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ÎN ULTIMII ANI, ESTE PROMOVATĂ INTENS, PE TOATE PLANURI-
LE, CEA DE-A PATRA REVOLUŢIE INDUSTRIALĂ, FIINDU-I ATRI-

BUITĂ DENUMIREA DE INDUSTRIA 4.0, CARE, DE FAPT, NU ESTE 
O REVOLUŢIE, CI O EVOLUŢIE, AVÂND LA BAZA SA INTELIGENŢA 
ARTIFICIALĂ, SCOPUL CĂREIA ESTE, DE EXEMPLU, DE A DETECTA 
PATOLOGII ÎNTR-UN TIMP MINIM LA UN NUMĂR MULT MAI MARE DE 
PACIENŢI, FAŢĂ DE EFORTUL ÎN ACEST SENS REALIZAT DE O FIINŢĂ 
UMANĂ, DE A EFECTUA DIFERITE ANALIZE CU O PRECIZIE ÎNALTĂ 
FĂRĂ A ADMITE VREO EROARE, DE A REALIZA DIFERITE INTERVENŢII 
CHIRURGICALE, DE LA CELE MAI SIMPLE PÂNĂ LA CELE MAI COM-
PLICATE, AJUTÂND CHIRURGII SĂ OPEREZE MAI SIGUR ȘI MAI PRECIS 
ŞI FĂCÂND POSIBILĂ, TOTODATĂ, EFECTUAREA, ÎN TIMP DE CÂTE-
VA MINUTE, ÎN CHIAR TIMPUL INTERVENŢIEI CHIRURGICALE, A UNEI 
ANALIZE ÎN VEDEREA DETERMINĂRII UNEI SAU ALTEI PATOLOGII, 
FAŢĂ DE O ANALIZĂ CLASICĂ, CARE AR DURA MINIM 30 DE MI-
NUTE. CU ALTE CUVINTE, ACEASTĂ EVOLUŢIE ESTE MENITĂ DE A 
UȘURA VIAŢA OMULUI PRIN INOVARE.

Cea mai simplă modalitate de a expune istoria 
evoluţiei inovării ar arăta după cum urmează (Fig. 1.):

Figura 1. Etapele evoluţiei inovărilor

Ce este, de fapt, inteligenţa artifi cială?
Aceasta se referă la simularea inteligenţei uma-

ne de mașini care sunt programate să gândească ca 
oamenii și să imite acţiunile lor.

Prin urmare, inteligenţa artifi cială este unică 
în felul ei, deoarece dispune de capacitatea de a 
învăţa cum să utilizeze informaţiile care i se oferă 
de către o fi inţă umană, dintr-un domeniu anumit, 
și de a îmbunătăţi domeniul menţionat utilizând 
informaţiile puse la dispoziţie fără intervenţia omu-
lui sau, mai exact, cu intervenţia umană minimă.

În prezent, inteligenţa artifi cială se implemen-
tează în toate domeniile, înregistrând o dezvoltare 
rapidă la nivel mondial. Unul dintre exemplele în 
acest sens ar fi  Wikipedia, care poate fi  actualizată 
cu ajutorul inteligenţei artifi ciale. Cercetătorii au 
dezvoltat un sistem de inteligenţă artifi cială care re-
scrie automat fraze neactualizate de pe Wikipedia. 

La nivel mondial, inteligenţa artifi cială este dez-
voltată la maxim de China, această ţară  demon-
strând o tehnologie modernă   de la micii roboţi 
de bucătărie până la utilajul medical. De exemplu, în 
prezent cercetătorii din China încearcă să creeze un 
sistem  care ar fi  capabil să măsoare activitatea seis-
mică procesând cantităţi foarte mari de date seismi-
ce care ar permite omului să afl e cu mult timp înainte 
despre producerea unui  cutremur de pământ. 

La capătul celălalt al cercetării şi dezvoltării se 
afl ă Europa, care tinde spre dezvoltarea unei inteli-
genţe artifi ciale controlată de om, astfel încât apli-
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carea acestor noi tehnologii să fi e demnă de încre-
derea cetăţenilor. 

Brevetele au fost considerate drept cea mai bună 
modalitate de promovare a inovării în domeniul in-
teligenţei artifi ciale, întrucât oferă o măsură supli-
mentară de protecţie și constituie active comerciale 
suplimentare. Cu toate acestea, durata de viaţă a 
brevetelor este de 20 de ani, această chestiune fi -
ind una care provoacă, de fapt, multe controverse. 
De aici și luarea ei în dezbatere la nivel mondial în 
timpul diferitor conferinţe organizate de ofi ciile de 
proprietate intelectuală, având în vedere viteza de 
evoluţie a tehnologiei cu ajutorul inteligenţei ar-
tifi ciale. În mod similar, se discută şi perioada de 
secretizare de 18 luni până la publicarea cererii de 
brevet de invenţie, perioadă ce ar putea fi  scurtată, 
deoarece ar putea conduce la un proces paralel de 
cercetare și dezvoltare care se dovedește a fi  inutil.

Invenţia creată cu ajutorul inteligenţei artifi ci-
ale cu caracter tehnic ar putea fi  interpretată ca o 
invenţie implementată/creată cu ajutorul unui cal-
culator/program de calculator cu caracter tehnic, 
aspect menţionat și în legea privind invenţiile. Chiar 
și invenţia generată în mod autonom de inteligenţa 
artifi cială cu caracter tehnic ar putea fi  tratată ca o 
invenţie asistată de calculator/program de calcula-
tor, deoarece o totalitate a lipsei intervenţiei umane 

încă nu a fost stabilită. Prin urmare, tendinţa Europei 
de a pleda pentru o inteligenţă artifi cială controlată 
de om este susţinută de un argument puternic. 

Inteligenţa artifi cială se manifestă prin faptul că 
aceasta poate genera în mod autonom invenţia, 
demonstrând o dezvoltare rapidă, capabilă să cu-
prindă toate domeniile știinţei, inclusiv invenţiile. 
Prin urmare, sistemul de brevetare nu poate igno-
ra acest fenomen, fapt ce conduce la nevoia de a 
introduce modifi cări în legi, regulamente și ghiduri 
privind invenţiile. Aceste modifi cări ar putea fi  in-
troduse în partea referitoare la brevetabilitate, care 
cuprinde și menţiunile privind invenţiile asistate de 
un program de calculator/calculator.

Un exemplu privind impactul inteligenţei arti-
fi ciale asupra sistemului de brevetare este istoria 
unui solicitant american (Fig. 2). Acesta a depus, în 
anul 2019, două cereri de brevet de invenţie la Ofi -
ciul European de Brevete referitoare la un recipient 
alimentar în care este menţionată inteligenţa arti-
fi cială ca inventator. Ofi ciul European de Brevete a 
refuzat ambele cereri de brevete deoarece acestea 
cuprind menţiunea că drept inventator este „DA-
BUS”, fapt ce vine în contradicţie cu cerinţa legală 
a Convenţiei Europene de Brevet conform căreia un 
inventator desemnat în cerere trebuie să fi e o per-
soană fi zică.

Figura 2. Două cereri de brevet de invenţie, depuse la Ofi ciul European de Brevete, referitoare la un recipient 
alimentar în care este menţionată inteligenţa artifi cială ca inventator
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Totodată, Ofi ciul European de Brevete a specifi cat 
că inteligenţa artfi cială nu poate fi  desemnată drept 
inventator legal. Chiar dacă inteligenţa artifi cială 
poate genera în mod autonom o invenţie cu caracter 
tehnic, aceasta nu ar putea formula/expune textul 
privind descrierea invenţiei, revendicările și desene-
le. De asemenea, aceasta nu ar putea organiza nego-
cieri cu mandatarul autorizat/reprezentantul sau cu 
examinatorul de brevete din Ofi ciul de proprietate 
intelectuală, care, de fapt, este o fi inţă umană.

În asemenea caz, una dintre soluţii, probabil, ar fi  
introducerea în lege, regulamente, ghiduri privind 
invenţiile a prevederilor potrivit cărora solicitantul 
ar avea dreptul și i s-ar cere să indice în cererea de 
brevet de invenţie menţiunea „produs/procedeu re-
alizat/asistat cu ajutorul inteligenţei artifi ciale sau ge-
nerat în mod autonom de inteligenţa artifi cială”. 

Prin urmare, inteligenţa artifi cială nu ar trebui să 
deţină vreun brevet, deoarece aceasta nu are per-
sonalitate juridică sau drepturi independente și nu 
poate fi  titularul unui brevet de invenţie. Ar fi  im-
posibil ca inteligenţa artifi cială să monitorizeze mo-
mentul în care este necesară achitarea valabilităţii 
brevetului și, totodată, să realizeze dacă brevetul 
prezintă sau nu interes pe piaţă, precum și să de-
pisteze încălcarea dreptului exclusiv, iar, în cazul în 
care această încălcare este depistată, este îndoielni-
că situaţia în care inteligenţa artifi cială ar fi  în stare 
să sesiszeze instanţa de judecată în vederea apărării 
acestui drept exclusiv. Tehnologia inteligenţei artifi -
ciale, disponibilă astăzi, nu poate să copieze mintea 
umană şi să o transforme într-un cip de computer. 

Cât privește înlocuirea unei persoane de specia-
litate cu inteligenţa artifi cială, despre care se discu-
tă tot mai des, aceasta ar fi  posibilă numai în proce-
sul de determinare a stadiului tehnicii în calitate de 
utilizare a inteligenţei artifi ciale pentru a efectua o 
cercetare documentară mai efi cientă și mai rapidă. 
Însă, în situaţia în care este necesară determinarea 
criteriilor de brevetabilitate, precum și atunci când 
se impune întocmirea, în scris, a opiniei și a altor 
notifi cări în scopul comunicării cu solicitantul/titu-
larul, este nevoie de o persoană de specialitate. Prin 
urmare, înlocuirea în totalitate a unei persoane de 
specialitate cu o aplicaţie a inteligenţei artifi ciale ar 
fi  imposibilă, cel puţin, pentru moment.

Conţinutul generat de inteligenţa artifi cială 
referitor la cercetarea documentară ar putea fi  ca-

lifi cat drept stadiu anterior. Există baze de date, 
cum ar fi  PatSearch, care utilizează inteligenţa arti-
fi cială în cercetarea documentară, însă aceasta nu 
funcţionează fără intervenţia umană. 

De asemenea, ar fi  cazul de menţionat faptul că 
invenţiile generate în mod autonom de inteligenţa 
artifi cială reprezintă o problemă în privinţa divulgă-
rii, din motiv că, dacă invenţia se referă la un proce-
deu sau compuşi chimici, este aproape imposibil de 
identifi cat fi ecare etapă în mod succesiv sau traseul 
determinării unui anumit compus chimic substanţa 
căruia s-ar dovedi a fi  cea mai activă. În cazul inven-
ţiilor care se referă la un dispozitiv, acest procedeu 
ar fi  mai simplu de realizat prin utilizarea ingineriei 
inverse.

Deoarece ne afl ăm într-o perioadă destul de 
difi cilă din cauza pandemiei de coronavirus, este 
evident că sfera cercetării şi dezvoltării din întrea-
ga lume s-a concentrat asupra identifi cării  diferitor 
metode de tratament, a vaccinurilor, dispozitivelor 
respiratorii, echipamentelor de protecţie, dispoziti-
velor  de detectare a viruşilor etc., care, bineînţeles, 
sunt însoţite mai mult sau mai puţin de inteligenţa 
artifi cială. Aceasta este utilizată la maxim în lupta cu 
coronavirusul, în descoperirea de medicamente, în 
diagnosticare etc.

Având capacitatea de a învăţa rapid din datele 
referitoare la coronavirusul de tip nou, inteligenţa 
artifi cială economisește timpul de efectuare a teste-
lor de laborator, de analizare și realizare de noi vac-
cinuri. Într-o pandemie, timpul este cel mai impor-
tant, deoarece numărul cazurilor de îmbolnăvire în 
urma contaminării cu acest virus este în continuă 
creștere.

Fără îndoială, majoritatea dintre noi au auzit 
despre HealthMap – o hartă digitală care utilizează 
inteligenţa artifi cială și alte tehnologii pentru a ur-
mări constant răspândirea coronavirusului în lume. 
Harta oferă publicului o imagine, actualizată conti-
nuu, a atingerii focarului.

În cele ce urmează, ne vom referi la impactul in-
teligenţei artifi ciale pe timp de pandemie în lumina 
informaţiilor despre brevet. Vom afl a cum se dez-
voltă acest domeniu, iar o cercetare documentară 
privind informaţia de brevete ne va ajuta în acest 
sens.

Am efectuat o scurtă căutare de brevete în baza 
de date espacenet, creată de Ofi ciul European de 
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Brevete, utilizând cuvintele-cheie Artifi cial Intelli-
gence, coronavirus, 2020 (Fig. 3). Am indicat anul 
2020, pentru că suntem în perioada de pandemie 
și pentru noi este foarte important să știm care este 

situaţia de astăzi în sistemul de brevete și în ce mod 
ne poate ajuta la combaterea coronavirusului cea 
de-a patra revoluţie industrială – inteligenţa artifi -
cială.

Figura 3. Cercetare documentară privind situaţia din sistemul de brevete în perioada pandemiei de COVID19

Am obţinut 11 rezultate. Primul document este 
cel mai recent și reprezintă un sistem dinamic pen-
tru prevenirea și controlul focarelor de boli epide-
mice.

În scopul de a afl a nivelul de dezvoltare în dome-
niul diagnosticării virusului menţionat, am efectuat 
o altă cercetare documentară (Fig. 4). Aici, am folo-
sit alte cuvinte-cheie: Artifi cial Intelligence, coronavi-
rus, diagnostic, 2019. 

Figura 4. Cercetare documentară privind nivelul de diagnosticare cu COVID 19 cu utilizarea inteligenţei ar-
tifi ciale
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Am obţinut 8 rezultate, dintre care cele mai mul-
te se referă la sistemele de diagnosticare medicală 
computerizată cu utilizarea inteligenţei artifi ciale. 
Am constatat că instituţiile de cercetare din China 
au dezvoltat un algoritm de inteligenţă artifi cială 
care ajută la identifi carea prezenţei virusului. Proce-
deul este mai rapid și mai bun decât identifi carea 
tradiţională a virusului. Sistemul de diagnosticare a 
fost capabil să detecteze cazuri de coronavirus cu o 
precizie de până la 96 la sută.

Un număr impunător de proiecte de cercetare 
utilizează inteligenţa artifi cială pentru a identifi ca 
medicamentele care se vor dezvolta pentru a com-
bate coronavirusul. Mai multe companii dezvoltă o 

platformă de cercetare a medicamentelor bazată pe 
inteligenţa artifi cială. Roboţii fi zici lucrează pentru 
dezinfectarea drumurilor și a încăperilor, pentru a 
furniza alimente și medicamente și pentru a verifi ca 
temperatura corpului oamenilor.

Prin urmare, fără inteligenţa artifi cială, răspândi-
rea noului coronavirus ar fi  fost mult mai rapidă și 
mai devastatoare.

În încheiere, ne vom opri asupra unei noi 
metode de facilitare a căutării în baza de date 
Patentscope, creată de Organizaţia Mondială a 
Proprietăţii Intelectuale, cu scopul sprijinirii  efor-
turilor de inovare în vederea combaterii corona-
virusului (Fig.5). 

Figura 5. O nouă metodă de facilitare a căutării în baza de date Patentscope cu scopul  sprijinirii eforturilor 
de inovare în vederea combaterii coronavirusului

Această facilitate ne oferă o sursă de informaţie 
ușor accesibilă pentru îmbunătăţirea detectării, 
prevenirii și tratării bolilor, cum ar fi , spre exemplu, 
noul coronavirus. Documentele pot fi  accesate în 10 
limbi.

Inteligenţa artifi cială oferă oportunităţi reale 
pentru diferite sectoare de dezvoltare în vederea 
identifi cării noilor modalităţi de supravieţuire și 
depășire a crizelor, regândirii proceselor  și înnoirii 
formelor de activitate.
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REZUMAT 

Impactul inteligenţei artifi ciale asupra siste-

mului de brevetare. Inteligenţa artifi cială este un 
sistem care imită inteligenţa umană. Inteligenţa ar-
tifi cială este unică în felul ei, deoarece dispune de 
capacitatea de a învăţa cum să utilizeze informaţiile 
care i se oferă de către o fi inţă umană, dintr-un do-
meniu anumit, și de a îmbunătăţi domeniul men-
ţionat utilizând informaţiile puse la dispoziţie fără 
intervenţia omului sau, mai exact, cu intervenţia 
umană minimă. Inteligenţa artifi cială se manifestă 
prin faptul că aceasta poate genera în mod auto-
nom invenţia, demonstrând o dezvoltare rapidă, 
capabilă să cuprindă toate domeniile știinţei, in-
clusiv invenţiile. Prin urmare, sistemul de brevetare 
nu poate ignora acest fenomen, fapt ce conduce la 
nevoia de a introduce modifi cări în legi, regulamen-
te și ghiduri privind invenţiile. Aceste modifi cări ar 
putea fi  introduse în partea referitoare la brevetabi-
litate, care cuprinde și menţiunile privind invenţiile 
asistate de un program de calculator/calculator.

Cuvinte-cheie: inteligenţa artifi cială, sistem de 
brevetare, pandemie de coronavirus, Ofi ciul European 
de Brevetare, Organizaţia Mondială a Proprietăţii In-
telectuale, inovare, cercetare documentară.

ABSTRACT

The Impact of Artifi cial Intelligence on the 

Patent System. Artifi cial intelligence is a system 
that mimics human intelligence. Artifi cial intelli-
gence is unique in that it has the ability to learn 
how to use the information provided to it by a 
human being, in a particular fi eld, and to improve 
that fi eld using the information provided without 
human intervention or, more precisely, with mini-
mal human intervention. Artifi cial intelligence is 
manifested by the fact that it can autonomously 
generate the invention, demonstrating a rapid 
development, able to cover all fi elds of science, 
including inventions. Therefore, the patent sys-
tem cannot ignore this phenomenon, which leads 
to the need to introduce amendments in laws, 
regulations and guidelines on inventions. These 
amendments could be introduced in the patent-
ability section, which also includes mentions of 
computer/computer program-assisted inventions.

Keywords: artifi cial intelligence, patent system, 
coronavirus pandemic, European Patent Offi  ce, World 
Intellectual Property Organization, innovation, pat-
ent search.


