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Lege 
privind invenţiile de serviciu 

 
 

Capitolul I 
Domeniul de aplicare şi definiţii  

 
 
 Art. 1-  (1) Prezenta lege se aplică invenţiilor create de unul sau mai 
multi inventatori dintre  care cel puţin unul este angajat al unei: 

a) persoane juridice de drept privat;  
b) persoane juridice de drept public cu scop patrimonial;  
c)  persoane juridice de drept public, fără scop patrimonial, care are în 

obiectul de activitate şi cercetarea-dezvoltarea; 
d) persoane juridice de drept public, fără scop patrimonial, care nu are în 

obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea. 
 (2) Prezenta lege se aplică invenţiilor  prevăzute la alin. (1) care pot fi 
protejate prin brevet sau prin model de utilitate înregistrat. 
 
 Art. 2-  În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos se 
definesc după cum urmează: 
 a) salariat - orice persoană fizică ce prestează, în temeiul unui contract 

de muncă, o activitate remunerată în folosul unei persoane  aşa cum 
este prevăzută la art. 1 alin. (1); 

 b) angajator - orice persoană ce poate, potrivit legii, să angajeze una 
sau mai multe persoane fizice pe bază de contract individual de muncă. 
c) activitate de cercetare-dezvoltare – potrivit art. 2 alin. (1) din OG nr. 6 
din 26 ianuarie 2011 pentru modificarea şi completarea OG nr. 57/2002 
privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică 

 
Capitolul II 

Invenţii de serviciu  
 
 Art. 3 – (1) Invenţiile de serviciu sunt invenţiile create de inventatorii 
salariaţi de la art. 1 alin. (1) şi care se află  într-una dintre următoarele situaţii: 

a) au rezultat în exercitarea funcţiei lor, prin îndeplinirea atribuţiilor de 
serviciu încredinţate  în mod expres în cadrul contractului de muncă sau în 
fişa postului,  sau prin alte acte administrative ale angajatorului, care prevăd  
o misiune inventivă;  

b) s-au obţinut fie prin cunoaşterea sau utilizarea experienţei 
angajatorului şi/sau prin folosirea mijloacelor materiale  ale  acestuia, sau prin 
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pregătirea şi formarea profesională dobândită de inventatorul salariat din 
grija şi pe cheltuiala angajatorului, fie prin utilizarea unor  informaţii rezultate 
din activitatea angajatorului pe durata contractului de muncă, precum şi pe o 
perioadă de  minim 2 ani de la încetarea acestuia. 

(2) Misiunea inventivă prevăzută la alin. (1) lit. a) este definită printr-o 
clauză specifică distinctă şi prin care se stabileşte domeniul tehnologic în 
care se încadrează problema sau problemele tehnice pentru a căror 
rezolvare inventatorul salariat aduce un aport creativ corespunzător funcţiei 
sale. 
  
 Art. 4 - (1) Salariatul care creează o invenţie, are obligaţia să comunice  
deîndată angajatorului o prezentare conţinând date cu caracter tehnic 
suficiente pentru a defini invenţia şi condiţiile în care a fost creată, pentru ca 
angajatorul să poată stabili dacă invenţia este de serviciu şi să o poată 
încadra într-una din categoriile prevăzute la art. 3 alin.(1).   
 (2) Condiţiile în care se face comunicarea se  stabiliesc  conform 
reglementărilor interne ale fiecărui angajator. 
 (3) În termen de maximum 4 luni de la primirea comunicării prevăzută la 
alin.(1), angajatorul va înştiinţa inventatorul salariat asupra încadrării invenţiei 
şi dacă revendică dreptul asupra acesteia. 
 (4) În cazul necomunicării de către angajator în termenul prevăzut la 
alin.(3) se consideră că invenţia aparţine inventatorului salariat.  

 
 

Art.5. – (1)  Dreptul asupra invenţiilor prevăzute la art.3 alin.(1) lit.a) 
aparţine angajatorului, dacă acesta face parte dintr-una din categoriile 
prevăzute la art.1 alin.(1) lit.a) sau lit. b). 

(2 )Dreptul asupra invenţiilor prevăzute la art.3 alin.(1) lit.a) aparţine 
angajatorului în absenţa unei prevederi contractuale contrare, dacă acesta 
face parte din categoria prevăzută la art.1 alin.(1) lit.c). 

(3) Dreptul asupra invenţiilor prevăzute la art.3 alin.(1) lit.b) aparţine 
inventatorului, dacă angajatorul care face parte dintr-una din categoriile 
prevăzute la art.1 alin.(1) lit.a)-c), nu revendică invenţia în condiţiile art. 4 alin. 
(3). 

(4) Dreptul asupra invenţiilor create de salariaţi ai unui angajator  
prevăzut la art.1 alin.(1) lit.d) aparţine inventatorului salariat.  

(5)  Dreptul asupra invenţiilor create de salariaţi şi care nu se  
încadrează în nici una din situaţiile prevăzute la art.3 alin.(1) aparţine 
inventatorului salariat. 
 

Art.6  -   Pentru invenţiile de serviciu conform art. 3 alin. (1) lit.b),  care 
au fost revendicate de angajator, potrivit art.4 alin.(3), inventatorul salariat are 
dreptul la o  remuneraţie  din partea angajatorului stabilită pe bază de 
contract.  
   
 
 Art.7 - La stabilirea remuneraţiei potrivit art. 6, se pot avea în vedere 
criterii cum sunt:  
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 a) efectele economice, comerciale şi/sau sociale care decurg 
din exploatarea invenţiei de către angajator sau de către terţi, cu acordul 
angajatorului, 
 b) sarcinile profesionale şi funcţia inventatorului salariat in întreprindere, 
 c) aportul angajatorului la invenţia de serviciu, 

d) amploarea problemei tehnice rezolvată de invenţie, 
e) aportul creativ al inventatorului salariat, când invenţia a fost creată 

de mai mulţi inventatori. 
   

Art.8 - (1) În cazul în care dreptul asupra  invenţiei de serviciu  aparţine 
angajatorului, acesta  este îndreptăţit să depună o cerere de brevet de 
invenţie sau de înregistrare a unui model de utilitate în România şi/sau în alte 
state, cu revendicarea dreptului de prioritate din România. 

(2) În aplicarea alin.(1) cererea de brevet de invenţie sau de 
înregistrare a modelului de utilitate va fi însoţită de actul din care rezultă 
dreptul asupra invenţiei. 

(3) În situaţia prevăzută la  art.5 alin. (4) şi alin. (5), inventatorul salariat 
este  îndreptăţit să solicite protecţia în România şi/sau în alte state, cu 
revendicarea dreptului de prioritate din România. 

(4) In cazurile prevăzute la alin.(1) şi alin. (3), inventatorul salariat şi 
angajatorul au obligaţia să se informeze in scris asupra depunerii unei cereri 
de brevet de invenţie sau de înregistrare a unui model de utilitate. 
  

Art.9 -  (1) După depunerea cererii de protecţie pentru invenţia de 
serviciu, angajatorul îl  va încunoştiinţa pe inventatorul salariat în legătură cu 
derularea procedurilor de obţinere a protecţiei. 
 ( 2) La cererea angajatorului, inventatorul salariat  îi va acorda acestuia 
asistenţă pentru obţinerea protecţiei şi a valorificării invenţiei. 
 (3) În situaţia în care angajatorul nu mai doreşte continuarea 
procedurilor ulterioare depunerii cererii  de protecţie pentru invenţia de 
serviciu, acesta va comunica renunţarea, în scris, inventatorului salariat  în 
scopul transmiterii dreptului la acordarea protecţiei. Angajatorul va transmite, 
deîndată şi înscrisurile necesare continuării procedurilor. 

(4) Pentru statele în care nu intenţionează să obţină drepturi de 
proprietate industrială, angajatorul  va ceda salariatului într-un termen 
rezonabil dreptul de a solicita protecţia invenţiei de serviciu, astfel încât  
salariatul să poată beneficia de termenele de prioritate prevăzute de 
convenţiile şi tratatele internaţionale, din domeniul proprietăţii industriale, la 
care România este parte. 
 
 Art.10 - (1) Invenţiile care se încadrează în prevederile art. 3 alin. (1) 
pot face obiectul unui secret comercial.  
 (2)  Inventatorul salariat are obligaţia de a nu divulga sau publica 
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invenţia care se încadrează în prevederile art. 3 alin. (1), fără acordul 
scris al angajatorului. Obligaţia de a nu divulga sau publica o au şi 
persoanele altele decât inventatorul, care prin natura atribuţiilor de serviciu au 
luat cunoştinţă de existenţa invenţiei. 
 
 Art.11 - În situaţia invenţiilor rezultate dintr-un contract de cercetare 
finanţat parţial sau total din fonduri publice, dreptul asupra invenţiei aparţine 
persoanelor şi în condiţiile stabilite de art. 75 din OG nr. 57/2002 privind 
cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică,  cu modificările ulterioare. 
 
 Art.12 - Dacă institutul de cercetare sau instituţia de învăţământ 
superior acreditată, în calitate de titular al brevetului de invenţie valorifică 
invenţia, inventatorul are dreptul la redevenţe, care vor fi stabilite pe cale 
contractuală. 
  
 Art.13- (1) Pentru invenţiile rezultate în urma desfăşurării unor activităţi 
de cercetare-dezvoltare sau didactice într-o instituţie de învăţământ superior, 
titulară a dreptului de protecţie, aceasta va acorda 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. 
 (2) - Contractul prevăzut la alin. (1) are o durată de valabilitate egală cu 
durata desfăşurării de către inventator a activităţilor didactice şi de cercetare. 
 

 Art.14 - (1) În interesul public, la sesizarea instituţiei prevăzute la art. 1 
alin.(1) lit.d),  în baza unei hotărâri judecătoreşti, exploatarea invenţiei, care 
face obiectul unui titlu de protecţie avându-l ca titular pe inventatorul salariat 
al acestei instituţii, poate fi limitată. Inventatorul salariat, titular, are dreptul la 
un venit de natură a acoperi pierderea suferită prin această limitare. 
 (2) Prevederile alin.(1) se aplică în mod corespunzător şi angajaţilor 
militari, precum şi altor categorii de persoane care se află în relaţii 
contractuale cu persoana angajgatoare. 
 

Art.  15 -  Consilierul în proprietate industrială al angajatorului, care îşi 
desfăşoară activitatea  în domeniul invenţiilor, va putea acorda asistenţă 
inventatorului salariat, la cererea acestuia, pentru întocmirea comunicării, 
conform art. 4. 

  
 
 Art. 16 –(1)  Litigiile dintre angajatori şi salariaţi în legătură cu aplicarea 
prevederilor prezentei legi se soluţionează  de Tribunalul Bucureşti. 
 (2) Neîndeplinirea obligaţiilor angajatorului sau salariatului inventator, 
decurgând din prezenta lege poate atrage obligarea la daune interese a 
persoanei vinovată de încălcarea obligaţiei legale. 
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Capitolul   II 
Dispoziţii tranzitorii şi finale 

   
 Art.  17- (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi art.5, 36, 38 
alin.(2), art.42 şi art.73, din Legea nr.64/1991 privind brevetele de invenţie, 
republicată, art.88, 89, 90 alin.(1)-(14) şi  art.91 din HG nr.547/2008 pentru 
aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr.64/1991, republicată se 
abrogă. 
 (2) La data intrării în vigoare a prezentei legi, legea nr.64/1991 privind 
brevetele de invenţie republicată se modifică şi se completează, după cum 
urmează: 
 1.La art.63, alineatul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 „(1) Litigiile cu privire la calitatea de inventator, de titular de brevet sau 
cele cu privire la alte drepturi născute din brevetul de invenţie, inclusiv 
drepturile patrimoniale ale inventatorului din contractele de cesiune şi licenţă 
sunt  de competenţa instanţelor judecătoreşti.” 
 (3) Cererile de brevet de invenţie în temeiul art.5 din Legea nr.64/1991, 
republicată, precum şi cererile de model de utilitate, ale inventatorilor salariaţi 
depuse la OSIM înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi şi pentru 
care nu s-a luat o hotărâre, urmează regimul juridic prevăzut de normele 
legale incidente la data  de depunere a cererii titlului de protecţie solicitat. 
 (4) Dispoziţiile Legii nr.64/1991 privind brevetele de invenţie, 
republicată, Legii nr.350/2007 privind modelele de utilitate, HG nr.547/2008 
pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr.64/1991, precum şi 
HG 1457/2008 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii 
nr.350/2007. 
  
  
 


