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Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională 
prin Programul Operaţional Competitivitate 

Contract C77 / 08.09.2016 cod SMIS 2014+ 105623 

Stabilirea drepturilor de proprietate intelectuala  
în cadrul Contractelor subsidiare 

Modelele Contractelor subsidiare au fost stabilite prin OM nr.  
207/13.04.2017 si OM nr.216/12.05.2017: 
a. Model de contract subsidiar  de prestări servicii pentru 

întreprinderi privind accesul la facilităţile, instalaţiile, 
echipamentele de cercetare ale organizaţiei de 
cercetare; - Activităţi de tip B; 

b. Model de contract subsidiar de prestări servicii de 
cercetare-dezvoltare şi inovare pentru întreprindere de 
către organizaţia de cercetare; - Activităţi de tip C; 

c. Model de contract subsidiar de cercetare industrială 
şi/sau dezvoltare experimentală în colaborare efectivă 
între organizaţia de cercetare cu întreprinderi. - 
Activităţi de tip D 
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Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională 
prin Programul Operaţional Competitivitate 

Contract C77 / 08.09.2016 cod SMIS 2014+ 105623 

 
Stabilirea drepturile de proprietate intelectuala în 

cadrul Contractelor de tip B si C 
 • Drepturile de proprietate intelectuală rezultate din 

implementarea acestor tipuri de contracte, dacă este cazul, se 
vor stabili de comun acord între părți prin contract separat, cu 
respectarea legislației în vigoare.  

• In cazul contractelor de tip C, Partile vor conveni modul de 
acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor 
etc. achiziționate prin contract, precum și a titlurilor și 
drepturilor de proprietate intelectuală și industrială privind 
rezultatele obținute.  

• Contractul subsidiar permite Organizatiei de cercetare sa 
elaboreze cu aprobarea Întreprinderii, rapoarte de activitate 
care vor fi făcute publice, fara sa aducă atingere sau să se 
prejudicieze drepturile de proprietate intelectuală sau 
realizarea activităților prevăzute în contract. 



IMT Bucureşti  

TG
E

-P
LA

T
 c

od
 S

M
IS

 2
01

4+
 1

05
62

3 

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională 
prin Programul Operaţional Competitivitate 

Contract C77 / 08.09.2016 cod SMIS 2014+ 105623 

 
Stabilirea drepturile de proprietate intelectuala în 

cadrul Contractelor de tip D 
 Cap. VII, Contract de tip D, prevede obligatia partilor de a 

identifica, incadra si stabili drepturile asupra urmatoarelor tipuri 
de PI: 

a. pre-existenta contractului; 
b. rezultate din activitatea de cercetare aferenta contractului 

si care face parte din obiectivele acestuia; 
c. rezultata din activitatea de cercetare aferenta contractului 

si care nu face parte din obiectivele acestuia. 
 

În cadrul și pentru realizarea contractului, fiecare partener are 
acces și are dreptul de a folosi, în scopuri de cercetare: 
• DPI prevăzute la litera b) create de celălalt partener; 
• PI prevăzută la litera a) necesară pentru a folosi PI de la litera 

b), creată de celălalt partener, cu respectarea prevederilor 
legale în vigoare. 
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Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională 
prin Programul Operaţional Competitivitate 

Contract C77 / 08.09.2016 cod SMIS 2014+ 105623 

 
PI pre-existenta contractului (1) 

 
• Informațiile care sunt deținute de beneficiari înainte de 

aderarea la prezentul Contract, precum și drepturile de autor 
sau alte drepturi de proprietate intelectuală referitoare la 
aceste informații, a căror cerere a fost depusă înainte de 
aderarea la acest Contract și care sunt necesare pentru 
realizarea proiectului, pentru punerea în aplicare a acțiunii sau 
pentru exploatarea rezultatelor. 

• Este esential ca semnatarii Contractului să identifice 
informatiile si drepturile de PI referitoare la aceste informatii  
pre-existente semnarii Contractului, sa le prevada in scris, 
pentru a avea siguranta ca vor avea acces la informatia de 
care au nevoie. 
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Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională 
prin Programul Operaţional Competitivitate 

Contract C77 / 08.09.2016 cod SMIS 2014+ 105623 

PI pre-existenta contractului (2) 
• Fiecare Parte va implementa sarcinile sale în conformitate cu 

planul Proiectului şi este singura responsabilă pentru garantarea 
faptului că acţiunile sale din cadrul Proiectului nu încalcă cu bună 
ştiinţă DPI. 

• Oricare Parte va informa cât mai curând posibil celelalte Părţi cu 
privire la orice limitare a acordării drepturilor de acces la 
informaţiile pre-existente sau cu privire la orice altă restricţie care 
ar putea afecta în mod substanţial acordarea drepturilor de acces. 
Partile pot decide excluderea anumitor informatii pre-existente: O 
astfel de excludere poate fi temporară (de exemplu pentru a 
permite o protecție adecvată a datelor înainte de a furniza 
accesul) sau limitată (de exemplu, pentru a exclude numai unul 
sau mai mulți beneficiari specifici). 

• Rezultatele și informațiile pre-existente vor fi utilizate numai în 
scopurile pentru care s-au acordat drepturile de acces. 
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Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională 
prin Programul Operaţional Competitivitate 

Contract C77 / 08.09.2016 cod SMIS 2014+ 105623 

 
DPI rezultate din activitatea de cercetare aferenta 

contractului si care fac parte din obiectivele acestuia 
 • DPI rezultate din activitatea de cercetare aferenta contractului 

si care fac parte din obiectivele acestuia reprezinta rezultatele, 
inclusiv informațiile, indiferent dacă pot fi protejate sau nu, care 
sunt generate în cadrul proiectului. Astfel de rezultate includ 
drepturile legate de drepturile de autor; drepturi de proiectare; 
drepturile de brevet sau alte forme similare de protecție. 

 
• Pentru a evita sau a rezolva eventualele divergente referitoare 

la DPI, este de preferat ca beneficiarii să păstreze documente, 
testele de laborator, etc. pentru a arăta cum și când au produs 
rezultatul. 
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Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională 
prin Programul Operaţional Competitivitate 

Contract C77 / 08.09.2016 cod SMIS 2014+ 105623 

 
DPI rezultate din activitatea de cercetare aferenta 

contractului si care fac parte din obiectivele acestuia 
 3 modalitati de stabilire (se alege doar una dintre ele): 

a) rezultatele colaborării care nu dau naștere la drepturi de 
proprietate intelectuală (DPI) pot fi difuzate la scară largă și 
orice DPI care rezultă din activitățile organizației de cercetare 
este alocat în totalitate entității respective; 

b) orice DPI care rezultă din contract, precum și drepturile de 
acces aferente sunt repartizate între parteneri într-un mod 
care reflectă în mod adecvat pachetele de lucru, contribuțiile 
și interesele acestora;  

c) organizația de cercetare primește o compensație echivalentă 
cu prețul de piață pentru DPI care rezultă din propriile 
activități și care sunt atribuite întreprinderii participante sau 
pentru DPI pentru care întreprinderii participante i se alocă 
drepturi de acces.  
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Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională 
prin Programul Operaţional Competitivitate 

Contract C77 / 08.09.2016 cod SMIS 2014+ 105623 

 
PI rezultata din activitatea de cercetare aferenta contractului si 

care nu fac parte din obiectivele acestuia 

 • Partile pot decide semnarea, daca va fi cazul, a unui contract 
separat prin care vor stabili, de comun acord, cotele parti ale 
drepturilor de proprietate intelectuala rezultate din activitatea 
aferenta Proiectului, dar care nu fac parte din obiectivele 
proiectului; 

 
• De obicei, cotele procentuale ale drepturilor de autor se 

stabilesc de comun acord, de preferat in functie de contributia 
fiecarei Parti. 
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Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională 
prin Programul Operaţional Competitivitate 

Contract C77 / 08.09.2016 cod SMIS 2014+ 105623 

Vă mulţumesc pentru atenţie ! 
Contact: Dr. Raluca MÜLLER, Director Proiect 

e-mail: raluca.muller@imt.ro 
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