 1 iunie 1955 şi la ea au aderat:
Anglia, Austria, Belgia, Danemarca, Elvetia, Franta, R.F. Germania, Grecia,
Irlanda, Islanda, Italia, Luxemburg, Norvegia, Olanda, Suedia, Turcia precum şi
Republica Sud Africană, Israel şi Spania.
În cadrul Comunităţii Economice Europene (CEE) discuţiile cu privire la
unificarea sau armonizarea reglementărilor de proprietate industrială au început în
1958, iar în 1959 s-a constituit un Comitet de coordonare în problemele de
protectie a proprietătii industriale şi trei grupe de lucru cu sarcina de a studia
aspectele legate pe protecţia inventiilor, mărcilor de fabrică şi modelelor
industriale în ţările Pieţei Comune şi de a elabora propuneri de armonizare a
normelor juridice naţionale existente în domeniu.
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Grupa de lucru pentru protecţia invenţiilor a propus, în noiembrie 1962, un
proiect vizând instituirea unei convenţii privind brevetul european, bazat pe
examenul amânat de noutate şi separarea examenului prealabil de cercetările
de anteriorităţi. Proiectul a fost discutat în Consiliul de Miniştri al CEE în luna
iunie 1964 şi în martie 1965. In anul 1968 au fost publicate doua proiecte de
conventie dintre care unul pentru tările Pietei Comune (potrivit căruia brevetul
european conferă titularului său aceleaşi drepturi pe teritoriile tuturor statelor parte
la Piata Comună) şi cel de-al doilea pentru tările Consiliului Europei (potrivit
căruia brevetul european era considerat ca un brevet national). Incepând cu anul
1969, în Luxemburg a functionat permanent o conferintă pentru elaborarea unui
proiect de conventie în care să se regăsească toate aspectele legate de eliberarea
brevetelor.
Cele 9 state ale Comunităţii europene au încheiat la 27 noiembrie 1963 la
Strasbourg o convenţie având drept obiect unificarea unor elemente ale dreptului
brevetelor de invenţie. Convenţia a intrat în vigoare la 1 august 1980 şi se referă la
condiţiile de brevetabilitate şi efectele brevetului
La 5 octombrie 1973 s-a încheiat la Munchen „Convenţia privind
eliberarea brevetelor europene”, denumită pe scurt „Convenţia brevetului
european” care a intrat în vigoare la 7 octombrie 1977 şi a fost apoi revizuită
la 21 decembrie 1978. Convenţia a instituit o procedură de eliberare a
brevetelor de către un oficiu unic (Oficiul European de Brevete OEB) cu
aplicarea unor criterii unice de brevetabilitate. Brevetul astfel obţinut are
semnificaţia unui fascicul de brevete naţionale supuse, în ceea ce priveşte
efectele lor, diferitelor legislatii nationale.
În luna septembrie 1994, între Guvernul României şi Oficiul European de
Brevete s-a semnat la Bucureşti un Acord de Cooperare în Domeniul Brevetelor.
Prin Ordonanţa Guvernului României nr. 35 / 15 august 1996, acest Acord a fost
aprobat şi astfel România a devenit al 5-lea stat european (după Slovenia,
Lituania, Letonia şi Albania) care a adoptat sistemul de extensie al brevetului
european.
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2.1. - Dispoziţii generale şi instituţionale ale Convenţei brevetului european
Statele contractante dorind:
§ Să întărească cooperarea între statele Europei în ceea ce priveşte protecţia
invenţiilor;
§ Ca protecţia să fie obţinută în statele europene
- printr-o singură procedură pentru acordare de brevete
- prin stabilirea unor anumite reguli standard care reglementează brevetele
astfel obţinute
§ Să încheie o Convenţie care stabileşte o Organizaţie a Brevetului
European şi care constituie:
- un acord special în înţelesul art.19 al Convenţiei de la Paris
- un tratat de brevete regional în în înţelesul art.45 al PCT
au căzut de acord asupra următoarelor prevederi:
Dispoziţii generale
¨ Prin Convenţia brevetului european, se instituie un sistem de legi comun
statelor contractante cu privire la acordarea brevetelor de invenţie.
§ Brevetele acordate se numesc brevete europene
- în fiecare stat contractant pentru care este acordat, brevetul european are
aceleaşi efecte şi este supus aceluiaşi regim ca şi un brevet naţional
acordat în acel stat;
- acordarea unui brevet poate fi cerută pentru unul sau mai multe state
contractante
§ Prin Convenţia brevetului european s-a instituit Organizaţia Europeană
de Brevete, denumită în continuare Organizaţie, care are autonomie
administrativă şi financiară şi are următoarele organe:
- Oficiul European de Brevete (OEB)
- Consiliul de Administraţie
§ O conferinţă a miniştrilor statelor contractante responsabili în domeniul
brevetelor va avea loc cel puţin odată la 5 ani, în vederea discutării
problemelor referitoare la Organizaţie şi la sistemul brevetului european
¨ Organizaţia Europeană de Brevete are personalitate juridică are sediul la
Munchen şi la Haga
§ Prin decizie a Consiliului de Administraţie pot fi înfiinţate suboficii ale
Oficiului European de Brevete, în scop de informare, în statele contractante
sau pe lângă organizaţii interguvernamentale competente în materie de
proprietate industrială
§ Limbile oficiale ale OEB sunt engleza, franceza şi germana;
§ Orice cerere de brevet european se depune în una din limbile oficiale sau în
cazul în care a fost depusă în altă limbă, ea trebuie tradusă în una dintre
limbile oficiale,
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- limba oficială în care a fost depusă cererea de brevet european sau în care
este ea tradusă este utilizată ca limbă de procedură;
- persoanele fizice sau juridice care au domiciliul sau sediul pe teritoriul
unui stat contractant care are ca limbă oficială altă limbă decât engleza,
franceza sau germana, pot depune documentele care trebuie depuse, întrun termen stabilit în limba oficială a acelui stat iar apoi trebuie să depună
şi o traducere într-una din limbile oficiale ale OEB. În caz contrar,
documentul este considerat ca nefiind depus.
§ Cererile de brevet european se publică în limba de procedură;
§ Înscrierile în Registrul european de brevete sunt efectuate în cele trei limbi
oficiale ale OEB.
- în caz de dubii, este considerată autentică limba de procedură;
2.2. - Dreptul material al brevetelor
¨ Invenţii brevetabile – Brevetele europene se acordă pentru orice invenţie cu
condiţia ca ea să fie nouă, să implice o activitate inventivă şi să fie susceptibilă
de aplicare industrială.
§ Excepţii de la brevetabilitate - Brevetele europene nu se acordă pentru:
- invenţiile a căror exploatare comercială ar fi contrară ordinii publice sau
bunelor moravuri;
- soiurile de plante şi rasele de animale sau procedeele în esenţă biologică
pentru obţinerea plantelor sau animalelor; această dispoziţie nu se aplică în
cazul procedeelor microbiologice sau a produselor obţinute prin aceste
procedee;
- metodele pentru tratamentul corpului uman sau animal, prin chirurgie sau
terapie şi metodele de diagnosticare practicate pe corpul uman sau animal;
această prevedere nu se aplică produselor, în particular substanţelor utilizate
în oricare dintre aceste metode;
¨ Persoane îndreptăţite să solicite şi să obţină un brevet european
§ Orice persoană fizică sau juridică poate solicita un brevet european;
- un brevet european poate fi cerut şi de mai mulţi solicitanţi;
§ Dreptul asupra brevetului de invenţie aparţine inventatorului sau
succesorului său în drepturi;
- dacă inventatorul este salariat , dreptul asupra brevetului european se
stabileşte conform legilor statului în care acesta îşi desfăşoară activitatea
de bază;
- dacă două sau mai multe persoane au realizat o invenţie, independent una
de alta, dreptul asupra brevetului european aparţine aceleia a cărei cerere
de brevet are data de depozit cea mai veche, cu condiţia ca această cerere
să fi fost publicată.
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¨ Efectele brevetului european şi ale cererii de brevet european
§ Durata brevetului european este de 20 de ani socotiţi de la data de depozit a
cererii;
- paragraful de mai sus nu limitează dreptul unui stat contractant de a extinde
durata unui brevet european, conform aceloraşi condiţii valabile pentru
brevetele naţionale;
§ Drepturile conferite de brevetul european:
- Din ziua publicării în Buletinul european de brevete a menţiunii de acordare
a brevetului european, acesta conferă titularului său, în fiecare dintre statele
contractante pentru care a fost acordat aceleaşi drepturi pe care le-ar
conferi un brevet naţional acordat în acest stat;
- Dacă obiectul brevetului european este un procedeu, protecţia conferită de
brevet se extinde şi asupra produselor obţinute direct prin acest procedeu;
- Orice contrafacere a brevetului european se judecă conform dispoziţiilor
legislaţiei naţionale
§ Traducerea brevetului european
- Orice stat contractant poate solicita titularului de brevet sa-i trimită o
traducere într-o limbă oficială a statului respectiv dacă brevetul european
aşa cum a fost acordat, amendat sau limitat de către OEB nu este redactat
într-o limbă oficială a statului;
- Perioada pentru transmiterea traducerii se încheie la 3 luni de la data
publicării în Buletinul european de brevete a menţiunii privind acordarea.
- Orice stat contractant poate prevedea obligativitatea achitării totale sau
parţiale de către titularul brevetului european, într-un termen stabilit de
către respectivul stat, a costurilor publicării unei astfel de traduceri.
- Orice stat contractant poate prevedea că dacă regulile de mai sus nu sunt
respectate brevetul european să fie considerat nul în acel stat
§ Valoarea de depozit naţional a depozitului european.
- O cerere de brevet european pentru care a fost acordată o dată de depozit
are, în statele contractante desemnate, valoarea unui depozit naţional
reglementar, cu luarea în consideraţie, dacă este cazul, şi prioritatea
invocată pentru cererea de brevet european;
§ Drepturile conferite de o cerere de brevet european după publicare
- De la data publicării sale, cererea de brevet european conferă solicitantului,
în statele contractante desemnate în cerere, o protecţie provizorie;
- Protecţia conferită de publicare nu trebuie să fie mai redusă decât protecţia
conferită prin legea naţională în urma publicării obligatorii a cererilor de
brevet naţionale neexaminate.
§ Întinderea protecţiei conferite de brevetul european sau de cererea de
brevet european este determinată de conţinutul revendicărilor al căror conţinut este
interpretat în temeiul descrierii şi desenelor;
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- După acordarea brevetului european, întinderea protecţiei conferite de
cererea de brevet european publicată poate fi limitată corespunzător
amendărilor făcute prin examinare în vederea acordării brevetului.
2.3.- Cererea de brevet european
¨ O cerere de brevet european poate fi depusă la:
- OEB
- oficiile naţionale de proprietate industrială ale statelor contractante dacă
cererile de brevet au ca obiect o invenţie care se încadrează la strict secret
sau dacă legislaţia naţională prevede obligativitatea ca cererile de brevet să
fie depuse mai întâi la autoritatea naţională;
¨ Transmiterea cererilor de brevet european
§ Oficiile naţionale de proprietate industrială ale statelor contractante au
obligaţia să transmită OEB, cu excepţia cererilor de brevet care se
încadrează la strict secret, orice cerere de brevet european depusă la acestea;
§ Orice cerere care nu este transmisă OEB, în termenul prevăzut, va fi
considerată ca retrasă.
¨ Cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească cererea de brevet european
§ O cerere de brevet european trebuie să conţină:
- o cerere de acordare a unui brevet european;
- o descriere a invenţiei;
- una sau mai multe revendicări;
- desenele la care se fac referiri în descriere şi revendicări;
- un rezumat
§ O cerere de brevet european este supusă taxelor:
- de înregistrare;
- de cercetare documentară;
- de examinare
Dacă taxa de cercetare documentară şi de examinare nu este plătită în
termenul stabilit, cererea este considerată retrasă.
§ Desemnarea statelor contractante:
- Toate statele contractante părţi la prezenta Convenţie la data înregistrării
unei cereri de brevet european vor fi considerate ca fiind desemnate în
cererea de brevet european;
- Desemnarea unui stat contractant poate fi supusă plăţii unei taxe de
desemnare;
- Desemnarea unui stat contractant poate fi retrasă în orice moment până la
acordarea brevetului european;
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¨ Drept de prioritate
§ Orice persoană care a depus o cerere de brevet, model de utilitate sau
certificat de utilitate
- în orice stat parte la Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii
industriale;
- pentru orice membru al Organizaţiei Mondiale a Comerţului
- beneficiază , în scopul înregistrării unei cereri de brevet european pentru
aceeaşi invenţie, de un drept de prioritate pe un termen de 12 luni de la
data înregistrării primei cereri;
§ Dreptul de prioritate va fi dat de orice depozit care are valoarea unui depozit
naţional reglementar, conform legislaţiei naţionale a statului în care a fost
constituit sau conform acordurilor bilaterale ori multilaterale, inclusiv
prezentei Convenţii;
§ Prin depozit naţional reglementar se înţelege orice depozit care este suficient
pentru stabilirea datei la care a fost depusă cererea, indiferent de evoluţia
ulterioară a cererii;
§ Revendicarea priorităţii :
- Solicitantul care vrea să beneficieze de prioritatea unei cereri anterioare
trebuie să depună o declaraţie de prioritate şi orice alt document solicitat,
în conformitate cu Regulamentul de aplicare a prezentei Convenţii;
- În cazul unei cereri de brevet european se pot revendica priorităţi
multiple chiar dacă ele provin din state diferite. Termenele care curg de
la data priorităţii se calculează de la data de prioritate cea mai veche;
- În cazul unei cereri de brevet european cu priorităţi multiple, dreptul de
prioritate acoperă numai acele elemente ale cererii de brevet european
care sunt cuprinse în cererea sau în cererile a căror prioritate a fost
revendicată.
- Dacă anumite elemente ale invenţiei pentru care se revendică prioritatea
nu sunt cuprinse în revendicările formulate în cererea anterioară,
prioritatea poate fi totuşi acordată cu condiţia ca ansamblul format de
documentele cereri de brevet anterioare să dezvăluie clar aceste
elemente.
2.4. - Procedura până la acordare
v
Examinarea depozitului şi examinarea cerinţelor de formă
§ OEB examinează dacă cererea îndeplineşte condiţiile pentru acordarea unei
date de depozit
- dacă nu se poate acorda data de depozit, cererea nu va fi tratată ca fiind o
cerere de brevet european;
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- dacă unei cereri de brevet european i se poate acorda data de depozit,
OEB examinează limba în care a fost depusă cererea, precum şi dacă
sunt îndeplinite orice alte cerinţe stabilite de Regulament;
- dacă OEB, în urma examinării, constată că sunt deficienţe care pot fi
corectate, se va oferi posibilitatea solicitantului de a corecta;
- dacă solicitantul nu efectuează corecturile cererea de brevet european
este respinsă; dacă deficienţa constatată se referă la dreptul de prioritate,
acest drept va fi pierdut pentru cererea respectivă dar cerererea nu se
respinge;
v
Întocmirea raportului european de cercetare documentară:
§ OEB întocmeşte şi publică un raport european de cercetare documentară cu
privire la cererea de brevet european, pe baza revendicărilor şi în legătură
cu descrierea şi eventualele desene existente;
v
Publicarea cererii de brevet european
§ OEB publică cererea de brevet european cât mai repede posibil:
- după expirarea unei perioade de 18 luni de la data depozitului sau, dacă a
fost revendicată o prioritate, de la data priorităţii,
- la cererea solicitantului, înaintea expirării acestei perioade;
§ Dacă hotărârea de acordare a brevetului devine efectivă înaintea datei de
expirare a perioadei la care face referire paragraful anterior, cererea de brevet
european este publicată simultan cu publicarea fasciculei de brevet european;
v
Examinarea cererii de brevet european
§ OEB examinează, la cerere, dacă cererea de brevet european şi invenţia la
care se referă aceasta îndeplinesc cerinţele prezentei Convenţii;
- Cererea de examinare nu va fi considerată înregistrată decât după plata
taxelor de examinare;
§ Dacă în termenul prevăzut, nu a fost făcută nici o cerere de examinare,
cererea de brevet european este considerată retrasă;
§ Dacă în cursul examinării se constată că cererea sau invenţia nu îndeplineşte
cerinţele prevăzute de prezenta Convenţie, divizia de examinare notifica
solicitantului si daca acesta nu raspunde, in termenul prevazut, cererea va fi
considerata retrasa;
v
Acordarea sau respingerea
§ Dacă în cursul examinării se constată că cererea sau invenţia îndeplineşte
cerinţele prevăzute de prezenta Convenţie, divizia de examinare va decide
acordarea brevetului european;
§ Hotarârea de acordare a brevetului european va avea efect de la data
publicării ei în Buletinul european de brevete.
v
Publicarea fasciculei de brevet european
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§ OEB publică fascicula de brevet european cât mai curând posibil după ce
menţiunea acordării brevetului european a fost publicată în Buletinul
european de brevete.
2.5 .- Incidenţa asupra dreptului naţional
v România a aderat la Convenţia brevetului european, astfel cum a fost
amendată prin Actul de revizuire a art. 63 din Convenţia din 17 decembrie
1991 şi prin deciziile Consiliului de administraţie al Organizaţiei Europene a
Brevetelor din 21 decembrie 1978, 13 decembrie 1994, 20 octombrie 1995, 5
decembrie 1996 şi 10 decembrie 1998, precum şi la Actul de revizuire a
acesteia, adoptat la Munchen la 29 noiembrie 2000.
(1) Brevetele europene şi cererile de brevet european care desemnează
România sunt guvernate de Legea nr.611/13 noiembrie 2002 privind aderarea
României la Convenţia privind eliberarea brevetelor europene şi de Legea nr.
64/1991 privind brevetele de invenţie, cu modificările şi completările ulterioare,
dacă nu se stipulează altfel în Convenţie.
(2) În cazul conflictului între prevederile Convenţiei şi cele ale prezentei
legi sau ale Legii nr. 64/1991, cu modificările şi completările ulterioare,
prevederile Convenţiei prevalează.
§ Cererile de brevet european, cu excepţia cererilor divizionare, pot fi depuse
la OSIM în orice limbă admisibilă, conform art. 14 paragrafele (1) şi (2)
din Convenţie.
(2) Orice cerere de brevet european cu privire la o
invenţie, care se încadrează în prevederile art. 44 alin. 2 din Legea nr.
64/1991, cu modificările şi completările ulterioare, se depune la oficiu.
§ O cerere de brevet european care desemnează România, căreia i s-a acordat
o dată de depozit, este echivalentă cu o cerere având depozit naţional
reglementar, beneficiind, dacă este cazul, de prioritatea revendicată pentru
cererea de brevet european, oricare ar fi rezultatul acesteia. (2) O cerere de
brevet european publicată, care desemnează România, conferă protecţia
prevăzută de art. 34 din Legea nr. 64/1991, cu modificările şi completările
ulterioare, de la data la care o traducere în limba română a revendicărilor
acelei cereri a fost publicată de oficiu.
§ Un brevet european care desemnează România, sub rezerva alin. (2)-(5),
conferă de la data publicării menţiunii eliberării sale de către Oficiul
European de Brevete aceleaşi drepturi ca şi un brevet acordat de oficiu.
§ În termen de 3 luni de la data la care a fost publicată în Buletinul european
de brevete menţiunea eliberării brevetului european titularul brevetului va
transmite la oficiu o traducere în limba română a fasciculului acestuia şi va
plăti taxa de publicare, conform legii.
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§ În cazul în care, ca rezultat al unei proceduri de opoziţie în faţa Oficiului
European de Brevete, brevetul european este menţinut aşa cum a fost
modificat, se aplică prevederile alin. (2).
§ Dacă traducerea descrierii brevetului european în limba română nu este
depusă în termenul prevăzut la alin. (2) sau, după caz, la alin. (3), titularul
brevetului european poate să o depună la oficiu într-un termen de încă 3
luni, cu condiţia plăţii unei taxe suplimentare.
§ În cazul în care nu sunt îndeplinite cerinţele prevăzute la alin. (2)-(4),
brevetul european este considerat nul ab initio.
§ Prevederile Legii nr. 64/1991, cu modificările şi completările ulterioare,
referitoare la repunerea în situaţia anterioară se aplică mutatis mutandis.
v
(1) În cazul în care o traducere conformă cu art. 5 şi 6 conferă o
protecţie mai restrânsă decât cea conferită de cererea de brevet european sau de
brevetul european în limba de procedură, respectiva traducere este considerată
text autentic, cu excepţia procedurii de anulare.
(2) Solicitantul sau titularul brevetului european poate depune oricând o
traducere corectată. Traducerea corectată produce efecte numai după ce a fost
făcută publică de către oficiu.
(3) Orice persoană care, cu bună-credinţă, foloseşte invenţia sau a făcut
pregătiri efective şi serioase pentru folosirea invenţiei, fără ca această folosire să
constituie o încălcare a cererii sau a brevetului în traducerea iniţială, poate, după
ce traducerea corectată produce efecte, să continue folosirea invenţiei în
întreprinderea sa sau pentru necesităţile acesteia, fără plată.
v
(1)Taxele anuale pentru brevetele europene sunt plătite la oficiu pentru
fiecare an care urmează anului în care s-a publicat menţiunea eliberării brevetului
european de Oficiul European de Brevete.
(2) Taxele de menţinere în vigoare vor fi plătite la oficiu înainte de data
aniversară a depozitului cererii.
(3) După expirarea termenului de 3 luni taxa poate fi plătită până la
împlinirea termenului de 6 luni de la data aniversară a depozitului cererii, cu o
majorare de 50%.
(4) Oficiul va vira în contul Oficiului Euoropean de Brevete cota-parte din
taxele anuale de menţinere în vigoare încasate, în procentul stabilit conform art. 39
din Convenţia brevetului european.
v
(1) O cerere de brevet european care desemnează România poate fi
transformată, la cererea solicitantului, într-o cerere de brevet naţional, în
cazurile în care cererea de brevet european este considerată retrasă în temeiul art.
77 paragraful (5) din Convenţie sau din cauza faptului că traducerea cererii,
conform art. 14 paragraful (2) din Convenţie nu a fost depusă în termen, în temeiul
art. 90 paragraful (3) din Convenţie.
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(2) Dacă cererea de transformare a fost transmisă oficiului, conform art. 136
paragraful (1) din Convenţie, oficiul va invita solicitantul să depună, într-o
perioadă de două luni de la data înregistrării la oficiu a cererii de transformare,
traducerea în limba română a cererii de brevet european şi, acolo unde este cazul,
a textului, astfel cum a fost modificat în urma procedurilor în faţa Oficiului
European de Brevete, şi să plătească taxele de proceduri, conform legii.
(3) Dacă cererea de transformare, însoţită de o copie a cererii de brevet
european considerate retrasă, conform art. 77 paragraful (5) din Convenţie, nu a
fost transmisă la oficiu în conformitate cu art. 136 paragraful (2) din Convenţie
sau, dacă o astfel de cerere de brevet european a fost depusă la oficiu, prevederile
alin. (2) se aplică mutatis mutandis.
(4) Transmiterea de drepturi înscrisă în Registrul European de Brevete
produce efecte în România numai după publicarea traducerii fasciculului de brevet
european şi în condiţiile prevăzute de normele de aplicare a prezentei legi.
v
În cazul în care un brevet european care desemnează România şi un brevet
naţional care are aceeaşi dată de depozit sau aceeaşi dată de prioritate au fost
acordate aceleiaşi persoane sau succesorului în drepturi, brevetul naţional nu
produce efecte în măsura în care el acoperă aceeaşi invenţie ca şi brevetul
european, de la data la care termenul pentru depunerea unei opoziţii la brevetul
european a expirat, fără să se fi depus o opoziţie, sau de la data la care procedura
de opoziţie s-a finalizat printr-o hotărâre definitivă de menţinere a brevetului
european.
2.6. - Cererile internaţionale in sensul tratatului de cooperare în domeniul
brevetelor (PCT) – cereri EURO_PCT
v
Cererile internaţionale (CI) înregistrate conform PCT pot constitui
obiectul procedurilor în faţa OEB:
- În asemenea proceduri se aplică prevederile PCT completate cu
prevederile prezentei Convenţii;
- În caz de divergenţă, prevederile PCT prevalează;
v
OEB acţionează ca oficiu receptor în sensul PCT, ca autoritate însărcinată
cu cercetarea documentară internaţională şi autoritate însărcinată cu examinarea
preliminară internaţuională în sensul PCT pentru solicitanţii care sunt rezidenţi
saui cetăţeni ai unui stat parte la prezenta Convenţie;
v
OEB este :
§ Oficiu desemnat pentru orice stat parte la Convenţia brevetului european
pentru care PCT este în vigoare, care este desemnat în CI şi pentru care
solicitantul doreşte să obţină brevet european;
§ Oficiu ales – dacă solicitantul a ales un stat desemnat ca urmare a
prevederilor alineatului anterior;
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§ O CI pentru care OEB este oficiu desemnat sau ales şi căreia i-a fost
atribuită o dată internaţională de depozit va fi echivalentă unei cereri
europene obişnuite (cerere Euro-PCT);
§ Publicarea internaţională a cererii Euro-PCT în una din limbile oficiale ale
OEB va înlocui publicarea cererii de brevet european şi va fi menţionată în
Buletinul european de brevete;
- dacă cererea Euro-PCT este publicată în altă limbă, la OEB se
înregistrează o traducere în una din limbile ofiiciale ale acestuia,
traducere care se publică. Protecţia provizorie devine efectivă de la data
acestei publicări;
§ Cererea Euro-PCT va fi tratată ca o cerere de brevet european şi va fi
considerată ca făcând parte din sztadiul tehnicii;
§ Raportul de cercetare documentară internaţională întocmit pentru cerererea
Euro-PCT sau declaraţia care îl înlocuieşte, precum şi publicarea
internaţională a acestora vor înlocui Raportul de cercetare documentară
europeană, precum şi menţiunea publicării sale în Buletinul european de
brevete
v
ADERARE: Convenţia brevetului european a fost deschisă pentru semnare
până la 5 aprilie 1974 şi apoi a fost deschisă aderării:
§ Statelor contractante care au participat la „Conferinţa interguvernamentală
pentru instituirea unui sistem european de acordare a brevetelor” sau care au
fost informate despre această Conferinţă şi cărora li s-a oferit dreptul de a
lua parte la aceasta;
§ Oricărui stat european, la invitaţia Consiliului de Administraţie
§ Instrumentele de aderare se depun la guvernul Republicii Germania;
§ Orice ratificare sau aderare ulterioară intrării în vigoare a Convenţiei
brevetului european are efect din prima zi a celei de a treiia luni de la
depunerea instrum,entului de ratificare sau de aderare;
§ Orice stat care aderă la Convenţie plăteşte Organizaţiei o cotizaţie iniţială
nerambursabilă de 5% din suma calculată prin aplicarea procentajului
obţinut pentru statul în cauză la data de la care ratificarea sau aderarea are
efect, conform schemei de repartiţie a contribuţiilor financiare speciale
datorate de alte state contractante
v
DIFERENDE - Orice diferend între statele contractante referitor la
interpretarea sau aplicarea Convenţiei, care nu a fost rezolvat pe cale de negociere,
se supune, la cererea unuia dintre statele interesate, Consiliului de Administraţie
care se străduieşte să stabilească un acord între statele respective;
v
DENUNŢAREA – Orice stat poate denunţa oricând prezenta Convenţie;
§ Denunţarea se notifică guvernului Republicii Germania şi ea are efect la un
an de la data primirii acestei notificări.
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