Nr crt
1

Inregistrat
330101

Tip Apel
PROIECT
TEHNOLOGIC
INOVATIV

Subiect
Bună ziua!
Referitor la apelul de proiecte POC Acțiune: 1.2.1,
PROIECT TEHNOLOGIC INOVATIV.
1. Vă rugăm să corelați pct. 1 al ANEXEI 2.8
DECLARAŢIE PRIVIND ÎNCADRAREA ÎN DEFINIŢIA
ORGANIZAŢIEI DE CERCETARE(pag. 93 din GS) cu
tipurile de organizații de cercetare eligibile(pag. 10 din
GS)
Comform Ghidului solicitantului, organizațiile de
cercetare pot fi:
- instituţii de învăţământ superior (inclusiv spitalele
clinice cu secții clinice universitare definite in Legea
nr. 95/2006, republicată, privind reforma în domeniul
sănătății. Secţiile clinice universitare sunt secţiile de
spital în care se desfăşoară activităţi de asistenţă
medicală, învăţământ medical, cercetare ştiinţifică
medicală şi de educaţie medicală continuă. Institutele,
centrele medicale şi spitalele de specialitate, care au
în componenţă o secţie clinică universitară sunt
spitale clinice);
- instituţii cu activitate principală cercetareadezvoltarea (cod CAEN 72.), aşa cum reiese din statut
sau din actul juridic de înfiinţare;
- instituţii cu activitate principală diseminarea la scară
largă a rezultatelor unor activități CD prin predare,
publicare sau transfer de cunoștințe.
Comform ANEXEI 2.8 DECLARAŢIE PRIVIND
ÎNCADRAREA ÎN DEFINIŢIA ORGANIZAŢIEI DE
CERCETARE, pct. 1, doar două dintre cele trei
organizații de cercetare eligibile sunt cuprinse în
anexa, :

Raspuns
Ca urmare a solicitării dumneavoastră, vă comunicăm
următoarele:
Anexa 2.8 trebuie sa fie completată la toate cele 3 puncte ale
sale.
La punctul 1, in funcție de tipul instituției se va alege
încadrarea potrivita din cele două variante.
Declarația 2.8, în situația în care oficiul de legătură cu
industria nu are personalitate juridică, se va da de către
firma/instituția din care acesta face parte si care va semna și
acordul de parteneriat și presupunând că aceasta este firma,
va bifa "Instituție cu activitate principală cercetareadezvoltarea (cod CAEN 72..), așa cum reiese din statut sau din
actul juridic de înființare".
Oficiile de legătura cu industria, conform Anexa 1 a HG nr.
406/2003 sunt definite astfel: "Oficiu de legatura cu industria
- entitate din infrastructura al carei obiect de activitate consta
in stabilirea, mentinerea si extinderea legaturilor dintre
furnizorii rezultatelor cercetarii-dezvoltarii si mediul
socioeconomic/agentii economici, in scopul facilitarii
transferului tehnologic.", având ca obiect doar activități de
sprijin pentru transfer tehnologic intre furnizorii rezultatelor
cercetării-dezvoltării (organizații de cercetare) și agenții
economici, prin urmare nu pot fi cu asimilate cu agențiile de
transfer tehnologic.
Va informăm că la momentul verificării conformității
administrative si a eligibilității, personalul Direcției Generale
Organism Intermediar care va realiza această activitate, va
verifica documentele depuse în aplicația proiectului din

1. Organizaţia pe care o reprezint este organizaţie de
cercetare*, după cum urmează:
◻ Instituţie de învăţământ superior**;
◻ Instituţie cu activitate principală cercetareadezvoltarea (cod CAEN 72..), aşa cum reiese din statut
sau din actul juridic de înfiinţare;
Așadar, deși eligibilă, o instituție cu activitate
principală diseminarea la scară largă a rezultatelor
unor activități CD prin predare, publicare sau transfer
de cunoștințe, nu se încadrează în niciuna dintre cele
2 puncte din anexa 2.8, prin urmare nu poate îndeplini
bifarea simultană a condițiilor prevăzute în anexa 2.8.
2. Având în vedere pct. 15 din documentul
Centralizator observatii primite în perioadă de
consultare publică PTI publicat pe site-ul
https://mfe.gov.ro/ordinul-nr-883-2022-pentruaprobarea-ghidului-aferent-actiunii-1-2-1-tip-deproiect-proiect-tehnologic-inovativ/, în care
răspundeți că ” În etapa de evaluare, centrele de
transfer tehnologic acreditate vor fi asimilate
agențiilor de transfer tehnologic”
Vă rugăm să ne confirmați că oficiile de legătura cu
industria acreditate în baza aceluiași act normativ ca și
centrele de transfer tehnologic, respectiv HG nr.
406/2003, vor fi asimilate agențiilor de transfer
tehnologic, în etapa de evaluare.
Vă mulțumesc!
Cu respect,

MySmis, inclusiv verificarea declarațiilor și va decide pe baza
acestora privind îndeplinirea condițiilor prevăzute de ghidul
solicitantului.
Cu stimă,
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330103

PROIECT
TEHNOLOGIC
INOVATIV

Buna ziua,
Va scriu deoarece as dori sa stiu daca institutele de
cercetare dezvoltare (INCD) pot sa propuna proiecte
independent in cazul acestui call:
https://www.poc.research.gov.ro/ro/articol/4403/ghi
dului-solicitantului-aferent-ac-iunii-1-2-1-stimulareacererii-intreprinderilor-pentru-inovare-prin-proiectede-cdi-derulate-de-intreprinderi-proiect-tehnologicinovativ-apel-2022

Conform ghid solicitant, subcapitol 1.4 - tipuri de solicitanți pentru aceasta acțiune pot solicita finanțare întreprinderile
cu obiect de activitate CD; un INCD poate participa la
competiție, dar, doar, in calitate de partener, tot conform
subcapitol 1.4; apelul este destinat si proiectelor desfășurate
in parteneriat in care lider este doar întreprinderea;

Va multumesc anticipat.
Toate cele bune.

3

310465

PTI/ SPIN
OFF START
UP

Bună ziua,
În urma anunțului de lansare a competițiilor
POC Acțiunea 1.2.1 – Stimularea cererii
întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI
derulate de întreprinderi – Tip de proiect:
Întreprinderi inovatoare de tip start-up și spin-off
POC Acțiunea 1.2.1 – Stimularea cererii
întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI
derulate de întreprinderi – Tip de proiect: Proiect
tehnologic inovativ
vă rugăm să ne răspundeți la următoarea întrebare:
2 beneficiari diferiți doresc să dezvolte două
produse/servicii inovative diferite prin implementarea
câte unui proiect în cadrul competițiilor mai susmenționate.
Beneficiarii pornesc de la rezultate ale cercetării (nu
neapărat identice) dintr-o teză de doctorat a unei
aceleiași persoane. Acea persoană ar urma să fie

Da, directorul de proiect poate fi același in ambele tipuri de
proiecte;

director de proiect pentru fiecare din cele 2 proiecte,
dar unul este de tip Întreprinderi inovatoare de tip
start-up și spin-off, celălalt este Proiect tehnologic
inovativ.
Vă rugăm să ne spuneți dacă cele două proiecte sunt
eligibile având același director de proiect. Nu am găsit
în ghidurile solicitantului vreo interdicție cu privire la
acest aspect.
Cu stimă,
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310453

PROIECT
TEHNOLOGIC
INOVATIV

Buna ziua, Referitor la proiect tip "PROIECT
TEHNOLOGIC INOVATIV"- Actiunea 1.2.1 "Stimularea
cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de
CDI derulate de întreprinderi individual sau în
parteneriat cu institutele de CD și universități, în
scopul inovării de procese și de produse în sectoarele
economice care prezintă potențial de creștere" Va rog
sa ne precizati daca este eligibil pentru depunere si
coordonare de proiect un IMM care are PUNCRUL DE
LUCRU in una din localitatile din judetul Ilfov
mentionate in ghid.
Concret, sediul juridic il are in Bucuresti, dar are punct
de lucru in Clinceni, si respecta regula de la pagina
19, litera J din Ghid ("Solicitantul deţine titlul de
proprietate sau contract de
închiriere/comodat/concesiune
pe o perioadă de cel puţin 3 ani după terminarea
proiectului pentru IMM-uri, respectiv 5 ani după
terminarea proiectului pentru întreprinderi mari,
pentru clădirea/spaţiul unde se vor desfăşura
activităţile proiectului. În contractul de inchiriere să nu
existe clauze care să afecteze activitățile proiectului").
Va multumesc anticipat. Cu deosebita stima,

Da, cu condiția îndeplinirii tuturor cerințelor din ghid
solicitant, inclusiv cerințele legate de cotele maxime de
finanțare;
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330104

PROIECT
TEHNOLOGIC
INOVATIV

Buna ziua,
Va scriu in legatura cu ghidul proiectelor de tip Proiect
tehnologic inovativ (PTI), Actiunea 1.2.1. In ghid nu am
gasit in mod explicit daca intreprinderea beneficiara
poate sa fie din Bucuresti sau nu, deoarece se
mentioneaza doar Regiuea Ilfov si restul regiunilor. De
asemenea, doresc sa va intreb daca intreprinderea nu
este din Bucuresti, institutia de cercetare partenera,
poate sa fie din Bucuresti?

Locația de implementare a proiectului trebuie sa fie în regiuni
mai puțin dezvoltate si localitățile din Ilfov menționate în
ghidul solicitantului; întreprinderea poate sa aibă sediul social
in Bucuresti, dar activitățile proiectului trebuie desfașurate în
restul regiunilor.; instituția de cercetare parteneră poate fi
din Bucuresti precum și din restul regiunilor.

Astept raspunsul dumneavoastra!
O zi frumosa!
Cu stima,
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330106

PROIECT
TEHNOLOGIC
INOVATIV

Buna Ziua,
In legatura cu ghidul Acțiunii 1.2.1 – Stimularea cererii
întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI
derulate de întreprinderi – Proiect tehnologic inovativ,
Apel 2022, va rugam sa precizati daca Certificatul de
atestare fiscală emis de Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală poate fi cu datorii sau cu
esalonare in curs.
In asteptarea unui raspuns,
Va urez o zi buna,

Certificatul de atestare fiscală emis de Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală nu se solicita la depunerea proiectului.
La depunerea proiectului se atașeaza declaraţia pe proprie
răspundere privind eligibilitatea în forma prevăzută în Anexa
2.1.1 a ghidului, cu îndeplinirea conditiilor din cap.2.1.1
pct.c-i.
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330107

PROIECT
TEHNOLOGIC
INOVATIV

Stimati Domni,
Va rog sa aveti amabilitatea de a ne comunica daca va
fi posibila si accesarea textului pe website-ul MCDI
pentru lansarea apelului pentru Actiunea 1.2.1"Stimularea cererii intreprinderilor pentru inovare prin
proiecte de CDI derulate de intreprinderi - Proiect
tehnologic inovativ Apel 2022"
Aceasta posibilitate ar avea si o accesibilitate mai
larga pentru informare preliminara a potentialilor
aplicanti interesati ,dar si mai rapida si nerestrictiva
societatilor interesate care se pot documenta
anterior accesarii numai prin aplicatia MySMIS.

Documentele apelului sunt postate la adresa
https://www.poc.research.gov.ro/ro/articol/4403/ghiduluisolicitantului-aferent-ac-iunii-1-2-1-stimularea-cereriiintreprinderilor-pentru-inovare-prin-proiecte-de-cdiderulate-de-intreprinderi-proiect-tehnologic-inovativ-apel2022.
Aplicanții cu sediul social in Bucuresti pot aplica cu condiția
implementarii proiectului intr-o regiune eligibila conform
prevederilor ghidului solicitantului.

2.Daca pot participa si aplicanti din Bucuresti sau
actiunea este deschisa numai aplicantilor din celelalte
zonele geografice din afara municipiului Bucuresti .
Cu multumiri pentru colaborare si prmptitudine,
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330105

PROIECT
TEHNOLOGIC
INOVATIV/
SPIN OFF
START UP

Stimată doamnă, stimate domn,
Am o întrebare legată de eligibilitatea proiectelor din
Acțiunea 1.2.1, Tip de proiect: Întreprinderi
inovatoare de tip start-up și spin-off, Apel 2022
folosind brevetele non-UE, în cazul meu un brevet
acordat în SUA.
Problema pe care o am: în ghidul solicitantului de la
adresa
https://www.poc.research.gov.ro/uploads/competitii/
actiunea-1-2-1/sectiunea-c/2022/ghid-121-start-up-sispin-off.pdf
la pagina 14, la punctul a2 apare textul " brevetul
obținut în străinătate trebuie să fie validat în Romania
de către OSIM dacă este obținut intr-o țară non-UE; în

Clarificare cu privire la interpretarea prevederilor ghidurilor
solicitantului aferente Acțiunii 1.2.1 – apelurile
POC/1025/1/3/Întreprinderi inovatoare de tip start-up și
spin-off – Apel 2022 și respectiv POC/1033/1/3/Proiect
Tehnologic Inovativ – Apel 2022
POC/1025/1/3/Întreprinderi inovatoare de tip Start – up și
Spin – off
În cadrul Cap. 2 Reguli pentru acordarea finanțării,
următoarele
prevederi
referitoare
la
depunerea
brevetelor/cererilor de brevete se vor interpreta astfel:
A. Condiţii de eligibilitate pentru start-up
a)Pentru cazul brevet

acest caz, suplimentar față de documentele de mai
sus, se va depune documentul de validare si traducere
a brevetului de către un traducător autorizat "
Țin să precizez că în urma discuțiilor de astăzi cu doi
experți angajați în cadrul OSIM, DIRECŢIA BREVETE DE
INVENŢIE ŞI INFORMAŢII TEHNOLOGICE mi s-a precizat
că nu există noțiunea de "validare in Romania" a
patentelor non-UE și nu se poate emite din partea
OSIM "documentul de validare" pentru brevetele nonUE.
Țin să precizez de asemenea că am transmis o
solicitare formala către OSIM în această speță pentru
brevetul de invenție acordat în SUA de către USPTO și
sper să primesc un răspuns oficial de la OSIM într-un
timp scurt.
Daca ajută, un link către brevetul meu din SUA este
următorul: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Vă rog să clarificați dacă este posibilă satisfacerea
condițiilor eliminatorii de la pagina 14 din ghid cu
acest brevet sau orice brevet obținut intr-o țară nonUE în condițiile date (OSIM pare să nu poată acorda
validarea în Romania pentru patente non-UE).

a1) daca brevetul este înregistrat pe numele firmei aplicante
(titularul brevetului este firma aplicantă)
Documente justificative:
· copie brevet, conform cu originalul; brevetul este înregistrat
pe numele firmei aplicante (titularul brevetului este firma
aplicantă) și are maxim 8 ani vechime, față de data depunerii
cererii de finanţare;
Vechimea brevetului de maxim 8 ani se calculează de la data
de depozit (data depunerii cererii de brevet).
· rezumat (semnat de solicitant) al conţinutului (1-2 pagini) la
care se referă brevetul, în care să se evidenţieze rezultatele
obţinute ce vor fi utilizate în noul proiect. Se va descrie și
modul în care se vor folosi aceste rezultate în proiect;
· dovada ca au fost plătite, în anul depunerii proiectului,
taxele de menținere în vigoare a brevetului (dovada se va
depune de solicitant
Dovada este un document emis de către OSIM din care să
reiasă că brevetul este în vigoare).

Vă mulțumesc pentru timpul acordat și pentru ajutor,
Această prevedere este aplicabilă solicitanților ai căror
brevete sunt obținute în România sau sunt brevete europene
cu efecte în România.
· Brevetul obtinut în străinătate trebuie să fie validat în
Romania de către OSIM, dacă este obținut intr-o țară non-UE;
în acest caz, suplimentar față de documentele de mai sus, se
va depune documentul de validare si traducerea brevetului
de către un traducător autorizat.

CLARIFICARE: Brevetul obținut în străinătate trebuie să fie
validat în Romania de către OSIM, dacă este un brevet
european (EPO); în acest caz,
suplimentar față de
documentele de mai sus, se va depune traducerea brevetului
european aşa cum a fost depusă/publicată de OSIM. Conform
art. 39 din Legea 64/1991, republicata (legea naționala
privind brevetele de invenție), pentru brevetul obținut in
străinătate, altul decât un brevet european ale cărui efecte au
fost recunoscute în România, se va face dovada ca a fost
depusa o primă cerere de brevet in Romania pentru invenţia
care face obiectul brevetului obţinut în străinătate. In caz
contrar, pentru brevetul obținut într-o tara non-UE, ca si
pentru brevetul european care nu a fost validat in Romania,
se va face dovada ca nu exista in Romania un brevet
echivalent pentru invenția conținută in brevetul care sta la
baza cererii de finanțare. Această dovadă poate fi obţinută de
la OSIM în baza unei solicitări de efectuare a serviciului:
echivalența în România a unui document de brevet.

a2) dacă titularul brevetului nu este firma start-up aplicantă
Documente justificative :
· copia brevetului care face obiectul contractului; brevetul are
maxim 8 ani vechime față de data depunerii cererii de
finanțare.
Vechimea brevetului de maxim 8 ani se calculează de la data
de depozit (data depunerii cererii de brevet).
· contract de cesiune sau licenţă între titularul brevetului şi
firma prin care se cedează firmei drepturile de utilizare a

brevetului, dacă titularul brevetului nu este firma start-up
aplicantă; în contract se poate prevede clauza suspensivă
prin care se precizează că, doar dacă proiectul este selectat
pentru finanţare, se cedează firmei drepturile de utilizare a
brevetului; beneficiarii vor insera o clauză suspensivă cu
următoarea formă:”Contractul de cesiune sau licență este
valid din momentul semnării și intră în vigoare la data la care
proiectul cu titlul ... și cod MySMIS... este selectat pentru
finanțare.”;
·
rezumat (semnat de solicitant) al conţinutului
(1-2 pagini) la care se referă brevetul, în care să se evidenţieze
rezultatele obţinute ce vor fi utilizate în noul proiect. Se va
descrie și modul în care se vor folosi aceste rezultate în
proiect;
dovada că au fost plătite, în anul depunerii proiectului, taxele
de menținere în vigoare a brevetului care face obiectul
contractului;
Dovada este un document emis de către OSIM din care să
reiasă că brevetul este în vigoare.
Această prevedere este aplicabilă solicitanților ai căror
brevete sunt obținute în România sau sunt brevete europene
cu efecte în România.
· Brevetul obtinut în străinătate trebuie să fie validat în
Romania de către OSIM, dacă este obținut intr-o țară non-UE;
în acest caz, suplimentar față de documentele de mai sus, se
va depune documentul de validare si traducerea brevetului
de către un traducător autorizat.
CLARIFICARE: Brevetul obținut în străinătate trebuie să fie
validat în Romania de către OSIM, dacă este un brevet
european (EPO); în acest caz,
suplimentar față de

documentele de mai sus, se va depune traducerea brevetului
european aşa cum a fost depusă/publicată de OSIM. Conform
art. 39 din Legea 64/1991, republicata (legea naționala
privind brevetele de invenție), pentru brevetul obținut in
străinătate, altul decât un brevet european ale cărui efecte au
fost recunoscute în România, se va face dovada ca a fost
depusa o primă cerere de brevet in Romania pentru invenţia
care face obiectul brevetului obţinut în străinătate. In caz
contrar, pentru brevetul obținut într-o tara non-UE, ca si
pentru brevetul european care nu a fost validat in Romania,
se va face dovada ca nu exista in Romania un brevet
echivalent pentru invenția conținută in brevetul care sta la
baza cererii de finanțare. Această dovadă poate fi obţinută de
la OSIM în baza unei solicitări de efectuare a serviciului:
echivalența în România a unui document de brevet.

b) pentru cazul „cerere de brevet” (valabil doar pentru
cererile de brevet depuse în România)

b1) dacă cererea de brevet este înregistrată pe numele firmei
aplicante (titularul cererii de brevet este firma aplicantă)
Documente justificative :
• Copie după cererea de brevet înregistrată pe numele firmei
aplicante;
Copia după cererea de brevet va cuprinde formularul cererii
de brevet, descrierea, revendicările şi, dacă este cazul,
desenele invenţiei. De asemenea, se va depune un document
emis de către OSIM din care să reiasă că cererea de brevet nu
a fost retrasă, considerată retrasă sau respinsă.

• documentul de publicare a cererii de brevet în Buletinul
Oficial de Proprietate Intelectuală (BOPI). Publicarea trebuie
să fie făcută în ultimii 8 ani calculați la data depunerii cererii
de finanțare;
• „Raportul de documentare cu opinie scrisă (RDOS) asupra
brevetabilității” emis de OSIM sau „Opinie scrisa emisă de
OSIM în urma efectuării serviciului de cercetare documentară
pe baza soluției tehnice din cererea de brevet”. Opinia din
documentele emise de OSIM trebuie să fie favorabilă;
În situaţia în care OSIM nu poate derula pentru cererea de
brevet procedura de întocmire a„Raportului de documentare
cu opinie scrisă (RDOS) asupra brevetabilității, va fi solicitat la
OSIM serviciul cercetare documentară cu opinie asupra
noutății pentru soluția tehnică conţinută în cererea de brevet
indicându-se numărul cererii de brevet, precum şi faptul că se
solicită ca data de depozit a cererii de brevet să fie data până
la care va fi cercetat stadiul tehnicii.
• rezumat (semnat de solicitant) al conținutului (1-2 pagini) la
care se referă cererea de brevet, în care să se evidențieze
rezultatele obținute ce vor fi utilizate în noul proiect. Se va
descrie și modul în care se vor folosi aceste rezultate în
proiect;
b2) dacă titularul cererii de brevet nu este firma start-up
aplicantă;
Documente justificative :
·
copia cererii de brevet
contractului;

care face obiectul

Copia după cererea de brevet va cuprinde formularul cererii
de brevet, descrierea, revendicările şi, dacă este cazul,
desenele invenţiei. De asemenea, se va depune un document
emis de către OSIM din care să reiasă că cererea de brevet nu
a fost retrasă, considerată retrasă sau respinsă.

• documentul de publicare a cererii de brevet în BOPI.
Publicarea trebuie să fie făcută în ultimii 8 ani calculați la data
depunerii cererii de finanţare.

· „Raportul de documentare cu opinie scrisă (RDOS) asupra
brevetabilității” emis de OSIM. Sau „Opinie scrisă emisă de
OSIM în urma efectuării serviciului de cercetare documentară
pe baza soluției tehnice din cererea de brevet”.Opinia din
documentele emise de OSIM trebuie să fie favorabilă;
În situaţia în care OSIM nu poate derula pentru cererea de
brevet procedura de întocmire a„Raportului de documentare
cu opinie scrisă (RDOS) asupra brevetabilității, va fi solicitat la
OSIM serviciul cercetare documentară cu opinie asupra
noutății pentru soluția tehnică conţinută în cererea de brevet
indicându-se numărul cererii de brevet, precum şi faptul că se
solicită ca data de depozit a cererii de brevet să fie data până
la care va fi cercetat stadiul tehnicii.
· contract de cesiune sau licenţă între titularul cererii de
brevet şi firmă prin care se cedează firmei drepturile de
utilizare a cererii de brevet, și brevetului după obţinerea lui,
dacă titularul cererii de brevet, nu este firma start-up
aplicantă; în contract se poate prevede clauza suspensivă
prin care se precizează că, doar, dacă proiectul cu titlul ... și

cod MySMIS... este selectat pentru finanţare, se cedează
firmei drepturile de utilizare a cererii de brevet ; Beneficiarii
vor insera o clauză suspensivă cu
următoarea
formă:”Contractul de cesiune sau licență este valid din
momentul semnării și intră în vigoare la data la care proiectul
cu titlul ... și cod MySMIS... este selectat pentru finanțare.”;
• rezumat (semnat de solicitant) al conținutului (1-2 pagini) la
care se referă cererea de brevet, în care să se evidențieze
rezultatele obținute ce vor fi utilizate în noul proiect. Se va
descrie și modul în care se vor folosi aceste rezultate în
proiect;
B. Condiţii de eligibilitate pentru spin-off
a) pentru cazul “brevet”:
a1) daca brevetul este înregistrat pe numele directorului de
proiect (titularul brevetului este directorul de proiect):
Documente justificative:
• copie brevet; brevetul este înregistrat pe numele
directorului de proiect și are maxim 8 ani vechime, față de
data depunerii cererii de finanţare în cadrul prezentei
competiții;
Vechimea brevetului de maxim 8 ani se calculează de la data
de depozit (data depunerii cererii de brevet).
• declaraţie prin care titularul brevetului se angajează ca,
dacă proiectul este selectat pentru finanţare, să încheie un
contract de cesiune sau licenţă cu firma spin-off, prin care să
cedeze firmei drepturile de utilizare a brevetului; contractul
de cesiune sau licenţă se va depune la semnarea contractului,

dacă proiectul este selectat pentru finanţare; Se poate
depune şi un contract de licenţă sau cesiune cu clauza
suspensivă. Beneficiarii vor insera o clauză suspensivă care va
avea următoarea formă:”Contractul de cesiune sau licenţă
este valid din momentul semnării contractului şi intră în
vigoare la data la care se încheie contractul de finanţare.
Contractul se va încheia cu firma spin-off înfiinţată.”;
• rezumat (semnat de solicitant) al conţinutului (1-2 pagini) la
care se referă brevetul, în care să se evidenţieze rezultatele
obţinute ce vor fi utilizate în noul proiect. Se va descrie şi
modul în care se vor folosi aceste rezultate în proiect;
• dovada că au fost plătite, în anul depunerii proiectului,
taxele de menținere în vigoare a brevetului (dovada plății se
va depune de către solicitant și va fi obținută de la deținătorul
brevetului);
Dovada este un document emis de către OSIM din care să
reiasă că brevetul este în vigoare).
Această prevedere este aplicabilă solicitanților ai căror
brevete sunt obținute în România sau sunt brevete europene
cu efecte în România.
• brevetul obtinut în străinătate trebuie să fie validat în
Romania de către OSIM, inclusiv dacă este obținut intr-o țară
non-UE; în acest caz, suplimentar față de documentele de mai
sus, se va depune documentul de validare si traducere a
brevetului de către un traducător autorizat.
CLARIFICARE: Brevetul obținut în străinătate trebuie să fie
validat în Romania de către OSIM, dacă este un brevet
european (EPO); în acest caz,
suplimentar față de
documentele de mai sus, se va depune traducerea brevetului
european aşa cum a fost depusă/publicată de OSIM. Conform

art. 39 din Legea 64/1991, republicata (legea naționala
privind brevetele de invenție), pentru brevetul obținut in
străinătate, altul decât un brevet european ale cărui efecte au
fost recunoscute în România, se va face dovada ca a fost
depusa o primă cerere de brevet in Romania pentru invenţia
care face obiectul brevetului obţinut în străinătate. In caz
contrar, pentru brevetul obținut într-o tara non-UE, ca si
pentru brevetul european care nu a fost validat in Romania,
se va face dovada ca nu exista in Romania un brevet
echivalent pentru invenția conținută in brevetul care sta la
baza cererii de finanțare. Această dovadă poate fi obţinută de
la OSIM în baza unei solicitări de efectuare a serviciului:
echivalența în România a unui document de brevet.
a2) dacă titularul brevetului nu este directorul de proiect şi
titularul este organizaţia de cercetare de drept public
(instituţie de CD sau de învăţământ superior) în care este
angajat directorul de proiect
Documente justificative :
· copie brevet; brevetul are maxim 8 ani vechime, față de
data depunerii cererii de finanţare în cadrul prezentei
competiții; titularul brevetului este organizaţia de cercetare
de drept public (instituţie de CD sau de învăţământ superior)
în care este angajat directorul de proiect;
Vechimea brevetului de maxim 8 ani se calculează de la data
de depozit (data depunerii cererii de brevet).
· rezumat (semnat de solicitant) al conţinutului (1-2 pagini) la
care se referă brevetul, în care să se evidenţieze rezultatele
obţinute ce vor fi utilizate în noul proiect. Se va descrie și
modul în care se vor folosi aceste rezultate în proiect;

· dovada ca au fost plătite, în anul depunerii proiectului,
taxele de menținere în vigoare a brevetului care face obiectul
contractului;
Dovada este un document emis de către OSIM din care să
reiasă că brevetul este în vigoare).
Această prevedere este aplicabilă solicitanților ale căror
brevete sunt obținute în România sau sunt brevete europene
cu efecte în România.
· brevetul obtinut în străinătate trebuie să fie validat în
Romania de către OSIM dacă este obținut intr-o țară non-UE;
în acest caz, suplimentar față de documentele de mai sus, se
va depune documentul de validare si traducere a brevetului
de către un traducător autorizat.
CLARIFICARE: Brevetul obținut în străinătate trebuie să fie
validat în Romania de către OSIM, dacă este un brevet
european (EPO); în acest caz,
suplimentar față de
documentele de mai sus, se va depune traducerea brevetului
european aşa cum a fost depusă/publicată de OSIM. Conform
art. 39 din Legea 64/1991, republicata (legea naționala
privind brevetele de invenție), pentru brevetul obținut in
străinătate, altul decât un brevet european ale cărui efecte au
fost recunoscute în România, se va face dovada ca a fost
depusa o primă cerere de brevet in Romania pentru invenţia
care face obiectul brevetului obţinut în străinătate. In caz
contrar, pentru brevetul obținut într-o tara non-UE, ca si
pentru brevetul european care nu a fost validat in Romania,
se va face dovada ca nu exista in Romania un brevet
echivalent pentru invenția conținută in brevetul care sta la
baza cererii de finanțare. Această dovadă poate fi obţinută de

la OSIM în baza unei solicitări de efectuare a serviciului:
echivalența în România a unui document de brevet.
· contract de cesiune sau licenţă între titularul brevetului
(instituția de cercetare de drept public în care este angajat
directorul de proiect) şi directorul de proiect prin care se
cedează directorului de proiect drepturile de utilizare a
brevetului; în contract se poate prevede clauza suspensivă
prin care se precizează că, doar dacă proiectul este selectat
pentru finanţare, se cedează drepturile de utilizare a
brevetului; se va insera o clauză suspensivă cu următoarea
formă:”Contractul de cesiune sau licență este valid din
momentul semnării și intră în vigoare la data la care proiectul
cu titlul .... și cod MySMIS........ este selectat pentru
finanțare.”; sau
· declaraţie prin care titularul brevetului se angajează ca, dacă
proiectul este selectat pentru finanţare, să încheie un
contract de cesiune sau licenţă cu firma spin-off, prin care să
cedeze firmei drepturile de utilizare a brevetului; contractul
de cesiune sau licenţă se va depune la semnarea contractului,
dacă proiectul este selectat pentru finanţare; Se poate
depune şi un contract de licenţă sau cesiune cu clauza
suspensivă. Beneficiarii vor insera o clauză suspensivă care va
avea următoarea formă:”Contractul de cesiune sau licenţă
este valid din momentul semnării contractului şi intră în
vigoare la data la care se încheie contractul de finanţare.
Contractul se va încheia cu firma spin-off înfiinţată.

b) Pentru cazul „cerere de brevet” (valabil doar pentru
cererile de brevet depuse în România)
b1) cererea de brevet , înregistrată pe numele directorului de
proiect (titularul brevetului este directorul de proiect)

Documente justificative:
· copie după cererea de brevet înregistrată pe numele
directorului de proiect (titularul brevetului este directorul de
proiect);
Copia după cererea de brevet va cuprinde formularul cererii
de brevet, descrierea, revendicările şi, dacă este cazul,
desenele invenţiei. De asemenea, se va depune un document
emis de către OSIM din care să reiasă că cererea de brevet nu
a fost retrasă, considerată retrasă sau respinsă.
· documentul de publicare a cererii de brevet în BOPI.
Publicarea trebuie să fie făcută în ultimii 8 ani calculați la data
depunerii cererii de finanţare în cadrul prezentei competiții;
În situația în care cererea de brevet nu este publicată în
Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală (BOPI),
beneficiarul va transmite o declarație prin care se angajează
că va depune documentul de publicare a cererii de brevet în
Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală (BOPI), la
momentul contractării, sub sancțiunea neîncheierii
contractului în caz contrar;
· „Raportul de documentare cu opinie scrisă (RDOS) asupra
brevetabilității”emis de OSIM sau ”Opinie scrisă emisă de
OSIM în urma efectuării serviciului de cercetare documentară
pe baza soluției tehnice din cererea de brevet”. Opinia din
documentele emise de OSIM trebuie să fie favorabilă;
În situaţia în care OSIM nu poate derula pentru cererea de
brevet procedura de întocmire a„Raportului de documentare
cu opinie scrisă (RDOS) asupra brevetabilității, va fi solicitat la
OSIM serviciul cercetare documentară cu opinie asupra
noutății pentru soluția tehnică conţinută în cererea de brevet
indicându-se numărul cererii de brevet, precum şi faptul că se

solicită ca data de depozit a cererii de brevet să fie data până
la care va fi cercetat stadiul tehnicii.
· declaraţie prin care titularul cererii de brevet se angajează
ca, dacă proiectul este selectat pentru finanţare, să încheie un
contract de cesiune sau licenţă cu firma spin-off, prin care să
cedeze firmei drepturile de utilizare a cererii de brevet şi
brevetului după obținerea lui ; contractul de cesiune sau
licenţă se va depune la semnarea contractului, dacă proiectul
este selectat pentru finanţare; Se poate depune şi un contract
de licenţă sau cesiune cu clauza suspensivă. Beneficiarii vor
insera o clauză suspensivă care va avea următoarea
formă:”Contractul de cesiune sau licenţă este valid din
momentul semnării contractului şi intră în vigoare la data la
care se încheie contractul de finanţare. Contractul se va
încheia cu firma spin-off înfiinţată.”;
· rezumat (semnat de solicitant) al conţinutului (1-2 pagini) la
care se referă cererea de brevet, în care să se evidenţieze
rezultatele obţinute ce vor fi utilizate în noul proiect. Se va
descrie şi modul în care se vor folosi aceste rezultate în
proiect.
b2) dacă titularul cererii de brevet este organizaţia de
cercetare de drept public (instituţie de CD sau de învăţământ
superior) în care este angajat directorul de proiect:
Documente justificative:
· copia cererii de brevet care face obiectul contractului;
titularul cererii de brevet este organizaţia de cercetare de
drept public (instituţie de CD sau de învăţământ superior)în
care este angajat directorul de proiect;
Copia după cererea de brevet va cuprinde formularul cererii
de brevet, descrierea, revendicările şi, dacă este cazul,

desenele invenţiei. De asemenea, se va depune un document
emis de către OSIM din care să reiasă că cererea de brevet nu
a fost retrasă, considerată retrasă sau respinsă.
· documentul de publicare a cererii de brevet în BOPI.
Publicarea trebuie să fie făcută în ultimii 8 ani calculați la data
depunerii cererii de finanţare în cadrul prezentei competiții;
· „ Raportul de documentare cu opinie scrisă (RDOS) asupra
brevetabilității”emis de OSIM sau „Opinie scrisă emisă de
OSIM în urma efectuării serviciului de cercetare documentară
pe baza soluției tehnice din cererea de brevet”.Opinia din
documentele emise de OSIM trebuie să fie favorabilă;
În situaţia în care OSIM nu poate derula pentru cererea de
brevet procedura de întocmire a„Raportului de documentare
cu opinie scrisă (RDOS) asupra brevetabilității, va fi solicitat la
OSIM serviciul cercetare documentară cu opinie asupra
noutății pentru soluția tehnică conţinută în cererea de brevet
indicându-se numărul cererii de brevet, precum şi faptul că se
solicită ca data de depozit a cererii de brevet să fie data până
la care va fi cercetat stadiul tehnicii.
· rezumat (semnat de solicitant) al conţinutului (1-2 pagini) la
care se referă cererea de brevet, în care să se evidenţieze
rezultatele obţinute ce vor fi utilizate în noul proiect. Se va
descrie și modul în care se vor folosi aceste rezultate în
proiect.
· contract de cesiune sau licenţă între titularul cererii de
brevet, organizaţia de cercetare de drept public (instituţie de
CD sau de învăţământ superior) şi directorul de proiect prin
care se cedează directorului de proiect drepturile de utilizare
a cererii de brevet, și brevetului după obţinerea lui; în
contract se poate prevede clauza suspensivă prin care se
precizează că, doar, dacă proiectul cu titlul ... și cod MySMIS...

este selectat pentru finanţare, se cedează drepturile de
utilizare a cererii de brevet şi brevetului după obținerea lui ;
Beneficiarii vor insera o clauză suspensivă cu următoarea
formă:”Contractul de cesiune sau licență este valid din
momentul semnării și intră în vigoare la data la care proiectul
cu titlul ... și cod MySMIS... este selectat pentru
finanțare.”;sau
· declaraţie prin care directorul de proiect se angajează că,
dacă proiectul este selectat pentru finanţare, să încheie un
contract de cesiune sau licenţă cu firma spin-off, prin care să
cedeze firmei drepturile de utilizare a rezultatelor de
cercetare firmei spin-off înființate; contractul de cesiune sau
licenţă se va depune la semnarea contractului, dacă proiectul
este selectat pentru finanţare; Se poate depune şi un contract
de licenţă sau cesiune cu clauza suspensivă. Beneficiarii vor
insera o clauză suspensivă care va avea următoarea
formă:”Contractul de cesiune sau licenţă este valid din
momentul semnării contractului şi intră în vigoare la data la
care se încheie contractul de finanţare. Contractul se va
încheia cu firma spin-off înfiinţată.

POC/1033/1/3/Proiect Tehnologic Inovativ
În cadrul Cap. 2 Reguli pentru acordarea finanțării,
următoarele
prevederi
referitoare
la
depunerea
brevetelor/cererilor de brevete se vor interpreta astfel:
a)pentru cazul brevet
a1) daca brevetul este înregistrat pe numele firmei aplicante
(titularul brevetului este firma aplicantă)
Documente justificative:

• copie brevet, conform cu originalul; brevetul este înregistrat
pe numele firmei aplicante (titularul brevetului este firma
aplicantă) şi are maximum 8 ani vechime, faţă de data
depunerii cererii de finanţare;
Vechimea brevetului de maxim 8 ani se calculează de la data
de depozit (data depunerii cererii de brevet).
• referat (1-4 pagini) care să cuprindă:
-rezumat al conținutului la care se referă brevetul în care să
se evidenţieze rezultatele obţinute
-descriere care să demonstreze că rezultatele obţinute au
parcurs etape de cercetare industriala ce permit în cadrul
proiectului realizarea inovării propuse.
•dovada că au fost plătite, în anul depunerii proiectului,
taxele de menţinere în vigoare a brevetului care face obiectul
contractului;
Dovada este un document emis de către OSIM din care să
reiasă că brevetul este în vigoare).
Această prevedere este aplicabilă solicitanților ai căror
brevete sunt obținute în România sau sunt brevete europene
cu efecte în România.
a2) dacă titularul brevetului nu este întreprinderea aplicantă
Documente justificative:
•copia brevetului care face obiectul cererii de finanțare;
brevetul are maximum 8 ani vechime față de data depunerii
cererii de finanțare
Vechimea brevetului de maxim 8 ani se calculează de la data
de depozit (data depunerii cererii de brevet).
•contract de cesiune sau licenţă între titularul brevetului şi
firma prin care se cedează firmei drepturile de utilizare a

brevetului, dacă titularul brevetului nu este firma aplicantă;
în contract se poate prevede clauza suspensivă prin care se
precizează că, doar dacă proiectul este selectat pentru
finanţare, se cedează firmei drepturile de utilizare a
brevetului; în această situaţie beneficiarii vor insera o clauză
suspensivă cu următoarea formă: ”Contractul de cesiune sau
licenţa este valid din momentul semnării şi intră în vigoare la
data la care proiectul cu titlul……şi codul MySMIS…….este
selectat pentru finanţare.”;
•referat (1-4 pagini) care să cuprindă:
-rezumat al conţinutului la care se referă brevetul în care să
se evidenţieze rezultatele obţinute
-descriere care să demonstreze că rezultatele obţinute au
parcurs etape de cercetare industriala ce permit în cadrul
proiectului realizarea tipului de inovare propusă.
•dovada că au fost plătite, în anul depunerii proiectului,
taxele de menţinere în vigoare a brevetului care face obiectul
contractului;
Dovada este un document emis de către OSIM din care să
reiasă că brevetul este în vigoare).
Această prevedere este aplicabilă solicitanților ai căror
brevete sunt obținute în România sau sunt brevete europene
cu efecte în România.
•Brevetele obţinute în străinătate vor trebui să fie validate în
România de către OSIM, iar pentru acestea, suplimentar faţă
de documentele de mai sus, se va depune documentul de
validare şi traducerea brevetului de către un traducător
autorizat.
CLARIFICARE: Brevetul obținut în străinătate trebuie să fie
validat în Romania de către OSIM, dacă este un brevet

european (EPO); în acest caz,
suplimentar față de
documentele de mai sus, se va depune traducerea brevetului
european aşa cum a fost depusă/publicată de OSIM. Conform
art. 39 din Legea 64/1991, republicata (legea naționala
privind brevetele de invenție), pentru brevetul obținut in
străinătate, altul decât un brevet european ale cărui efecte au
fost recunoscute în România, se va face dovada ca a fost
depusa o primă cerere de brevet in Romania pentru invenţia
care face obiectul brevetului obţinut în străinătate. In caz
contrar, pentru brevetul obținut într-o tara non-UE, ca si
pentru brevetul european care nu a fost validat in Romania,
se va face dovada ca nu exista in Romania un brevet
echivalent pentru invenția conținută in brevetul care sta la
baza cererii de finanțare. Această dovadă poate fi obţinută de
la OSIM în baza unei solicitări de efectuare a serviciului:
echivalența în România a unui document de brevet.
b)Pentru cazul ,,cerere de brevet” (valabil doar pentru
cererile de brevet depuse în România)
b1) dacă cererea de brevet este înregistrată pe numele firmei
aplicante (titularul cererii de brevet este firma aplicantă)
Documente justificative:
•Copie dupa cererea de brevet înregistrată pe numele firmei
aplicante;
Copia după cererea de brevet va cuprinde formularul cererii
de brevet, descrierea, revendicările şi, dacă este cazul,
desenele invenţiei. De asemenea, se va depune un document
emis de către OSIM din care să reiasă că cererea de brevet nu
a fost retrasă, considerată retrasă sau respinsă.

•Documentul de publicare a cererii de brevet în Buletinul
Oficial de Proprietate Intelectuală (BOPI). Publicarea trebuie
să fie făcută în ultimii 8 ani calculaţi la data depunerii cererii
de finanţare;
•"Raportul de documentare cu opinie scrisă (RDOS) asupra
brevetabilității emis de OSIM sau „Opinie scrisă emisă de
OSIM în urma efectuării serviciului de cercetare documentară
pe baza soluției tehnice din cererea de brevet’’. Opinia din
documentele emise de OSIM trebuie să fie favorabilă;
În situaţia în care OSIM nu poate derula pentru cererea de
brevet procedura de întocmire a„Raportului de documentare
cu opinie scrisă (RDOS) asupra brevetabilității, va fi solicitat la
OSIM serviciul cercetare documentară cu opinie asupra
noutății pentru soluția tehnică conţinută în cererea de brevet
indicându-se numărul cererii de brevet, precum şi faptul că se
solicită ca data de depozit a cererii de brevet să fie data până
la care va fi cercetat stadiul tehnicii.
• Referat (1-4 pagini) care să cuprindă:
-rezumat al conținutului la care se referă cererea de brevet în
care să se evidențieze rezultatele obținute
-descriere care să demonstreze că rezultatele obținute au
parcurs etape de cercetare industrialace permit in cadrul
proiectului realizarea tipului de inovare propusă.
b2) dacă titularul cererii de brevet, nu este firmă aplicantă
Documente justificative :
•copia cererii de brevet care face obiectul contractului.

Copia după cererea de brevet va cuprinde formularul cererii
de brevet, descrierea, revendicările şi, dacă este cazul,
desenele invenţiei. De asemenea, se va depune un document
emis de către OSIM din care să reiasă că cererea de brevet nu
a fost retrasă, considerată retrasă sau respinsă.
•documentul de publicare a cererii de brevet în BOPI.
Publicarea trebuie să fie făcută în ultimii 8 ani calculați la data
depunerii cererii de finanțare.

•Raportul de documentare cu opinie scrisă (RDOS) asupra
brevetabilității emis de OSIM sau ,,Opinie scrisă emisă de
OSIM în urma efectuării serviciului de cercetare documentară
pe baza soluției tehnice din cererea de brevet". Opinia din
documentele emise de OSIM trebuie să fie favorabilă;
În situaţia în care OSIM nu poate derula pentru cererea de
brevet procedura de întocmire a„Raportului de documentare
cu opinie scrisă (RDOS) asupra brevetabilității, va fi solicitat la
OSIM serviciul cercetare documentară cu opinie asupra
noutății pentru soluția tehnică conţinută în cererea de brevet
indicându-se numărul cererii de brevet, precum şi faptul că se
solicită ca data de depozit a cererii de brevet să fie data până
la care va fi cercetat stadiul tehnicii.
•contract de cesiune sau licență între titularul cererii de
brevet și firma prin care se cedează firmei drepturile de
utilizare a cererii de brevet și brevetului după obținerea lui,
dacă titularul cererii de brevet, nu este firmă aplicantă; în
contract se poate prevede clauza suspensivă prin care se
precizează că, doar dacă proiectul cu titlul……și codul MySMIS
este selectat pentru finanțare, se cedează firmei drepturile de
utilizare a cererii de brevet;

În această situaţie beneficiarii vor insera o clauză
suspensivă cu următoarea formă: ’’Contractul de cesiune sau
licență este valid din momentul semnării și intra în vigoare la
data la care proiectul cu titlul……și codul MySMIS…… este
selectat pentru finanțare.”.
•referat (1-4 pagini) care să cuprindă:
- rezumat al conținutului la care se referă cererea de brevet
în care să se evidențieze rezultatele obținute;
- descriere care să demonstreze că rezultatele obținute au
parcurs etape de cercetare industriala ce permit in cadrul
proiectului realizarea inovării propuse.

