
Nr. 473 din 26.01.2010

APROBAT,

RECTOR,

Prof. dr.ing. Doru PAMFIL

NOTĂ INTERNĂ

În  aplicarea  prevederilor  din  Planul  Operaţional  pentru  anul  2010  privitoare  la 
asigurarea condiţiilor necesare pentru realizarea unor performanţe superioare în ceea 
ce priveşte  capacitatea universităţii  de a concepe şi dezvolta produse şi tehnologii 
inovative, Conducerea Universităţii stabileşte următoarele măsuri destinate stimulării 
activităţii  de inovare şi sprijinire a brevetării  invenţiilor  legate  de produse/procese 
tehnologice realizate în cadrul activităţii de cercetare din Universitate: 

1. Pentru invenţiile, modelele şi soiurile, între ai căror autorii cel puţin o persoană 
este  salariat  al  Universităţii,  Universitatea  de  Ştiinţe  Agricole  şi  Medicină 
Veterinară Cluj Napoca îşi asumă achitarea către Oficiul de Stat pentru Invenţii şi 
Mărci (OSIM) a  taxelor pentru procedurile legale privind brevetarea, respectiv: 
înregistrarea, publicarea, examinarea şi protejarea, inclusiv taxele de menţinere în 
vigoare a Brevetului de invenţie pentru primii 5 ani de protecţie. Astfel:

a) pentru  cererile  de  brevet  de  invenţie1,  Universitatea  va  achita  către  OSIM 
taxele  la  valoarea  şi  la  termenele  precizate  în  Ordonanţa  guvernului  nr. 
41/1998 republicată,  (a se vedea  Anexa 1,  pct.I),  în valoare totală  de max. 
3.852 lei/brevet.

b) pentru cererile  de modele  de utilitate2,  Universitatea  va achita  către  OSIM 
taxele  la  valoarea  şi  la  termenele  precizate  în  Anexa  Nr.2  la  Legea  nr. 
350/2007   privind modelele de utilitate   (a se vedea Anexa 2), în valoare totală 
de 1.908 lei/model.

c) pentru cererile de brevet pentru soi3, Universitatea va achita taxele cu valoarea 
totală cuprinsă între 1.344 lei şi 3.036 lei (în funcţie de grupul de soiuri şi de 
specie), din care:

1  Brevetarea invenţiilor este reglementată prin Legea nr.64/1991 privind brevetele de invenţie,   republicată  .
2  Protejarea modelelor de utilitate este reglementată prin Legea nr. 350/2007   privind modelele de utilitate  
3  Protejarea noilor soiuri de plante este reglementată prin Legea nr.255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante,   republicată  
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i) către OSIM taxele de: înregistrare şi publicare a cererii, examinare 
a  denumirii  soiului,  examinare  în  fond,  eliberare  brevet  soi  şi 
menţinerea în vigoare a brevetului pentru 5 ani, la valoarea şi la 
termenele  precizate  în  Anexa  Nr.3  la  Ordonanţa  guvernului  nr. 
41/1998 republicată (a se vedea Anexa 3, pct.I), cu o valoare totală 
cuprinsă între 684 lei şi 756 lei (în funcţie de grupul de soiuri)

ii) către Institutul  de  Stat  pentru  Testarea  şi  Înregistrarea  Soiurilor 
(ISTIS)  taxa  de  înscriere  la  testare  (180  lei/soi)  şi  taxa  de 
examinare  tehnică  a  soiului  (testele  D.U.S.4),  la  valoarea  şi  la 
termenele  precizate  în  Anexa  nr.1 la  Ordinul  nr.717/2008  al 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării rurale, cu o valoare totală 
cuprinsă între 480 lei şi 2.100 lei, în funcţie de specie (a se vedea 
Anexa 3, pct.II).

2. Pentru  a  beneficia  de  facilităţile  de  la  pct.1  de  mai  sus,  inventatorii  (sau 
reprezentantul  acestora)  vor  trebui  să  obţină  avizul  Consiliului  Ştiinţific  al 
Universităţii (CSU), aviz care să confirme că invenţia, modelul sau soiul, pentru 
care solicită achitarea de către Universitate a taxelor legale de brevetare, satisface:

a) pentru  invenţii:  prevederile  de  la  Cap.2,  Invenţia  brevetabilă,  din  Legea 
nr.64/1991 privind brevetele de invenţie,   republicată  ;

b) pentru modele: prevederile de la Art.3 şi Art.4 din Legea nr. 350/2007   privind   
modelele de utilitate;

c) pentru soiuri noi: prevederile  de la Cap.II,  Brevetabilitatea noilor soiuri  de 
plante,  din  Legea  nr.255/1998  privind  protecţia  noilor  soiuri  de  plante, 
republicată.

În  funcţie  de  complexitatea,  caracteristicile,  domeniul  de  aplicare,  etc.,  ale 
invenţiei,  Preşedintele Consiliului Ştiinţific al Universităţii,  de comun acord cu 
inventatorii (sau reprezentantul acestora), va stabili documentele sau informaţiile 
care  vor  trebui  prezentate  de  către  inventatori  (sau reprezentantul  acestora)  în 
şedinţa de Consiliu, persoanele din cadrul Consiliului care vor participa la şedinţa 
de Consiliu pentru a decide asupra avizării,  precum şi data la care va avea loc 
întâlnirea. 

Avizul Consiliului Ştiinţific al Universităţii va fi dat în cel mult 15 zile de la data 
solicitării acestui aviz de către inventatori (sau reprezentantul acestora).

3. În baza avizului favorabil al Consiliului Ştiinţific al Universităţii, inventatorii vor 
completa şi semna un contract de asociere şi anume:

a) pentru invenţii:  Contract de asociere pentru brevetare şi exploatare invenţii, 
conform modelului precizat în Anexa 4;

b) pentru modele: Contract de asociere pentru brevetare şi exploatare  model de 
utilitate, conform modelului precizat în Anexa 5;

c) pentru soiuri noi: Contract de asociere pentru brevetare şi exploatare de soiuri 
noi, conform modelului precizat în Anexa 6;

Contractul va fi prezentat Conducerii Universităţii pentru semnare.

4  Testele D.U.S. - distinctivitate, uniformitate, stabilitate;
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4. Contractul  de  asociere,  semnat  de  ambele  Părţi,  va  fi  gestionat  din  partea 
Universităţii  de către Departamentul  Cercetare,  Inovare şi  Transfer Tehnologic 
(DCITT) al Universităţii. În acest sens, DCITT va avea următoarele atribuţii:

a) va colabora cu autorii invenţiei la întocmirea: Cererii de brevet de invenţie, a 
Cererii  de model  de utilitate  sau a  Cererii  de brevet  pentru soi,  după caz, 
precum  şi  la  întocmirea  documentaţiei  tehnice  însoţitoare  a  cererii  şi  va 
asigura depunerea  acestor  documente  la  OSIM şi  respectiv  ISTIS în  cazul 
noilor soiuri de plante;

b) va asigura, în colaborare cu inventatorii,  pe întreaga perioadă de derulare a 
procedurilor legale pentru obţinerea brevetului de invenţie, a certificatului de 
model sau a brevetului pentru soi, după caz, transmiterea către OSIM şi în 
cazul  soiurilor  către  ISTIS,  în termenul  legal  sau în termenul  notificat  sau 
comunicat  de  către  OSIM/ISTIS,  a  informaţiilor  sau  documentaţiilor 
suplimentare solicitate;

c) va asigura achitarea către OSIM a  taxelor pentru procedurile legale privind 
înregistrarea protecţiei  şi brevetare,  la valoarea şi la termenele  precizate  în 
Ordonanţa  guvernului  nr.  41/1998  republicată sau  în  Legea  nr.  350/2007 
privind modelele de utilitate, după caz, inclusiv taxele de menţinere în vigoare 
pentru  primii  5  ani  de  protecţie,  în  cazul  invenţiilor  şi  soiurilor,  respectiv 
primii 6 ani de protecţie în cazul modelelor;

d) în cazul invenţiilor, va analiza cu inventatorii posibilitatea de a se beneficia de 
reducerile  de  taxe  prevăzute  Art.2,  alin.B.b,  din  Ordonanţa  Guvernului 
Nr.41/1998 republicată, iar în cazul în care aceste condiţii sunt îndeplinite va 
urmări achitarea taxelor legale în cuantumurile reduse (a se vedea  Anexa 1,  
pct.II);

5. Pentru asigurarea resurselor financiare necesare achitării obligaţiilor de la pct.1 de 
mai  sus,  se  vor  prevedea  în  Bugetul  pentru  anul  2010 al  Universităţii  sumele 
necesare achitării taxelor legale pentru brevetarea şi protejarea unui număr de 10 
brevete de invenţie, 10 brevete de model şi 5 brevete de soi. 

 PRORECTOR,

Prof.dr. Augustin VLAIC

DIRECTOR DCITT,

Dr.ing. Doru SABĂU

CONTABIL ŞEF,

Ec. Aurelia MARIAN 
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Anexa 1

BREVETE DE INVENŢIE

I. CUANTUMUL ŞI TERMENELE PRIVIND PLATA TAXELOR PENTRU 
CERERILE DE BREVET DE INVENŢIE ŞI BREVETELE DE INVENŢIE 5

Nr. 
crt
.

Obiectul plăţii Termenul de plată
Cuantumul 

(lei)

1. Înregistrarea CBI (cerere de brevet 
de invenţie) la OSIM – pe suport 
hârtie

3 luni de la data înregistrării 108

2. Publicarea CBI după 18 luni de la 
data depozitului sau a priorităţii 
revendicate

6 luni de la data depozitului sau 16 
luni de la data priorităţii

180

3. Examinarea CBI în termen de 18 
luni de la data plăţii, când descrierea, 
revendicările şi desenele nu depăşesc 
20 de pagini, iar numărul 
revendicărilor nu este mai mare de 5.

În 3 luni de la data solicitării, din luna 
a 4-a şi până în luna a 30-a inclusiv de 
la data depozitului

1.080

4. Întocmirea şi publicarea unui raport 
de documentare pentru o cerere 
naţională

Odată cu solicitarea 360

5. Publicarea si tiparirea brevetului de 
inventie (descriere, revendicari 
si desene care nu depasesc 20 de 
pagini), precum si eliberarea acestuia

4 luni de la data comunicarii hotararii 
de acordare a brevetului 6

360

6. Menţinerea în vigoare a BI, pentru 
anii 1 - 3

În termen de 12 luni de
la data publicării BI.

540

7. Menţinerea în vigoare a BI, pentru 
anul 4

Anual, pînâ la începerea anului de 
protecţie respectiv.

576

8. Menţinerea în vigoare a BI, pentru 
anul 5

Anual, pînâ la începerea anului de 
protecţie respectiv.

648

TOTAL 3.852

5 Anexa 1 la Ordonanţa guvernului nr. 41/1998 (republicată) privind taxele in domeniul protecţiei proprietatii industriale şi 
regimul de utilizare a acestora, publicată in Monitorul Oficial nr. 959 din 29 noiembrie 2006;
6 Rectificare anexa 1, la Ordonanta 41/1998 privind taxele in domeniul protecţiei proprietatii industriale şi regimul de utilizare a 
acestora;
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Anexa 1

II. REDUCERI PRIVIND VALOAREA TAXELOR CARE TREBUIE 
ACHITATE PENTRU BREVETAREA UNEI CBI ŞI MENŢINEREA ÎN 

VIGOARE A BREVETULUI DE INVENŢIE PRECUM ŞI TERMENELE LA 
CARE TREBUIE PLĂTITE TAXELE 7

Nr
crt

TIPUL
PROCEDURII

Valoarea
integrală

a taxei

Valoarea redusă a taxei :
TERMENUL DE

PLATA
Pers.juridică Persoane fizice

A B C D
100% 20% 50% 20% 50%

1 Inregistrarea CBI
pe suport hartie

108 lei 21,6 lei 54 lei 21,6 lei 54 lei 3 luni de la data 
înregistrãrii

2 Publicarea CBI
dupã 18 luni de la
data depozitului
sau a prioritãţii

180 lei 36 lei 90 lei 36 lei 90 lei 6 luni de la data 
depozitului sau 16 luni 
de la data prioritãţii

3 Intocmirea şi
publicarea unui
raport documentar
pentru o cerere

360 lei 72 lei 180 lei 72 lei 180 lei Odatã cu solicitarea

4 Examinarea CBI, în 
termen de 18 luni de la 
data plãţii (20 pag - 5 
rev)

1.080 lei 216 lei 540 lei 216 lei 540 lei În 3 luni de la data 
solicitãrii, din luna a 4-
a până în luna a 30-a 
inclusiv, de la data 
depozitului

5 Tipãrirea, Publicarea şi
eliberarea BI (#20 pag.)

360 lei 72 lei 180 lei 72 lei 180 lei 4 luni de la data 
comunicãrii hotãrârii 
de acordare a 
brevetului

6 Menţinere în vigoare :
- anii 1-3 540 lei 108 lei 270 lei 108 lei 270 lei În 12 luni de la data

publicãrii menţiunii
hotãrârii de acordare a
brevetului pentru 
primii
ani de protecţie

- anul 4 576 lei 115,2 lei 288 lei 115,2 lei 288 lei Până la începerea
anului de protecţie
respectiv

- anul 5 648 lei 129,6 lei 324 lei 129,6 lei 324 lei Pânã la începerea
anului de protecţie
respectiv

7 Total taxe pt. 
obţinerea şi protejarea 
timp de 5 ani a unui
brevet

3.852 lei 770,4 lei 1.926 lei 770,4 lei 1.926 lei

A – persoane juridice având:
       a) Cifra de afaceri < decât echivalentul în lei a 1 mil. Euro
       b) Institut de cercetare/ instituţie publicã /unitate non profit
B – persoane juridice având: Cifra de afaceri < decât echivalentul în lei a 2 mil. Euro
C – persoane fizice având: VMB lunar < decât de 3 ori câştigul mediu brut realizat pe economie 8

D – persoane fizice având: VMB lunar < decât de 5 ori câştigul mediu brut realizat pe economie 8

7
 Exemplu postat de OSIM privind valoarea taxelor care trebuie achitate pentru brevetarea unei CBI şi mentinerea in vigoare a 

brevetului de invenţie precum şi termenele la care trebuie plătite taxele.  Conf. Art.3, alin.2 din OG Nr.41/1998:  “În cazul în 
care  sunt  mai  mulţi  solicitanţi  sau  titulari,  aceştia  beneficiază  de  reduceri,  dacă  fiecare  dintre  aceste  persoane 
îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2; în aceste cazuri taxa cuvenită se va plăti în cuantumul datorat de persoana 
care beneficiază de cea mai mică reducere”.
8
 1.880,33 lei (oct.2008 – sept.2009), conform Datelor privind câştigul mediu brut lunar, publicate de OSIM.
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Anexa 2

MODELE DE UTILITATE

CUANTUMUL ŞI TERMENELE PRIVIND PLATA TAXELOR PENTRU 
CERERILE ŞI CERTIFICATELE DE ÎNREGISTRARE DE MODEL DE 

UTILITATE 9

Nr. 
crt
.

Obiectul plăţii Termenul de plată
Cuantumul 

(lei)

1. Depunerea cererii de model de utilitate 2 luni de la data depunerii 108
2. Întocmirea şi publicarea unui raport de 

documentare
2 luni de la data de depozit 360

3. Publicarea modelului de utilitate 
(descriere, revendicări, desene însoţite de 
raportul de documentare, care nu depăşesc 
20 de pagini), eliberarea certificatului de 
model de utilitate şi menţinerea în vigoare 
a modelului pentru primii 6 ani de 
protecţie

2 luni de la data transmiterii 
către solicitant a raportului 
de documentare

1.440

TOTAL 1.908

9 Cuantumul taxelor şi termenele de plată sunt extrase din Anexa Nr.2 la Legea nr.350/2007 privind modelele de utilitate.
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Anexa 3

BREVETE PENTRU SOI

I. CUANTUMUL ŞI TERMENELE PRIVIND PLATA TAXELOR PENTRU 
CERERILE ŞI BREVETELE PENTRU SOI 10

Nr. 
crt.

Obiectul plăţii Termenul de plată
Cuantumul 

(lei)
1. Înregistrarea şi publicarea cererii 

de brevet pentru soi
Odată cu înregistrarea 108

2. Examinarea denumirii soiului Odată cu înregistrarea 108
3. Examinarea în fond a cererii de 

brevet pentru soi
După publicarea cererii 180

4 11. Examinarea tehnică a cererii de 
brevet pentru soi pe grupe de 
specii (DUS)* pentru fiecare an 
de testare

La data solicitării, în funcţie 
de grupul de soiuri

G1(*) 414
G2( 432
G3( 360
G4( 360
G5( 360

5. Eliberarea brevetului pentru soi 12 luni de la data publicării hotărârii 180
6. Menţinerea în vigoare a unui 

brevet pentru soi, pentru fiecare 
an de protecţie, pe grupe de 
specii:

Conform art.13

a) anii de protecţie 1 - 5 G1 180
G2 180
G3 144
G4 144
G5 108

PRECIZĂRI OSIM

OSIM poate acorda protectie prin brevet, conform art. 21 din Legea nr.255/1998 doar "pe baza 
raportului tehnic al autoritatii nationale (ISTIS) sau al unei autoritati recunoscute international (ex. cea 
din Ungaria)". Practica este urmatoarea:
- se inregistreaza soiul "simultan" la ISTIS pentru testare DUS si OSIM in vederea obtinerii unui 

brevet pentru soi (beneficiind de protectie provizorie in timpul examinarii cererii),
- examinarile decurg in paralel la ambele institutii iar taxele sunt percepute de fiecare institutie in 

parte, cele care revin osim fiind cele enumerate la telefon (taxa inregistrare CBS 108 RON, taxa 
examinare denumire 108 RON, taxa examinare fond 180 RON, taxa eliberare BS 180 RON si 
taxele de mentinere in vigoare a BS).

10 Cuantumul taxelor şi termenele de plată sunt extrase din Anexa Nr.3 la Ordonanţa guvernului nr. 41/1998 republicată
11

 Conform unor precizări primite de la OSIM, OSIM poate acorda protecţie prin brevet, conform art. 21 din Legea nr.255/1998 
doar "pe baza raportului tehnic al autoritatii nationale (ISTIS) sau al unei autoritati recunoscute international (ex. cea din 
Ungaria)". În aceste condiţii, practica este urmatoarea:

- se inregistreaza soiul "simultan" la ISTIS pentru testare DUS şi OSIM în vederea obţinerii unui brevet pentru soi 
(beneficiind de protecţie provizorie în timpul examinării cererii),

- examinările decurg în paralel la ambele instituţii iar taxele sunt percepute de fiecare instituţie în parte, cele care revin 
OSIM fiind: taxa inregistrare CBS - 108 lei, taxa examinare denumire - 108 lei, taxa examinare fond - 180 lei, taxa 
eliberare BS - 180 lei şi taxele de mentinere în vigoare a BS.

(*)  Grupuri de soiuri:
G1: orz de primăvară, grâu de toamnă, grâu de primăvară, triticale, sfeclă de zahăr, cartof, rapiţă de iarnă, ovăz, secară.
G2: porumb furajer, mazăre (soiuri comestibile), trifoi roşu, raygras peren, ceapă, castraveţi de câmp, varză albă, morcovi, 
tomate de câmp; măr, prun, vişin, căpşun.
G3: orz de iarnă, fasole de câmp, mazăre (soiuri furajere), lupin galben, trifoi alb, lucernă, hibrizi de lucernă, festuca, sfeclă 
furajeră, tutun; conopidă, sfeclă de grădină, ţelină, fasole pitică, mazăre de grădină, ciuperci, hamei; păr (soiuri altoite pe 
portaltoi), prun (soiuri altoite pe portaltoi), măr (soiuri altoite pe portaltoi); coacăz negru.
G4: triticale de primăvară, lupin albastru, raygras; usturoi, varză de Bruxelles, tomate de seră; pătrunjel rădăcini, salată de 
căpăţână, spanac; trandafir (soiuri de seră), gerbera, garoafe, crizanteme; zmeură, coacăz roşu.
G5  :   speciile neincluse în grupele G1 – G4.  
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Anexa 3

II. ISTIS - TARIFELE DE TESTARE PE SPECII 
(Lei/an de testare, soi şi localitate)12

SPECIA
TESTELE EFECTUATE *

D.U.S. V.A.U T.Pr. C.C.P. P.B.
Înscrierea la testare pentru toate speciile 180lei/ soi
CULTURI DE CÂMP
Cereale păioase de toamnă 840 290 155 115 420
Cereale păioase de primăvară 840 290 155 115 420
Orez 1220 840 420 290 610
Porumb 955 350 175 115 480
Sorg boabe 955 290 155 115 180
Mazăre 840 290 155 115 420
Fasole 840 290 155 115 420
Soia 840 290 155 115 420
Floarea-soarelui 840 345 175 115 420
Ricin 955 345 175 115 180
Rapiţă pentru ulei 840 250 135 85 420
In pentru ulei 840 290 155 115 420
In + cânepă fibră 840 290 155 115 420
Bumbac 955 345 175 115 480
Cartof 1220 480 250 160 610
Sfecla de zahăr 840 345 175 115 420
Plante furajere anuale 840 290 155 115 420
Plante furajere perene 840 290 155 115 420
Sfeclă furajeră 955 290 155 115 480
Tutun 1640 610 310 190 840
Plante medicinale şi aromatice 955 360 190 135 480
LEGUME DE CÂMP
Varză – timpurie, de vară şi conopidă 955 115 480
Varză – toamnă, creaţă, roşie şi gulie 955 100 480
Morcov 955 115 480
Pătrunjel, păstârnac, sfeclă roşie 955 100 480
Ridichi de lună 480 80 250
Ridichi de vară - toamnă 480 80 250
Ţelina 1185 135 610
Ceapă ceaclama şi praz 955 115 480
Usturoi 955 100 480
Castraveţi şi dovlecei 1185 135 610
Dovleac 955 115 480
Pepene galben 1185 135 610
Pepene verde 1185 135 610
Tomate nedeterminate 1645 190 840
Tomate determinate şi vinete 1415 135 730
Ardei 1415 155 730
Mazăre şi bob 730 100 365
Fasole pitică 955 115 480
Fasole urcătoare 1415 155 730
Bame 730 100 365
Salată 955 100 480
Spanac 480 80 230

12 Sursa: Anexa nr.1 la Ordinul nr.717/2008 al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării rurale 
*  - D.U.S. - distinctivitate, uniformitate, stabilitate;
   - V.A.U. – valoare agronomică şi de utilizare;
   - T.Pr.    – teste preliminare;
   - C.C.P. – culturi comparative în condiţii de producţie ;
   - P.B.     – puritate biologică.
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SPECIA
TESTELE EFECTUATE 

LEGUME PENTRU SERĂ
Varză 1185 595
Gulioare 1185 595
Castraveţi lungi 1890 955
Castraveţi cornişon – ciclul I 1665 840
Castraveţi cornişon – ciclul II 1415 730
Tomate – ciclul I 2100 1070
Tomate – ciclul II 1910 955
Vinete 1415 730
Ardei 1665 840
Fasole urcătoare 730 365
Salată 730 365
LEGUME PENTRU SOLARII
Varză 730 365
Castraveţi cornişon 730 365
Tomate 955 480
Vinete 730 365
Ardei 840 420
Fasole 480 250
Salată 480 250
POMI ŞI ARBUŞTI FRUCTIFERI
Seminţoase 550
Sâmburoase 590
Nucifere 550
Portaltoi 480
Arbuşti fructiferi 550
VIŢĂ DE VIE
Soiuri vin 640
Soiuri masă 640
Portaltoi 480
CĂPŞUN, HAMEI
Căpşun 550
Hamei 640
PLANTE ORNAMENTALE
Flori anuale 550
Flori bienale 550
Plante de seră 1280
Arbuşti ornamentali 550

Tarife anuale de menţinere în Catalogul oficial:
- anul I-V 191 lei
- anul VI-X 287 lei
- peste 10 ani 382 lei
Eliberarea certificatului de înregistrare a soiului 191 lei
Raport testare DUS** 917 lei

** Eliberarea raportului DUS privind un soi testat deja la ISTIS, la solicitarea unei autorităţi (în 
conformitate cu reglementările UPOV şi CPVO)
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CONTRACT DE ASOCIERE
PENTRU BREVETARE ŞI EXPLOATARE INVENŢII

Acest CONTRACT se încheie la data de ........., între:

CAPITOLUL I
PARTILE CONTRACTANTE

I.1. Subsemnaţii:

1. Nume  şi  prenume  ……………………....................………………,  CNP  ……....
…………….., 
Adresa de domiciliu ………………........................……………………………………………,
Telefon ........................................................, Adresă E-mail ......................................................,
Locul de muncă la data creării invenţiei: ….....................………………………...…………….

2. Nume  şi  prenume  ……………………....................………………,  CNP  ……....
…………….., 
Adresa de domiciliu ………………........................……………………………………………,
Telefon ........................................................, Adresă E-mail ......................................................,
Locul de muncă la data creării invenţiei: ….....................………………………...…………….

3. Nume  şi  prenume  ……………………....................………………,  CNP  ……....
…………….., 
Adresa de domiciliu ………………........................……………………………………………,
Telefon ........................................................, Adresă E-mail ......................................................,
Locul de muncă la data creării invenţiei: ….....................………………………...…………….

4. Nume  şi  prenume  ……………………....................………………,  CNP  ……....
…………….., 
Adresa de domiciliu ………………........................……………………………………………,
Telefon ........................................................, Adresă E-mail ......................................................,
Locul de muncă la data creării invenţiei: ….....................………………………...…………….

5. Nume  şi  prenume  ……………………....................………………,  CNP  ……....
…………….., 
Adresa de domiciliu ………………........................……………………………………………,
Telefon ........................................................, Adresă E-mail ......................................................,
Locul de muncă la data creării invenţiei: ….....................………………………...…………….

inventatori  titulari  ai  invenţiei  care  face  obiectul  prezentului  Contract,  numiţi  în  continuare 
INVENTATORII, pe de o parte şi

I.2. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj – Napoca, cu sediul social în Cluj-
Napoca, str. Mănăştur nr. 3-5, judeţul Cluj, identificată prin Codul de înregistrare fiscală 4288381 şi 

11/22



Anexa 3

reprezentată de dl. Prof.dr. Doru Pamfil, cu funcţia de Rector şi d-na ec. Aurelia Marian, cu funcţia de 
Director economic;

numită în continuare UNIVERSITATEA, pe de alta parte, am convenit să încheiem prezentul contract 
de asociere, numit în continuare CONTRACT, cu respectarea următoarelor clauze:

CAPITOLUL II
OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1.  PĂRŢILE  CONTRACTANTE sunt  de  acord  să  se  asocieze  pentru  brevetarea  şi  exploatarea 
invenţiei cu titlul: ….......................................................................................................................……….
……………………………….……..…….…….............................………………….…………………...
……………………………….……..…….………………………..............................…………………...

II.2. UNIVERSITATEA va achita către Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) taxele pentru 
procedurile  legale  privind brevetul  de invenţie,  la  valoarea  şi  la  termenele precizate  în Ordonanţa 
Guvernului Nr.41/1998 republicată.

II.3.  PĂRŢILE  CONTRACTANTE  sunt  de  acord  ca,  în  Cererea  de  brevet  de  invenţie, 
UNIVERSITATEA să fie nominalizată ca şi SOLICITANT şi toate persoanele nominalizate mai sus la 
INVENTATORI, ca şi inventatorii titulari ai invenţiei. 

II.4. PĂRŢILE CONTRACTANTE sunt de acord ca, în calitate de titulari ai brevetului de invenţie, să 
întreprindă în comun demersuri pentru exploatarea comercială a invenţiei, în baza drepturilor conferite 
în acest sens prin Legea Nr.64/1991 privind brevetele de invenţie, republicată.

CAPITOLUL III
DURATA ASOCIERII

III.1. Prezenta asociere începe la data semnării CONTRACTULUI şi va continua pe întreaga perioadă 
necesară derulării procedurilor legale pentru obţinerea brevetului de invenţie potrivit prevederilor din 
Legea  Nr.64/1991  privind  brevetele  de  invenţie, republicată, precum  şi  pe  întreaga  perioadă  de 
valabilitate a brevetului de invenţie. 

III.2.  La  expirarea  termenului  de mai  sus,  CONTRACTUL poate  fi  prelungit  cu  acordul  ambelor 
PĂRŢI.

CAPITOLUL IV
CONDIŢIILE ASOCIERII

IV.1.  INVENTATORII  declară  că  ei  sunt  unicii  autori  ai  invenţiei  care  face  obiectul  prezentului 
CONTRACT şi că pe întrega perioada de realizare a acestei invenţii au fost respectate toate condiţiile 
şi obligaţiile care să le confere dreptul legal la brevet conform prevederilor Legii Nr.64/1991 privind 
brevetele de invenţie, republicată.

IV.2.  INVENTATORII  declară  că  invenţia  care  face  obiectul  prezentului  CONTRACT întruneşte 
condiţiile de nedivulgare şi ne-expunere prevăzute în Legea Nr.64/1991 privind brevetele de invenţie, 
republicată.

CAPITOLUL V
DREPTURI ŞI OBLIGAŢII

V.1. INVENTATORII  împuternicesc  UNIVERSITATEA  ca  în  numele  lor  şi
pentru ei, să îi reprezinte în calitate de SOLICITANT în relaţia cu Oficiul de Stat pentru Invenţii şi 
Mărci Bucureşti, în vederea brevetării invenţiei care face obiectul prezentului CONTRACT.
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V.2.  INVENTATORII  se  obligă  să  furnizeze  UNIVERSITĂŢII  documentaţia  necesară  întocmirii 
Cererii de brevet de invenţie, având formatul şi conţinutul aşa cum acestea sunt  precizate în  Legea 
nr.64/1991 privind brevetele de invenţie, republicată, precum şi orice alte informaţii sau documentaţii 
suplimentare solicitate de OSIM pe parcursul derulării procesului de brevetare, în termenul legal sau în 
termenul notificat sau comunicat de către OSIM pentru transmiterea acestor documente, documentaţii, 
sau informaţii.

V.3.  UNIVERSITATEA se obligă să achite  către  Oficiul  de Stat  pentru Invenţii  şi  Mărci  (OSIM) 
taxele pentru procedurile legale privind brevetul de invenţie: înregistrarea, publicarea, examinarea, şi 
protejarea,  la  valoarea  şi  la  termenele  precizate  în  Ordonanţa  Guvernului  Nr.41/1998  republicată, 
inclusiv taxele de menţinere în vigoare a Brevetului de invenţie pentru primii 5 ani de protecţie.

V.4.  UNIVERSITATEA se obligă  să-i informeze pe  INVENTATORI asupra stadiului procedurilor 
legale  de  înregistrare,  publicare,  examinare  şi  protejare  a  invenţiei  care  face  obiectul  prezentului 
CONTRACT, la solicitarea orcăruia dintre aceştia.

V.5. UNIVERSITATEA se obligă ca în brevetul de invenţie şi în orice acte sau publicaţii  privind 
invenţia,  INVENTATORIILOR să li se menţioneze numele, prenumele şi calitatea de inventatori  ai 
acestei invenţii.

V.6.  UNIVERSITATEA are  dreptul  reproducerii  integrale  a  invenţiei  care  care  face  obiectul 
prezentului CONTRACT, inclusiv în cadrul paginii sale de internet, precum şi dreptul de a prezenta la 
expoziţii şi în orice altă formă de expunere invenţia şi brevetul de invenţie.

V.7.  INVENTATORII  se obligă  să nu divulge,  fără  acordul  UNIVERSITĂŢII,  obiectul  cererii  de 
brevet depuse la OSIM, până la publicarea acesteia.

V.8. INVENTATORII şi UNIVERSITATEA se obligă ca pe tot parcursul procesului de brevetare să 
respecte condiţiile de nedivulgare şi ne-expunere a invenţiei, aşa cum acestea sunt precizate în Legea 
Nr.64/1991 privind brevetele de invenţie, republicată.

V.9.  PĂRŢILE CONTRACTANTE sunt de comun acord ca UNIVERSITĂŢII să îi revină 15% din 
drepturile ce decurg din brevetul de invenţie, iar INVENTATORIILOR să le revină 85% din drepturile 
ce decurg din brevet, pe întreaga perioadă de valabilitate a prezentului CONTRACT.

CAPITOLUL VI
RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

VI.1.  Nerespectarea  obligaţiilor  prevăzute  în  prezentul  CONTRACT  de  către  una  dintre  PĂRŢI 
determină rezilierea CONTRACTULUI de către cealaltă PARTE cu un preaviz prealabil de 15 zile.

VI.2.  PĂRŢILE CONTRACTANTE nu vor fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen şi/sau în 
mod necorespunzător total sau parţial a oricăreia dintre obligaţiile care îi incumbă, dacă neexecutarea 
obligaţiei a fost determinată de o cauză de forţă majoră, constatată şi invocată în condiţiile legii.

VI.3.  PARTEA care invocă forţa majoră este obligată să notifice în scris celeilalte PĂRŢI, în termen 
de 7 zile, producerea evenimentului.

CAPITOLUL VII
LITIGII

Litigiile decurgând din interpretarea şi executarea prezentului CONTRACT, vor fi soluţionate de către 
PĂRŢILE CONTRACTANTE pe cale amiabilă. În cazul nesoluţionării lor în acest mod, litigiile vor fi 
supuse instantelor judecătoreşti competente.

CAPITOLUL VIII
MODIFICAREA CONTRACTULUI
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Modificarea  prezentului  CONTRACT poate fi  făcută  numai  în scris,  prin  acordul  ambelor  PĂRŢI 
CONTRACTANTE, sub forma unui act adiţional.

Prezentul  CONTRACT a fost  încheiat  astăzi  .............,  în două exemplare,  câte unul pentru fiecare 
PARTE.

INVENTATORII

1. Nume şi prenume ………….…………………...,

    Semnătura ............................................................

2. Nume şi prenume …………….………………...,

    Semnătura ............................................................

3. Nume şi prenume ………….…………………...,

    Semnătura ............................................................

4. Nume şi prenume ………….…………………...,

    Semnătura ............................................................

5. Nume şi prenume ………….…………………...,

    Semnătura ............................................................

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE 
AGRICOLE  ŞI MEDICINĂ 

VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA

RECTOR,

Prof.dr. Doru Pamfil

DIRECTOR ECONOMIC,

ec. Aurelia Marian

OFICIUL JURIDIC,

Jr. Viorel Apostu

AVIZ FAVORABIL

PREŞEDINTE CONSILIU ŞTIINŢIFIC,

Prof.dr. Augustin Vlaic
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CONTRACT DE ASOCIERE
PENTRU BREVETARE ŞI EXPLOATARE MODEL DE UTILITATE

Acest CONTRACT se încheie la data de ........., între:

CAPITOLUL I
PARTILE CONTRACTANTE

I.1. Subsemnaţii:

1. Nume  şi  prenume  ……………………....................………………,  CNP  ……....
…………….., 
Adresa de domiciliu ………………........................……………………………………………,
Telefon ........................................................, Adresă E-mail ......................................................,
Locul de muncă la data creării invenţiei: ….....................………………………...…………….

2. Nume  şi  prenume  ……………………....................………………,  CNP  ……....
…………….., 
Adresa de domiciliu ………………........................……………………………………………,
Telefon ........................................................, Adresă E-mail ......................................................,
Locul de muncă la data creării invenţiei: ….....................………………………...…………….

3. Nume  şi  prenume  ……………………....................………………,  CNP  ……....
…………….., 
Adresa de domiciliu ………………........................……………………………………………,
Telefon ........................................................, Adresă E-mail ......................................................,
Locul de muncă la data creării invenţiei: ….....................………………………...…………….

4. Nume  şi  prenume  ……………………....................………………,  CNP  ……....
…………….., 
Adresa de domiciliu ………………........................……………………………………………,
Telefon ........................................................, Adresă E-mail ......................................................,
Locul de muncă la data creării invenţiei: ….....................………………………...…………….

5. Nume  şi  prenume  ……………………....................………………,  CNP  ……....
…………….., 
Adresa de domiciliu ………………........................……………………………………………,
Telefon ........................................................, Adresă E-mail ......................................................,
Locul de muncă la data creării invenţiei: ….....................………………………...…………….

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ
CLUJ-NAPOCA

Str. Mănăştur Nr.3-5, 400372 Cluj-Napoca, România 
tel.+ 40-264-596.384; fax + 40-264-593.792
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inventatori titulari ai modelului de utilitate care face obiectul prezentului Contract, numiţi în continuare 
INVENTATORII, pe de o parte şi

I.2. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj – Napoca, cu sediul social în Cluj-
Napoca, str. Mănăştur nr. 3-5, judeţul Cluj, identificată prin Codul de înregistrare fiscală 4288381 şi 
reprezentată de dl. Prof.dr. Doru Pamfil, cu funcţia de Rector şi d-na ec. Aurelia Marian, cu funcţia de 
Director economic;

numită în continuare UNIVERSITATEA, pe de alta parte, am convenit să încheiem prezentul contract 
de asociere, numit în continuare CONTRACT, cu respectarea următoarelor clauze:

CAPITOLUL II
OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1.  PĂRŢILE  CONTRACTANTE sunt  de  acord  să  se  asocieze  pentru  brevetarea  şi  exploatarea 
modelului  de  utilitate  cu  titlul:  …...................................................................................................
……….
……………………………….……..…….…….............................………………….…………………...
……………………………….……..…….………………………..............................…………………...

II.2. UNIVERSITATEA va achita către Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) taxele pentru 
procedurile legale privind înregistrarea şi protejarea modelului de utilitate, la valoarea şi la termenele 
precizate în Legea nr. 350/2007 privind modelele de utilitate.

II.3.  PĂRŢILE  CONTRACTANTE  sunt  de  acord  ca,  în  Cererea  de  model  de  utilitate, 
UNIVERSITATEA să fie nominalizată ca şi SOLICITANT şi toate persoanele nominalizate mai sus la 
INVENTATORI, ca şi inventatorii titulari ai modelului de utilitate. 

II.4.  PĂRŢILE  CONTRACTANTE  sunt  de  acord  ca,  în  calitate  de  titulari  ai  certificatului  de 
înregistrare a modelului de utilitate, să întreprindă în comun demersuri pentru exploatarea comercială a 
invenţiei,  în  baza  drepturilor  conferite  în  acest  sens  prin  Legea  nr.  350/2007  privind modelele  de 
utilitate.

CAPITOLUL III
DURATA ASOCIERII

III.1. Prezenta asociere începe la data semnării CONTRACTULUI şi va continua pe întreaga perioadă 
necesară  derulării  procedurilor  legale  pentru obţinerea  certificatului  de înregistrare  a  modelului  de 
utilitate,  potrivit  prevederilor  din  Legea  nr.  350/2007  privind  modelele  de  utilitate, precum  şi  pe 
întreaga perioadă de valabilitate a certificatului de înregistrare a modelului de utilitate.

III.2.  La  expirarea  termenului  de mai  sus,  CONTRACTUL poate  fi  prelungit  cu  acordul  ambelor 
PĂRŢI.

CAPITOLUL IV
CONDIŢIILE ASOCIERII

IV.1.  INVENTATORII  declară că ei  sunt  unicii  autori  ai  modelului  de utilitate  care  face  obiectul 
prezentului CONTRACT şi că pe întrega perioada de realizare a acestui model de utilitate au fost 
respectate toate condiţiile şi obligaţiile care să le confere dreptul legal la înregistrarea modelului de 
utilitate conform prevederilor Legii nr. 350/2007 privind modelele de utilitate.

IV.2.  INVENTATORII  declară că modelul  de utilitate care face  obiectul  prezentului  CONTRACT 
întruneşte condiţiile de nedivulgare şi ne-expunere prevăzute în Legea nr. 350/2007 privind modelele 
de utilitate.
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CAPITOLUL V
DREPTURI ŞI OBLIGAŢII

V.1. INVENTATORII  împuternicesc  UNIVERSITATEA  ca  în  numele  lor  şi
pentru ei, să îi reprezinte în calitate de SOLICITANT în relaţia cu Oficiul de Stat pentru Invenţii şi 
Mărci  Bucureşti,  în  vederea  înregistrării  modelului  de  utilitate  care  face  obiectul  prezentului 
CONTRACT.

V.2.  INVENTATORII  se  obligă  să  furnizeze  UNIVERSITĂŢII  documentaţia  necesară  întocmirii 
Cererii de model de utilitate, având formatul şi conţinutul aşa cum acestea sunt precizate în Legea nr. 
350/2007 privind modelele de utilitate, precum şi orice alte informaţii sau documentaţii suplimentare 
solicitate de OSIM pe parcursul derulării procesului de înregistrare a modelului de utilitate, în termenul 
legal sau în termenul notificat sau comunicat de către OSIM pentru transmiterea acestor documente, 
documentaţii, sau informaţii.

V.3.  UNIVERSITATEA se obligă să achite  către  Oficiul  de Stat  pentru Invenţii  şi  Mărci  (OSIM) 
taxele  pentru procedurile  legale  privind  înregistrarea  modelului  de utilitate:  înregistrarea  depunerii 
cererii,  întocmirea  şi  publicarea  raportului  de  documentare,  publicarea  modelului  de  utilitate  şi 
eliberarea certificatului de model, la valoarea şi la termenele precizate în Legea  nr. 350/2007 privind 
modelele  de  utilitate,  inclusiv  taxele  de  menţinere  în  vigoare  a  modelului  pentru  primii  6  ani  de 
protecţie.

V.4.  UNIVERSITATEA se obligă  să-i informeze pe  INVENTATORI asupra stadiului procedurilor 
legale  de înregistrare,  publicare,  examinare şi  protejare  a  modelului  care  face  obiectul  prezentului 
CONTRACT, la solicitarea orcăruia dintre aceştia.

V.5. UNIVERSITATEA se obligă ca în certificatul de model şi în orice acte sau publicaţii privind 
modelul  de  utilitate,  INVENTATORIILOR să  li  se  menţioneze  numele,  prenumele  şi  calitatea  de 
inventatori ai acestui model de utilitate.

V.6.  UNIVERSITATEA are  dreptul  reproducerii  integrale  a  modelului  de  utilitate  care  care  face 
obiectul prezentului CONTRACT, inclusiv în cadrul paginii sale de internet, precum şi dreptul de a 
prezenta la expoziţii şi în orice altă formă de expunere modelul de utilitate şi certificatul de model.

V.7.  INVENTATORII  se obligă  să nu divulge,  fără  acordul  UNIVERSITĂŢII,  obiectul  cererii  de 
model de utilitate depuse la OSIM, până la publicarea acesteia.

V.8. INVENTATORII şi UNIVERSITATEA se obligă ca pe tot parcursul procesului de înregistrare a 
modelului  să  respecte  condiţiile  de nedivulgare  şi  ne-expunere  a  modelului,  aşa  cum acestea  sunt 
precizate în Legea nr. 350/2007 privind modelele de utilitate.

V.9.  PĂRŢILE CONTRACTANTE sunt de comun acord ca UNIVERSITĂŢII să îi revină 15% din 
drepturile  ce  decurg  din  certificatul  de  model,  iar  INVENTATORIILOR  să  le  revină  85%  din 
drepturile  ce  decurg  din  certificatul  de  model,  pe  întreaga  perioadă  de  valabilitate  a  prezentului 
CONTRACT.

CAPITOLUL VI
RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

VI.1.  Nerespectarea  obligaţiilor  prevăzute  în  prezentul  CONTRACT  de  către  una  dintre  PĂRŢI 
determină rezilierea CONTRACTULUI de către cealaltă PARTE cu un preaviz prealabil de 15 zile.

VI.2.  PĂRŢILE CONTRACTANTE nu vor fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen şi/sau în 
mod necorespunzător total sau parţial a oricăreia dintre obligaţiile care îi incumbă, dacă neexecutarea 
obligaţiei a fost determinată de o cauză de forţă majoră, constatată şi invocată în condiţiile legii.

VI.3.  PARTEA care invocă forţa majoră este obligată să notifice în scris celeilalte PĂRŢI, în termen 
de 7 zile, producerea evenimentului.



Anexa 5

CAPITOLUL VII
LITIGII

Litigiile decurgând din interpretarea şi executarea prezentului CONTRACT, vor fi soluţionate de către 
PĂRŢILE CONTRACTANTE pe cale amiabilă. În cazul nesoluţionării lor în acest mod, litigiile vor fi 
supuse instantelor judecătoreşti competente.

CAPITOLUL VIII
MODIFICAREA CONTRACTULUI

Modificarea  prezentului  CONTRACT poate fi  făcută  numai  în scris,  prin  acordul  ambelor  PĂRŢI 
CONTRACTANTE, sub forma unui act adiţional.

Prezentul  CONTRACT a fost  încheiat  astăzi  .............,  în două exemplare,  câte unul pentru fiecare 
PARTE.

INVENTATORII

1. Nume şi prenume ………….…………………...,

    Semnătura ............................................................

2. Nume şi prenume …………….………………...,

    Semnătura ............................................................

3. Nume şi prenume ………….…………………...,

    Semnătura ............................................................

4. Nume şi prenume ………….…………………...,

    Semnătura ............................................................

5. Nume şi prenume ………….…………………...,

    Semnătura ............................................................

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE 
AGRICOLE  ŞI MEDICINĂ 

VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA

RECTOR,

Prof.dr. Doru Pamfil

DIRECTOR ECONOMIC,

ec. Aurelia Marian

OFICIUL JURIDIC,

Jr. Viorel Apostu

AVIZ FAVORABIL

PREŞEDINTE CONSILIU ŞTIINŢIFIC,

Prof.dr. Augustin Vlaic



Anexa 6

CONTRACT DE ASOCIERE
PENTRU BREVETARE ŞI EXPLOATARE DE SOIURI NOI

Acest CONTRACT se încheie la data de ........., între:

CAPITOLUL I
PARTILE CONTRACTANTE

I.1. Subsemnaţii:

1. Nume  şi  prenume  ……………………....................………………,  CNP  ……....
…………….., 
Adresa de domiciliu ………………........................……………………………………………,
Telefon ........................................................, Adresă E-mail ......................................................,
Locul de muncă la data creării invenţiei: ….....................………………………...…………….

2. Nume  şi  prenume  ……………………....................………………,  CNP  ……....
…………….., 
Adresa de domiciliu ………………........................……………………………………………,
Telefon ........................................................, Adresă E-mail ......................................................,
Locul de muncă la data creării invenţiei: ….....................………………………...…………….

3. Nume  şi  prenume  ……………………....................………………,  CNP  ……....
…………….., 
Adresa de domiciliu ………………........................……………………………………………,
Telefon ........................................................, Adresă E-mail ......................................................,
Locul de muncă la data creării invenţiei: ….....................………………………...…………….

4. Nume  şi  prenume  ……………………....................………………,  CNP  ……....
…………….., 
Adresa de domiciliu ………………........................……………………………………………,
Telefon ........................................................, Adresă E-mail ......................................................,
Locul de muncă la data creării invenţiei: ….....................………………………...…………….

5. Nume  şi  prenume  ……………………....................………………,  CNP  ……....
…………….., 
Adresa de domiciliu ………………........................……………………………………………,
Telefon ........................................................, Adresă E-mail ......................................................,

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ
CLUJ-NAPOCA

Str. Mănăştur Nr.3-5, 400372 Cluj-Napoca, România 
tel.+ 40-264-596.384; fax + 40-264-593.792
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Locul de muncă la data creării invenţiei: ….....................………………………...…………….

inventatori titulari ai noului soi de plantă care face obiectul prezentului Contract, numiţi în continuare 
INVENTATORII, pe de o parte şi

I.2. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj – Napoca, cu sediul social în Cluj-
Napoca, str. Mănăştur nr. 3-5, judeţul Cluj, identificată prin Codul de înregistrare fiscală 4288381 şi 
reprezentată de dl. Prof.dr. Doru Pamfil, cu funcţia de Rector şi d-na ec. Aurelia Marian, cu funcţia de 
Director economic;

numită în continuare UNIVERSITATEA, pe de alta parte, am convenit să încheiem prezentul contract 
de asociere, numit în continuare CONTRACT, cu respectarea următoarelor clauze:

CAPITOLUL II
OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1.  PĂRŢILE  CONTRACTANTE sunt  de  acord  să  se  asocieze  pentru  brevetarea  şi  exploatarea 
noului soi de plantă cu denumirea: …............................................................................................……….
……………………………….……..…….…….............................………………….…………………...
……………………………….……..…….………………………..............................…………………...

II.2. UNIVERSITATEA va achita către Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) taxele pentru 
procedurile legale privind înregistrarea şi publicarea cererii, examinarea denumirii soiului, examinare 
în fond, eliberarea brevetului pentru soi şi menţinerea în vigoare a brevetului pentru 5 ani, la valoarea 
şi la termenele precizate în Ordonanţa guvernului nr. 41/1998 republicată.

II.3.  UNIVERSITATEA va achita  către  Institutul  de Stat  pentru Testarea  şi  Înregistrarea Soiurilor 
(ISTIS) taxa de înscriere la testare şi taxa de examinare tehnică a soiului,  la valoarea şi la termenele 
precizate în Ordinul nr.717/2008 al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării rurale.

II.4.  PĂRŢILE  CONTRACTANTE  sunt  de  acord  ca,  în  Cererea  de  brevet  pentru  soi, 
UNIVERSITATEA să fie nominalizată ca şi SOLICITANT şi toate persoanele nominalizate mai sus la 
INVENTATORI, ca şi amelioratorii titulari ai soiului. 

II.5. PĂRŢILE CONTRACTANTE sunt de acord ca, în calitate de titulari ai brevetului pentru soi, să 
întreprindă în comun demersuri pentru exploatarea comercială a soiului, în baza drepturilor conferite în 
acest sens prin Legea nr.255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante, republicată.

CAPITOLUL III
DURATA ASOCIERII

III.1. Prezenta asociere începe la data semnării CONTRACTULUI şi va continua pe întreaga perioadă 
necesară derulării procedurilor legale pentru obţinerea brevetului pentru soi, potrivit prevederilor din 
Legea nr.255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante, republicată, precum şi pe întreaga perioadă 
de valabilitate a brevetului.

III.2.  La  expirarea  termenului  de mai  sus,  CONTRACTUL poate  fi  prelungit  cu  acordul  ambelor 
PĂRŢI.

CAPITOLUL IV
CONDIŢIILE ASOCIERII

IV.1.  INVENTATORII declară că ei sunt unicii amelioratori ai soiului care face obiectul prezentului 
CONTRACT şi că pe întrega perioada de realizare a acestui soi nou au fost respectate toate condiţiile 
şi  obligaţiile  care  să  le  confere  dreptul  legal  la  înregistrarea  soiului  conform  prevederilor  Legii 
nr.255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante, republicată.



Anexa 6

IV.2.  INVENTATORII  declară  că  soiul  care  face  obiectul  prezentului  CONTRACT  întruneşte 
condiţiile de nedivulgare şi ne-expunere prevăzute în Legea nr.255/1998 privind protecţia noilor soiuri 
de plante, republicată.

CAPITOLUL V
DREPTURI ŞI OBLIGAŢII

V.1. INVENTATORII  împuternicesc  UNIVERSITATEA  ca  în  numele  lor  şi
pentru ei, să îi reprezinte în calitate de SOLICITANT în relaţia cu Oficiul de Stat pentru Invenţii şi 
Mărci Bucureşti, în vederea brevetării soiului care face obiectul prezentului CONTRACT, pecum şi în 
relaţia cu Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor (ISTIS) pentru perioada examinării 
tehnice a soiului.

V.2.  INVENTATORII  se  obligă  să  furnizeze  UNIVERSITĂŢII  documentaţia  necesară  întocmirii 
Cererii  de brevet  pentru soi, având formatul şi conţinutul aşa cum acestea sunt  precizate în  Legea 
nr.255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante, republicată, precum şi orice alte informaţii sau 
documentaţii  suplimentare  solicitate  de  OSIM  sau  ISTIS  pe  parcursul  derulării  procesului  de 
înregistrare şi  testare a soiului,  în termenul  legal  sau în termenul notificat  sau comunicat  de către 
OSIM sau ISTIS pentru transmiterea acestor documente, documentaţii, sau informaţii.

V.3.  UNIVERSITATEA se obligă să achite  către  Oficiul  de Stat  pentru Invenţii  şi  Mărci  (OSIM) 
taxele  pentru  procedurile  legale  privind  brevetarea  soiului:  înregistrarea  şi  publicarea  cererii, 
examinarea denumirii soiului, examinarea în fond şi eliberarea brevetului pentru soi, la valoarea şi la 
termenele precizate în Ordonanţa guvernului nr. 41/1998 republicată, inclusiv taxele de menţinere în 
vigoare a brvetului pentru primii 5 ani de protecţie.

V.4.  UNIVERSITATEA se obligă să achite  către  Institutul  de Stat  pentru Testarea şi  Înregistrarea 
Soiurilor (ISTIS) taxa de înscriere la testare şi taxa de examinare tehnică a soiului,  la valoarea şi la 
termenele precizate în Ordinul nr.717/2008 al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării rurale.

V.5.  UNIVERSITATEA se obligă  să-i informeze pe  INVENTATORI asupra stadiului procedurilor 
legale de brevetare a soiului care face obiectul prezentului CONTRACT, la solicitarea orcăruia dintre 
aceştia.

V.6. UNIVERSITATEA se obligă ca în brevetul pentru soi şi în orice acte sau publicaţii privind soiul, 
INVENTATORIILOR să li se menţioneze numele, prenumele şi calitatea de amelioratori ai acestui soi.

V.7. UNIVERSITATEA are dreptul reproducerii integrale a soiului care care face obiectul prezentului 
CONTRACT, inclusiv în cadrul paginii sale de internet, precum şi dreptul de a prezenta la expoziţii şi 
în orice altă formă de expunere soiul şi brevetul pentru soi.

V.8.  INVENTATORII  se obligă  să nu divulge,  fără  acordul  UNIVERSITĂŢII,  obiectul  cererii  de 
brevet pentru soi depuse la OSIM, până la publicarea acesteia.

V.9.  INVENTATORII şi UNIVERSITATEA  se obligă  ca pe tot parcursul procesului de brevetare a 
soiului să respecte condiţiile de nedivulgare şi ne-expunere, aşa cum acestea sunt precizate în Legea 
nr.255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante, republicată.

V.10. PĂRŢILE CONTRACTANTE sunt de comun acord ca UNIVERSITĂŢII să îi revină 15% din 
drepturile ce decurg din brevetul pentru soi, iar INVENTATORIILOR să le revină 85% din drepturile 
ce decurg din brevetul pentru soi, pe întreaga perioadă de valabilitate a prezentului CONTRACT.

CAPITOLUL VI
RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

VI.1.  Nerespectarea  obligaţiilor  prevăzute  în  prezentul  CONTRACT  de  către  una  dintre  PĂRŢI 
determină rezilierea CONTRACTULUI de către cealaltă PARTE cu un preaviz prealabil de 15 zile.
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VI.2.  PĂRŢILE CONTRACTANTE nu vor fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen şi/sau în 
mod necorespunzător total sau parţial a oricăreia dintre obligaţiile care îi incumbă, dacă neexecutarea 
obligaţiei a fost determinată de o cauză de forţă majoră, constatată şi invocată în condiţiile legii.

VI.3.  PARTEA care invocă forţa majoră este obligată să notifice în scris celeilalte PĂRŢI, în termen 
de 7 zile, producerea evenimentului.

CAPITOLUL VII
LITIGII

Litigiile decurgând din interpretarea şi executarea prezentului CONTRACT, vor fi soluţionate de către 
PĂRŢILE CONTRACTANTE pe cale amiabilă. În cazul nesoluţionării lor în acest mod, litigiile vor fi 
supuse instantelor judecătoreşti competente.

CAPITOLUL VIII
MODIFICAREA CONTRACTULUI

Modificarea  prezentului  CONTRACT poate fi  făcută  numai  în scris,  prin  acordul  ambelor  PĂRŢI 
CONTRACTANTE, sub forma unui act adiţional.

Prezentul  CONTRACT a fost  încheiat  astăzi  .............,  în două exemplare,  câte unul pentru fiecare 
PARTE.

INVENTATORII

1. Nume şi prenume ………….…………………...,

    Semnătura ............................................................

2. Nume şi prenume …………….………………...,

    Semnătura ............................................................

3. Nume şi prenume ………….…………………...,

    Semnătura ............................................................

4. Nume şi prenume ………….…………………...,

    Semnătura ............................................................

5. Nume şi prenume ………….…………………...,

    Semnătura ............................................................

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE 
AGRICOLE  ŞI MEDICINĂ 

VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA

RECTOR,

Prof.dr. Doru Pamfil

DIRECTOR ECONOMIC,

ec. Aurelia Marian

OFICIUL JURIDIC,

Jr. Viorel Apostu

AVIZ FAVORABIL

PREŞEDINTE CONSILIU ŞTIINŢIFIC,

Prof.dr. Augustin Vlaic
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