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PREMIEREA REZULTATELOR CERCETĂRII - BREVETE
Identificator: PN-III-DCD-RU-PRECBT-2017-1
1. Scop:
Creşterea impactului şi vizibilităţii internaţionale a cercetării – dezvoltării - inovării româneşti
prin recunoaşterea şi recompensarea rezultatelor semnificative protejate prin brevete de
invenție.
2. Participanţi:
- cercetători afiliaţi unor instituţii de drept public 1din România, autori de brevete de invenție
(inventatori) naționale (OSIM2) și brevete internaționale (EPO3, USPTO4).
3. Criterii de eligibilitate:
- titularul de brevet este o instituție de cercetare de drept public din România (conform art.7
din OG 57/2002, cu modificările și completările ulterioare);
- brevetul conţine menţiunea afilierii la o instituţie din România a autorilor/inventatorilor
care solicită premierea;
- se premiază brevete acordate în anii 2016 și 2017;
- cererea de premiere se depune însoțită de copia brevetului de invenție.
4. Premiere:
- 5.000 lei pentru un brevet de invenție OSIM;
- 20.000 lei pentru un brevet de invenție EPO sau USPTO.
 Sumele prezentate intră în categoria premii și se impozitează conform legislației în
vigoare.
 Suma acordată ca premiu se împarte în mod egal autorilor români.
 Premiul se acordă o singură dată.
5. Buget:
Pentru anul 2017, bugetul maxim alocat este de 2.000.000 lei, credite de angajament.
6. Prezentarea cererilor de finanţare:
Cererile de finanţare se completeaza în platforma web – www.uefiscdi-direct.ro .
Cererile de finanţare completate se tipăresc, se semnează, se scanează în format .pdf şi se
încarcă pe platformă în secţiunea dedicată (pentru asumarea datelor declarate în platformă).
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Afiliați la data acordării brevetului
Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci
3
European Patent Office
4
United States Patent and Trademark Office
2
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Cererea de finanţare se poate depune de un singur autor, dar în cererea de finanţare trebuie
să fie trecute datele personale valide ale tuturor coautorilor din România ai brevetului
respectiv.
7. Procedura de evaluare:
Finanţarea se face pe baza unei evaluări de tip admis/respins.
Validarea acordării premiului se face de către personalul UEFISCDI prin completarea Fişei de
validare – Anexa 2.
Se declară admise pentru premiere, cererile care îndeplinesc toate criteriile de eligibilitate
impuse.
Rezultatele evaluarii cererilor de premiere se vor publica pe site-ul UEFISCDI și MCI.
8. Calendar:
Pentru premiile acordate din bugetul anului 2017 se primesc cereri de premiere în regim
continuu, până la data de 15 decembrie 2017, în limita fondurilor disponibile.
Cererile vor fi analizate şi admise / respinse în ordinea primirii lor, în termen de 10 zile
lucrătoare.
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Anexa 1 – Cererea de premiere
1. Titlul invenției
2. Încadrarea brevetului:
-

EPO / USPTO

-

OSIM

20.000 lei
5.000 lei

3. Date despre brevet: titularul de brevet, anul acordării (2016/2017), copie brevet invenţie
4. Număr autori /inventatori afiliaţi unor instituţii din România
5. Număr autori /inventatori afiliaţi unor instituţii din străinătate
6. Datele personale valide ale autorilor afiliaţi unor instituţii din România (nume, prenume,
instituţie, e-mail personal, nr. telefon personal, CNP, data naştere, Cod IBAN personal).
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Anexa 2 – Fişa validare pentru acordarea premiului
1. Nr. înregistrare:
2. Titlul Brevetului:
3. Tip premiere:
4. Tip Brevet:

OSIM
EPO/USPTO

Conform

Neconform

5. Nr. de autori afiliaţi unor instiţutii din România:
Conform

Neconform

6. Nr. de autori afiliaţi unor instituţii din
străinătate:
Conform

Neconform

7. Anul acordării:

2016
2017

Conform

Neconform

12. Brevetul nu a mai fost premiat:
Conform

Stadiul final (A/R)

Neconform

Admis

Respins

Observaţii referitoare la eligibilitate (dacă este
cazul)

Ofiter UEFISCDI

Data:

Nume, prenume:
Semnatura,
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