
 
Coduri pentru identificarea tipurilor de documente de brevet publicate  

de AGEPI în baza normei OMPI ST. 16  

 
1.1 Codurile pentru documentele de brevet de invenţie: 

A0 - Cerere de brevet de invenţie publicată înainte de termenul legal de 18 luni de la data 

de depozit sau data priorităţii recunoscute 

A1 - Cerere de brevet de invenţie publicată la termen, împreună cu raportul de 

documentare 

A2 - Cerere de brevet de invenţie publicată la termen, fără raportul de documentare 

A3 - Raport de documentare al unei cereri de brevet de invenţie (publicat ulterior publicării 

cererii) 

A8 - Cerere de brevet de invenţie cu corecturi sau modificări în pagina de capăt 

(bibliografică) a documentului 

A9 - Cerere de brevet de invenţie cu corecturi sau modificări ale oricărei părţi a 

documentului 

B1 -   Brevet de invenţie acordat 

B2 - Brevet de invenţie acordat, amendat în urma procedurii de opoziţie  

B8 -  Brevet de invenţie acordat, cu corecturi sau modificări în pagina de capăt 

(bibliografică) a documentului 

B9 - Brevet de invenţie acordat, cu corecturi sau modificări ale oricărei părţi a 

documentului 

C1 - Brevet de invenţie eliberat 

C3 - Brevet de invenţie eliberat, amendat în urma procedurilor de limitare sau anulare 

C8 - Brevet de invenţie eliberat, cu corecturi sau modificări în pagina de capăt 

(bibliografică) a documentului; 

C9 - Brevet de invenţie eliberat, cu corecturi sau modificări ale oricărei părţi a 

documentului  

F1 - Brevet de invenţie acordat pe răspunderea solicitantului, fără examinarea de fond 

F2 - Brevet de invenţie acordat pe răspunderea solicitantului, fără examinarea de fond şi 

care succede cererea de brevet publicată 

G2 - Brevet de invenţie eliberat pe răspunderea solicitatului fără examinarea de fond 

G8 - Brevet de invenţie eliberat pe răspunderea solicitatului fără examinarea de fond, cu 

corecturi sau modificări în pagina de capăt (bibliografică) a documentului 

G9 - Brevet de invenţie eliberat pe răspunderea solicitatului fără examinarea de fond, cu 

corecturi sau modififcări ale oricărei părţi a documentului 

M –   Certificat complementar de protecţie pentru produse farmaceutice sau fitosanitare 



T1 - Traducerea revendicărilor cererii de brevet european 

T2 - Traducerea fasciculului de brevet european validat 

T3 - Traducerea fasciculului de brevet european validat menținut în forma modificată 

T4 - Traducerea fasciculului de brevet european validat menținut în forma limitată 

T8 – Traducerea corectată a fasciculului de brevet european validat cu corecturi în pagina 

de capăt (bibliografică) a documentului 

T9 - Traducerea corectată a fasciculului de brevet european validat cu corecturi ale oricărei 

părți a documentului 

1.2 Codurile pentru documentele de brevet de invenţie de scurtă durată: 

U0 -  Cerere de brevet de invenţie de scurtă durată publicată înainte de termenul legal de 

18 luni de la data de depozit sau data priorităţii recunoscute 

U1 - Cerere de brevet de invenţie de scurtă durată publicată la termen, împreună cu 

raportul de documentare 

U2 - Cerere de brevet de invenţie de scurtă durată publicată la termen, fără raportul de 

documentare 

U3 - Raport de documentare al unei cereri de brevet de invenţie de scurtă durată (publicat 

ulterior publicării cererii) 

Y   -   Brevet de invenţie de scurtă durată acordat 

Y3  - Brevet de invenţie de scurtă durată acordat, amendat în urma procedurii de opoziţie  

Y8 -  Brevet de invenţie de scurtă durată acordat, cu corecturi sau modificări în pagina de 

capăt  (bibliografică) a documentului 

Y9 - Brevet de invenţie de scurtă durată acordat, cu corecturi sau modificări ale oricărei 

părţi a documentului  

Z  -   Brevet de invenţie de scurtă durată eliberat 

Z4 - Brevet de invenţie de scurtă durată eliberat, amendat în urma procedurilor de limitare 

sau anulare 

Z5 -  Brevet de invenţie de scurtă durată prelungit 

Z6 - Brevet de invenţie de scurtă durată prelungit, amendat în urma procedurii de 

prelungire 

Z8 -  Brevet de invenţie de scurtă durată eliberat sau prelungit, cu corecturi sau modificări 

în pagina de capăt (bibliografică) a documentului 

Z9 - Brevet de invenţie de scurtă durată eliberat sau prelungit, cu corecturi sau modificări 

ale oricărei părţi a documentului 

1.3 Codurile pentru documentele de brevet referitoare la modele de utilitate: 

U – Cerere de înregistrare a modelului de utilitate publicată, neexaminată 

Y2 – Certificat de înregistrare a modelului de utilitate acordat în urma examinării 



W1 - Certificat de înregistrare a modelului de utilitate acordat pe răspunderea 

solicitantului 

I 2 – Certificat de înregistrare a modelului de utilitate eliberat pe răspunderea solicitantului 

Z2 - Certificat de înregistrare a modelului de utilitate eliberat în urma examinării 

W8  - Certificat  de înregistrare a modelului de utilitate eliberat, cu corecturi sau modificări 

în pagina de capăt (bibliografică) a documentului 

W9 - Certificat de înregistrare a modelului de utilitate eliberat, cu corecturi sau modificări 

ale oricărei părţi a documentului    

 

                                                                                                                               
 
 
 
 
 


