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CONTRACTELE  DE TRANSFER  DE TEHNOLOGIE   
 
Diversificarea relatiilor comerciale a condus la aparitia unor tipuri noi de contracte in care 
marfurile nu mai constituie un element esential, ci atentia s-a concentrat asupra brevetelor de 
inventie, documentatiilor si procedeelor tehnice. Aceste contracte au capatat denumirea 
generica de contracte de transfer sau schimb de tehnologie si in practica sunt intalnite sub forma 
contractelor de licenta, know-how si de consulting – engineering. 
 
 
CONTRACTUL  DE  LICENTA 
Reprezinta contractul prin care o parte - titularul - se angajeaza, contra unui pret, in conditii si pe 
perioade determinate, sa-i cedeze celeilalte parti - beneficiarul - dreptul de a folosi brevete de 
inventie, procedee si documentatii tehnice, metode de exploatare pentru unele echipamente, si / 
sau marci comerciale. 
Asadar, prin contractul de licenta se intelege transmiterea de catre titularul unui brevet, numit 
licentiator, a dreptului de folosinta al unei inventii sau inovatii unui beneficiar, numit licentiat. 
 
Caracteristici: 

• chiar daca o licenta poate fi brevetata sau nebrevetata,  contractul de licenta propriu-zis se 
refera numai la licenta brevetata 

• obiectul contractului este format din autorizarea folosirii unei licente. 
• licentiatorul transmite numai folosinta dreptului de exploatare a unei licente 
• in comertul international, contractul de licenta are la baza reglementarile internationale 

referitoare la proprietatea intelectuala 
 
Caractere juridice 
Contractul de licenta prezinta urmatoarele caractere juridice: 

• este un contract ‘’intuitu personae’’, deoarece se incheie in considerarea calitatilor 
personale ale licentiatului. 

• are caracter incesibil in lipsa unei prevederi exprese stabilite de catre parti  
• contractul nu implica un act de dispozitie asupra dreptului exclusiv din brevet, deoarece  

licentiatul transmite numai folosinta dreptului de exploatare, folosinta care poate fi totala 
sau partiala 

 
Obiectul contractului 
Obiectul contractului de licenta il formeaza acordarea dreptului ca o licenta sa fie folosita de catre 
licentiat. 
 
Tipologie 
In functie de intinderea drepturilor atribuite, contractul de licenta poate fi: 
a) contract de licenta exclusiva, prin care licentiatul are un drept exclusiv de utilizare a inventiei, iar 
licentiatorul renunta la posibilitatea de a acorda alte licente. 
Pe de alta parte, in functie de caracterul lor licentele exclusive, pot fi: 

• licente depline (nelimitate), cand licentiatorul beneficiaza de exclusivitate pe toata durata de 
valabilitate a brevetului; 

• licente limiate, cand dreptul de folosire a inventiei, desi este exclusiv, prezinta unele limitari 
contractuale 
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b) contract de licenta neexclusiva sau simpla, prin care licentiatorul are dreptul de a utiliza sau  
transmite brevetul, iar licentiatul are dreptul de a folosi inventia in conditiile stabilite contractual.  
In functie de caracterul acestora licentele neexclusive pot fi la randul lor neeclusive depline si 
neexclusive limitate. 
 
Efectele contractului 
Contractul de licenta produce in sarcina partilor urmatoarele obligatii, astfel: 
1. Obligatiile licentiatorului 

• obligatia de a garanta existenta dreptului acordat 
• obligatia de a asigura beneficiarului exploatarea optima a inventiei  

Licentiatorul garanteaza asupra: 
• faptului ca este autorul/proprietarul de drept si de fapt al datelor licentiate; 
• corectitudinii si realitatii datelor furnizate;  
• faptului ca datele licentiate nu cuprind informatii clasificate drept secrete conform legilor in 

vigoare in Romania si exonereaza de orice raspundere in aceste privinte pe licentiat.  
2. Obligatiile licentiatului 

• obligatia de a folosi inventia in conditiile contractuale stabilite  
• obligatia de a plati pretul.  
 

Sanctiuni 
In caz de nerespectare a obligatiilor contractuale, in raport de gravitatea indusa, partea 
prejudiciata poate cere fie anularea contractului fie plata unor compensatii. 
In cazul in care licentiatul nu se conformeaza cerintelor contractuale, licentiatorul are dreptul sa 
rezilieze unilateral acest contract cu acordarea unui preaviz.  
 
Pretul 
In contractul de licenta, pretul se poate stabili prin mai multe modalitatii, astfel: 

• o suma forfetara integrala; 
• o suma globala initiala; 
• un procent -royalty, aplicat fie la valoarea productiei fie a vanzarilor.  

 
Incetarea contractului 
Contractul de licenta poate inceta in urmatoarele situatii: 

• la expirarea duratei pentru care a fost incheiat 
• la intrarea inventiei in domeniul liberei concurente, dupa perioada stabilita de lege. 

 
Avantajele contractului de licenta 
Prin incheierea contractului de licenta, licentiatorul beneficiaza de urmatoarele avantaje: 

• repartizeaza mai riguros zonele de desfacere a produselor 
• evita barierele vamale sau masurile restrictive cu caracter netarifar  
• patrunde cu mai multa usurinta pe unele piete, printr-o valorificare mai buna a avantajelor 

pe care i le confera inventia sau inovatia respectiva in ridicarea calitatii produselor.  
• obtine participatii la beneficiile obiectivelor realizate. 
• stimularea exporturilor de utilaje, masini si materii prime. 
• inlatura concurenta pe un anumit segment.  
• valorifica rezultate cercetarii si a potentialului de proiectare  

 
 Licentiatul are urmatoarele avantaje: 

• realizeaza economii valutare reducand importurile de marfuri similare sau identice 
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• introduce tehnici avansate in anumite domenii 
• asimileaza unele echipamente si produse tehnice complexe 
• promoveaza exporturile de marfuri produse sub licenta 
• contribuie la progresul tehnic intr-un anumit domeniu 
• is aduce aportul la sporirea exporturilor si reducerea importurilor la produsele care prin 

inventiile si inovatiile respective au devenit mai competitive.  
 
CONTRACTUL DE KNOW - HOW  
Reprezinta contractul prin care o parte, denumita furnizor, transmite celeilalte parti, denumita 
beneficiar, contra unei redevente, cunostinte tehnice pentru fabricarea, functionarea sau 
comercializarea unor marfuri sau pentru elaborarea si folosirea unor tehnici sau procedee. 
Cunostintele tehnice pot fi nebrevetabile sau brevetabile, dar acest contract se refera la cele 
nebrevetate care pot avea ca suport obiecte, elemente sau instructiuni tehnice. 
Exclusivitate / transmisibilitate 
Clauza de exclusivitate nu poate fi opusa furnizorului know-how – ului, decat daca partile nu 
stipuleaza contrariul in contract.  
In absenta unei clauze exprese in sens contrar, know-how– ul nu poate fi transmis de beneficiar., 
iar daca partile nu stipuleaza altfel, furnizorul know-how – ului isi pastreaza si dreptul de a 
transmite tertelor persoane cunostintele ce formeaza obiectul contractului precum si dreptul de a 
le utiliza el insusi aceste cunostinte. 
 
Elementele determinante ale know-how – ului:  
• Abilitatea tehnica, ce include atat abilitatea naturala a specialistului (mechanical skill), cat si 

dexteritatea pe care specialistul a dobandit-o in procesele tehnice (additional skill sau superior 
skill ) 

• Experienta tehnica dobandita de specialist ca rezultat al unei practici indelungate in domeniul 
tehnic respectiv. 

Acest element implica un grad mai inalt de activitate intelectuala, ca de exemplu in informatica unde 
o mai mare importanta o prezinta modul de a se servi de echpamente, programarea ideilor ce se 
introduc - software - decat echipamentele insesi -hardware. 
• Cunostintele tehnice dobandite in domeniul respectiv sau cunostinte rezultate din 

asimilarea progresului tehnic dintr-un anumit domeniu 
In cazul in care elementele componente ale unui procedeu tehnic, au fost deja publicate, dar 
ansamblul acestora nu a fost adus inca la cunostinta generala, divulgarea lui catre o alta companie 
constituie o incalcare a obligatiilor de a pastra secretul de serviciu (breach of confidence).  
Ca element al know how-ului, cunostintele tehnice nu se limiteata doar la domeniul industrial, ci au 
incidenta si in alte domenii cum ar fi vanzarile (magazinele pot fi amenajate intr-o gama infinita 
de combinatii, iar analizele de merchandising vor indica cea mai sugestiva varianta, 
publicitatea poate fi de mai multe feluri, etc.) 
 
 
Transmiterea know how-ului de la titular la beneficiar se poate face in urmatoarele moduri: 
1. transmiterea documentatiei (planuri, desene, manuale, formule) 
2. furnizarea unui material sau unei parti dintr-un material in care este incorporat know-how-ul 
3. primirea  tehnicienilor beneficiarului, spre specializare in compania transmitatorului know-

how-ului 
 
Furnizorul know-how-ului, pe langa dreptul de folosire a marcii sale de fabrica, are in  principal 

si urmatoarele obligatii:   
• de a transmite cunostintele tehnice;  
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• de a oferi garantii asupra rezultatului 
• de a asigura asistenta tehnica necesara 
• de a garanta dreptul exclusiv de folosinta 
 
Beneficiarul  know-how-ului are urmatoarele obligatii:  

• pastrarea confidentialitatii know-how-ului;  
• mentinerea calitatii produselor obtinute.  
• plata pretului;  

Plata unui know-how poate consta in bani, in produse sau chiar in alte cunostinte tehnice. In 
situatia in care contravaloarea know-how-ului se achita in bani, plata se poate face printr-o 
suma globala, una forfetara, sau prin cote parti din valoarea productiei rezulate. 
 
DEOSEBIRI 

• contractul de know-how vs contractul de licenta 
Cu privire la natura juridica a contractului de know-how, se impune inlaturarea confuziei care se 
face intre acest contract si contractul de licenta asupra unui brevet, confuzie care provine din 
faptul ca know-how– ul este gresit considerat un drept de proprietate industriala, adica un drept 
exclusiv, privativ, un monopol de exploatare, caracter pe care legea il recunoaste exclusiv 
titularului unui brevet. 
In consecinta, in timp ce contractul de licenta transmite unei alte persoane dreptul de a 
exploata inventia brevetata, ceea ce implica obligatia pentru titularul de brevet de a nu exercita 
dreptul de interdictie pe care legea i-l atribuie spre a-l ocroti impotriva tertilor, contractul de know-
how transmite dreptul la cunostintele furnizorilor catre beneficiar cu efectele relative(res inter alios 
acta).  
Daca prin contractul de licenta titularul brevetului isi asuma o obligatie de a nu face, posesorul 
contractului de know-how da nastere, dimpotriva, in persoana furnizorului, la o obligatie de a face.  

• contractul de know-how vs contractul de vanzare – cumparare si locatie 
Contractul de know-how se deosebeste de contractul de vanzare – cumparare sau cel de locatie 
de lucruri, deoarece el nu poate transmite, cu efecte erga omnes, proprietatea sau folosinta 
elementelor incorporate.  

• contractul de know-how vs contractul de antrepriza 
Contractul de know-how trebuie diferentiat si de contractul de antrepriza, deoarece obligatia pe  
furnizorului de know-how nu este o obligatie de rezultat, cum este aceea a antreprenorului, ci una 
de mijloace.  
 
CONTRACTUL DE CONSULTING  ENGINEERING  
Activitatea de consulting consta in studierea pentru un anumit beneficiar, a posibilitatilor 
tehnice si comerciale, intr-un anumit domeniu si acordarea corespunzatoare de asistenta 
tehnica.  
Ca activitate, consulting-ul, cuprinde o sfera larga de operatiuni ce se suprapun cu interesele 
beneficiarului, consultantul propunand doar solutii, fara a putea lua decizii. 
Engineering-ul este un complex de operatiuni prealabile sau concomitente de conceptie si 
elaborare, precum si de coordonare si executare a proiectelor si lucrarilor pentru realizarea unui 
obiectiv. 
Operatiunile de engineering se realizeaza in doua etape: 
• faza de studiu, (studii preliminare sau prestudii), care include cercetarile in baza carora se 

elaboreaza un proiect,  
• faza de executie, care presupune  lansarea comenzilor, procurarea materialelor, montajul, 

constructia, consulting, receptia, punerea in functiune,etc. 
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In realitate acest contract, considerat drept unitar prin obiectul si scopul sau, cuprinde mai 
multe tipuri de contracte precum: 
• un contract de vanzare - cumparare  
• un contract de licenta asupra unor brevete sau pentru transmiterea know how-ului care ar 

avea ca obiect dreptul de folosinta asupra brevetelor vanzatorului sau dreptul de a folosi know 
how-ul acestuia 

• un contract de locatie de servicii avand ca obiect asistenta tehnica acordata de catre 
vanzator 

• un contract de imprumut pentru creditul acordat de catre vanzator. 
 
Notiunile de consulting si engineering se folosesc atat impreuna cat si separat, fiecare activitate 
avand trasaturi proprii, in principal aceste activitati fiind desfasurate de catre ingineri si tehnicieni 
grupati in societati sau organizatii de specialitate, astfel: 
• Societati autonome, care sunt organizatii sau cabinete de ingineri consultanti cu un grad de 

autonomie determinat de aportul adus de bancile sau firmele industriale care participa la 
capitalul social. 

• Societati integrate care depind direct de firmele industriale, fiind filiale sau servicii de studii 
ce lucreaza pentru terti, si care  indeplinesc si serviciile premergatoare incheierii operatiunilor 
comerciale internationale. 

In functie de obiectul acestora, societatile din domeniile consulting si engineering se pot grupa 
si astfel: 
• societati de proiectare si constructii;   
• societati specializate in management,  
• societati de cercetare 
 
 
CONCLUZII 

• Prin contractul de licenta licentiatorul ca titularul brevetului transmite, dreptul de folosinta al 
unei inventii sau inovatii, procedee tehnice si/ sau documentatii tehnice, metode de exploatare a 
unor echipamente, etc, catre un beneficiar, numit licentiat. 

 
• Contractul de know-how  reprezinta o modalitate de transmitere a tehnologiei,  

procedeului sau cunostintelor de tehnice de specialitate, precum si acordarea de asistenta 
tehnica.  
Obiectul contractului de know-how este format din transmiterea de cunostinte, informatii si 
documentatii tehnice, pana la procedee si tehnologii complexe. 
 

• Consulting-ul consta in studierea si cercetarea intr-un anumit domeniu,  pentru un 
beneficiar, a posibilitatilor tehnice si comerciale, in baza stadiului actual al stiintei si practicii, 
precum si acordarea de asistenta tehnica in mod corespunzator. 

• Engineering-ul reprezinta un complex de operatiuni de conceptie, elaborare, coordonare si 
executare a proiectelor si lucrarilor pentru realizarea unui obiectiv 

Consulting-engineering-ul este o activitate de natura intelectuala care se concretizeaza, 
in furnizarea de solutii tehnice, reprezentand rezultatul unor cercetari (operation research), pentru 
oferirea partenerului contractual a unei posibilitati de a lua decizii obiective si eficiente fata de realizarea 
unui obiectiv. 

 
MARIAN ISVORANU 


