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Lista termenilor abreviati: 

 

 

Nr. 

crt. 
Abreviere Termen abreviat 

1 UVT Universitatea de Vest din Timișoara 

2 DCSCU Departamentul pentru Cercetare Științifică și Creație Universitară 

3 OITTPI Oficiul de Inovare, Transfer Tehnologic și Proprietate Intelectuală 

4 OSIM Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci 

5 ORDA Oficiul Român pentru Drepturile de Autor 

6 EPO European Patent Office 

7 WIPO World Intellectual Property Organization 
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CAPITOLUL I  

 

PREAMBUL 

 

 

Art. 1.1. Acest document are scopul de a evidenția o serie de aspecte  de ordin legal menite 

să protejeze activitățile generatoare de elemente de proprietate intelectuală precum și să 

asigure un traseu de valorificare a acestora în funcție de aplicabilitate și resursele materiale 

disponibile la nivel universitar, prin protejarea drepturilor de autor, a drepturilor conexe, 

respectiv generarea de brevete de invenție sau a protecției de marcă. 

 

Art. 1.2. În urma parcurgerii unor etape academice stabilite în cadrul permis de legislația 

națională și reglementate ca atare, respectiv prin regulamente la nivelul universității, studenții 

și personalul academic au dreptul să propună, cu respectarea riguroasă a condițiilor legale, 

protecția elementelor de proprietate intelectuală generate. Acestea pot fi, dar fără a se limita 

la: 

- Rezultatele unor proiecte inovative de cercetare; 

- Proiecte colaborative care generează cunoștințe și eventuale produse minim viabile; 

- Rezultatele unor procese academice de creație; 

- Rezultatele obținute în urma elaborării de lucrări științifice, lucrări de licență, 

disertații de nivel master, teze de doctorat; 

- Alte rezultate ce fac obiectul legislației naționale sau internaționale de protecție a 

proprietății intelectuale. 

 

Art. 1.3. În cazul identificării unor aspecte care pot conduce către generarea unor elemente de 

proprietate intelectuală, studenții, cadrele didactice și personalul academic și/sau 

administrativ implicate pot solicita sprijinul OITTPI din cadrul UVT în vederea evaluării 

oportunității de solicitare a protecției proprietății intelectuale în condițiile legii. Documentele 

necesare procesului de validare a ideii, respectiv demersurilor de contractare a unor procese 

de protecție a elementelor de proprietate intelectuală sunt evidențiate în anexele acestui 

document. 

 

Art. 1.4. După caz, solicitările de inițiere a demersurilor legale impun verificarea 

originalității ideilor și a conceptelor, inclusiv prin raportare la metodologia privind verificarea 

originalității lucrărilor de finalizare a studiilor universitare de licență, masterat și doctorat în 

UVT. 

 

Art. 1.5. Cadrul de inițiere a procesului de protejare a proprietății intelectuale se realizează în 

baza prevederilor următoarelor documente: 

- Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011;  

- OG 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică;  



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII  

UNIVERSITATEA DE VES TDIN TIMIȘOARA  

PAGINA 4 / 20                                           B-dul Vasile Pârvan, Nr. 4, 300223 Timişoara, România 

 Tel./Fax: +4 0256-592.272 (314),  http://www.uvt.ro 

- Legea nr. 319/2003 privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare-inovare 

(CDI);  

- Carta UVT.  

 

Cadrul legal privind drepturile de proprietate intelectuală cuprinde: 

- Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, republicată; 

- Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor,  republicată; 

- Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, republicată; 

- Legea nr. 84(r2)/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, republicată; 

- Legea nr. 16/1995 privind protecţia topografiilor produselor semiconductoare, 

republicată;  

- Legea nr. 350/2007 privind protecţia modelelor de utilitate;  

- Ordonanța  nr. 52/1997 privind regimul juridic al francizei, republicată; 

- Legea nr. 255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante, republicată; 

- Ordinul 3666/30.03.2012 privind aprobarea Codul drepturilor şi obligaţiilor 

studentului; 

- Legea nr. 83/2014 privind invențiile de serviciu; 

- alte norme legislative naționale sau internaționale de reglementare a proprietății 

intelectuale. 
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DEFINIȚIE
1
 

 

Art. 1.6. Proprietatea intelectuală se referă  la creații ale minții: invenții, opere literare și 

artistice și simboluri, nume și imagini utilizate în comerț. Aceasta poate fi clasificată în baza 

a două componente:  

a) dreptul de autor – se referă la operele literare cum sunt: romanele, poeziile și 

piesele de teatru, filmele, lucrările muzicale, lucrările de artă: desene, picturi, fotografii și 

sculpturi și lucrările arhitectonice;  

b) proprietatea industrială – cuprinde invențiile, mărcile și indicațiile geografice, 

desenele și modelele industriale. 

 

 

 

CAPITOLUL II. DREPTURILE DE AUTOR ȘI DREPTURILE CONEXE
2
 

 

 

Art. 2.1. În conformitate cu Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, 

republicată, subiectul dreptului de autor este abordat în vederea recunoașterii drepturilor 

prevăzute în lege și nu prejudiciază, respectiv exclude protecția acordată prin alte dispoziții 

de natură legală.  

 

Art. 2.2. Astfel, conform legii menționate, autorul este persoana fizică sau persoanele fizice 

care au creat opera, sau în cazurile expres prevăzut de lege, persoanele fizice și juridice altele 

decât autorul. De asemenea, se prezumă a fi autor - până la proba contrară, persoana sub 

numele căreia opera a fost adusă pentru prima dată la cunoștința publică.  

Creațiile (literare, artistice, științifice)  care pot genera drepturi de autor pot fi:  

a) scrierile literare și publicistice, conferințele, predicile, pledoariile, prelegerile și orice 

alte opere scrise sau orale, precum și programele pentru calculator; 

b) operele științifice, scrise sau orale, cum ar fi: comunicările, studiile, cursurile 

universitare, manualele școlare, proiectele și documentațiile științifice; 

c) compozițiile muzicale cu sau fără text; 

d) operele dramatice, dramatico-muzicale, operele coregrafice și pantomimele; 

e) operele cinematografice, precum și orice alte opere audiovizuale; 

f) operele fotografice, precum și orice alte opere exprimate printr-un procedeu analog 

fotografiei; 

g) operele de artă grafică sau plastică, cum ar fi: operele de sculptură, pictură, gravură, 

litografie, artă monumentală, scenografie, tapiserie, ceramică, plastică sticlei şi a 

                                                
1
 https://www.osim.ro/publicatii/editura/Brosuri/04_Ce%20este%20proprietatea%20intelectuala.pdf 

2
 https://lege5.ro/Gratuit/ge3deoju/legea-nr-8-1996-privind-dreptul-de-autor-si-drepturile-conexe 

https://www.osim.ro/publicatii/editura/Brosuri/04_Ce%20este%20proprietatea%20intelectuala.pdf
https://lege5.ro/Gratuit/ge3deoju/legea-nr-8-1996-privind-dreptul-de-autor-si-drepturile-conexe


MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII  

UNIVERSITATEA DE VES TDIN TIMIȘOARA  

PAGINA 6 / 20                                           B-dul Vasile Pârvan, Nr. 4, 300223 Timişoara, România 

 Tel./Fax: +4 0256-592.272 (314),  http://www.uvt.ro 

metalului, desene, design, precum și alte opere de artă aplicată produselor destinate 

unei utilizări practice; 

h) operele de arhitectură, inclusiv planșele, machetele și lucrările grafice ce formează 

proiectele de arhitectură; 

i) lucrările plastice, hărțile și desenele din domeniul topografiei, geografiei și științei în 

general. 

 

Art. 2.3. Putem considera, în acord cu prevederile legii, ca obiect al dreptului de autor, 

operele derivate care au fost create plecând de la una sau mai multe opere preexistente, şi 

anume: 

a) traducerile, adaptările, adnotările, lucrările documentare, aranjamentele muzicale şi 

orice alte transformări ale unei opere literare, artistice sau științifice care reprezintă o 

muncă intelectuală de creație; 

b) culegerile de opere literare, artistice sau științifice, cum ar fi: enciclopediile şi 

antologiile, colecțiile sau compilațiile de materiale sau date, protejate ori nu, inclusiv 

bazele de date, care, prin alegerea sau dispunerea materialului, constituie creații 

intelectuale. 

 

Art. 2.4. Pe de altă parte, nu pot beneficia de protecția legală a dreptului de autor 

următoarele: 

a) ideile, teoriile, conceptele, descoperirile științifice, procedeele, metodele de 

funcționare sau conceptele matematice ca atare şi invențiile, conținute într-o operă, 

oricare ar fi modul de preluare, de scriere, de explicare sau de exprimare; 

b) textele oficiale de natură politică, legislativă, administrativă, judiciară şi traducerile 

oficiale ale acestora; 

c) simbolurile oficiale ale statului, ale autorităților publice şi ale organizațiilor, cum ar fi: 

stema, sigiliul, drapelul, emblema, blazonul, insigna, ecusonul şi medalia; 

d) mijloacele de plată; 

e) știrile şi informațiile de presă; 

f) simplele fapte şi date. 
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CAPITOLUL III. PROPRIETATEA INDUSTRIALĂ 

3.1.  BREVETE DE INVENȚIE
3
  

 

Art. 3.1.1. În conformitate cu Legea 64/1991 privind brevetele de invenție, republicată, un 

brevet poate fi acordat pentru orice invenție având ca obiect un produs sau un procedeu, în 

toate domeniile tehnologice, cu condiția ca aceasta să fie nouă, să implice o activitate 

inventivă și să fie susceptibilă de aplicare industrială. 

 

Art. 3.1.2. De asemenea, conform aceluiași act normativ, nu sunt considerate invenții: 

a) descoperirile, teoriile științifice și metodele matematice; 

b) creațiile estetice; 

c) planurile, principiile și metodele în exercitarea de activități mentale, în materie de 

jocuri sau în domeniul activităților economice, precum și programele de calculator; 

d) prezentările de informații. 

Art. 3.1.3. Cu privire la procesul de înregistrare, publicare și examinare a cererii de brevet 

dar și la eliberarea brevetului, este necesar a fi parcurși următorii pași: 

Art. 3.1.4. (1) Formularea în limba română a unei cereri de brevet de invenție cu următorul 

cuprins: 

a) solicitarea acordării unui brevet; 

b) datele de identificare a solicitantului; 

c) o descriere a invenției; 

d) una sau mai multe revendicări; 

e) desenele la care se face referire în descriere sau revendicări. 

Dacă solicitantul nu este același cu inventatorul, cererea de brevet de invenție va conține și 

indicații care să permită stabilirea identității inventatorului și va fi însoțită de un document 

din care să reiasă modul în care solicitantul a dobândit dreptul la acordarea brevetului. 

Documentul amintit va putea fi depus până la luarea unei hotărâri asupra cererii de brevet. 

Art. 3.1.4. (2) Cererea de brevet se depune la OSIM, la alegerea solicitantului, pe hârtie sau 

sub o altă formă și printr-un mijloc de transmitere acceptat de OSIM. În toate procedurile în 

fața OSIM, solicitantul este considerat a fi persoana îndreptățită la acordarea brevetului. 

Art. 3.1.4. (3) Cererea de brevet este însoțită de un rezumat care se depune cel mai târziu cu 

2 luni înainte de data publicării cererii. Rezumatul servește în mod exclusiv informării 

tehnice.  

                                                
3
 https://lege5.ro/Gratuit/gezdinzqgq/legea-nr-64-1991-privind-brevetele-de-inventie 

https://lege5.ro/Gratuit/gezdinzqgq/legea-nr-64-1991-privind-brevetele-de-inventie
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3.2. MĂRCILE ȘI INDICAȚIILE GEOGRAFICE
4
 

 

 

Art. 3.2.1 În conformitate cu Legea nr. 84(r2)/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, 

poate constitui marcă orice semn susceptibil de reprezentare grafică, cum ar fi: cuvinte, 

inclusiv nume de persoane, desene, litere, cifre, elemente figurative, forme tridimensionale şi, 

în special, forma produsului sau a ambalajului său, culori, combinaţii de culori, holograme, 

semnale sonore, precum şi orice combinaţie a acestora, cu condiţia ca aceste semne să 

permită a distinge produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi. 

 

Art. 3.2.2. Pentru a obține dreptul asupra unei mărci trebuie îndeplinite anumite condiții. 

Astfel: 

(1) Motive absolute pentru ca unor mărci să le fie refuzată înregistrarea sau să fie 

declarate nule dacă sunt înregistrate, sunt : 

a) semnele care nu pot constitui o marcă în sensul prevăzut de lege; 

b) mărcile care sunt lipsite de caracter distinctiv; 

c) mărcile care sunt compuse exclusiv din semne sau din indicații devenite 

uzuale în limbajul curent sau în practicile comerciale loiale și constante; 

d) mărcile care sunt compuse exclusiv din semne sau din indicații, putând servi 

în comerț pentru a desemna specia, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, 

originea geografică sau timpul fabricării produsului ori prestării serviciului sau 

alte caracteristici ale acestora; 

e) mărcile constituite exclusiv din forma produsului, care este impusă de natura 

produsului sau este necesară obținerii unui rezultat tehnic sau care dă o valoare 

substanțială produsului; 

f) mărcile care sunt de natură să inducă publicul în eroare cu privire la originea 

geografică, calitatea sau natura produsului sau a serviciului; 

g) mărcile care conțin o indicație geografică sau sunt constituite dintr-o astfel de 

indicație, pentru produse care nu sunt originare din teritoriul indicat, dacă 

utilizarea acestei indicații este de natură să inducă publicul în eroare cu privire 

la locul adevărat de origine; 

h) mărcile care sunt constituite sau conțin o indicație geografică, identificând 

vinuri sau produse spirtoase care nu sunt originare din locul indicat; 

i) mărcile care sunt contrare ordinii publice sau bunelor moravuri; 

j) mărcile care conțin, fără consimțământul titularului, imaginea sau numele 

patronimic al unei persoane care se bucură de renume în România; 

k) mărcile care cuprind, fără autorizația organelor competente, reproduceri sau 

imitații de steme, drapele, embleme de stat, însemne, sigilii oficiale de control 

și garanție, blazoane, aparținând țărilor Uniunii și care intră sub incidența art. 

6 ter din Convenția de la Paris; 

                                                
4
 https://legestart.ro/legea-nr-84r21998-privind-marcile-si-indicatiile-geografice/ 

https://lege5.ro/Gratuit/heztqnjr/conventia-de-la-paris-pentru-protectia-proprietatii-industriale-din-20-martie-1883?pid=20056081&d=2019-09-10#p-20056081
https://lege5.ro/Gratuit/heztqnjr/conventia-de-la-paris-pentru-protectia-proprietatii-industriale-din-20-martie-1883?pid=20056081&d=2019-09-10#p-20056081
https://legestart.ro/legea-nr-84r21998-privind-marcile-si-indicatiile-geografice/
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l) mărcile care cuprind, fără autorizația organelor competente, reproduceri sau 

imitații de steme, drapele, alte embleme, sigle, inițiale sau denumiri care intră 

sub incidența art. 6 ter din Convenția de la Paris și care aparțin organizațiilor 

internaționale interguvernamentale din care fac parte una sau mai multe țări 

ale Uniunii; 

m) mărcile care conțin semne cu înaltă valoare simbolică, în special un simbol 

religios; 

n) mărcile care conțin, fără autorizația organelor competente, ecusoane, 

embleme, blazoane, semne heraldice, altele decât cele avute în vedere de art. 6 

ter din Convenția de la Paris. 

(2) Motive relative pentru ca unor mărci să le fie refuzată înregistrarea sau să le fie 

anulată înregistrarea sunt: 

(a) dacă este identică cu o marcă anterioară, iar produsele și serviciile pentru care 

marca este solicitată sau a fost înregistrată sunt identice cu cele pentru care 

marca anterioară este protejată; 

(b) dacă, din motive de identitate sau de similitudine în raport cu marca anterioară 

și din motive de identitate sau similitudine a produselor sau serviciilor pe care 

cele două mărci le desemnează, se poate crea, în percepția publicului, un risc 

de confuzie, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioară. 

(3) Sunt mărci anterioare mărcile a căror dată de depozit este anterioară datei de depozit a 

cererii de înregistrare a mărcii sau, după caz, a dreptului de prioritate invocat în 

susținerea acesteia și care fac parte din următoarele categorii: 

a) mărcile comunitare; 

b) mărcile înregistrate în România; 

c) mărcile înregistrate în baza unor acorduri internaționale și având efect în 

România; 

d) mărcile comunitare în privința cărora este invocată, în mod valabil, vechimea 

anterioară, potrivit prevederilor Regulamentului privind marca comunitară, 

față de o marcă la care se referă lit. b) sau c), chiar dacă această din urmă 

marcă a încetat să mai existe sau a făcut obiectul unei renunțări; 

e) cererile de înregistrare a mărcilor prevăzute la lit. a)-d), sub condiția 

înregistrării ulterioare a mărcilor; 

f) mărcile care, la data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii sau, după caz, 

la data priorității invocate, sunt notorii în România, în sensul art. 6 bis al 

Convenției de la Paris. 

 

Art. 3.2.3. Fără a constitui motive absolute sau relative, legea aplicabilă prevede următoarele 

situații:  

- o marcă este, de asemenea, refuzată la înregistrare sau, în cazul în care a fost 

înregistrată, este susceptibilă a fi anulată dacă este identică sau similară în 

https://lege5.ro/Gratuit/heztqnjr/conventia-de-la-paris-pentru-protectia-proprietatii-industriale-din-20-martie-1883?pid=20056069&d=2019-09-10#p-20056069
https://lege5.ro/Gratuit/heztqnjr/conventia-de-la-paris-pentru-protectia-proprietatii-industriale-din-20-martie-1883?pid=20056069&d=2019-09-10#p-20056069
https://lege5.ro/Gratuit/heztqnjr/conventia-de-la-paris-pentru-protectia-proprietatii-industriale-din-20-martie-1883?pid=20056075&d=2019-09-10#p-20056075
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raport cu o marcă comunitară anterioară, în sensul arătat de lege, și dacă a fost 

destinată să fie înregistrată ori este deja înregistrată pentru produse sau servicii 

care nu sunt similare cu cele pentru care marca comunitară anterioară este 

înregistrată, atunci când marca comunitară anterioară se bucură de un renume 

în Uniunea Europeană și dacă prin folosirea mărcii ulterioare s-ar obține un 

profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii comunitare 

anterioare. 

- o marcă este, de asemenea, refuzată la înregistrare sau, în cazul în care a fost 

înregistrată, este susceptibilă a fi anulată dacă: 

(a) marca este identică sau similară cu o marcă anterioară înregistrată în 

România, în sensul arătat de lege, și dacă aceasta este destinată a fi 

înregistrată ori este deja înregistrată pentru produse sau servicii care nu 

sunt similare cu cele pentru care marca anterioară a fost înregistrată, 

când marca anterioară se bucură de un renume în România și dacă prin 

folosirea mărcii ulterioare s-ar obține un profit necuvenit din caracterul 

distinctiv și renumele mărcii anterioare ori dacă folosirea ar fi în 

detrimentul caracterului distinctiv sau al renumelui mărcii anterioare; 

(b) drepturile decurgând dintr-o marcă neînregistrată sau dintr-un alt semn 

utilizat în activitatea comercială au fost dobândite înainte de data de 

depozit a cererii de înregistrare a mărcii ulterioare ori, după caz, 

înainte de data priorității invocate prin cererea de înregistrare a mărcii 

ulterioare și dacă acea marcă neînregistrată sau acel semn utilizat 

conferă titularului său dreptul de a interzice utilizarea mărcii ulterioare; 

(c) există un drept anterior, ca excepție indicată în actul normativ, în 

special un drept la nume, un drept la imagine, un drept de autor, un 

drept de proprietate industrială; 

(d) marca este identică sau similară cu o marcă colectivă anterioară, 

conferind un drept care a expirat cu cel mult 3 ani înainte de data de 

depozit; 

(e) marca este identică sau similară cu o marcă de certificare anterioară, a 

cărei valabilitate a încetat cu cel mult 10 ani înainte de data de depozit; 

(f) marca este identică sau similară cu o marcă anterioară înregistrată 

pentru produse ori servicii identice sau similare, conferind un drept 

care a expirat din motiv de reînnoire cu cel mult 2 ani înainte de data 

de depozit, cu condiția ca titularul mărcii anterioare să își fi dat acordul 

la înregistrarea mărcii ulterioare ori să nu fi utilizat marca; 

(g) marca poate fi confundată cu o marcă utilizată în străinătate la data 

depozitului cererii și care continuă să fie utilizată acolo, dacă cererea a 

fost făcută cu rea-credință de către solicitant. 

- o marcă este, de asemenea, refuzată la înregistrare când înregistrarea este 

solicitată de către mandatarul sau reprezentantul titularului mărcii, în nume 

propriu și fără consimțământul titularului mărcii, dacă mandatarul sau 
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reprezentantul titularului nu face dovada că are dreptul de a solicita această 

înregistrare. 

- o marcă poate fi refuzată la înregistrare sau, după caz, susceptibilă a fi anulată 

în condițiile prevăzute la art. 6 septies din Convenția de la Paris. 

Art. 3.2.4. În vederea demersului înregistrării unei mărci, cererea de înregistrare a mărcii 

conține următoarele elemente: 

(a) solicitarea explicită a înregistrării mărcii; 

(b) datele de identificare a solicitantului și, după caz, a mandatarului; 

(c) o reprezentare grafică, suficient de clară, a mărcii a cărei înregistrare este 

cerută; 

(d) lista produselor și/sau serviciilor pentru care se solicită înregistrarea mărcii; 

(e) dovada achitării taxei de depunere și de publicare a cererii de înregistrare a 

mărcii. 

Cererea prezintă mențiuni exprese atunci când marca: 

a) conține una sau mai multe culori revendicate ca element distinctiv al mărcii; 

b) este tridimensională sau de un alt tip decât cele verbale sau figurative; 

c) conține o transliterare sau o traducere a mărcii ori a unor elemente ale mărcii. 

Depunerea cererii de înregistrare a mărcii se poate face la registratura OSIM, prin 

poștă sau pe cale electronică, în condițiile prevăzute de regulamentul de aplicare a Legii nr. 

84/1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lege5.ro/Gratuit/heztqnjr/conventia-de-la-paris-pentru-protectia-proprietatii-industriale-din-20-martie-1883?pid=20056126&d=2019-09-10#p-20056126
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3.3. PROTECȚIA DESENELOR ȘI MODELELOR
5
 

 

 

Art. 3.3.1. În conformitate cu Legea nr. 129/1992, privind protecția desenelor și modelelor, 

republicată, drepturile asupra desenelor și modelelor sunt dobândite și protejate în România, 

prin înregistrarea la  OSIM. Prevederile acestei legi se aplică pentru desenele și modelele care 

fac obiectul unei înregistrări în România sau care își produc efectele în România, ca urmare a 

unei protecții comunitare sau internaționale. În cazul studenților sau colaboratorilor străini 

care au domiciliul sau sediul în afara teritoriului României, aceștia beneficiază de prevederile 

acestei legi în condițiile convențiilor internaționale privind desenele și modelele, la care 

România este parte. 

 

Art. 3.3.2. În vederea înregistrării unor desene și modele, se vor avea în vedere următoarele 

condiții prevăzute de legiuitor: 

(1) Obiectul cererii poate fi înregistrat în măsura în care constituie un desen sau model, 

este nou şi are un caracter individual. 

(2) Un desen sau model este considerat nou dacă niciun desen ori model identic nu a fost 

făcut public înaintea datei de depunere a cererii de înregistrare sau, dacă a fost 

revendicată prioritatea, înaintea datei de prioritate. 

(3) Se consideră că desenele sau modelele sunt identice dacă trăsăturile lor caracteristice 

diferă numai în ceea ce privește detaliile nesemnificative. 

(4) Se consideră că un desen sau model are caracter individual dacă impresia globală pe 

care o produce asupra utilizatorului avizat este diferită de cea produsă asupra unui 

asemenea utilizator de orice desen ori model făcut public înaintea datei de depunere a 

cererii de înregistrare sau, dacă a fost revendicată prioritatea, înaintea datei de 

prioritate. 

(5) La evaluarea caracterului individual trebuie să se ia în considerare gradul de libertate 

a autorului în elaborarea desenului sau modelului. 

(6) Dacă un desen sau model aplicat la un produs ori încorporat într-un produs constituie 

o parte componentă a unui produs complex, acesta va fi considerat nou şi având 

caracter individual numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: 

a) partea componentă, odată încorporată în produsul complex, rămâne vizibilă pe 

durata utilizării normale a acestuia; utilizare normală înseamnă utilizarea de 

către beneficiar, fără a include întreținerea sau reparațiile; 

b) caracteristicile vizibile ale părții componente îndeplinesc ele însele condițiile 

privind noutatea şi caracterul individual. 

 

Art. 3.3.3. Validarea unei solicitări de protecție/brevetare a proprietății intelectuale de către 

OITTPI, din cadrul DCSCU al UVT, este condiționată de respectarea prevederilor anterior 

menționate. Documentația aferentă acestui proces va fi pregătită de inițiator alături de 

                                                
5
 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/157069 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/157069
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OITTPI cu sprijinul unui terț specializat în proprietate intelectuală (opțional), în urma 

procesului de validare tehnică, respectiv științifică a propunerii. UVT își rezervă dreptul de a 

alege și de a propune spre inițierea protecției elementelor de proprietate intelectuală 

prevăzute de legislația în vigoare acele elemente tehnice, procese, tehnologii și opere care 

sunt de interes strategic pentru UVT, în urma unei decizii a Consiliului Științific al Cercetării 

și Creației Universitare. 
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CAPITOLUL IV. PROPRIETATEA INTELECTUALĂ TRANSFERABILĂ UVT 

 

Art. 4.1. Veniturile obținute pe baza proprietății intelectuale generate în cadrul UVT vor fi 

distribuite conform Legii 83 / 2014 în conformitate cu art. 11 alin. (1) și (2). 

Art. 4.2. În vederea adoptării de către UVT unor modele de contracte de studii care să 

includă elemente de proprietate intelectuală, OITTPI va colabora cu Oficiul Juridic.  

Art. 4.3. Drepturile de proprietate vizate în cadrul UVT conform reglementărilor legale în 

vigoare, cuprind fără a se limita la:  

- rezultatele obținute de studenți în cadrul studiilor, inclusiv în cadrul lucrărilor de 

licență, master, doctorat, sau în cadrul unor proiecte de cercetare; 

- invenții;  

- programe de calculator; 

- mărci; 

- desene industriale; 

- alte opere de creație universitară protejate prin drepturi de autor. 

Art. 4.4. UVT va stabili prin intermediul departamentelor de resort remunerații rezonabile și 

echitabile în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în cazul în care se vor genera 

venituri pe baza respectivelor rezultate. 

Art. 4.5. În cazul invențiilor ce pot fi protejate prin brevet de invenție și al operelor 

protejabile prin drepturi de autor, desene sau mărci, inclusiv programele de calculator, pentru 

care drepturile asupra invențiilor, operelor, desenelor sau mărcilor au fost transferate către 

UVT, OITTPI, la cerere, informează autorii operelor în legătură cu opțiunile de protecție și 

de licențiere disponibile, și avantajele și dezavantajele fiecăreia, în baza bunelor practici din 

instituțiile avansate de cercetare și creație din Europa și America de Nord, reprezintă și 

negociază licențe și cesiuni cu parteneri industriali în interesul autorilor și al UVT în strânsă 

colaborare cu Oficiul Juridic al UVT. 
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CAPITOLUL V. PROPRIETATEA INTELECTUALĂ ȘI PARTENERII 

INDUSTRIALI 

 

Art. 5.1 Responsabilitatea de a întocmi contractele cu partenerii industriali îi revine autorului 

/ inventatorului / echipei de cercetare în colaborare cu OITTPI, respectiv Oficiul Juridic al 

UVT și se referă la orice contracte de cercetare, de colaborare, de confidențialitate, de 

servicii, de licențe, cesiuni sau de transfer de materiale, din fonduri publice, private sau o 

combinație de fonduri publice și private, cu unul sau mai mulți parteneri din care cel puțin 

unul este societate comercială sau este controlat, controlează, sau este sub control comun cu o 

societate comercială, indiferent dacă societatea comercială este înregistrată în România sau în 

străinătate. 

Art. 5.2. De asemenea, OITTPI în colaborare cu Oficiul Juridic al UVT pot elabora modele 

de contracte, acorduri de consorțiu și acorduri de confidențialitate cu partenerii industriali. 

Modelele de contracte nu au rolul de a impune o structură sau un set fix de clauze 

colaborărilor industriale, ci de a constitui un punct de plecare favorabil UVT în cadrul 

negocierilor. 

Art. 5.3. La solicitarea membrilor UVT, procesul de negociere al contractelor cu partenerii 

industriali este sprijinit de către OITTPI, inclusiv în demersurile legate de contracte de 

licență/cesiune, în interesul protecției proprietății intelectuale prezente și viitoare generate în 

cadrul UVT. 

Art. 5.4. Totodată, va asigura analizarea poziției de negociere a partenerilor industriali, 

determinarea intereselor strategice ale UVT în privința relației cu partenerii industriali și, în 

consens cu șefii de colective de cercetare sau de creație universitară și cu conducerea 

instituției, recomandă strategii de negociere pentru optimizarea impactului pozitiv de 

imagine, de prestigiu și financiar pentru UVT. 

Art. 5.5. În ceea ce privește gestionarea calendarului publicării științifice a invențiilor, 

aceasta va fi asigurată de către OITTPI, în comunicare și colaborare strânsă cu inventatorii, 

pentru a evita compromiterea procedurilor de brevetare – în speță, publicarea imediat după 

depunerea unei cereri de brevet. 

Art. 5.6. De asemenea, OITTPI are responsabilitatea de a coordona elaborarea solicitărilor 

internaționale de brevet de tip provizoriu („provisional”) alături de inventator / grup de 

cercetători și, mai mult decât atât, are responsabilitatea de a  exploata cele 12 luni de 

gratuitate pentru a identifica și atrage parteneri industriali interesați prin intermediul rețelei de 

contacte, relații, instituții partenere, etc. Dincolo de acest aspect, dacă este cazul, vor fi 

continuate procedurile de brevetare după luna a 12-a în baza recomandării oferite de OITTPI 

către conducerea UVT,  în cazurile în care există argumente temeinice privind viabilitatea și 

potențialul aplicativ al invenției – mai ales în cazurile în care inventatorii au realizat un 
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prototip funcțional al invenției. Existența unui prototip funcțional al unei invenții este deseori 

un criteriu fundamental, împreună cu protecția internațională, pentru a genera interes din 

partea marilor companii. Depunerea se poate face direct prin aparatul administrativ al UVT 

sau, în funcție de complexitate, se vor contracta servicii specializate, în condițiile permise de 

legislația în vigoare. 

Art. 5.7. Totodată, conducerea negocierilor cu partenerii industriali privind cesiunea sau 

licențierea drepturilor și remunerația cuvenită UVT, inclusiv sub formă de redevențe va fi 

coordonată de către Prorectorul responsabil cu Strategia de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 

Științifică, OITTPI și Oficiul Juridic.  

Art. 5.8. Prezentul Regulament a fost elaborat în baza reglementărilor legale în vigoare și 

poate fi actualizat ulterior în urma unor modificări legislative, respectiv corelat cu alte 

regulamente complementare adoptate la nivelul Universității. 

 

Art. 5.9. În condițiile permise de lege, cu avizele interne legate de oportunitate și legalitate, 

universitatea poate acoperi cheltuielile de brevetare și îniția demersuri de licențiere. 
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Anexa 1 

 

Depunere solicitare de brevete de invenție la World Intellectual Property Organization, 

European Patent Office, alte oficii internaționale 

 

Etape: 

 

1. Redactarea solicitării de aprobare a invenției de serviciu 

a. Cerere de aprobare a invenției de serviciu - formatul se solicită OITTPI 

2. Înaintarea solicitării de aprobare și programarea unei discuții preliminare cu OITTPI 

(15 - 30 zile) 

3. Completarea documentației aferente solicitării de brevetare precum și completarea de 

către cercetător a cererii de cercetare documentară cu opinie asupra noutății, după 

specificațiile EPO / WIPO / alte oficii de protecție și înregistrare 

(http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/8266ED0366190630C12575

E10051F40E/$File/how_to_get_a_european_patent_2019_en.pdf - Accesat la data de 

08.10.2019) (30 - 90 zile) 

4. Validarea documentației de către OITTPI și solicitarea de completări, după caz 

(minim 30 zile) 

5. Înaintarea documentației pe circuitul de semnare a documentelor (DCSCU) (10 - 30 

zile) 

6. Stabilirea modului de înaintare a solicitării de brevetare / protecție marcă. (10 - 30 

zile) 

a. Stabilirea unei proceduri de contractare servicii specializate, după caz 

b. Elaborarea documentației pentru protecție marcă / text / cod software 

7. Înaintarea unei solicitări de aprobare a achitării taxelor aferente (5 - 15 zile) 

8. Achitarea taxelor  

9. Înaintarea documentelor către entitățile vizate pentru obținerea brevetului / protecției 

de marcă 

10. Menținerea legăturii cu oficiile de brevetare / protecție marcă, respectiv contractorii 

pentru obținerea recunoașterii drepturilor de proprietate intelectuală de către OITTPI 

cu sprijinul solicitantului, responsabil cu documentarea procedurii 

11. Obținerea și înregistrarea numărului de alocare oficial pentru Brevet / Protecție marcă 

12. Stabilirea modului în care proprietatea intelectuală obținută poate fi valorificată, 

precum și modul, respectiv condițiile în care va putea beneficia cercetătorul / 

inventatorul de această valorificare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

 

 

 

 

 

 

http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/8266ED0366190630C12575E10051F40E/$File/how_to_get_a_european_patent_2019_en.pdf
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/8266ED0366190630C12575E10051F40E/$File/how_to_get_a_european_patent_2019_en.pdf
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Anexa 2 

 

Depunere solicitare de brevete de invenție la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci 

(OSIM) / Oficiul Român pentru Drepturi de Autor (ORDA) 

 

Etape: 

 

1. Redactarea solicitării de aprobare a invenției de serviciu 

a. Cerere de aprobare a invenției de serviciu - formatul se solicită OITTPI 

2. Înaintarea solicitării de aprobare și programarea unei discuții preliminare cu OITTPI 

și obținerea acordului pentru înaintarea solicitării (15 - 30 zile) 

3. Completarea documentației aferente solicitării de brevetare precum și completarea de 

către cercetător a cererii de cercetare documentară cu opinie asupra noutății, după 

specificațiile OSIM / ORDA (https://osim.ro/category/formulare-pi/; 

https://osim.ro/wp-content/uploads/Brevete/Instruire/Ghidul%20solicitantului.pdf; 

https://osim.ro/util/inregistrarea-cererii-de-brevet-de-inventie/ - Accesate la data de 

30.09.2019) (30 - 90 zile) 

4. Validarea documentației de către OITTPI și solicitarea de completări, după caz 

(minim 30 zile) 

5. Înaintarea documentației pe circuitul de semnare a documentelor (DCSCU) (10 - 30 

zile) 

6. Stabilirea modului de înaintare a solicitării de brevetare / model de utilitate / protecție 

marcă / alte forme de protecție conform legii în vigoare (10 - 30 zile) 

a. Stabilirea unei proceduri de contractare servicii specializate, după caz 

b. Elaborarea documentației pentru protecție marcă / model de utilitate / text / 

cod / grafică alte forme, conform legislației aplicabile, în vigoare 

7. Înaintarea unei solicitări de aprobare a achitării taxelor aferente  (5 - 15 zile) 

8. Achitarea taxelor  

9. Înaintarea documentelor către entitățile vizate pentru obținerea brevetului / protecției 

de marcă 

10. Menținerea legăturii cu oficiile de brevetare / protecție marcă respectiv contractorii 

pentru obținerea recunoașterii drepturilor de proprietate intelectuală de către OITTPI 

cu sprijinul personalului responsabil cu documentarea procedurii 

11. Obținerea și înregistrarea numărului de alocare oficial pentru Brevet / Protecție marcă 

12. Stabilirea modului în care proprietatea intelectuală obținută poate fi valorificată, 

precum și modul respectiv condițiile în care va putea beneficia cercetătorul / 

inventatorul de această valorificare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

 

 

 

 

https://osim.ro/category/formulare-pi/
https://osim.ro/wp-content/uploads/Brevete/Instruire/Ghidul%20solicitantului.pdf
https://osim.ro/util/inregistrarea-cererii-de-brevet-de-inventie/
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Anexa 3 

 

Depunere solicitare de protejare a proprietății intelectuale 

 

 

Număr de înregistrare 

 

 

Către Universitatea de Vest din Timișoara 

cu sediul pe Bulevardul Vasile Pârvan, nr. 4 

 

Subsemnatul / Subsemnații 

 

1. Nume, prenume; domiciliat în _______________________, în calitate de angajat, 

student / masterand / doctorand (se păstrează opțiunea valabilă) al Universității de 

Vest din Timișoara la Departamentul / Facultatea 

2. …………………. 

3. …………………. 

 

în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) b) și art. 4 alin. (2) din Legea 83/2014 privind 

invențiile de serviciu, vă informăm că în cadrul activităților didactice și de cercetare, a 

rezultat invenția descrisă mai jos: 

 

Titlu: „_______________________________________________________________” 

 

Problema adresată (excluderea informațiilor cu caracter confidențial se poate face până în 

momentul în care acestea sunt necesare pentru completarea dosarului de brevetare) 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Soluția tehnică a invenției 

_________________________________________________________________________ 

 

Avantajele aduse 

_________________________________________________________________________ 

 

 

În vederea înregistrării / brevetării / protejării invenției / mărcii, vă propunem aprobarea 

următoarelor tipuri de cheltuieli: 

 

a) taxe de înregistrare, publicare și examinare a cererii de brevet la OSIM 
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i) Contract de cercetare 

……………………………………………………………….. 

ii) Alte surse de finanțare 

……………………………………………………………… 

 

b) taxele de mandatar, înregistrare, publicare şi examinare a cererii de brevet la EPO / 

WIPO sau alte oficii naționale 

i) Contract de cercetare 

……………………………………………………………….. 

ii) Alte surse de finanțare 

……………………………………………………………… 

 

c) Sursa de finanțare pentru taxele de menținere în vigoare a brevetului 

i) Contract de cercetare 

……………………………………………………………….. 

ii) Alte surse de finanțare 

……………………………………………………………… 

 

Valorificarea ulterioară a invenției se va putea realiza prin: 

 

1. Brevet de invenție 

2. Licenţă neexclusivă pentru activităţi didactice şi de cercetare în interiorul UVT sau în 

parteneriat formal 

3. Licență neexclusivă brevet cu 50% venituri pentru inventatori 

4. Cesiune brevet cu 30%-50% din venituri pentru inventatori în măsura contribuției 

acestora la valorificarea acestuia 

 

Inventator(i): 

 

…………………………., Universitatea / Institutul / Compania / Liber profesionist 

…………………………., Universitatea / Institutul / Compania / Liber profesionist 

 

 

Notă: 

 

-- Notificare GDPR: datele cu caracter personal sunt preluate în vederea procesării 

documentelor și a validării solicitării de înregistrare a Brevetului de invenție / Modelului 

de utilitate / Mărcii / Elementului de proprietate intelectuală. 


