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REZUMAT 

In activitatea de cercetare, etapa de documentare este importantă în identificarea celor mai bune soluţii pentru problema pe care 

colectivul de cercetare şi-a propus să  o rezolve. Una dintre sursele de documentare  cu valoare specială o reprezintă Brevetul  de 

invenţie. Având în vedere evoluţia bazelor de date din domeniul brevetelor de invenţie se vor prezenta principiile documentării din 

baze de date pentru invenţii şi experienţa Filialei AGIR Dolj în acest domeniu. 

 

ABSTRACT 

In the research activity the documentation stage is important to identify the best solutions for the problem, which the research team 

is to be solved. One of the documentation sources, having a special value, is the Invention brevet. Taking into account the evolution 

of the data bases in this range, the documentation principles included in the invention data base and the experience of AGIR –Dolj 

subsidiary are to be presented 
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1. DEFINIREA PROCESULUI INOVATIV 

Inovarea este definită aproape unitar de literatura de 
specialitate [2] ca fiind un concept, o metdă  privind  con-
ceperea  şi  realizarea unui  produs,  proces  sau structuri 
funcţionale noi în scopul aplicării industriale. 

Inovarea  este un act de aplicare a noutăţilor în acti-

vităţile economice: 
− introducerea în fabricaţie a unui nou procedeu teh-

nologic; 
− introducerea în fabricaţie a unui nou produs; 
− noua organizare a întreprinderii şi a producţiei; 
− cucerirea unei noi surse de materii prime; 
− cucerirea unui nou debuşeu economic (piaţă de 

desfacere pentru produse). 
Tinând seama de experienţa acumulată în ultimii ani, 

am definit inovarea ca  o interfaţă  (fig. 1)  între cercetare 

şi agentul economic bazată pe transfer tehnologic şi 
protecţia proprietăţii industriale [1]. 

Transferul tehnologic este privit  fie ca subproces al 

inovării fie ca etapă ce urmează acesteia pentru adaptarea 

rezultatului cercetării la condiţiile tehnologice ale produ-

cătorului şi la cerinţele pieţii. Transferul tehnologic poate 

fi  realizat ca: 

– transfer între două activităţi de cercetare- de la 

cercetarea fundamentală la cercetarea aplicativă; 

– transfer între cercetarea aplicativă şi aplicarea indus-

trială; 

– transfer de la activităţile creativ-inovative, des-

făşurate de persoane fzice (doctoranzi, inventatori, 

creatori) la activitatea aplicativă (cu menţiunea că 

uneori este necesară şi o etapă intermediară de  adaptare 

tehnologică). 
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Fig. 1. Explicativă privind procesul de inovare.. 

 

 
 

Fig. 2. Organizarea paginii de căutare în baza de date OSIM. 

 

2. BREVETUL  DE INVENŢIE-  SURSĂ  

DE INFORMAŢII. CONSIDERAŢII 

GENERALE. 

În funcţie de sursa de informare utilizată, căutarea are 

anumite particularităţi dar căutarea într-o Bibliotecă sau 

într-o Bază de date se face aproape după aceleaşi principii, 

după acelaşi algoritm. 

–  definirea şi redefinirea temei de cercetare astfel încât 

aceasta să exprime clar obiectivele urmărite; 

– formularea unui obiectiv general (fundamental) al 

cercetării; 

− formularea obiectivelor specifice; 

− formularea obiectivelor indirecte, care rezultă implicit 

prin atingerea obiectivului fundamental şi a celor specifice; 

– elaborarea tematicii, a cuprinsului, a activităţilor ce 

urmează a fi abordate pe parcursul derulării cercetării; 

– identificarea cuvintelor cheie  din temă, obiective, te-

matică, activităţi. 

2.1. Documentarea din Baza de Date 

OSIM [3]. 

Pentru documentarea din Baza de date OSIM se pro-

cedează astfel: 

– se accesează pagina   www.osim.ro. 

– clic pe câmpul „ Baze de date” . 

– clic pe Baza de date pentru invenţii; apare imaginea 

din figura 2 şi se completează unul sau mai multe câmpuri 

respectând următoarele indicaţii: 

 Este obligatorie scrierea cu majuscule; 

 Termenul trebuie introdus între asterixuri (ex.: 

*TESATURA*); 

 Pentru indici se va introduce diez (ex.: CO3 = CO#3#*), 

iar pentru puteri – dolar (ex.: 10
2
 = 10$2$*); 

 În cazul clasei internaţionale aceasta va fi scrisă: 

*B27Cspace space 9/00*   pentru B 27 C 9/00 

*B23Qspacel5/13*            pentru B 23 Q 15/13 

*COIM143/00*                 pentru C 01 M 143/00 

http://www.osim.ro/
http://193.230.133.4/cgi-bin/invsearch8
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Fig. 3. Organizarea paginii de căutare rapidă în baza esp@cenet. 
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  Fig. 4. Organizarea paginii de căutare avansată în baza esp@cenet. 
 

 În cazul căutării în rubricile Inventator, Solicitant sau 

Titular se poate introduce şi simbolul ţării (ex.: *DE;*). 

2.2. Documentarea din  Baza de date 

ESPACENET 

Pentru documentarea din Baza de date ESPACENET 

se procedează astfel: 

– se accesează pagina   www.osim.ro. ; 

– se face clic pe esp@cenet; apare imaginea din figura 3. 

Căutarea se poate face în modul „ căutare simplă” astfel: 
– clic pe câmpul. Căutare rapidă; 
– se  selectează  una dintre bazele de date disponibile : 

Worldwide, EP– esp@cenet, WIPO– esp@cenet,  
RO- esp@cenet, AT- esp@cenet, BE- esp@cenet,  
BG- esp@cenet, CZ- esp@cenet, DK- esp@cenet,  
EE- esp@cenet, ES- esp@cenet, FI- esp@cenet,  
GB- esp@cenet, GR- esp@cenet, HU- esp@cenet,  
LT- esp@cenet, LU- esp@cenet, NL- esp@cenet,  
PT- esp@cenet, SE- esp@cenet, SI- esp@cenet,  
SK- esp@cenet, RU- esp@cenet, EA- esp@cenet,  
LP- esp@cenet, OA- esp@cenet; 

http://www.osim.ro/
http://ro.espacenet.com/
http://ro.espacenet.com/search97cgi/s97_cgi.exe?Action=FormGen&Template=ro/ro/quick.hts
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– se selectează tipul de căutare : cuvinte cheie,  având 

în vedere scopul documentării. 

Căutarea se poate face în modul „căutare  avansată” 

procedând ca mai sus dar selectând „căutate  avansată”, 

apoi: 

– se selectează  una dintre Bazele de date disponibile  

evocate mai sus; 

– se introduc termenii de căutare (fig. 4) în limba 

engleză sau în limba ţării de origine. Numărul maxim de 

termeni de căutare într-un câmp este 4. 

Se poate efectua o căutare folosind o combinaţie de 

cuvinte introducând cuvintele respective separate cu câte 

un spaţiu, operatorul şi fiind implicit. Pentru a mări şanse-

le de regăsire a unui document de brevet corespunzător 

căutării, se recomandă utilizarea  operatorului sau pentru 

sinonime. Se pot folosi trunchieri sau simboluri de înlocu-

ire dacă, de exemplu, se doreşte să se includă  în căutare 

formele de plural pentru un cuvânt. Se pot folosi 3 sim-

boluri: *, ? şi #. 

Clasificarea Internaţională a Brevetelor (CIB) IPC este 

un sistem ierarhic de clasificare aplicat documentelor de 

brevet publicate. Clasificarea Europeană (CE) ECLA este 

folosită de către OEB pentru efectuarea documentări şi se 

bazează pe IPC dar este mai detaliată. Se sugerează  

introducerea aceloraşi  simboluri IPC şi în câmpul ECLA 

pentru a regăsi informaţii mai detaliate. 

3. BREVETUL  DE INVENŢIE-  SURSĂ  

DE INFORMAŢII. EXEMPLE  

DIN ACTIVITATEA AGIR DOLJ 

Asociaţia Generală a Inginerilor din România- Filiala 

Dolj  este partener în Proiectul CEEX – Cercetare de exce-

lenţă – cu titlul „Cercetări privind realizarea unui vehicul 

feroviar inteligent pentru transportul sigur, confortabil şi 

eficient de călători”  , având rol în faza de documentare şi 

diseminare  a rezultatelor proiectului. 

3.1. Probleme propuse spre rezolvare 

P1 – Conceperea structurii unui vehicul feroviar 

inteligent pentru transportul sigur, confortabil si eficient al 

calatorilor si bunurilor in vederea relansării fabricaţiei de 

trenuri electrice. 

P2 – Identificarea posibilităţilor de utilizare a infra-

structurii existente (rama electrica 2720 kW)  pentru 

realizarea de către SNTFC „CFR Calatori” SA a unui 

prototip de vehicul inteligent.. 

P3 – Proiectarea, cercetarea si realizarea unui  sistem 

computerizat pentru :controlul tracţiunii/frânării; monito-

rizarea serviciilor auxiliare; comunicaţii şi comandă tren 

(Train Management System TMS); comanda, semnaliza-

rea şi diagnoza vehiculului;  informaţii şi confort pasageri. 

3.2. Obiective 

Obiective de bază 

OB1 – Relansarea fabricării de vehicule electrice fe-

roviare în România, compatibile cu cerinţele UE şi utili-

zabile în zona Europei de est; 

OB2 – Aplicarea tehnologiilor informatice de vârf în 

realizarea şi exploatarea vehiculelor feroviare; 

OB3 – Creşterea eficienţei energetice a vehiculelor elec-

trice feroviare, reducerea consumurilor energetice şi scăderea 

costurilor de transport feroviar în raport cu transportul auto; 

OB4 – Crearea condiţiilor tehnice pentru punerea în 

aplicare a strategiei SNTFC („ORIZONT 2025”) în 

domeniul fabricaţiei de vehicule electrice; 

OB5 – Integrarea consorţiului în Platforma tehnologică 

ERRAC (Consiliul Consultativ pentru Cercetare în Do-

meniul Feroviar) 

Obiective derivate 

OD1 – Utilizarea şi modernizarea infrastructurii ramei 

electrice de 2720 kW, prototip realizat în perioada 1987–

1994, din fonduri de cercetare 1%, proprietatea CFR; 

OD2 – utilizarea resurselor umane specializate (în-

văţamant superior, proiectare, fabricare) în domeniul 

tracţiunii electrice din zona Craiova; 

OD3 – creşterea producţiei ştiinţifice, de valoare na-

ţională şi internaţională, în domeniul tracţiunii feroviare. 

Obiective măsurabile 

OM1 – Sistem computerizat pentru controlul tracţi-

unii/frânării; 

OM2 – Sistem computerizat pentru comanda şi mo-

nitorizarea serviciilor auxiliare, inclusiv cele privind 

confortul călătorilor; 

OM3 – Sistem comunicaţii şi comandă tren (Train 

Management System TMS), inclusiv „comandă multiplă”, 

diagnoza vehiculului şi controlul circulaţiei în siguranţă; 

OM4 – Sisteme electrice de forţă şi electronice inte-

ligente specifice acţionării vehiculului. 

3.3. Cuvinte cheie 

Din titlul proiectului, din problemele propuse spre rezol-

vare şi din obiective s-au extras următoarele cuvinte cheie: 

– vehicul feroviar; vehicul inteligent; rame electrice, 

tracţiune electrică; acţionare vehicul feroviar ; servicii 

auxiliare; 

– transport feroviar sigur; transport confortabil; trans-

port eficient ; 

– fabricaţie trenuri electrice; prototip inteligent; 

– tehnologii informatice vehicule; control tracţiune; 

sistem computerizat tracţiune sistem computerizat frânare; 

diagnoză vehicul; control circulaţie; siguranţă circulaţie 

– cost transport 



PROGRES ŞTIINŢIFIC, CERCETARE ŞI EDUCAŢIE DE MEDIU 

Buletinul AGIR nr. 1-2/2008 ● ianuarie-iunie 54 

Cuvinte cheie Baza OSIM Worldwide WIPO-esp@cenet esp@cenet-gb 

railways vehicle 00114245 

Vehicul pentru transportul 

mărfurilor pe caleaferată 

Vehicle for transportation of goods 

on railway 

SI1405780T Vehicle with 

sliding side panels, for the 

transport by railways of 

temperature sensitive 

products 

WO2006039848 (A1) 

Bogie with adjustable 

gauge and railcar using 

the same 

0 rezultate gasite 

in baza de date GB 

pentru: 

railways vehicle 
în titlu 

intelligent 

vehicle 

00114389 

Sursă electronică inteligentă, pentru 

autovehicule 

Intelligent electronic source for 

motor vehicles 

US2007032245 Intelligent 

transportation system and 

method 

WO2005060404 (A2) 

Intelligent vehicle fleet 

systems and methods 

GB2376929 B 

Intelligent control 

of vehicle 

functions 

 

 
 

Fig. 5. Pagina cu rezultatele căutării. 

 

3.4. Rezultate 

Pentru exemplificare se prezintă în tabelul de mai jos 

câteva dintre brevetele de invenţie obţinute (fig. 5). 

4. CONCLUZII 

Documentarea din bazele de date pentru invenţii oferă 

avantajul că evită conflictele  generate de contrafacere ,se 

obţin informaţii despre cele mai noi soluţii protejate şi 

facilitează valorificarea rezultatelor cercetărilor proprii 

prin brevet de invenţie . 
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