
DE INVENTIE 

Se completeaza de catre OSIM 

Numarul cererii de brevet de invent@ 

Data primirii la Registratura Generala a OSIM 

Data de depozit 

Data primirii pa[lilJi.R.§a la Registratura Generala a OSIM 

Data de depozit după primirea părtii lipsă la Registratura Generală a OSIM 

Data primirii cereri i de retragere a pa[lilJi.R.§a la Registratura Generala a OSIM 

Data de depozit atribuita cererii de brevet 
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UNIVERSITATEA POLITEHNICA din BUCUREŞTI, Splaiul Independentei 313, Corp FA, sector 6, Bucuresti, 
_T~Ul21AD22 l5.R. f.aidl2J402.922~L ________________________________________________________ _ 

O continuare pe pag.3 

2. Solicitam în baza Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, republicată acordarea unui 
brevet de invenţie pentru invenţia cu titlul : 
INSTALAŢIE DE ALIMENTARE CU GAZ (H2, HRG, CH4) ÎN VEDEREA REDUCERII EMISIEI DE 
MONOXID DE CARBON LA CAZANELE PENTRU BIOMASĂ CU FUNCŢIONARE 
DISCONTINUĂ 
2.1. Invenţia a fost creată în baza O art.3*; O art.5* alin . 1 lit. a); Oart.5* alin . 1 lit. b); 

IXJart.5* alin.2 

2.2. Referinta la o cerere anterioara (numar, data de depozit, taraioficiul) : 

3. Declaram ca inventatorii sunt: 
0 13.1 aceiaşi cu solicitanţii (nume, prenume si loc de munca la data creării invenţiei) 

IXJI 3.2 Persoanele din "Declaraţia privind desemnarea inventatorilor" IXJ anexată O va fi transmisă ulterior 

4. Declaram ca inventia cantine informalii care au fost clasificate de catre (denumirea, data si nivelul 
clasificarii): 

5. Rezumatul invenţiei se publică împreună cu figura numarul: -

6. Revendicăm prioritatea convenţională (stat, numar, data depozit): 

7. Revendicăm prioritatea internă (numar cerere de brevet, data depozit): 
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8. Cererea de brevet este: 
o divizionara din cererea de brevet (numar, data depozit): 

o transformată din cererea de brevet european (nr„ data de depozit) 

o rezultată din conversia unei cereri de înregistrare a unui model de utilitate (nr. cerere înreg, 
dată depozit) 

9. Proceduri solicitate la data depunerii cererii: 

9.1. Publicarea de urgenta a cererii de brevet de invenţie ~ 

9.2. Întocmirea unui raport de documentare o 
9.3. lntocmirea unui raport de documentare cu opinie scrisă o 
9.4. Examinarea cererii cerută la data de depozit o 
10. Mandatar autorizat (denumire, sediu) : 

prin O procura; sau O procura generală (nr, dată): 

11. Solicitantul/reprezentantul desemnat de solicitant/mandatar autorizat (nume, prenume / denumire, 

adresă/ sediu) pentru corespondenţa cu OSIM: Pîşă Ionel, Universitatea Politehnica din Bucuresti, Splaiul 
Independentei, 313, Corp cladire FA, sector 6, Bucuresti 

12.Semnătură solicitanţi/mandatar autorizat: 

Data 

I'/- ,0 ~- z.vl0 

L.S. 
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13. Documente depuse la OSIM de solicitant/mandatar 14. Dol(:Ylmente primite )a, OSI M 
13.1. Formular de cerere în 3 exemplare, a 2 file [8J în .~exemplare, a 2 file 

13.2. Descriere în 3 exemplare.a 3 file [8J în 5.exemplare, a .. c:Lfile 

13.3. Revendicari în 3 exemplare, a 1 file [8J în 6 exemplare, a .. ( file 

13.4. Desene în 3 exemplare, a 1 file [8J în -S.exemplare, a .. / file 
13.5. Rezumat în 3 exemplare, a1 file [8J în.3.exemplare, a . .:{ file 

13.6. Lista de secvente de nucleotide si/sau aminoacizi, parte a descrierii D -------------------------------------------------------- 15 ----------------------
13.6.1. pe suport hârtie în .... exemplare, a .. .. file în ... . exemplare, a .... file -------------------------------------------------------- - ----------------------
13.6.2. pe suport electronic tip .... , în ... . exemplare D __ t!~- :.:· :.:·:.::.: ._ ,_ î_n_ -~-~~~e:_n:_itil~~~ 

13. 7. Declaraţia privind circumstanţele în care a fost creată invenţia [8J I 

13.8. Declaraţia privind desemnarea inventatorilor a 1 file [8J a A. file 

13.9. Procura/copie procura generala a ... file D a ... . file 

13.1 O. Document referitor la plata taxelor a ... file D a .... file 

13.11. Act privind acordarea reducerii taxelor a .... file D a .... file 

13.12. Autorizatia privind transmiterea dreptului de prioritate a .... file D a .... file 

13.13. Act de prioritate a .. .. file D a ... . file 

13.14. Act referitor la depozitul microorganismului/materialului biologic D a .... file 

13.15. Document privind o divulgare a inventiei, conform art. 11 din lege D a .... file 

13.16. Copie/traci ucere a cererii anterioare de la rubrica 2.1 . a .... file D a .... file 

13.17. Alte documente a .... file D a .... file 

15. Persoana care a depus cererea, alta decât solicitantul, mandatarul (nume, prenu 
identitate) : LĂZĂROIU GHEORGHE, CI seria IF numar 384624 

Confirmare OSIM (num 

L.S. 
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DeclaraVe 
conţinand desemnarea inventatorilor invenţiei cu titlul: 

INSTALAŢIE DE ALIMENTARE CU GAZ (H2, HRG, CH4) ÎN VEDEREA REDUCERII 
EMISIEI DE MONOXID DE CARBON LA CAZANELE PENTRU BIOMASĂ cu 
FUNCŢIONARE DISCONTINUĂ 
care face obiectul cererii de brevet cu nr ......... ... .. şi data de depozit ... ......... .... 

Aceasta declaratie este facuta în conformitate cu prevederile art. 14 alin. 2* si Art. 26** si trebuie depusă la 
OSIM până la data luării unei hotărâri privind cererea de brevet de inventie 

Nume si prenume: Lăzăroiu Gheorghe 

Adresa: Str. Viitorului, nr. 22-24, com. Chiajna, Ilfov 

Locul de munca la data crearii inventiei: Universitatea Politehnica din Bucureşti 

Nume si prenume: PÎşă Ionel 

Adresa: Bucureşti, sector 1, blvd. Agronomiei nr. 8 - 16 , bloc N1-6, etaj 1 ap. 3 

Locul de munca la data crearii inventiei: Universitatea Politehnica din Bucureşti 

Nume si prenume: Mihăescu Lucian 

Adresa: Bucureşti, sector 4, strada StÎnei nr. 23 

Locul de munca la data crearii inventiei: Universitatea Politehnica din Bucureşti 

Nume si prenume: Pop Elena 

Adresa: Bucureşti, sector 4, str. Tu/nici, nr. 8, bloc 44, ap. 79 

Locul de munca la data crearii inventiei: Universitatea Politehnica din Bucureşti 

Nume si prenume: Berbece Viorel 

Adresa: Bucureşti, sector 2, blvd. Ferdinand I nr. 133, bloc E3, etaj 4 ap. 19 

Locul de munca la data crearii inventiei: Universitatea Politehnica din Bucureşti 

Nume si prenume: Lăzăroiu George Cristian 

Adresa: Str. Viitorului, nr. 22-24, com. Chiajna, Ilfov 

Locul de munca la data crearii inventiei: Universitatea Politehnica din Bucureşti 

o Alti inventatori sunt înscrisi într-o pagină următoare pe un formular identic cu acesta 

Semnatura solicitantului sau a mandatarului autorizat 
MIHNEA QSf'r.: r l:.u~~ 

oll'.!:!... ,.._,..:! , Rector - Universitatea Politehnica din Bucuresti 

Semn 1J.s~ ~~ 

L ~~-~~~°<" Data . ~ ~ -:> vr 
:o rn I== tJ> a: 

d 
~ - Z,,q: / 7-.o 3. l.c.J I <O 

~ fîJJJ /~ 
~~OLITE'l\~:~ ~ 

* Legea nr. 64/1991 pri„ ~n " 'V e de invenţie republicată 
* * Hotărîrea de Guvern nr. 547 din 21 mai 2008 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 64/1991 privind 
brevetele de invenţie 
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Declaraţie 
Privind circumstanţele În care a fost creată invenţia cu titlul: 

INSTALAŢIE DE ALIMENTARE CU GAZ (H2, HRG, CH4) ÎN VEDEREA REDUCERII 
EMISIEI DE MONOXID DE CARBON LA CAZANELE PENTRU BIOMASĂ CU 
FUNCŢIONARE DISCONTINUĂ 
care face obiectul cererii de brevet cu nr ...... ....... şi data de depozit .... .. .... .. .. . . 

Subsemnaţii reprezentanţi autorizaţi ai solicitanţilor prezentei invenţii 
declarăm că aceasta a fost creată în cadrul proiectului "Vector 
energetic inovativ hidrogen-biomasă solidă", cod proiect PN-li ID-PCE-
2011-3-0698, programul IDEI. 

Semnatura solicitantului sau a mandatarului autorizat (numele si prenumele precum si calitatea 
persoanei cu capacitate de reprezentare a solicitantului sau a mandatarului autorizat): 

Rector- Universitatea Politehnica din Bucuresti 

Data 
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