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1. Legea privind brevetele de invenţie este:
a. Legea 8/1996;
b. Legea 206/2004;
c. Legea 64/1991.
2. Sunt consideraţi autori:
a. persoana(ele) fizice care au creat opera;
b. persoana sub numele căreia opera a fost adusă pentru prima dată la
cunoştinţa publicului;
c. persoana care o face publică (având consimţământul autorului).
3. Elementele determinante ale noţiunii de invenţie sunt:
a. creaţie ştiinţifică sau tehnică;
b. noutate;
c. progres tehnic/soluţie tehnică;
d. aplicabilitate industrială;
e. reproductibilitate.
4. Revendicarea reprezintă:
a. partea din brevet care cuprinde obiectul protecţiei solicitate;
b. partea (din brevet) al cărei conţinut determină întinderea protecţiei;
c. opera respectivă.
5. Opera orfană reprezintă:
a. opera al cărei titular de drept de autor nu a putut fi identificat şi/sau
localizat;
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b. opera comună;
c. opera derivată.
6. Sunt adevărate următoarele afirmaţii:
a. o invenţie este nouă dacă nu este cuprinsă în stadiul tehnicii;
b. stadiul tehnicii cuprinde toate cunoştinţele devenite accesibile publicului
prin descriere, folosire, sau orice alt mijloc până la data depozitului cererii de
brevet;
c. durata brevetului este de 20 de ani cu începere de la data depozitului.
7. Directiva 2005/251/CE:
a. propune recunoaşterea formelor de mobilitate ale cercetătorilor;
b. stabileşte principiile etice pentru recrutarea cercetătorilor în vederea creării
unei pieţe europene a muncii în domeniul cercetării;
c. are statut de recomandare, cercetătorii trebuind să se supună exigenţelor
legislaţiei naţionale.
8. Buna conduită în Cercetare –Dezvoltare (CD) nu este compatibilă cu:
a. interpretarea distorsionată a rezultatelor în mod deliberat şi deformarea
concluziilor;
b. aplicarea principiilor codului de etică specific domeniului de activitate;
c. nedezvăluirea conflictelor de interese;
9. Următoarele afirmaţii sunt adevărate:
a. dreptul de autor ia naştere în momentul creării operei;
b. drepturile patrimoniale durează tot timpul vieţii autorului;
c. drepturile patrimoniale se transmit, prin moştenire pe o durată de 70 de ani.
10. Consiliul Naţional de Etică:
a. are personalitate juridică şi funcţionează pe lângă autoritatea de stat pentru
cercetare dezvoltare;
b. elaborează codurile de etică pe domenii de activitate;
c. formulează opinii şi recomandări în legătură cu problemele de natură etică
ridicate de evoluţia ştiinţei şi cunoaşterii;
11. Conform legii 206/2004 (privind buna conduită în cercetare științifică,
dezvoltare tehnologică și inovare), plagiatul este:
a. însușirea ilicită a ideilor, rezultatelor și textelor unei persoane și prezentarea lor
drept creație profesională proprie
b. înregistrarea și prezentarea unor date care nu sunt obţinute prin metodele de
lucru folosite în cercetare.
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interpretarea distorsionată a rezultatelor în mod deliberat şi deformarea
concluziilor .
12. Autoritate de stat pentru cerecetare dezvoltare este reprezentată de:
a .Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice
b.Consiliului Naţional de Etică
c. Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică și Inovare;
13. Responsabilitatea elaborării Codului de Etică şi Deontologie profesională a
personalului din cercetare dezvoltare revine:
a. Comisiilor de etică cu statut temporar
b. Comisiilor de etică cu statut permanent
c. Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice
14. Buna conduită în cercetare dezvoltare nu este compatibilă cu:
a. Ascunderea sau înlăturarea rezultatelor nedorite
b. Introducerea de informaţii false în solicitările de finanţare
c. Nedezvăluirea conflictelor de interese
15. Consiliul Naţional de Etică este:
a. este instituție publică, finanțată integral prin bugetul Ministerului Educației
Naționale și Cercetării Științifice
b. organ consultativ care funcţionează pe lângă autoritatea de stat pentru
cercetare dezvoltare
c. organ consultativ, fără personalitate juridică, care funcţionează pe lângă
autoritatea de stat pentru cercetare dezvoltare.
16. Daca inventia rezulta dintr-un contract de cercetare sunt valabile
următoarele afirmații:
a ) in lipsa unei clauze contrare, dreptul la brevet de inventie apartine unitatii
care a comandat cercetarea, inventatorul avand dreptul la o remuneratie
suplimentara .
b) inventatorul si unitatea au obligatia reciproca sa se informeze in scris
asupra crearii si stadiului realizarii inventiei si sa se abtina de la orice
divulgare.
d) daca, in termen de 60 de zile de la data când salariatul a informat in scris
unitatea asupra redactarii descrierii inventiei, cererea de brevet nu a fost
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depusa la OSIM, dreptul la acordarea brevetului de inventie apartine
salariatului.
17. Conform Cartei Universităţii de Medicină şi Farmacie Carol Davila
Bucureşti, Comisia de Etică şi Deontologie Universitară:
a. contribuie la elaborarea Codului de Etică şi Deontologie Universitară
b. propune imbunataţirea Codului de Etică şi Deontologie Universitară când
este necesar
c. analizează şi soluţionează reclamaţiile referitoare la încălcarea Codului de
Etică şi Deontologie Universitară.
18. Pot deține dreptul de autori:
a) una / mai multe persoane fizice care au creat opera
b) persoana sub numele căreia, opera a fost adusă pentru prima dată la
cunoştinţa publică
c) persoana fizică sau juridică care o face publică numai cu consimţământul
autorului
19. Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) are ca atribuții:
a) stabileşte standarde pentru protecţia şi asigurarea respectării drepturilor
de proprietate intelectuală la nivel internațional
b) înregistrează, publică şi examinează cererile de brevet de invenţie
c) este depozitarul Registrului naţional al cererilor de brevet de invenţie
depuse şi al Registrului naţional al brevetelor de invenţie
d) coordonează politica de proprietate industrială în România
20. Constituie infracţiuni privind operele sau produsele purtătoare de drepturi
conexe următoarele fapte comise:
a) reproducerea lor
b) comunicarea publică
c) radiodifuzarea acestora
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Testul completat va fi trimis la urmatoarea adresa de email:
modullegislatie@yahoo.com, - până la data de 01.06.2017.
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