Norme privind codurile standard pentru identificarea diferitelor tipuri de documente de brevet romanesti
Cod Tip document CERERE DE BREVET

A0

Cerere de inventie publicata înainte de termenul legal de 18 luni de la data depozitului national sau data
prioritatii invocatesi recunoscute, sau înainte de împlinirea aceluiaºi termen de la data deschiderii fazei
nationale sau înainte de împlinirea termenului de 6 luni de la data deschiderii fazei nationale, daca prioritatea
a fost recunoscuta.

A1 Cerere de brevet publicata în termen, împreuna cu Raportul de documentare.
A2 Cerere de brevet publicata în termen, fara Raportul de documentare.
A3 Raport de documentere a unei cerei de brevet de inventie (publicat ulterior publicarii cererii).
Cerere de brevet de inventie, cu sau fara amendamente, publicata dupa scoaterea din regim secret sau nepublic,

A4 împreuna cu -sau fara- Raportul de documentare

Cerere de brevet de inventie cu corecturi ale datelor bibliografice, partilor din text, desene sau formule chimice

A8 cuprinse în pagina de capat (bibliografica).

Cerere de brevet de inventie cu corecturi ale oricarei parti din descriere, revendicarisi desenesi consta în

1
Coduri
din
Grupa
1/ST.16

A9 retiparirea partiala sau completa a documentului.

Cod Tip document BREVET DE INVENTIE ACORDAT

B1 Brevet de inventie acordat.
Brevet de inventie acordat, amendat în urma procedurilor de contestatie sau revocate de catre Comisia de

B2 Reexaminare sau Tribunalul Bucuresti (TB).

Brevet de inventie acordat, cu corecturi ale datelor bibliografice, partilor din text, desene sau formule chimice

B8 cuprinse în pagina de capat (bibliografica) a documentului.

Brevet de inventie acordat cu corecturi ale oricarei parti din descriere, revendicarisi desenesi consta în

B9 retiparirea partiala sau completa a documentului.

Cod Tip document BREVET DE INVENTIE ELIBERAT

C3 Brevet de inventie eliberat dupa procedura de anulare partiala în baza hotararii TB.
Brevet de inventie eliberat dupa procedura de anulare ca urmare a unei actiuni în justitie referitoare la dreptul

C4 de brevet.

Brevet de inventie eliberat dupa procedura de anulare, cu corecturi ale datelor bibliografice,din text, desene

C8 sau formule chimice cuprinse în pagina de capat (bibliografica) a documentului.

Brevet de inventie eliberat dupa procedura de anulare,cu corecturi ale oricarei parti din descriere, revendicarisi

C9 desenesi consta în retiparirea partiala sau completa a documentului.

Cod Tip document TRANZITORII / TRADUCERI ALE CERERILOR/BREVETELOR EUROPENE

T Certificat de protectie tranzitorie în baza unui brevet de inventie eliberatsi aflat în vigoare în tara de origine
2
Coduri
din
Grupa
3/ST.16

T1 Traducerea revendicarilor cererii de brevet european
T2 Traducerea fascicolului brevetului de inventie european
T3 Traducerea revendicarilor modificate în urma unei opuneri, ale brevetului european
Pagina de capat retiparita ca urmare a unor corecturi referitoare la datele bibliografice,parti din text, desene sau

T8 formule chimice cuprinse în pagina de capat a unei cereri de brevet de inventie europeana publicata sau a unui
brevet de inventie european publicat.

Document deja publicat, dar retiparit, partial sau complet, ca urmare a unor corecturi a oricarei parti dintr-o

T9 cerere de brevet de inventie europeana sau dintr-un brevet european de inventie.
3
Coduri
din
Grupa
4/ST.16

Cod Tip document CERTIFICAT SUPLIMENTAR
M

Certificat suplimentar (Cod neutilizat înca;se va utiliza dupa adoptarea legii privind certificatul suplimentar
pentru produse farmaceutice sau fitosanitare)

