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Lucrarea de faţă a fost 

realizată în scopul oferirii unui 

suport teoretic şi practic pentru 

cei cu preocupări în domeniul 

proprietăţii intelectuale. 

Proprietatea intelectuală privită 

sub cele două componente ale 

sale, proprietatea industrială pe 

de o parte şi drepturile de autor şi 

drepturile conexe pe de altă 

parte, este una dintre pârghiile de 

bază ale dezvoltării economice, 

sociale şi culturale ale naţiunii. În 

acest context se poate aprecia că 

protecţia drepturilor de 

proprietate intelectuală este de o 

 mare importanţă, esenţa, scopul 

şi finalitatea acesteia fiind  

 

 
 

Present paper was 

developed in order to provide a 

theoretical and practical support 

for those with an interest in 

intellectual property. 

Intellectual property regarded as 

two of its components, on the 

one hand industrial property and 

copyright and related rights on 

the other hand, it is one of the 

basic levers of economic, social 

and cultural needs of the nation. 

In this context we can say that 

the protection of intellectual 

property rights is of great 

importance essence, scope and 

purpose being to protect human 

intelligence product, while 

protejarea produsului inteligenţei umane şi, în 

acelaşi timp, garantarea beneficiului 

consumatorilor de a se folosi de acest produs. 

Strâns legată de acest domeniu este 

activitatea de cercetare – dezvoltare şi inovare 

care constituie o componentă strategică, 

hotărâtoare pentru dezvoltarea economică şi 

pentru progresul social. Astfel, ştiinţa, tehnologia 

şi inovarea reprezintă domenii care generează 

constant progres tehnologic, asigurând 

durabilitatea dezvoltării şi competitivitatea 

ensuring consumers benefit from the use of this 

product. 

Closely related to this field is research - 

development and innovation activity, which is a 

strategic component, crucial for economic 

development and social progress. Thus, science, 

technology and innovation are areas that 

consistently generate breakthrough, ensuring 

sustainability of future development and 

economic competitiveness of Romania. 

Also innovation and technology transfer are 
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economică de perspectivă a României. Totodată 

inovarea şi transferul tehnologic sunt soluţii 

pentru rezolvarea problemelor economice şi 

pentru înnoirea permanentă a tehnologiilor 

necesare prin racordarea cercetării româneşti la 

cerinţele şi presiunile unei pieţe libere, în 

expansiune, în contextul globalizării.  

În procesul de înfăptuire a reformei, în 

domeniul proprietăţii intelectuale se va ţine cont 

de problemele sociale şi economice, în special în 

legătura cu transferul tehnologic, comerţul 

electronic, biotehnologiile şi tehnologia 

informaţiei.  
Lucrarea este structurată pe 14 capitole şi un 

număr de 17 anexe. 

În primul capitol intitulat „STRATEGIA 

NAŢIONALĂ ÎN DOMENIUL PROPRIETĂŢII  

INTELECTUALE” sunt tratate aspecte legate de: 

situaţia actuală în domeniul proprietăţii 

intelectuale, obiective strategice privind 

armonizarea legislaţiei naţionale în domeniul 

proprietăţii intelectuale cu normele de drept 

comunitar şi cu prevederile acordurilor internaţionale 

la care România este parte, măsuri strategice privind 

formarea resurselor umane specializate. 

În Capitolul 2, intitulat „DEFINIŢII 

IMPORTANTE” se dau răspunsuri la întrebări ca: 

 Ce este competitivitatea? Ce este inovarea? Ce 

este transferul tehnologic? Ce este proprietatea 

intelectuală? Ce se înţelege prin drepturi de 

proprietate intelectuală? De ce trebuie să 

promovăm şi să protejăm proprietatea 

intelectuală? Care sunt avantajele de care poate 

beneficia fiecare dintre noi? Ce este un brevet? Ce 

fel de protecţie oferă un brevet? Ce drepturi are un 

titular de brevet? Ce este modelul de utilitate? 

Care sunt avantajele modelului de utilitate? Ce 

este o marcă? Care este utilitatea mărcii? Ce tipuri 

de mărci pot fi înregistrate? Ce este un desen sau 

un model industrial? De ce să protejăm desenele şi 

modelele industriale? Ce este o indicaţie 

geografică? Ce este o denumire de origine? Ce 

sunt dreptul de autor şi drepturile conexe? Ce 

oferă dreptul de autor şi drepturile conexe? Care 

sunt alte drepturi de proprietate intelectuală 

(Topografiile produselor semiconductoare (TPS); 

Programele pentru calculator (software) şi bazele 

de date; Secretul comercial; Protecţia sui–generis 

a noilor soiuri de plante (brevete de soi)? Ce poate 

solutions to economic problems and permanent 

renewal of necessary technology by connecting 

the Romanian research demands and pressures of 

a free market, expanding globalization.  

In the process of carrying out reform, 

intellectual property will take into account social 

and economic problems, particularly in relation to 

technology transfer, electronic commerce, 

biotechnology and information technology. 

The work is divided into 14 chapters and a 

number of 17 annexes. 

In the first chapter entitled "NATIONAL 

STRATEGY IN INTELLECTUAL PROPERTY” 

issues are dealt with: 

- The current situation in the field of intellectual 

property (institutional and legal framework at 

national level incentives to support the 

development of intellectual property, the creation 

and development of the national industrial 

property, European legislation taken, the situation 

internationally); 

- Strategic goals on harmonization of national 

legislation in intellectual property with 

Community law and the provisions of 

international agreements to which Romania is a 

party; 

- Strategic measures concerning training of 

specialized human resources, the realization of 

transparent cooperation between institutions and 

organizations involved in the protection of 

intellectual property awareness, education and 

public awareness about the role and importance of 

intellectual property rights. 

In Chapter 2, entitled "IMPORTANT 

DEFINITIONS" answers are given to questions 

like:  What is competitiveness? What is 

innovation? What is technology transfer? What is 

intellectual property? What is meant by 

intellectual property rights? Why we need to 

promote and protect intellectual property? What 

are the advantages that can benefit all of us? What 

is a patent? What kind of protection offers a 

patent? What rights does a patent holder? What is 

a utility model? What are the advantages of the 

utility model? What is a trademark? What is the 

use of the mark? What kinds of trademarks can be 

registered? What is a design or industrial model? 

Why protect industrial designs? What is a 

geographical indication? What is an appellation 
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fi protejat prin modelul de utilitate? 

În Capitolul 3 intitulat “PROPRIETATEA 

INDUSTRIALĂ” sunt prezentate aspecte ale 

transmiterii drepturilor de proprietate privind 

Invenţiile, Modelului de utilitate, Mărcii, 

Indicaţiei geografice, Desenului sau Modelului 

industrial, Programului de calculator prin 

contractele de cesiune şi licenţă 

Capitolul 4 intitulat  „MANAGEMENTUL 

INOVĂRII” răspunde la întrebarea: Ce se doreşte 

prin această întreprindere. De asemenea se 

analizează cercetarea şi inovarea cu faţa către 

piaţă, piaţa cu faţa către Cercetare şi Inovare, ca 

mijloace pentru creşterea competitivităţii, 

stimularea şi coordonarea Inovării, politica de 

inovare, creşterea competitivităţii prin inovare.  
În Capitolul 5 este prezentată o primă 

variantă propusă a Invenţiei de serviciu, care a 

fost ulterior supusă aprobării devenind lege în 

2014, Legea 83. 

„VALOAREA ECONOMICĂ A 

BREVETULUI DE INVENŢIE”, titlul 

Capitolului 6, descrie exploatarea invenţiei 

brevetate, valorificarea invenţiei brevetate prin 

recunoaşterea meritului ştiinţific, definirea 

activelor necorporale, principii şi metode de 

evaluare a activelor necorporale, abordarea prin 

comparaţia de piaţă ş.a. 

În Capitolul 7, „LICENŢIEREA DE 

TEHNOLOGIE” se prezintă unele aspecte legate 

de: pregătirea pentru negociere, condiţiile de bază, 

negocierea propriu – zisă, utilizarea contractului 

semnat. 

Capitolul 8, „ETAPELE INTRODUCERII 

CUNOŞTINŢELOR DE PI ÎN UNIVERSITĂŢI” 

tratează aspecte ale culturii proprietăţii 

intelectuale în universităţi cu exemple din 

Universitatea Transilvania din Braşov, alături de 

un exemplu privind transferul tehnologic din 

această instituţie de învăţământ superior. 

În Capitolul 9, „INOVAREA - FACTOR DE 

CREŞTERE ECONOMICĂ” şi Capitolul 10 

„PROPRIETATEA INTELECTUALĂ ÎN 

CADRUL UNIVERSITĂŢII TRANSILVANIA 

DIN BRAŞOV” este arătat rolul entităţilor de 

transfer tehnologic şi inovare în situaţia de criză 

economică, precum şi modul în care este tratată 

problema Proprietăţii intelectuale la Universitatea 

Transilvania din Braşov, existenţa unui 

of origin? What are copyright and related rights? 

What gives copyright and related rights? What 

other intellectual property rights (topographies of 

semiconductor products (TPS) Computer 

programs (software) and databases, trade secret, 

sui generis protection of new varieties of plants 

(plant patents)? What can be protected by model 

utility? 

In Chapter 3 entitled "INDUSTRIAL 

PROPERTY" are presented aspects of the transfer 

of rights of ownership of inventions, utility 

model, trade mark, geographical indications, 

industrial designs, software assignment and 

license contracts 

Chapter 4 entitled "INNOVATION 

MANAGEMENT" answers the question: What is 

intended by this undertaking. Also analyzed 

research and innovation to face the market, the 

market faces the Research and Innovation as a 

means for increasing competitiveness, stimulating 

and coordinating Innovation, innovation policy, 

increasing competitiveness through innovation. 

In Chapter 5 is presented a first draft of the 

proposed Service Invention law, which was 

subsequently submitted for approval became law 

in 2014, Law 83. 

"ECONOMIC VALUE OF PATENT", the 

title of Chapter 6 describes the exploitation of the 

patented invention, exploitation of the patented 

invention by recognizing scientific merit, the 

definition of intangible assets, principles and 

valuation methods of intangible assets, market 

comparison approach, by income, by cost, asset 

valuation methods particularities separate body, 

arising from the valuation of patent applications 

with the evaluation of intangible assets for 

recognition in the financial statements. 

In Chapter 7, "TECHNOLOGY 

LICENSING" presents some issues: preparation 

for the negotiation of the basic own negotiation - 

the actual use of the signed contract. 

Chapter 8, "STAGES OF THE 

INTRODUCTION OF IP KNOWLEDGE IN 

UNIVERSITIES" deals with intellectual property 

aspects of culture in universities with examples 

from Transilvania University of Brasov, along 

with an example of technology transfer from the 

institution of higher education. 

In Chapter 9, "INNOVATION - GROWTH 
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departament cu atribuţii directe în acest domeniu 

şi rezultatele obţinute de la înfiinţarea acestuia. 

Capitolul 11, intitulat “METODOLOGIE DE 

STIMULARE ŞI CONŞTIENTIZARE A 

PROPRIETĂŢII INTELECTUALE”, prezintă  

proprietatea intelectuală în România ca stat integrat 

în Uniunea Europeană, proprietatea intelectuală (în 

general) şi brevetul de invenţie (în particular) în 

lumea contemporană, brevetul de invenţie – 

exponent al dezvoltării tehnologice şi motor al 

dezvoltării tehnologice, minimizarea costurilor 

pentru protecţia obiectelor PI, organizarea unei 

structuri administrative pentru PI, probleme 

financiare şi de patrimoniu, secretele comerciale – 

valori inestimabile, avantajele protecţiei invenţiilor 

prin înregistrarea ca modele de utilitate, 

organizarea PI în universităţi şi unităţi de CDI. 

„ÎNDRUMAR PENTRU ÎNTOCMIREA 

DESCRIERILOR DE INVENŢII” este titlul 

Capitolului 12 ,în care sunt prezentate ca şi studii 

de caz  descrieri de invenţii de produs, procedeu şi 

produs, procedeu şi dispozitiv, invenţie de 

instalaţie, produs, procedeu şi instalaţie, precum şi 

instrucţiuni de completare a formularului unei 

cereri de brevet de invenţie. 

Capitolul 13, „DREPTURILE DE AUTOR 

ŞI DREPTURILE CONEXE DREPTULUI DE 

AUTOR” răspunde la întrebări ca: Ce este creaţia 

intelectuală? Ce este dreptul de autor? Ce sunt 

drepturile conexe dreptului de autor? Cum se 

poate transmite dreptul de autor?, cu cele 2 

variante propuse: transmiterea prin licenţă sau 

prin cesiune. 

În Capitolul 14 intitulat „REPRIMAREA 

CONCURENŢEI NELOIALE” se prezintă unele 

reguli comune cu privire la asigurarea respectării 

drepturilor de proprietate industrială, apărarea  în 

lumina prevederilor noului cod penal, dreptul de 

autor şi drepturile conexe dreptului de autor, 

gestiunea şi apărarea dreptului de autor şi a 

drepturilor conexe. 

Lucrarea intitulată „Proprietate intelectuală” 

este utilă studenţilor din anii terminali, 

masteranzilor, doctoranzilor, cercetătorilor cu 

preocupări inovative, cunoscut fiind faptul că 

rezultatele cercetării acestora trebuiesc protejate 

pe cale legală şi mai apoi transferate pe piaţa 

concurenţială. 

FACTOR" and in Chapter 10, "INTELLECTUAL 

PROPERTY IN TRANSILVANIA UNIVERSITY 

OF BRAŞOV" shown the role of technology 

transfer and innovation entities in the economic 

crisis and how it is dealt with the issue of 

intellectual property Transilvania University of 

Brasov, the existence of a department with direct 

responsibility in this area and the results of its 

establishment. 

Chapter 11, entitled "METHODS TO 

PROMOTE AWARENESS AND 

INTELLECTUAL PROPERTY", show 

intellectual property in Romania as a EU member 

state, intellectual property (in general) and Patent 

(particularly) in the contemporary world patent - 

exponent of development motor technology and 

technological development, cost minimization IP 

objects protection, organization of administrative 

structures for PI, financial and patrimonial issues, 

trade secrets - priceless values, the advantages of 

the inventions by utility model registration, 

organization and IP in universities and CDI units. 

"GUIDELINES FOR DRAWING 

descriptions of inventions," is the title of Chapter 

12 and are presented as case studies descriptions 

of inventions of product, process and product, 

process and device installation invention, product, 

process and installation and operating instructions 

completing the form of patent applications. 

Chapter 13, "COPYRIGHT AND 

NEIGHBORING RIGHTS IN COPYRIGHT" 

answer to questions like: What is intellectual 

creation? What is copyright? What are rights 

related to copyright? How can transfer 

copyright?, with two options proposed: 

transmission by license or by assignment.  

In Chapter 14 entitled "REPRESSION OF 

UNFAIR COMPETITION" presents some 

common rules on the enforcement of industrial 

property rights, the defense in light of the new 

criminal code, copyright and rights related to 

copyright, management and defense of copyright 

and related rights. 

“Intellectual property” is an useful material for 

students in final years, postgraduate, PhD, 

researcher with innovative concerns, knowing that 

their research results must be protected legally and 

then transferred to the competitive market. 
 


