
    nr. înregistrare:  .............................................................. 
 

CONTRACT 
 

încheiat în baza Legii privind brevetele de invenție nr. 64/1991 republicată în 2014, a Legii privind 

invențiile de serviciu nr. 83/2014 și a Legii educației naționale nr. 1/2011, formă consolidată, între: 
 

Art. 1. Părțile contractului 

Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, cu sediul în Pța E. Murgu, nr. 

2, Timișoara-300041, cod fiscal 4269215, reprezentată legal Prof.univ.dr. Marius Raica, în calitate de 

Rector, ca instituţie de învăţământ superior de stat acreditată, denumită în continuare UNITATE 

și 

..................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................., în calitate de cercetători 

științifici, denumiți în continuare INVENTATORI 
 

Art. 2. Obiectul contractului 

(1) Prezentul contract are ca obiect: 

a) desfășurarea unor activități de cercetare care au ca finalitate brevetarea unei invenții; 

b) reglementarea raporturilor juridice dintre UNITATE şi INVENTATORI, cu precizarea expresă a 

drepturilor şi obligaţiilor părţilor semnatare, în concordanţă cu legislaţia în vigoare.  

 (2) Tematica activităților de cercetare este:  

........................................................................................................................................................................ 

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

Studiul beneficiază / nu beneficiază de finanțare prin proiectul / contractul de cercetare nr. ................. 

.................................... cu denumirea .................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. finanțat de către: 

.............................................................................................................................................................................. 
 

Art. 3. Durata contractului 

(1) Prezentul contract se încheie pe perioada activităților de cercetare 

(....................................................), în mod continuu între momentul depunerii cererii de brevetare și cel al 

eliberării brevetului de invenție. 

(2) Prezentul contract poate fi însoțit de acte adiționale, încheiate cu acordul părților, care cuprind 

următoarele prevederi:  

a) înscrierea/retragerea, la cerere, a unui inventator în/din cadrul echipei de cercetători, cu menţiunea 

că prevederile acestui contract sunt obligatorii și pentru cei nou-înscriși de la data aderării la echipa de 

cercetători 

b) prelungirea duratei contractului. 
 

Art. 4. Drepturile și obligațiile părților 

Drepturile UNITĂȚII sunt: 

a) supraveghează şi urmăreşte modul în care INVENTATORII îşi respectă obligaţiile contractuale 

asumate în baza acestui contract; 

b) stabilește o persoană agreată ca mandatar autorizat în fața autorității care acordă brevete de 

invenție; 

c) desemnează specialiști care vor urmări îndeplinirea activităților de cercetare asumate de 

INVENTATORI; 

d) se constituie ca solicitant al înregistrării cererii de brevet și devine titularul brevetului de 

invenție, în conformitate cu prevederile art. 5, alin (1) din Legea nr. 83/2014. 



Obligațiile UNITĂȚII sunt: 

a) păstrează secret informațiile legate de activitățile de cercetare desfășurate de către INVENTATORI, 

la fel și persoanele desemnate ca specialiști care urmăresc îndeplinirea activităților de cercetare asumate; 

b) plătește la timp taxe care îi revin ca solicitant al înregistrării cererii de brevet (înregistrarea cererii, 

publicarea ei înainte de 18 luni, examinarea cererii în 18 luni de la data plății, întocmirea și publicarea unui 

raport de documentare, tipărirea fasciculei de brevet, în momentul depunerii cererii de brevetare), respectiv 

taxe de publicare, tipărire și eliberare a brevetului și de menținere în vigoare a sa doar în momentul în care 

se hotărăște acordarea brevetului (cuantumul taxelor se reține din bugetul alocat în cadrul granturilor de 

cercetare în cazul în care echipa de inventatori dispune de finanțare prin proiect); 

c) permite INVENTATORILOR accesul deplin la infrastructura și aparatura din baza materială proprie; 

d) transmite rapid corespondența ce ajunge la adresa sa către echipa de cercetători pentru ca aceștia să 

răspundă în termenul oferit de autoritatea națională/internațională care acordă brevete de invenție; 

e) susține financiar participarea la saloane și târguri de invenții în vederea valorificării brevetului; 

f) păstrează lista persoanelor desemnate ca INVENTATORI exact în aceași ordine ca la art. 1 a 

prezentului contract, în cazul în care nu se semnează alte acte adiționale. 

Drepturile INVENTATORILOR sunt: 

a) dispun în mod gratuit de utilități (apă și electricitate) în laboratoarele UNITĂȚII; 

b) își pot modifica echipa de cercetare prin acte adiționale în funcție de nevoile activităților derulate și 

de gradul de implicare a fiecăruia în munca prestată; 

c) își desemnează reprezentanți la saloanele și târgurile de invenții; 

d) nu li se impută daune financiare în cazul în care se decide neacordarea brevetului de invenție; 

e) fiecare inventator beneficiază, în părți egale dintr-un total de 30% din valoarea profitului net realizat 

prin comercializarea invenței conform cu art. 11 alin (1) și (2) din Legea nr. 83/2014. 

Obligațiile INVENTATORILOR sunt: 

a) iau măsurile necesare pentru ca activitățile de cercetare să se încheie cu depunerea cererii de brevet 

în termenul asumat la art. 3 al prezentului contract; 

b) respectă toate reglementările privind etica cercetării științifice; 

c) suportă costurile consumabilelor, ale aparaturii de care UNITATEA nu dispune sau de plata unor 

taxe către terți din venituri proprii sau din granturi de cercetare; 

d) păstrează confidențialitatea misiunii lor inventive, a documentelor în vederea brevetării soluției 

propuse ținând cont de dispozițiile legale privind concretizarea și combaterea concurenței neloiale;  

e) acordă asistență științifică din momentul înregistrării cererii de brevet și până la luarea unei decizii 

privind acordarea/neacordarea brevetului de invenție; 

f) nu împiedică titularul în exercitarea drepturilor sale după acordarea brevetului de invenție. 
 

Art. 5. Încetarea şi rezilierea contractului: 

Contractul se reziliază de drept, în următoarele cazuri: întreruperea activităților de cercetare, 

nerespectarea termenelor asumate, neîndeplinirea obligaţiilor părților. 

Contractul încetează în momentul obținerii unei hotărâri de acordare/neacordare a brevetului de către 

autoritatea națională/internațională.  
 

Art. 6. Alte clauze 

În cazul apariţiei unor litigii izvorând din interpretarea, executarea sau rezilierea prezentului contract, 

care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor competente din Timişoara. 

Prezentul contract s-a încheiat la UNITATE, în 3 (trei) exemplare, câte unul pentru fiecare parte 

contractantă, respectiv unul pentru autoritatea națională/internațională care acordă brevete de invenție. 

 

  INVENTATORI,       UNITATE, 

 

.........................................................................   Rector, Prof.univ.dr. Marius Raica 

.........................................................................     

......................................................................... 

......................................................................... 

.........................................................................           C.j. conf.univ.dr. Mihaela-Codrina Levai 

.........................................................................      
 

 


