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1. Premise 

 

•Memorandumul de Înţelegere între Guvernul României, Comisia Europeană, 

Banca Mondială şi Fondul Monetar Internaţional semnat în iulie 2013, în legătură 

cu invenţiile de serviciu. 

 

•Intrarea în vigoare din iunie 2014 a Legii nr. 83/2014 privind invenţiile de 

serviciu. 

 

•Implementarea aspectelor convenite în iunie 2014 cu Comisia Europeană, 

Banca Mondială şi Fondul Monetar Internaţional, în legătură cu intrarea în 

vigoare a Legii nr. 83/2014 privind invenţiile de serviciu. 
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2. Scopul Manualului 

Identificarea de modalităţi de reducere a decalajului între cercetare şi inovare, 

prin îmbunătăţirea competenţelor şi cooperării între producători şi utilizatori ai 

cunoştinţelor în contextul Legii nr. 83/2014, pentru a face faţă provocărilor 

societale de interes comun. 

 

Fundamentarea unui mecanism privind modalităţile de încurajare a mediului 

creativ din cadrul organizaţiilor de cercetare dezvoltare, dar şi a IMM-urilor şi 

intreprinderilor mari, inclusiv prin evidenţierea şi distribuirea beneficiilor 

rezultate din invenţiile de serviciu.  

 

Cointeresarea tuturor actorilor implicaţi în procesul de inovare tehnologică, 

adecvat realităţilor şi necesităţilor societăţii româneşti care activează pe piaţa 

inovării. 

 

http://date-cdi.ro/ 

http://uefiscdi.gov.ro/ 
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3. Domeniul de aplicare 
Legea nr. 83/2014 privind invențiile de serviciu, reglementează statutul 

invenţiilor create de un inventator individual sau de un grup de inventatori 

atunci cand inventatorul individual sau cel puţin un membru al grupului de 

inventatori este salariat al unei persoane juridice de drept public sau privat 

din România.  

 

În vederea facilitării aplicării reglementarilor specifice invenţiei de serviciu, 

manualul:  

• evidenţiază cele mai bune practici în domeniu din ţări în care 

funcţionează un sistem al legislaţiei şi practicii invenţiilor de serviciu 

• are caracter informativ, nu normativ. Poate fi adaptat în funcţie de nevoile 

identificate, atât la nivel instituţional, cât şi la nivel individual. 

4. Cui se adresează 
- angajatorilor, angajaţilor, oferind informaţii pentru valorificarea în mod 

echitabil, eficient şi legal a proprietăţii intelectuale rezultată din activitatea 

profesională precum şi investitorilor, autorităţilor de reglementare 

şi instituţiilor de drept. 
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•Cadrul general privind invenţia de serviciu  

 

•Managementul proprietăţii industriale la nivelul organizaţiilor de cercetare - 

dezvoltare  

 

•Comercializarea drepturilor de proprietate intelectuală asociate invenţiei de 

serviciu  

 

•Beneficii ale proprietăţii intelectuale – recompensă, sistemul de remunerare şi 

de distribuire a beneficiilor rezultate din exploatarea comercială a proprietăţii 

invenţiei de serviciu  

 

•Recomandări  

5. Structura manualului 
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• Harta proceselor implicate şi paşii procedurali în cazul invenţiei de serviciu 

 

• Încadrarea invenției în categoria invențiilor de serviciu și revendicarea 

acesteia 

 

• Remuneraţia şi premierea invenţiilor de serviciu  

 

• Stabilirea proprietăţii asupra invenţiei de serviciu (drepturile şi obligaţiile 

salariatului, respectiv ale angajatorului în condiţiile legii)  

 

• Clauza de confidenţialitate şi secretul de serviciu 

 

• Exemple de bune practici: Germania, Franţa, Israel 

  

6. Cadrul general privind invenţia de serviciu  
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•Managementul inovării la nivelul organizației (Standard ASRO SR 13547-1-4 

“Model de dezvoltare a afacerii prin inovare”) 

 

•Elemente privind managementul drepturilor de proprietate intelectuală 

 

 Secretul comercial  

 

 Confidenţialitate. Secretul de serviciu  

 

•Consiliere în proprietate industrială (rolul consilierului în proprietate 

industrială)  

 

•Litigii 

7. Managementul proprietăţii industriale la nivelul 
organizaţiilor de cercetare - dezvoltare  
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• Transfer tehnologic (de cunoştinte / de tehnologie)  

 

• Acorduri de licenţiere. Aspecte principale  

 

• Cadrul organizaţional  

 

• Infrastructura suport pentru inovare si transfer tehnologic  

 

• Prevederi de baza privind drepturile de proprietate intelectuală în 

contractele de cercetare dezvoltare şi inovare  

 

• Susţinerea şi dezvoltarea de start-up-uri şi spin-off-uri  

 

• Evaluarea invenţiei de serviciu şi inregistrarea contabilă 

8. Comercializarea drepturilor de proprietate intelectuală 
asociate invenţiei de serviciu  
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• Principii generale  

 

• Linii directoare  

 

• Criterii de stabilire a remuneraţiei  

 

• Metode de determinare a remuneraţiei  

 

• Perspectiva europeană asupra sistemului de recompense pentru invenţiile 

de serviciu 

9. Beneficii ale proprietăţii intelectuale – recompensă, sistemul 
de remunerare şi de distribuire a beneficiilor rezultate din 
exploatarea comercială a proprietăţii invenţiei de serviciu  
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• Manualul de bune practici nu are un caracter imperativ căci nu se poate 

adăuga Legii 83/2014, aplicarea sa poate conduce la:  

 implementarea unei reale politici de stimulare a invenţiilor de serviciu şi de 

tratare a lor la nivel unitar 

 definirea şi elaborarea unor noi politici active de implementare a cadrului 

legislativ, administrativ şi economic în domeniul invenţiilor de serviciu. 

 

• Dezvoltarea de proceduri specifice pentru universităţi şi INCD, în care sa fie 

integrate mai accentuat şi aplicativ experienţa unor sisteme şi unitati 

similare din ţări dezvoltate din UE.  

10. Recomandări 
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Vă mulţumesc! 

Dr.ing.Sorin Mircea AXINTE 

Asociatia Romana pentru Inovare 

sorinaxinte@yahoo.com 

0726979887 
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