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-in statele dezvoltate din UE 85-90% din inventii sunt “de serviciu”;

-majoritatea statelor UE au reglementari privind inventiile de serviciu 

in “legile privind brevetele de inventie ( ca si in RO, pana in 2014)

- 2 scoli/abordari de baza in problema reglementarii prin legi 

distincte a inventiilor de serviciu: DE si FR  + alte legi nationale cu 

variante specifice : FI, DK, SW

-problematica nearmonizata la nivel UE si fara intentie imediata de 

elaborare regulament/directiva;

-in Universitati, s-a trecut de la “privilegiul profesorului” la 

“privilegiul universitatii”;



- art 5 din Legea 64/91 rep. ca baza a reglementarii inventiilor de 
serviciu( neamendat din 1991 ) oferea prin sintagma “in lipsa unor 
prevederi mai favorabile inventatorului” neclaritati de fond privind 
dreptul la brevet;
-ponderea inca mare in Romania a inventiilor in care solicita brevet 
persone fizice (cca 50%) a facut necesara o “orientare”mai 
accentuata pe dreptul angajatorilor la inventie;
-ponderarea semnificativa catre angajator�insotita de precizarea 
mai clara a dreptului salariatilor la o recompensare adecvata;
-stimularea prin “Regulamente interne”de politici clare de raportare, 
recompensare si brevetare a inventiilor de serviciu la nivelul 
companiilor  



-- necesitatea evidenta, in special dupa reglementarea protectiei 
modelelor de utilitate (L 350/2007), a eliminarii art 73 din L 64/1991 
privitor la drepturile banesti ale autorilor unor realizari tehnice noi 
la nivelul intrepreinderii� a condus la hotarari aberante (a se vedea 
cazul ELERON!);
-necesitatea asigurarii unor potentiali mari investitori externi a unor 
prevederi stimulative pentru depunerea de brevete de inventie in 
Romania pentru inventiile de serviciu realizate in structurile de R&D 
din Romania; 



- definirea clara si neambigua  a categoriei inventiilor de serviciu;

- definirea clara si neambigua a dreptului asupra ei;

-instituirea “obligatiei de raportare” a unei inventii de catre 

inventatorul salariat si a unei proceduri de raspuns;

-definirea “obligatiei” de revendicare din partea angajatorului, ca 

si conditie a dreptului la inventie;

-definirea legala a cadrului de negociere a dreptului banesc al 

salariatului, in conditiile in care dreptul la inventie apartine 

angajatorului;  



A. - Inventia de serviciu:

-a) inventia creata de un inventator individual sau de un grup de 

inventatori atunci cand inventatorul individual sau cel 

putin un membru al grupului de inventatori este salariat al 

unei persoane juridice de drept privat sau de drept public;

-b) care poate fi protejata prin brevet de inventie sau prin model de 

utilitate inregistrat;

-c) care este:

-i) de misiune inventiva sau

-Ii) in domeniul de interes al companiei 

4.Principalele prevederi ale Legii nr. 83/2014



-B. Inventie de misiune( conf.art. 3):

-a) in exercitarea atributiilor de serviciu ale inventatorului, 

incredintate in mod expres in cadrul contractului individual de munca 

si in fisa postului sau stabilite prin alte acte obligatorii pentru 

inventator, care prevad o misiune inventiva;

-b) misiunea inventiva stabileste domeniul tehnologic in care se 

incadreaza problema sau problemele tehnice pentru a caror rezolvare 

inventatorul salariat are o obligatie contractuala sau care decurge din 

alte acte obligatorii sa aduca o contributie creativa corespunzator 

atributiilor de serviciu. 

4.Principalele prevederi ale Legii nr. 83/2014



-C. Inventia in legatura cu angajatorul(conf. art. 3) � obtinuta, pe 

durata contractului individual de munca, precum si pe o perioada de 

maximum 2 ani de la incetarea acestuia, dupa caz, prin:

-a) cunoasterea sau utilizarea experientei angajatorului;

-b) prin folosirea mijloacelor materiale ale angajatorului;

-c) ca urmare a pregatirii si formarii profesionale dobandite de 

inventatorul salariat prin grija si pe cheltuiala angajatorului;

-d) prin utilizarea unor informatii rezultate din activitatea 

angajatorului sau puse la dispozitie de acesta .

4.Principalele prevederi ale Legii nr. 83/2014



-D. dreptul la inventie�concept juridic complex care include dreptul 

la brevetul de inventie si dreptul imprescriptibil al inventatorului;

-dreptul la inventie apartine(conf. art. 3 si art. 5): 

-i) Angajatorului in urmatoarele situatii:

- inventia  este de misiune si angajatorul este persoana de 

drept privat;

- inventia este de misiune si angajatorul este persoana de 

drept public fara sa aiba in obiectul de activitate cercetarea 

dezvoltarea;

-

4.Principalele prevederi ale Legii nr. 83/2014



4.Principalele prevederi ale Legii nr. 83/2014
- inventia este de misiune, angajatorul este persoana de 

drept public cu obiect de actvitate cercetarea dezvoltarea si nu 

exista prevedere contractuala contrara;

-inventia este in legatura cu angajatorul  si angajatorul a revendicat 

inventia  in termenul legal; 

-ii) Inventatorului salariat in urmatoarele situatii:

- inventia este de misiune, angajatorul este de drept public 

cu cercetarea dezvoltarea in obiectul de activitate si exista 

prevedere contractuala care acorda inventatorului deptul la 

inventie;

- inventia este in legatura cu angajatorul si angajatorul nu a 

revendicat inventia in termenul legal;

- inventia realizata nu este de misiune si nu este in legatura 

cu angajatorul.  



4.Principalele prevederi ale Legii nr. 83/2014
- inventia este in legatura cu angajatorul si angajatorul nu a 

revendicat inventia in termenul legal;

-inventia realizata nu este de misiune si nu este in legatura cu 

angajatorul.

-E. Obligatia de raportare(conf. art. 4)�Salariatul care creeaza o 

inventie are obligatia sa comunice de indata, angajatorului, 

prezentarea inventiei, in care sa descrie solutia problemei rezolvate 

cu date suficient de clare pentru a defini inventia si conditiile in 

care inventia a fost creata; 



4.Principalele prevederi ale Legii nr. 83/2014
-F. Revendicarea dreptului la inventie(conf. art. 4)�In absenta 

unui termen mai lung  din Regulamentul intern, in termen de 4 luni 

de la primirea comunicarii, angajatorul instiinteaza inventatorul 

salariat asupra incadrarii inventiei de serviciu si daca revendica 

dreptul ; inventatorul poate contesta in instanta  4 luni incadrarea;

-G. Dreptul la brevet sau la MU inregistrat( conf. art.8 si art. 9) �

persoana care are dreptul la inventie. Daca angajatorul nu mai 

doreste continuarea procedurilor de protectie sau nu este interesat 

sa o protejeze in alte state, angajatorul cedeaza salariatului dreptul 

la protectie, sub conditia ca salariatul sa acorde angajatorului o 

licenta neexclusiva pentru inventia brevetata



4.Principalele prevederi ale Legii nr. 83/20144
-H. Drepturile banesti ale inventatorilor salariati(conf. art. 6, 7, 11):

-a) Pentru inventiile de serviciu “in domeniul angajatorului” 

revendicate de catre angajator, inventatorul are dreptul la o 

remuneratie stabilita de angajator pe baza criteriilor prevazute: 

i)- prin Regulament intern;

ii)- in lipsa prevederilor specifice� criteriile stabilite de lege

-b) Pentru inventiile de serviciu realizate de salariati ai entitatilor de 

drept public, care au in obiectul de activitate R&D, revendicate de 

catre angajator, inventator are dreptul la o cota procentuala din 

valoarea venitului realizat de angajator, in urma aplicarii inventiilor.  

Procentul nu poate fi mai mic de 30%. 



4.Principalele prevederi ale Legii nr. 83/2014
-I. Criterii de remuneratie stabilite de lege (conf. art. 7)�:

-a) efectele economice, comerciale si/sau sociale care decurg din 

exploatarea inventiei de catre angajator sau de catre terti cu 

acordul angajatorului; 

b) masura in care angajatorul este implicat in realizarea inventiei 

de serviciu, inclusiv resursele puse la dispozitie de angajator pentru 

realizarea acesteia; 

c) aportul creativ al inventatorului salariat, cand inventia a fost 

creata de mai multi inventatori



4.Principalele prevederi ale Legii nr. 83/2014
-J. Obligatia de nedivulgare(conf. art. 10)� Inventatorul salariat 

are obligatia de a nu divulga sau publica inventia de serviciu fara 

acordul scris al angajatorului. Obligatia de a nu divulga sau publica 

o are si angajatorul, precum si persoanele, altele decat inventatorul 

care, prin natura atributiilor de serviciu, au luat cunostinta de 

existenta inventiei�raspundere penala/civila dupa caz.

-K) Obligatia de instiintare si acordare de asistenta(conf. art.9) 

�Dupa solicitarea protectie pentru inventia de serviciu, 

angajatorul instiinteaza inventatorul  in legatura cu derularea 

procedurilor de protectiei .La cererea angajatorului, inventatorul  ii 

acorda acestuia asistenta pentru obtinerea protectiei si a 

valorificarii inventiei. 



4.Principalele prevederi ale Legii nr. 83/2014
-L. Inventiile in universitati (conf. art 12)�Pentru inventiile 

rezultate in urma unor activitati de cercetare-dezvoltare sau 

didactice desfasurate intr-o institutie de invatamant superior, 

titulara a dreptului de protectie, aceasta acorda inventatorului la 

cerere, cu titlu gratuit, un drept de exploatare a inventiei in 

domeniul sau de activitate didactica si de cercetare, in baza unui 

contract de licenta neexclusiva, chiar daca inventatorul nu este 

salariat. Contractul  are o durata de valabilitate egala cu durata 

desfasurarii de catre inventator a activitatilor didactice si de 

cercetare



-Implementeaza aspectele convenite in iunie 2014 cu CE,BM şi

FMI pe marginea prevederii din Memorandumul de înţelegere cu

Guvernul României semnat în iulie 2013 in legatura cu intrarea în

vigoare a Legii nr. 83/2014 privind invenţiile de serviciu;

-Adresat angajatorilor,inventatorilor salariati, investitorilor,

autorităţilor de reglementare şi instituţiilor de drept.

-document informativ si nu normativ, bazat pe practici

internaţionale recunoscute

5. Premisele elaborarii Ghidului de bune practici



5. Premisele elaborarii Ghidului de bune practici

- includ pe langa aspecte de ordin tehnic care vizeaza 

procedurile la nivelul unitatilor cu activitate de cercetare-

dezvoltare referitoare la  inventiile de serviciu, modul de 

distribuirea beneficiilor rezultate din exploatarea comercială a 

acestora;

- Necesare in particular pentru sistemul public de R&D si 

datorita lipsei unui “Regulament de aplicare” a legii (dat prin 

HG) in care sa fie reglementate aspecte specifice care nu sunt 

de nivelul legii;    



-Ghidul/manualul de bune practici�

-document propiu-zis +7 anexe, cu un continut informativ si 

indicativ/metodologic privind o suma de considerente legale, 

tehnice, administrative, financiare si manageriale legate de 

implementarea in bune conditii a Legii 83/2014;

-Bazat pe informatii relevate privind practica inventiilor de 

serviciu in unele tari cu traditie in domeniu:FR, DE, NL, UK, US,etc;

- Finalizat cu concluzii (de natura intermediara /de parcurs privind 

imbunatatirea cadrului de dezvoltare a inventiilor de serviciu in 

Romania

6. Principalele prevederi ale Ghidului



-Elemente definitorii ale Ghidului:

A)- Cadrul general privind inventia de serviciu: 

•definire, 

•procedura urmata de inventia de serviciu intr-o organizatie,

• analiza comparativa a reglementarii inventiilor de serviciu şi 

aplicării in RO, state membre din UE si SUA

•rolul invenţiei de serviciu in procesul de inovare la OCD;

•Drepturi si obligatii salariat vs angajator

•Confidentialitate

•Exemple de bune practici DE, FR, IS

-

6. Principalele prevederi ale Ghidului



B)-Managementul proprietatii industriale la nivelul OCD

•- Managementul inovarii la nivelul organizatiei

•-Managemntul confidentialitatii si secretului comercial

•-Consiliere în proprietate industrială

•-Rezolvarea litigiilor in materie

C)-Comercializarea DPI asociate  inventiei de serviciu

• Transfer tehnologic (de cunoştinte / de tehnologie)

•Cadrul organizaţional

•Infrastructura suport pentru ITT

•Prevederi de baza privind DPI in contractele de CDI

6. Principalele prevederi ale Ghidului



• Sustinerea si dezvoltarea de start-up-uri si spin-off-uri

• Evaluarea inventiei de serviciu. Modul de  inregistrare co

D) Recompensa, sistemul de remunerare şi de distribuire 

a beneficiilor rezultate din exploatarea comercială a 
proprietăţii invenţiei de serviciu

• Principii directoare si linii generale;

• Criterii de stabilire a remuneraţiei

• Metode de determinare a remuneraţiei

• Perspectiva europeană asupra sistemului de recompense 

pentru invenţiile de serviciu

E) Recomandari

6. Principalele prevederi ale Ghidului



-- Reglementarea inventiilor de servici in Romania� masura

necesara (nu suficienta) in stimularea cresterii rosponsabilitatii

angajatorilor pentru preluarea si protejarea prin brevet de 

inventie a inovarilor tehnologice realizate in companie;

- Ar trebui sa sporeasca gradul de incredere a investitorilor

(strategici)  straini in infrastructura romaneasca de R&D si

protejarea in Romania a creatiilor lor originale realizate “loco”;

- Ghidul realizat�pas semnificativ in aplicarea coerenta si

uniforma a Legii nr 83/2014;

- Necesara continuarea /follow-up in vederea definirii unei reale

politici in domeniul inventiilor de servici;

7. Concluzii



Multumesc pentru atentie!

alstren@gmail.com


