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Abrevieri  
 
 
UVT      Universitatea de Vest din Timișoara 
CTT-UVT    Centrul de Transfer Tehnologic și Inovare  
ICAM      Institutul de Cercetări Avansate de Mediu 
OSIM      Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci  
ORDA     Oficiul Român pentru Drepturile de Autor 
EPO     European Patent Office 
EUIPO     European Intellectual Property Office  
Lg.      Lege 
O.G.      Ordonanță de Guvern 
PI     Proprietate Intelectuală 
DPI     Drepturi de proprietate intelectuală 
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CAPITOLUL I. CONCEPTE ȘI OBIECTIVE 

 
Art. 1. UVT oferă recunoaștere beneficiilor pe care activitățile și programele de cercetare-dezvoltare și 
inovare derulate în cadrul instituției le aduc societății civile, partenerilor industriali și comerciali și 
publicului larg. Astfel, Universitatea, ca centru de cercetare avansată și de educație, a căror eforturi în 
activitatea de cercetare sunt promovate pe cele trei paliere de cercetare-dezvoltare-inovare, conturează 
un cadru general care să clarifice și să faciliteze activitatea de transfer tehnologic și cognitiv realizată în 
cadrul universității. 
 
Art. 2. Regulamentul are ca principal scop reglementarea activității de protejare a proprietății 
intelectuale în cadrul UVT, prin intermediul CTT-UVT, și valorificarea proprietății intelectuale realizate la 
acest nivel, prin conturarea unui cadru general care: 

(1) să contribuie la identificarea, evaluarea, protecția, gestionarea și comercializarea proprietății 
intelectuale din cadrul UVT, cu garantarea și asigurarea libertății academice privind protecția și 
respectarea drepturilor morale ale personalului și studenților, inclusiv în cazul interacțiunilor 
dintre studenți, personal academic/ de cercetare și terți; 

(2) să contureze aspectele de ordin legal ce sunt în strânsă legătură cu protecția activităților 
generatoare de elemente de proprietate intelectuală; 

(3) să stabilească un traseu de valorificare a drepturilor de proprietate intelectuală prin mecanisme 
eficiente, în funcție de aplicabilitate și resursele materiale disponibile la nivelul Universității; 

(4) să apere interesele UVT privind drepturile de proprietate intelectuală ale angajaților (i.e. 
personal academic, didactic și/sau de cercetare, personal administrativ) și drepturile de 
proprietate intelectuală ale studenților, colaboratorilor și ale terților în relație cu Universitatea; 

(5) să asigure o protecție eficientă a drepturilor de proprietate intelectuală prin brevetarea 
invențiilor de serviciu realizate la nivelul UVT; 

(6) să promoveze cultura antreprenorială la nivelul UVT și stimularea personalului academic și de 
cercetare, precum și stimularea studenților pentru a se implica în activități de cercetare, iar noile 
cunoștințe dobândite să poată fi utilizate în viitoarele activități educaționale și de cercetare, 
respectiv să fie valorificate, e.g. prin publicații, colaborări, licențe și prin formarea de firme de 
tip spin-off / startup; 

(7) să asigure că rezultatele activităților UVT sunt, în cea mai mare măsură, diseminate și exploatate 
eficient în beneficiul mediului socio-economic și al societății în general, atât la nivel național, cât 
și internațional. 

  
CAPITOLUL II. CADRUL LEGAL 

 
Art. 3. Cadrul legal sub care funcționează acest regulament și procedurile cuprinse în acesta este 
compus din: 

(1) Lg. Educației Naționale nr. 1/2011; 
(2) Lg. nr. 319/2003 privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare-inovare; 
(3) O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică; 
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(4) Lg. nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, republicată; 

(5) Lg. nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, republicată; 

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

b. Lg. nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor, republicată; 

c. Lg. nr. 16/1995 privind protecţia topografiilor produselor semiconductoare, republicată; 
d. Lg. nr. 350/2007 privind protecţia modelelor de utilitate; 

e. O.G nr. 52/1997 privind regimul juridic al francizei, republicată; 

f. Lg. nr. 255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante, republicată; 
g. Lg. nr. 83/2014 privind invențiile de serviciu; 
h. O.G. nr. 66/2000 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier în proprietate 

industrială, 
i. Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului de Transfer Tehnologic și Inovare din 

cadrul UVT aprobat prin Hotărârea Senatului UVT nr. 63/17.03.2022. 
 
CAPITOLUL III. ACTIVITATEA CENTRULUI DE TRANSFER TEHNOLOGIC ȘI INOVARE 

 
Art. 4. CTT-UVT este o structură fără personalitate juridică, fiind o structură organizatorică specializată, 
cu autonomie financiară, înființată în cadrul ICAM. 
 
Art. 5. CTT-UVT are ca scop principal coordonarea activității de valorificare a cercetării științifice prin 
transferul tehnologic al rezultatelor cercetării către operatori economici cu capital de stat sau privat. 
 
Art. 6. CTT-UVT are în vedere atât cercetarea științifică derulată în cadrul ICAM, cât și cea realizată prin 
alte structuri de cercetare ale UVT. 
 
Art. 7. Conform art. 15 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al CTT-UVT aprobat prin 
Hotărârea Senatului UVT nr. 63/17.03.2022, CTT-UVT are competența de a valorifica rezultatele 
cercetării prin transfer tehnologic și activele de proprietate intelectuală ale UVT, prin activități precum: 

(1) prestări de servicii; 
(2) asigurarea accesului colaboratorilor externi la serviciile și infrastructura deținută de ICAM și UVT 

relevantă pentru procesul de co-creare; 
(3) negocierea contractelor și a colaborărilor încheiate cu scopul valorificării activelor de proprietate 

intelectuală ale UVT; 
(4) reprezentarea UVT în relațiile cu autoritățile naționale și europene competente în materia 

proprietății intelectuale; 
(5) elaborarea de studii, rapoarte, informări, analize pentru informarea științifică și tehnologică a 

mediului academic și de afaceri; 
(6) asigurarea cadrului necesar elaborării de proiecte în vederea participării la competiții naționale 

și internaționale de activități CDI; 
(7) orice alte activități relevante pentru transferul tehnologic. 
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Art. 8. CTT-UVT elaborează toate procesele operaționale necesare pentru implementarea prevederilor 
Regulamentului. 

(1) Gestionarea drepturilor de proprietate intelectuală în cazul invențiilor brevetate în UVT presupune mai 
multe pași divizați în etapa anterioară înregistrării cererii de brevet de invenție și etapa ulterioară 
înregistrării cererii de brevet de invenție. 

(2) Pașii anteriori înregistrării cererii de brevet de invenție: 
a. identificarea soluției tehnice brevetabile; 
b. cercetarea și analiza documentară; 
c. perfecționarea soluției tehnice; 
d. întocmirea depozitului OSIM. 

(3) Pașii ulteriori înregistrării cererii de brevet de invenție: 
a. evaluarea preliminară în vederea valorificării; 
b. valorificarea sau comercializarea prin licențiere; 
c. veghea tehnologică. 

 
Art. 9. Modalitățile de a proteja drepturile de proprietate intelectuală: 

(1) brevetul și modelul de utilitate; 
(2) drepturile de autor și drepturile conexe; 
(3) drepturile asupra bazelor de date. 

 
Art. 10.  

(1) Politica asupra proprietății intelectuale privind studenții UVT înmatriculați în programele de 
studii de licență, masterat și doctorat, precum și studenții aflați în vizită de studii, prevede faptul 
că aceștia sunt proprietarii tuturor drepturilor de proprietate intelectuală și a drepturilor conexe, 
pe care le produc ca studenți ai UVT, cu excepția cazului în care se convine altfel. 

(2) La solicitarea studenților și cu sprijinul CTT-UVT, UVT poate să devină deținătorul exclusiv al 
drepturilor de proprietate intelectuală asupra rezultatelor studenților și să contribuie la 
exploatarea comercială a acestora și la distribuirea redevențelor, printr-un acord separat, 
încheiat între student și UVT. 
 

CAPITOLUL IV. SOLICITAREA PROTECȚIEI DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ 

 
Art. 11. Orice persoană care face parte din personalul academic, administrativ sau din 
comunitatea de studenți a Universității de Vest din Timișoara are dreptul de a face o solicitare către CTT-
UVT în vederea oferirii din partea Centrului de asistență în ceea ce privește protecția drepturilor de 
proprietate intelectuală de care persoana în cauză consideră că beneficiază. 
 
Art. 12. Se poate solicita asistență din partea CTT-UVT cu privire la următoarele elemente de 
proprietate intelectuală, dar fără ca această listă să fie exhaustivă: 

(1) rezultatele unor proiecte inovative de creație; 
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(2) rezultatele unor procese academice de creație; 
(3) rezultatele obținute în urma elaborării de lucrări științifice, de licență, disertații, teze de doctorat; 
(4) proiecte colaborative care generează cunoștințe și eventual procese/ produse viabile; 
(5) alte rezultate ce fac obiectul legislației naționale, europene sau internaționale de protecție a 

proprietății intelectuale. 
 

 
Art. 13.  

(1) Solicitarea asistenței CTT-UVT se realizează în scris și va fi transmisă prin canalele oficiale de 
comunicare ale UVT (inovare@e-uvt.ro) către conducerea CTT-UVT. 

(2) Solicitarea se completează conform Anexei I a prezentului Regulament. 
(3) Solicitarea va cuprinde informațiile de identificare a solicitantului precum nume, prenume, 

funcție și departamentul din care face parte, o scurtă descriere a obiectului asupra căruia se 
realizează solicitarea și orice alte informații pe care solicitantul consideră relevant să le aducă în 
atenția CTT-UVT. 

(4) Înregistrarea cererii va fi confirmată, în 24 de ore, solicitantului pe aceeași cale de comunicare 
de către CTT-UVT. 

 
Art. 14.  

(1) După înregistrarea solicitării de asistență, CTT-UVT va desfășura o evaluare a acesteia în termen 
de 30 de zile de la înregistrare. 

(2) Evaluarea constă în analizarea rutelor ce pot fi luate în considerare în protejarea drepturilor de 
proprietate intelectuală ale solicitantului. Astfel că, va fi analizată existența sau inexistența 
drepturilor de autor și a drepturilor conexe, a brevetabilității produsului/ procedeului, 
posibilitatea înregistrării unui model de utilitate, a unei mărci sau a unui desen sau model, după 
caz, respectiv o recomandare privind înregistrarea cererilor la diferite entități naționale, 
europene sau internaționale precum OSIM, EUIPO, EPO, WIPO. 

(3) În realizarea acestei evaluări, CTT-UVT poate apela la expertiza unor membri ai comunității UVT 
sau la experți externi, dacă este cazul. 

(4) Termenul de 30 de zile poate fi prelungit cu încă 15 zile, în cazuri excepționale, și doar dacă 
solicitantului i-a fost comunicată aceasta în scris și motivat. 

 
Art. 15. La finalizarea evaluării, solicitantul este informat cu privire la concluziile CTT-UVT și la 
metodele care pot fi abordate pentru a asigura protecția drepturilor de proprietate intelectuală. 
 
Art. 16.  

(1) Solicitantul poate cere CTT-UVT asistență în continuare în ceea ce privește realizarea 
formalităților și procedurilor de formă și de fond în fața autorităților naționale, europene sau 
internaționale competente în materia proprietății intelectuale. 

(2) Alineatul 1 nu este aplicabil în cazul în care drepturile asupra creației/ invenției/ mărcii/ 
modelului de utilitate/ desenului/ modelului, după caz, aparține exclusiv UVT, în condițiile Legii 
83/2014 privind invențiile de serviciu, caz în care CTT-UVT are competența să urmărească în mod 

mailto:email@e-uvt.ro
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independent protejarea drepturilor de proprietate intelectuală rezultate din activitatea de 
cercetare ce aparțin exclusiv UVT. 

 
CAPITOLUL V. MODURILE DE APLICARE A POLITICII DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ A UVT 

 
Art. 17.   

(1) În scopul promovării responsabilității sociale a UVT, aceasta va deține, ca regulă generală, toate 
drepturile de proprietate intelectuală și materialele fizice rezultate în urma cercetării care au 
potențial de exploatare comercială și care au fost realizate în UVT folosind resursele acesteia. 

(2) Alineatul 1 nu se aplică în cazurile expres exceptate în care UVT nu deține drepturi asupra 
rezultatelor cercetării, dar care sunt dezvoltate utilizând resursele UVT, caz în care va UVT  va 
primi pe baza unui acord specific dreptul de a utiliza și dezvolta aceste rezultate cu scopuri 
educaționale și de cercetare științifică. 
 

CAPITOLUL VI. DREPTURILE DE AUTOR ȘI DREPTURILE CONEXE 

 
Art. 18.  

(1) UVT conferă o mare importanță drepturilor angajaților de a crea, disemina și valorifica propria 
muncă intelectuală, UVT recunoscând, în general, drepturile de autor privind materialele 
didactice, a manualelor și a publicațiilor științifice ca aparținând creatorului acestora. 

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1), UVT își rezervă dreptul de a utiliza, cu titlu gratuit, aceste 
materiale în scopuri academice și de cercetare. 

(3) Responsabilitatea de a informa orice editor sau parte interesată în publicarea materialelor 
despre existența acestei licențe incumbă angajatului UVT. 

(4) Renunțarea la drepturile de autor privind materialele didactice, a manualelor și a publicațiilor 
științifice nu se aplică lucrărilor comandate de către UVT sau lucrărilor ce rezultă din activități 
de cercetare, i.e. programe de calculator, baze de date, alte materiale cu potențial de valorificare 
economică. 

 
Art. 19. Dreptul de autor al unei opere literare, artistice sau științifice, precum și asupra altor 
opere de creație  intelectuală este recunoscut și garantat în condițiile Legii nr. 8/1996. 
 
Art. 20.  Opera de creație intelectuală este recunoscută și protejată, independent de aducerea la 
cunoștința publică, prin simplul fapt al realizării ei, chiar în formă nefinalizată. 
 
Art. 21.  

(1) Autorul este persoana fizică sau persoanele fizice care au creat opera, sau pentru cazurile expres 
prevăzute de lege, persoanele fizice și juridice altele decât autorul.  

(2) Se prezumă a fi autor, până la proba contrară, persoana sub numele căreia opera a fost adusă 
pentru prima dată la cunoștința publică. 

(3) Calitatea de subiect al dreptului de autor se poate transmite în condițiile legi, spre exemplu prin 
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cesiune sau moștenire. 
 
Art. 22.   

(1) Obiectul drepturilor de autor îl constituie operele originale de creație intelectuală în domeniul 
literar, artistic sau științific, oricare ar fi modalitatea de creație, modul sau forma de exprimare 
și independent de valoarea și destinația lor. 

(2) Fără a prejudicia drepturile autorilor operei originale, constituie, de asemenea, obiect al 
dreptului de autor operele derivate care au fost create plecând de la una sau mai multe opere 
preexistente, și anume: 

a. traducerile, adaptările, adnotările, lucrările documentare, aranjamentele muzicale și 
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 și 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. 23. 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 și 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 și traducerile 
oficiale ale acestora; 

c. simbolurile oficiale ale statului, ale autorităților publice și ale organizațiilor, cum ar fi: 
stema, sigiliul, drapelul, emblema, blazonul, insigna, ecusonul și medalia; 

d. mijloacele de plată; 
e. știrile și informațiile de presă; 
f. simplele fapte și date; 
g. fotografiile unor scrisori, acte, documente de orice fel, desene tehnice și altele asemenea; 
h. materiale rezultate dintr-un act de reproducere a unei opere de artă vizuală, al cărei 

termen de protecție a expirat, cu excepția cazului în care materialul rezultat din actul de 
reproducere este original, în sensul că reprezintă o creație intelectuală proprie a 
autorului. 

 
Art. 24.  

(1) Drepturile morale ale autorului operei sunt următoarele: 
a. dreptul de a decide dacă, în ce mod și când va fi adusă opera la cunoștința publicului; 
b. dreptul de a pretinde recunoașterea calității de autor al operei; 
c. dreptul de a decide sub ce nume va fi adusă opera la cunoștința publică; 
d. dreptul de a pretinde respectarea integrității operei și de a se opune oricărei modificări 

sau oricărei atingeri aduse operei, dacă prejudiciază onoarea sau reputația sa; 
e. dreptul de a retracta opera, despăgubind, dacă este cazul, pe titularii drepturilor de 

utilizare prejudiciați prin exercitarea retractării. 
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(2) Autorul operei are dreptul patrimonial exclusiv de a decide dacă, în ce mod și când va fi utilizată 
opera sa, inclusiv de a consimți la utilizarea operei de către alții. 

(3) Utilizarea unei opere dă naștere la drepturi patrimoniale, distincte şi exclusive, ale autorului de 
a autoriza sau de a interzice: 

a. reproducerea operei; 
b. distribuirea operei; 
c. importul în vederea comercializării pe piața internă a copiilor realizate, cu 

consimțământul autorului, după operă; 
d. închirierea operei; 
e. împrumutul operei; 
f. comunicarea publică, direct sau indirect a operei, prin orice mijloace, inclusiv prin 

punerea operei la dispoziţia publicului, astfel încât să poată fi accesată în orice loc şi în 
orice moment ales, în mod individual, de către public; 

g. radiodifuzarea operei; 
h. retransmiterea prin cablu a operei; 
i. realizarea de opere derivate. 

 
Art. 25. Autorul sau titularul drepturilor de autor poate ceda unor terți prin contract doar 
drepturile patrimoniale ce decurg din drepturile sale de autor 
 
Art. 26. UVT poate dobândi oricând drepturi de autor asupra anumitor materiale prin încheierea 
de contracte cu autorul/autorii sau alți deținători de drepturi de autor. 
 
Art. 27. În conformitate cu articolul 75 din Legea 8/1996, în lipsa unei clauze contrare, drepturile 
patrimoniale de autor asupra programelor de calculator, create de unul sau mai mulți angajați în 
exercitarea atribuțiilor de serviciu sau după instrucțiunile angajatorului, aparțin exclusiv acestuia din 
urmă. 
 
CAPITOLUL VII. INVENȚIILE  

 
Art. 28. 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. 29. 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; 
 

Art. 30. Nu se va acorda brevet de invenție pentru: 
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a. invențiile a căror exploatare comercială este contrară ordinii publice sau bunelor 
moravuri, inclusiv cele dăunătoare sănătăţii şi vieţii persoanelor, animalelor sau plantelor 
şi care sunt de natură să aducă atingeri grave mediului, cu condiţia ca această excludere 
să nu depindă numai de faptul ca exploatarea este interzisă printr-o dispoziţie legală; 

b. soiurile de plante şi rasele de animale; 
c. procedeele esenţial biologice pentru obţinerea plantelor sau a animalelor; 
d. invențiile având ca obiect corpul uman în diferitele stadii ale formării şi dezvoltării sale, 

precum şi simpla descoperire a unuia dintre elementele sale, inclusiv secvența sau 
secvența parţială a unei gene. 

 
Art. 31. Pentru a defini sintagmele „să fie nouă, „să implice o activitate inventivă” și „susceptibilă 
de aplicare industrială”, se vor consulta articolele 8, 10 și, respectiv, 11 din Legea 84/1991 privind 
brevetele de invenție, republicată. 
 
Art. 32.  

(1) Pentru situațiile în care invenția nu are caracter de invenție de serviciu, dar a fost realizată la 
cererea unei entități printr-un contract de cercetare între entitate și personalul definit la 
articolul 12, este aplicabil prezentul articol. 

(2) Dacă invenția rezultă dintr-un contract de cercetare, în lipsa unei clauze contrare, dreptul la 
brevet de invenţie aparţine unităţii care a comandat cercetarea, inventatorul având dreptul la o 
remuneraţie suplimentară stabilită prin act adiţional la contractul de cercetare. 

(3) În cazurile prevăzute la alin. 1, inventatorul şi unitatea au obligaţia reciprocă să se informeze în 
scris asupra creării şi stadiului realizării invenției şi să se abţină de la orice divulgare, până la 
momentul înregistrării brevetului de invenție sau la 3 luni de la renunțarea continuării 
formalităților de înregistrare a brevetului de invenție. 

(4) Încălcarea obligaţiei de a informa atrage răspunderea persoanei vinovate. 
(5) În cazurile prevăzute la alin. 1, dacă, în termen de 90 de zile de la data când angajatul a informat 

în scris unitatea asupra redactării descrierii invenției, cererea de brevet nu a fost depusă la OSIM, 
în lipsa altei convenţii între părţi, dreptul la acordarea brevetului de invenţie aparţine 
angajatului. 

(6) În cazul prevăzut la alin. 4, unitatea are un drept de preempțiune la încheierea unui contract 
privind invenția angajatului, ce trebuie exercitat în termen de 3 luni de la oferta angajatului; în 
lipsa acordului privind preţul contractului, acesta urmează să fie stabilit de instanţele 
judecătoreşti. 

 
CAPITOLUL VIII. INVENȚIILE DE SERVICIU 

 
Art. 33.  

(1) Invențiile de serviciu sunt cele create de un inventator individual sau de un grup de inventatori 
atunci când inventatorul individual sau cel puțin un membru al grupului de inventatori este 
angajat al unei persoane juridice de drept privat sau de drept public. 
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(2) Dacă inventatorul este angajat, în lipsa unei prevederi contractuale mai avantajoase acestuia, 
dreptul la brevetul de invenţie aparţine unităţii, atât pentru invențiile realizate de angajat în 
exercitarea unui contract de muncă ce prevede o misiune inventivă încredinţată în mod explicit, 
care corespunde cu funcţiile sale, cât și pentru invențiile realizate de către acesta fie în 
exercitarea funcţiei sale, fie în domeniul activităţii unităţii, prin cunoaşterea sau folosirea tehnicii 
ori mijloacelor specifice ale unităţii sau ale datelor existente în unitate, fie cu ajutorul material 
al acesteia, în lipsa unei prevederi contractuale contrare. 

(3) Inventatorul beneficiază de o remuneraţie suplimentară stabilită prin contractul încheiat odată 
cu finalizarea procedurilor de înregistrarea a brevetului de invenție sau a modelului de utilitate. 

 
Art. 34. Pentru a fi invenții de serviciu recunoscute personalului Universității de Vest din 
Timișoara, în înțelesul prezentului regulament, invențiile trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 

a. au rezultat din exercitarea atribuţiilor de serviciu ale inventatorului, încredinţate în mod 
expres în cadrul contractului individual de muncă şi în fişa postului sau stabilite prin alte 
acte obligatorii pentru inventator, care prevăd o misiune inventivă; 

b. s-au obţinut, pe durata contractului individual de muncă, precum şi pe o perioadă de 
maximum 2 ani de la încetarea acestuia, după caz, prin cunoaşterea sau utilizarea 
experienţei angajatorului prin folosirea mijloacelor materiale ale angajatorului, ca urmare 
a pregătirii şi formării profesionale dobândite de inventatorul angajat prin grija şi pe 
cheltuiala angajatorului ori prin utilizarea unor informaţii rezultate din activitatea 
angajatorului sau puse la dispoziţie de acesta. 

 
Art. 35. Invențiile care se încadrează în prevederile articolului 34 litera a) pot face obiectul 
secretului comercial. 
 
Art. 36.  
(1) Pentru invenţiile de serviciu realizate de angajați ai persoanelor de drept public, care au în obiectul 
de activitate cercetarea-dezvoltarea, revendicate de către angajator conform prevederilor legale sau 
conform unui contract între părți şi valorificate de către angajator, angajatul inventator are dreptul la o 
cotă procentuală din valoarea venitului realizat de angajator, în urma aplicării invențiilor. 
(2) Procentul prevăzut la alin. (1) nu poate fi mai mic de 30%. 
 
Art. 37.  
(1) Pentru invenţiile rezultate în urma unor activităţi de cercetare-dezvoltare sau didactice desfăşurate 
într-o instituţie de învăţământ superior, titulară a dreptului de protecţie, aceasta acordă inventatorului 
la cerere, cu titlu gratuit, un drept de exploatare a invenţiei în domeniul său de activitate didactică şi de 
cercetare, în baza unui contract de licenţă neexclusivă, chiar dacă inventatorul și-a pierdut calitatea de 
angajat. 
(2) Contractul pentru acordarea drepturilor de exploatare a invenției prevăzut la alin. (1) are o durată de 
valabilitate egală cu durata desfăşurării de către inventator a activităţilor didactice şi de cercetare în 
cadrul instituției de învățământ superior care deține drepturile asupra invenției. 
 



Regulament pentru protejarea proprietății 

intelectuale în UVT 

Ediția 1 
 
Pagina  PAGE   \* 
MERGEFORMAT 8 din 
16 

       

 

Art. 38.  
(1) Angajatul UVT are obligația de a: 

a. informa CTT-UVT cu privire la orice invenție de serviciu, în termen de 30 de zile de la 
finalizarea invenției, prin transmiterea către CTT-UVT a Anexei I completată, în care să se 
sublinieze condițiile în care invenția a fost creată și o descriere clară a acesteia; 

b. colabora cu CTT-UVT în vederea obținerii protecției și valorificarea invenției; 
c. informa în scris CTT-UVT cu privire la înregistrarea unei cereri de brevet de invenție/ 

înregistrarea unui model de utilitate/ înregistrarea unei mărci, în cazul în care invenția nu 
este invenție de serviciu, în termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii; 

d. răspunde oricăror solicitări ale CTT-UVT care derivă din aplicarea prezentului Regulament. 
(2) Angajatul UVT are dreptul să: 

a. fie înștiințat de către CTT-UVT cu privire la decizia de încadrare a invenției ca invenție de 
serviciu și revendicarea a UVT a drepturilor asupra acesteia; 

b. conteste modul de încadrare a invenției acestuia, potrivit dreptului comun; 
c. fie informat de către CTT-UVT asupra depunerii unei cereri de brevet/ înregistrarea unui 

model de utilitate pe baza solicitării depuse de angajat în condițiile prezentului 
Regulament; 

d. îi fie cedat dreptul la obținerea protecției în situația în care UVT nu mai dorește 
continuarea procedurilor ulterioare depunerii cererii de brevet sau nu este interesată să 
obțină protecția în anumite state, caz în care angajatul va oferi UVT o licență neexclusivă. 

 
CAPITOLUL IX. MĂRCI 

 
Art. 39. Poate constitui marcă orice semn, cum ar fi cuvintele, inclusiv numele de persoane sau 
desenele, literele, cifrele, culorile, elementele figurative, forma produsului sau a ambalajului produsului 
sau sunetele, cu condiția ca aceste semne să fie capabile: 

a. să distingă produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi; 
b. să fie reprezentate în Registrul mărcilor într-un mod care să permită autorităților 

competente și publicului să stabilească cu claritate și precizie obiectul protecției conferite 
titularului lor. 

 
Art. 40. Dreptul asupra mărcii este dobândit și protejat prin înregistrarea acesteia la OSIM. 
 
Art. 41. Există situații în care vor fi refuzate de la înregistrare, în mod absolut sau relativ, anumite 
mărci. În acest sens, se vor consulta articolele 5 și, respectiv, 6 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și 
indicațiile geografice, republicată. 
 
Art. 42. Natura produselor sau serviciilor pentru care se solicită înregistrarea mărcii nu constituie 
niciun obstacol la înregistrarea acesteia. 
 
CAPITOLUL X. DESENE SAU MODELE 



Regulament pentru protejarea proprietății 

intelectuale în UVT 

Ediția 1 
 
Pagina  PAGE   \* 
MERGEFORMAT 8 din 
16 

       

 

 
Art. 43. Drepturile asupra desenelor și modelelor sunt dobândite și protejate în România prin 
înregistrare la OSIM, în condițiile Legii 129/1992 privind protecția desenelor și a modelelor. 
 
Art. 44.  

(1) Dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare aparține autorului desenului sau modelului ori 
succesorului său în drepturi, pentru desenele și modelele create în mod independent. 

(2) În cazul în care desenul sau modelul a fost creat ca urmare a unor contracte cu misiune creativă 
sau de către salariați, în cadrul atribuțiilor de serviciu, dreptul aparține persoanei sau entității 
care are calitatea de beneficiar al contractului cu misiune creativă sau a angajatorului care l-a 
comandat prin prisma atribuțiilor de serviciu a angajatului. 

(3) Protecția desenului sau a modelului înregistrat în conformitate cu legislația în vigoare nu 
prejudiciază și nu exclude protecția prin drept de autor a acestuia. 

 
Art. 45.  

(1) Obiectul cererii poate fi înregistrat în măsura în care constituie un desen sau model, este nou și 
are caracter individual.  

(2) Pentru a defini sintagmele de la alineatul 1, consultați articolul 6 din Legea 129/1992 privind 
protecția desenelor și modelelor, republicată. 

 
CAPITOLUL XI. VALORIFICAREA DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ 

 
Art. 46. UVT încurajează comercializarea proprietății intelectuale, asigură protecție drepturilor de 
proprietate intelectuală rezultate din activitatea academică și de cercetare prin solicitarea brevetelor 
sau prin alte mijloace legale și va identifica și negocia potențiale parteneriate comerciale pentru 
valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală ce fac obiectul prezentului Regulament. 
 
Art. 47.  

(1) Pentru a realiza obiectivele propuse anterior, UVT poate face uz de compania de comercializare 
deținută în întregime de aceasta, UVT - Centrul de Inovare și Antreprenoriat SRL, prin 
intermediul căreia se pot asigura toate aranjamentele legale pentru acordarea licențelor și 
formarea de firme de tip start-up și spin-off. 

(2) CTT-UVT și compania de comercializare UVT - Centrul de Inovare și Antreprenoriat SRL 
acționează ca hub de creștere a start-upurilor și spin-offurilor provenite din cercetarea-
dezvoltarea-inovarea realizată de comunitatea UVT. 

(3) În cazul în care raportul de evaluare emis de CTT-UVT în urma solicitării lansate de un membru 
al comunității UVT (pe baza Anexei I la prezentul Regulament) evidențiază fezabilitatea unui 
spin-off din rezultatul CDI supus atenției CTT-UVT, echipa CTT-UVT poate oferi echipelor de 
cercetători următoarele elemente de consultanță din ale programului U InnoVaTe Spin-Off: 

a. Cercetare de piață făcută de specialiști sau studenți ai UVT; 
b. Crearea de echipe de studenți care parcurg programe de internship în spin-off;  
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c. Protecția proprietății intelectuale în acord cu prevederile prezentului Regulament; 
d. Oferirea de consultanță pentru crearea unei companii, acces la modele (templates) 

pentru diferite tipuri de contracte, e.g. vânzare de servicii/produse, etc.; 
e. Acces la program de mentorship în contact cu partenerii UVT și ecosistemul local, 

regional, national, international din care UVT face parte, cu relevanță pentru spin-off-ul 
considerat; 

f. Dezvoltarea de materiale de marketing cu participarea studenților UVT; 
g. Consultanță pentru aplicarea la programe de finanțare din surse publice;  
h. Antrenori de antreprenoriat care asistă echipa spin-offului în definitivarea pitch-ului 

pentru investitori sau pentru parteneri strategici; 
i. Recrutarea unui CEO care să dezvolte afacerea; 
j. Acces la laboratoare UVT și spații de co-work accesibile UVT pentru echipe de până la 

patru membri fondatori/ spin-off; 
k. Program de accelerare/incubare prin resurse ale UVT sau ale partenerilor acesteia; 
l. Strategie de fundraising de la investitori / alte programe de accelerare. 

(4) Pentru scopurile acestui Regulament înțelegem prin Spin-Off parcursul de dezvoltare a unei 
tehnologii sau idei de cercetare de la TRL 0-2 la nivele superioare de maturitate tehnologică, 
indiferent de statutul de agent economic distinct (i.e. companie nou creată) sau de statutul de 
echipă de cercetători implicați într-un demers de cercetare aplicativă sau experimentală. 

(5) Parcursul de dezvoltare a unui spin-off este tratat dinamic, cu evoluție condiționată de aplicarea 
gândirii antreprenoriale și pivotării pentru dezvoltare de la faza de „ideație” (estimată la 12-36 
luni), la cea de „validare” (estimată la 6-24 luni), respectiv de „structurare și constituire legală” 
(estimată la 3-6 luni). Protecția proprietății intelectuale și valorificarea acesteia pentru un 
demers de tip spin-off intervine în etapele ulterioare ideației, funcție de specificul domeniului 
de cercetare-dezvoltare-inovare. 

(6) Activitatea CTT-UVT în etapa de „ideație” intervine cu suport pentru co-creare în acord cu 
principiile inovării deschise, cu implicarea reprezentanților helixului cvadruplu (mediul 
academic, mediul privat, administrație publică și societate civilă) și cu integrarea principiilor 
dezvoltării durabile și protecției mediului. 

 
 
Art. 48. În vederea maximizării valorii adăugate obținute prin valorificarea activelor de 
proprietate intelectuală, CTT-UVT analizează dacă: 

a. rezultatul activității de cercetare este brevetabil și propune parcurgerea formalităților 
pentru a obține protecția prin model de utilitate sau brevet de invenție: 

i. în scopul valorificării activelor de proprietate intelectuală prin aplicare proprie; 

ii. în scopul unei licențieri sau a unei cesiuni ulterioare; 
iii. în scopul încurajării constituirii de spin-off-uri. 

b. rezultatul activității de cercetare nu este brevetabil conform dispozițiilor legale sau luând 
în considerare analiza cost-beneficiu realizată în prealabil de CTT-UVT; 

c. rezultatul activității de cercetare poate fi diseminat prin publicare sau apariție în cadrul 
conferințelor în colaborare cu structurile reprezentative ale UVT, precum DCSCU. 
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Art. 49.  

(1) Licențierea reprezintă procesul de acordare a dreptului de folosință asupra dreptului de 
proprietate intelectuală către un terț. 

(2) Conform art. 257 Cod fiscal, redevențele reprezintă plăţile de orice fel primite pentru folosirea 
sau concesionarea utilizării oricărui drept de autor asupra unei opere literare, artistice sau 
ştiinţifice, inclusiv asupra filmelor cinematografice şi programele informatice, orice brevet, 
marcă de comerţ, desen ori model, plan, formulă sau procedeu secret de fabricaţie, ori pentru 
informaţii referitoare la experienţa în domeniul industrial, comercial sau ştiinţific; plăţile pentru 
folosirea sau dreptul de folosire a echipamentului industrial, comercial ori ştiinţific. 

 
Art. 50.  

(1) Metoda standard de licențiere agreată de UVT este plata de către licențiat a unei sume forfetare 
odată cu semnarea contractului de licențiere și plata unei redevențe anuale exprimată ca 
procent din vânzări pe durata minimă de 5 ani de la primul an de comercializare a produsului. 

(2) Suma forfetară minimă agreată de UVT trebuie să acopere cuantumul taxelor de brevetare în 
regim de urgență și costurile menținerii protecției pe o perioadă de minim 5 ani de la acordarea 
brevetului. 

(3) Cuantumul redevențelor anuale nu poate fi mai mic de 2% din valoarea brută a vânzărilor. 
 
Art. 51. În conformitate cu articolul 129 alineatul 1 al Legii Educației Naționale nr. 1/2011, 
drepturile de proprietate intelectuală pot fi valorificate și prin înființarea de către UVT, singură sau prin 
asocieri, de societăți comerciale, cu accent pe spin-off-uri și start-up-uri, fundații sau asociații, cu 
aprobarea Senatului UVT. 
 
CAPITOLUL XII. REGIMUL VENITURILOR OBȚINUTE DE UVT PRIN VALORIFICAREA ACTIVELOR DE 

PROPRIETATE INTELECTUALĂ 

 
Art. 52. Veniturile obținute din comercializarea drepturilor de proprietate intelectuală vor fi 
distribuite conform dispozițiilor din prezentul capitol. 
 
Art. 53. Veniturile nete obținute pe baza comercializării drepturilor de proprietate intelectuală 
din UVT vor fi distribuite după cum urmează: 

a. pentru veniturile nete sub 100.000 RON, către autori/inventatori se va distribui 75 % din 
totalul lor, pentru CTT-UVT se va distribui 10%, iar pentru UVT se va distribui 15 %. 

b. pentru veniturile nete cuprinse între 100.000 și 300.000 RON, către autori/inventatori se 
va distribui 65% din total, către CTT-UVT se va distribui 10 %, iar către UVT se va distribui 
25%. 

c. pentru veniturile nete cuprinse între 300.000 și 1.000.000 RON, către autori/inventatori 
se va distribui 55% din total, către CTT-UVT se va distribui 10%, iar către UVT se va distribui 
35%. 
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d. pentru veniturile nete peste 1.000.000 RON, către autori/inventatori se va distribui 50% 
din total, către CTT-UVT se va distribui 10%, iar către UVT se va distribui 40%. 

 
Art. 54.  

(1) UVT va distribui partea de venituri nete către fiecare dintre membrii grupului de autori / 
inventatori, în funcție de contribuția lor la dezvoltarea de cunoștințe noi și originale, așa cum a 
fost convenit cu aceștia în raport cu informațiile completate în Anexa I și / sau în acordul scris 
de cesiune a DPI. În lipsa unui astfel de acord scris, cota autorilor / inventatorilor va fi împărțită 
între aceștia, ținând cont de valoarea și de conținutul contribuțiilor lor efective, acestea urmând 
a fi stabilite de către CTT-UVT, prin monitorizarea atentă a întregului proces de obținere și 
valorificare a DPI comercializate.  

(2) Distribuția veniturilor nete obținute, către autori / inventatori, se va face anual, corespunzător 
veniturilor realizate în anul precedent. 

 
Art. 55.  

(1) În cazul în care UVT nu dorește să își asume drepturile asupra invenției de serviciu, inventatorul 
are dreptul de a solicita asistența CTT-UVT în realizarea procedurilor de protecție a drepturilor 
sale de proprietate intelectuală. 

(2) În aceste condiții, comercializarea și valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală va fi 
realizată fie de inventatorul deținător exclusiv al drepturilor de proprietate intelectuală, fie cu 
ajutorul CTT-UVT, la solicitarea acestuia, caz în care CTT-UVT este îndreptățit la primirea unui 
procent din profitul anual realizat în urma comercializării. 

(3) Alineatul 2 se aplică și în cazurile în care proprietatea exclusivă asupra drepturilor de proprietate 
intelectuală aparține inventatorului, ca și consecința altor stări de fapt decât refuzul UVT de a-și 
asuma invenția de serviciu. 

 
Art. 56. Prezentul regulament intră în vigoare la data de …., dată de la care încetează efectele 
Regulamentului PRIVIND INIȚIEREA PROCESELOR DE PROTEJARE A PROPRIETĂȚII INTELECTUALE ÎN  
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA, aprobat prin HS 100 / 28.11.2019 https://www.uvt.ro/wp-
content/uploads/2021/01/Regulamentul-privind-initierea-proceselor-de-protejare-a-proprietatii-
intelectuale-in-UVT-editia-I.-HS-100-din-28.11.2019..pdf       
   
  

https://www.uvt.ro/wp-content/uploads/2021/01/Regulamentul-privind-initierea-proceselor-de-protejare-a-proprietatii-intelectuale-in-UVT-editia-I.-HS-100-din-28.11.2019..pdf
https://www.uvt.ro/wp-content/uploads/2021/01/Regulamentul-privind-initierea-proceselor-de-protejare-a-proprietatii-intelectuale-in-UVT-editia-I.-HS-100-din-28.11.2019..pdf
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Anexa I 

 

 

 

Centrului de Transfer Tehnologic și Inovare CTT-UVT,  

 

 

Subsemnatul(a) _________________________________, în calitate de _________________ 

____________________, în cadrul Facultății/ Departamentului _________________,  din cadrul 

Universității de Vest din Timișoara, având următoarele date de contact: numărul de telefon 

_______________________________ și adresa de e-mail _____________________________, solicit 

asistență în ceea ce privește apărarea drepturilor de proprietate intelectuală (PI) ce au decurs din 

activitatea mea _______________________________ (în cadrul UVT/ în afara cadrului UVT). 

 

I. Solicitarea are ca obiect _______________________ (rezultatul/ procesul/ procedeul/ invenția/ 

marca/ lucrarea/ modelul/ desenul) denumit(ă) _____________________________________ 

pentru care ofer următoarea descriere detaliată: 

 

Descriere (funcționalitate, design, tehnologie etc.) 

 
(Alături de descrierea oferită în această secțiune, puteți anexa acestui document orice alte materiale 
informative relevante, desene, modele, schițe, resurse video care demonstrează funcționalitățile etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilizări potențiale 
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Segmente potențiale de piață 

 
 
 
 

Metodologia de obținere a rezultatului 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spațiile în care s-a desfășurat activitatea creativă1 

 
 
 
 

Resurse UVT (altele decât umane) alocate cercetării 

 
 
 
 

Rezultatul este/nu este obiectul unei proiect/ contract de finanțare (detaliați) 

 
 
 
 

 

II. PI a fost concepută și dezvoltată în intervalul de timp _________________________________ .  

                                                      
1 Dacă nu se poate cuantifica acest lucru, precizați fiecare dintre locurile în care s-a desfășurat activitatea de cercetare 
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III. Persoana/ persoanele care au contribuit la realizarea PI, alături de mine, și care fac parte din 

comunitatea UVT sunt cele identificate în continuare: 

 

 

N.c. Nume 
prenume 

Date de 
contact 

Facultate/ 
Departament 
UVT 

Calitate 
în UVT2 

Rol în echipa 
care a 
generat PI 

Estimare eforturi și 
contribuții ale 
persoanei (ore/%) 

       

       

       

       

       

 
 

IV. Persoana/ persoanele care au contribuit la realizarea PI, alături de mine, și care nu fac parte din 

comunitatea UVT sunt cele identificate în continuare: 

 

N.c. Nume 
prenume 

Date de 
contact 

Instituție/ 
organizație 
și raport de 
colaborare 
cu UVT 

Rol 
persoană 
în echipa 
care a 
generat PI 

Estimare 
eforturi și 
contribuții 
ale 
persoanei 
(ore/%) 

Alte resurse alocate 
cercetării de către 
instituție/organizație3 

       

       

       

       

       

 

Dată,          Semnătură, 

 

                                                      
2 i.e. personal academic (didactic sau cercetare), personal administrativ, student doctorand, student la ciclul de licență sau 

masterat, tehnician de laborator 
3 Precizați dacă în timpul cercetării s-au folosit materiale furnizate de către un terț, care au fost acestea și modul în care au 

fost furnizate ( i.e. donație) 


