
REALIZĂRI MARTOR ALE EFECTULUI POLITICII DE STAT ÎN TRECUTUL ACTIVITĂŢII DE INVENŢII ÎN ROMÂNIA 

Buletinul AGIR nr. 4/2007 ● octombrie-decembrie 107 

REALIZĂRI MARTOR ALE EFECTULUI POLITICII  

DE STAT ÎN TRECUTUL ACTIVITĂŢII DE INVENŢII  

ÎN ROMÂNIA 

Ing. Alexei R. BĂDĂRĂU 
Diplomat al Facultăţii de Textile, Institutul Politehnic, Bucureşti.   

Autor al volumelor: Informare şi documentare în literatura de brevete şi invenţii; Progrese în 

organizarea informării pentru literatura de brevete, precum şi a numeroase articole privind proprietatea 

industrială, publicate în diverse reviste de specialitate. Coautor al volumelor: Din istoria protecţiei 

proprietăţii industriale în România. Monografie, vol. I – II; Din istoria protecţiei proprietăţii industriale 

în România. Compendiu; Scurtă istorie a brevetării invenţiilor în România, vol. I – II. I-a fost conferită 

Medalia de aur a Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale – Geneva.  

  
 

În perioada anterioară datei evenimentelor din  

21 decembrie 1989, statul român a posedat şi a aplicat o 

politică de stat în domeniul invenţiilor şi inovaţiilor prin 

stimularea iniţiativei creatoare,orientarea cercetării 

ştiinţifice spre problemele actuale şi de perspectivă ale 

producţiei, crearea condiţiilor pentru afirmarea talentului 

creator al inventatorilor şi inovatorilor, stimularea 

materială corespunzător eficienţei tehnice şi economice 

precum şi alte asemenea măsuri au condus la obţinerea de 

rezultate pozitive, atât în ceea ce priveşte eficacitatea 

invenţiilor şi inovaţiilor cât şi în ceea ce priveşte nivelul 

tehnic al acestora. 

Istoria a conformat, de altfel adevărul că în toate 

etapele de dezvoltare ale omenirii, invenţiile în primul 

rând au stat la baza progresului tehnic. 

Măsurile legislative adoptate şi promovate în acei ani 

în susţinerea materială şi financiară integrală a activităţilor 

de cercetare şi creaţie tehnico-ştiinţifică naţionale de către 

statul român şi în orientarea lor spre problemele 

fundamentale actuale ale economiei şi vieţii sociale, 

inclusiv implementarea largă a realizărilor acestora în 

practică au condus la creşterea accentuată a numărului de 

invenţii provenite din cercetările efectuate, atât în unităţile 

ştiinţifice şi tehnice cât şi în cele ale producţiei materiale 

din întreaga ţară. S-a demonstrat şi constatat cu caracter de 

evidenţă că în actuala perioadă când cele mai multe 

popoare ale lumii se confruntă cu starea de înapoiere 

independent de modul de producţie al ţării, numai statul 

care înţelege că trebuie să-şi consacre toate forţele 

dezvoltării ştiinţei şi creaţiei ştiinţifice proprii în folosul 

societăţii în general, numai statul care înţelege că trebuie 

să-şi dedice întreaga energie şi muncă progresului 

economiei şi bunăstării naţiunii sale, numai acel stat va 

ocupa întotdeauna un loc demn şi va beneficia de cuceririle 

ştiinţei şi civilizaţiei, îşi va asigura şi independenţa şi 

suveranitatea în sistemul ţărilor de pe glob. 

Despre drepturile statutului asupra unor brevete de 

invenţii în articolele 36 şi 37 ale Legii din anul 1906 

asupra brevetelor de invenţii este reglementată situaţia în 

care ministerul de război va avea dreptul să folosească 

invenţiile referitoare la armele de război la materiile 

explozibile sau la muniţiuni, la fortificaţiuni, la vase de 

război şi, în general, tot ce poate folosi apărării naţionale. 

Prin legea nr. 119 din 11 iunie 1948 pentru naţiona-

lizarea întreprinderilor industriale, bancare, de asigurări, 

miniere şi de transporturi , brevetele de invenţie (drepturi, 

patente) trec în proprietatea statului. Prin decretul nr. 214 

din 5 sept. 1950 pentru înfiinţarea comitetului pentru 

invenţiuni şi descoperiri al Republicii Populare România 

se arată: Comitetul este de drept reprezentantul legal al 

statului pentru invenţiile proprietatea acestuia. Iată deci că 

începând din 11 iunie 1948 brevetele de invenţie devin 

proprietatea statului român. Fac excepţii de la aceasta 

cazurile făcând parte din îndeplinirea unor obligaţii din 

Tratatul de pace de la Paris din februarie 1947. Prin 

hotărârea Consiliului de Miniştrii nr.718 din 11 mai 1955 

privind organizarea Oficiului de Stat pentru Standarde şi 

Invenţii şi aprobarea regulamentului de funcţionare a 

acestuia se arată că Oficiul de Stat pentru Standarde şi 

Invenţii are printre atribuţii: „Urmăreşte îndeplinirea 

politicii de stat şi justa aplicare a legilor, în problemele de 

standardizare invenţii şi inovaţii”. 

Aplicarea politicii de stat şi aplicarea legilor în 

domeniul invenţiilor şi inovaţiilor a cunoscut o importantă 

dezvoltarea prin programele şi planurile de cercetare 

ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi de promovare a 

progresului tehnic, prin politica instituţionalizată şi prin 

normele unitare de elaborare stabilite de Comitetul 

Naţional de Ştiinţă şi Tehnologie, care aveau ca obiectiv 

esenţial în evantaiul mobilurilor urmărite, ridicarea 

nivelului de creaţie ştiinţifică şi tehnică originale 

materializată în invenţii naţionale. La baza înfăptuirii 
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acestei misiuni naţionale cu valoare permanentă au stat cu 

deosebire: Decretul nr.884 din 8 septembrie 1967 privind 

invenţiile, inovaţiile şi raţionalizările; HCM nr.2250 din 

12 septembrie 1967, pentru aplicarea Decretului  

nr. 884/1967 privind invenţiile, inovaţiile şi raţionalizările 

şi Legea nr.62 din 30 octombrie 1974 privind invenţiile şi 

inovaţiile, adoptate de organismele de resort ale ţării. În 

acea etapă activitatea de creaţie ştiinţifică şi tehnică 

materializată în invenţii şi inovaţii a fost susţinută de Stat. 
Potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare în domenii în 

acea etapă, Statul român asigura dezvoltarea continuu a 
activităţii de creaţie ştiinţifică şi tehnică desfăşurată de 
oamenii de ştiinţă, cercetătorii specialişti, muncitori, 
tehnicieni şi alte cadre din unităţile de cercetare, 
proiectare, învăţământ şi producţie, pentru realizarea de 
invenţii şi inovaţii valoroase care să contribuie la 
dezvoltarea economiei, ştiinţei şi culturii, la progresul 
societăţii româneşti. Oamenii de ştiinţă, cercetătorii, 
proiectanţii, specialiştii şi ceilalţi oameni ai muncii din 
producţie, din învăţământ şi din unităţile economice aveau 
îndatorirea de a desfăşura o activitate permanentă pentru 
realizarea de invenţii şi inovaţii de înaltă eficienţă 
economică şi socială care să fructifice la nivel superior 
potenţialul de gândire ştiinţifică şi tehnică a poporului român. 

Institutele centrale de cercetare, academiile de ştiinţă, 
unităţile de cercetare proiectare şi de învăţământ precum şi 
celelalte organizaţii de stat, cooperatiste şi obşteşti aveau 
obligaţia de a stimula şi îndruma activitatea cadrelor 
ştiinţifice şi tehnice pentru realizarea de invenţii care să 
asigure promovarea largă a progresului tehnic şi a 
concepţiei proprii în economie şi de a lua toate măsurile 
pentru valorificarea eficientă a lor în producţie, în 
activitatea social-culturală. 

Invenţiile ca formă superioară de materializare a gândirii 
ştiinţifice şi tehnice creatoare, trebuiau să contribuie la: 

■ introducerea în economia naţională şi în activitatea 

social-culturală a noilor descoperiri ale ştiinţei şi 

tehnologiei; 

■ realizarea de noi tehnologii şi modernizarea celor 

existente, de produse cu caracteristici superioare, intro-

ducerea noului în dezvoltarea industriei, agriculturii, 

construcţiilor, a celorlalte ramuri ale economiei naţio-

nale, cât şi în domeniul protecţiei mediului înconjurător; 

■ lărgirea bazei de materii prime, reducerea 

cheltuielilor materiale de producţie a consumului de 

materii prime, materiale şi energie; 

■ ridicarea nivelului de mecanizare şi de automatizare 

a proceselor de producţie în economie, creşterea 

productivităţii muncii sociale, sporirea eficienţei 

economice a rentabilităţii şi uşurarea eforturilor 

fizice ale muncitorilor; 

■ perfecţionarea continuă a mijloacelor tehnice 

destinate satisfacerii nevoilor populaţiei şi 

îmbogăţirii vieţii materiale şi spirituale a poporului; 

■ îmbunătăţirea ocrotirii sănătăţii, a activităţii de 

servire şi a muncii social culturale de masă; 

■ creşterea capacităţii de apărare a ţării; 
■ creşterea gradului de competitivitate a produselor româ-

neşti pe pieţe internaţionale, intensificarea participării 
creaţiei ştiinţifice şi tehnice proprii la schimbul de 
valori materiale şi spirituale pe plan mondial. 

Ministerele, celelalte organe centrale şi unităţile de stat 
cooperatiste şi obşteşti aveau obligaţia să identifice 
creaţiile şi ideile tehnice originale de a asigura protecţia 
lor prin brevete şi de a lua toate măsurile necesare pentru 
cercetarea, proiectarea, experimentarea, aplicarea şi 
generalizarea invenţiilor în toate sectoarele de activitate. 

Instituţiile centrale de cercetare, academiile de ştiinţă, 

unităţile de cercetare, proiectare şi învăţământ, 

compartimentele de concepţie din centrale şi întreprinderi, 

precum şi titularii de brevete, aveau obligaţia de a urmări 

felul în care se aplicau în producţie invenţiile realizate, 

eficienţa ce se obţinea şi de a asigura perfecţionarea 

continuă a soluţiilor tehnice adoptate. 
Dreptul de a valorifica invenţiile aparţinea statului 

român care asigura condiţii pentru experimentarea, 
valorificarea, dezvoltarea şi generalizarea lor în practica 
economică şi socială a ţării. 

În ceea ce priveşte aplicarea şi generalizarea invenţiilor 
institutele centrale de cercetare, academiile de ştiinţă sau 
institutele de cercetare şi proiectare de profil aveau 
obligaţia ca în termen de 30 de zile de la depunerea cererii 
pentru acordarea brevetului de invenţii la Oficiul de Stat 
pentru Invenţii şi Mărci, să analizeze şi să se pronunţe 
asupra posibilităţilor de proiectare, realizare, 
experimentare, valorificarea în ţară şi străinătate a 
invenţiei respective şi să înainteze documentaţia necesară 
ministerului sau organului central în a cărui ramură de 
activitate putea fi aplicată. Ministerele şi celelalte organe 
centrale aveau obligaţia ca în termen de 30 de zile de la 
primirea documentaţiei să stabilească organizaţia titulară 
de brevet şi să comunice aceasta OSIM, precum şi să ia 
măsuri de introducere a invenţiei în plan. Organizaţia 
titulară de brevet avea obligaţia să experimenteze să 
întocmească proiectele de execuţie şi să aplice invenţia în 
cel mult un an de la desemnarea sa ca titular. În cazuri 
temeinic justificate, acest termen putea fi prelungit de 
institutele centrale de cercetare, a academiile de ştiinţă sau 
organele centrale titulare. 

Cercetarea, experimentarea şi aplicarea invenţiilor se 

făceau de către organizaţiile desemnate, prin includerea în 

planurile proprii sau în planul naţional unic de dezvoltare 

economico-socială pe baza unui studiu de fundamentare 

tehnico-economică, avizat de către institutele centrale de 

cercetare, academiile de ştiinţă sau institutele de cercetare 

şi proiectare de profil. 

Aplicarea şi generalizarea unei invenţii experimentate 

şi verificate în industrie sau în alte sectoare ale economiei 

naţionale cu scopul de a înlocui sau perfecţiona linii şi 

procedee tehnologice, instalaţii aparte sau alte produse se 

făceau numai pe baza unui studiu tehnico-economic cu 

avizul institutului central de cercetare, academiei de ştiinţe 
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sau organului central cu acordul Consiliului Naţional 

pentru Ştiinţă şi Tehnologie. 

Invenţiile brevetate pentru care erau titulare organizaţii 

de stat şi cooperatiste din România puteau fi folosite 

gratuit şi fără îndeplinirea vreunei formalităţi de oricare 

unitate economică şi socială româneşti cu obligaţia pentru 

aceasta din urmă de a anunţa OSIM. 

Întreprinderile şi societăţile mixte cu participare 

română puteau utiliza invenţiile naţionale pe baza unor 

contracte de licenţă încheiate cu titularii de brevete. 

Valorificarea invenţiilor româneşti în alte state se făcea 

prin întreprinderile de comerţ exterior la propunerea 

titularilor de brevet, cu avizul institutelor centrale de 

cercetare, academiilor de ştiinţe sau instituţiilor de 

cercetare şi proiectare de profil, prin export de produse, 

instalaţii şi tehnologii, schimb reciproc de licenţe şi prin 

cooperare cu respectarea prevederilor legale. 

Valorificarea invenţiilor străine în România se făcea 

prin întreprinderile de comerţ exterior, cu avizul 

institutelor centrale de cercetare, academiilor de ştiinţe, 

sau institutelor de cercetare şi proiectare de profil cu 

acordul organului central beneficiar. Tote invenţiile pentru 

care se solicita brevetarea, creată de cercetătorii români 

sau de persoane străine cu domiciliul pe teritoriul 

României, constituiau secrete de stat până la brevetarea şi 

publicarea lor în Buletinul pentru Invenţii şi Mărci sau 

până la expedierea lor în străinătate de către OSIM în 

vederea brevetării în alte state. 

După brevetare, îşi păstrau în continuare caracterul de 

secret de stat: 

a) invenţiile referitoare la apărarea ţării; 

b) invenţiile cărora, din interese superioare de stat sau 

ale economiei naţionale li se atribuia acest caracter. 

Alte răspunderi statuate, juridic privind invenţiile: 

OSIM, examina noutatea şi progresul tehnic al invenţiilor 

şi acorda brevet de invenţie urmărea şi controla activitatea 

privind experimentarea, aplicarea şi valorificarea 

invenţiilor şi răspundea de activitatea privind asigurarea 

protecţiei în România. 

– Uniunea Generală a Sindicatelor în România 

conducea mişcarea de masă a inventatorilor şi inovatorilor 

şi organiza potrivit atribuţiunilor sale controlul obştesc cu 

privire la activitatea de invenţii şi inovaţii. 

– Ministerele şi celelalte organe centrale, centralele 

industriale şi organizaţiile titulare de brevete răspundeau 

pentru înscrierea în plan a sarcinilor de cercetare, 

proiectare, experimentare, aplicare, valorificare şi 

generalizare a invenţiilor, precum şi pentru integrarea lor 

în obiectivele programelor de inovare ştiinţifică şi tehnică 

a ramurilor şi domeniilor economiei ţării. 

După schiţarea principalelor trăsături ale politicii 

statului român în domeniul invenţiilor şi inovaţiilor până 

în anul 1989 vom puncta unele realizări în domeniul 

creaţiei ştiinţifice şi tehnice originale  naţionale rezultat al 

aplicării politicii de stat în acest domeniu în perioada 

anterioară anului 1989. Astfel numai în primii cinci ani 

1966–1970 a celei de a doua etape de dezvoltare a 

României până în 1989, numărul invenţiilor înregistrate a 

atins cifra de 14.676, din care aproape 9000 au fost 

concesionate statului, faţă de 12824 invenţii în cei 16 ani 

anteriori, 1950–1965, iar numărul inovaţiilor de 387.400 

din care 167.000 au fost efectiv realizate şi aplicate în 

producţie. 

Situaţia numărului cererilor de brevete de invenţii 

înregistrate de la solicitanţii români şi a brevetelor de 

invenţii acordate de către OSIM inclusiv de creativitate la 

nivelul ţării în anii 1965–1988 este evidenţiată în datele 

tabelului 1. 

 

 

Tabelul 1. Situaţia numărului cererilor de brevete de invenţii înregistrate de la solicitanţii români  

de brevete acordate şi indicii de creativitate în anii 1965, 1970, 1980, 1985–1988 
 

Anul 
Numărul cererilor de brevete de invenţii înregistrate 

Indexul de creativitate Total brevete acordate 
Total Din care româneşti 

1965 1770 1348 71 264 

1970 3439 2123 107 1152 

1980 3297 2570 139 2265 

1985 4580 4201 183 2452 

1986 4680 4394 194 2550 

1987 5195 4821 209 2688 

1988 5880 5615 244 2878 
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O prezentare sugestivă a efectelor politicii statului 

român în domeniul invenţiilor până în anul 1989, este 

redată în prospectul expoziţiei naţionale a invenţiilor din 

Bucureşti 1984 dispus în anexa din care subliniem 

următoarele tabele: 

– evoluţia cererilor de brevete de invenţii înregistrate 

în România în perioada 1983; 

– evoluţia fondului de descrieri de invenţii în Colecţia 

naţională de brevete; 

– evoluţia invenţiilor aplicate în economia naţională în 

perioada 1965–1983; 

– evoluţia invenţiilor aplicate pentru prima dată în 

economia naţională. 

 
 

BIBLIOGRAFIE 

1.  Bădărău R. Alexei, Ciontu Petre, Mihăilescu M. Nicolae, Din 

istoria proprietăţii industriale în România. Monografie vol. I–II. 

Editura OSIM, Bucureşti 2003. 

 

 

 

2.  Gavrilă Sonea, Dimensiuni ale Ştiinţei şi tehnologiei în 

dezvoltarea României 1938–1989. Editura AGIR. Bucureşti 2003. 

3.  Expoziţia naţională a invenţiilor, Bucureşti 1984. 
 


