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Ghid înregistrare MODEL DE UTILITATE 

 

Înregistrarea unui model de utilitate în România se face în baza Legii nr. 350/2007 privind modelele de 
utilitate, republicată în 2014 şi a Regulamentului de aplicare al acesteia. 

Modelul de utilitate protejează, în conformitate cu art. 1 alin. (1) din Legea nr. 350/2007 privind 
modelele de utilitate, republicată în 2014, orice invenţie tehnică, cu condiţia să fie nouă, să 
depăşească nivelul simplei îndemânări profesionale şi să fie susceptibilă de aplicare industrială. 

În conformitate cu art. 4 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 350/2007, prin model de utilitate se 
pot proteja produse, cum ar fi: dispozitive, instalaţii, echipamente, maşini-unelte, aparate sau 
subansambluri ale acestora, circuite electrice, pneumatice sau hidraulice, amestecuri fizice care sunt 
aplicabile pentru rezolvarea unei probleme tehnice. 

Pașii de urmat în ceea ce privește aplicarea pentru un model de utilitate sunt aceeiași cu cererea de 
brevet de invenție, singura difereță este cea d ecompletare a unui alt formult tip ce se regăsește la 
acest link: https://osim.ro/formulare-pi/formulare-pentru-model-de-utilitate/  

AVANTAJELE înregistrării unui model de utilitate țin de timpul mai scurt de examinare și luare a unei 
decizii pentru protecția ideii, costuri mai mici, protecție pentru doi ani care poate și prelungită în 
mai multe rânduri. 

O dată cu formularul menţionat trebuie depusă, tot în trei exemplare, o documentaţie care va conţine 
o descriere a modelului de utilitate, una sau mai multe revendicări (după caz), desene (dacă sunt 
necesare pentru buna înţelegere a soluţiei tehnice) şi un rezumat. Cele trei exemplare ale formularului 
şi un set complet din documentaţie vor fi semnate de către una dintre persoanele care a dezoltat 
modelul d eutilitate și de către solicitant, adică reprezentantul legal al UBB. Acest set din 
documentaţie se va constitui în exemplarul original. 

De asemenea, pe formular trebuie bifat în baza cărei legi este îndreptăţit solicitantul la depunerea 
cererii de model de utilitate, respectiv Legea nr. 350/2007 privind modelele de utilitate, republicată în 
2014, Legea nr. 83/2014 privind invenţiile de serviciu sau un contract de cercetare. În funcţie de 
varianta în baza căreia se solicită înregistrarea, va trebui depus actul (sau contractul, după caz) din 
care să reiasă că solicitantul este îndreptăţit să depună cererea de înregistrare a modelului de utilitate. 

Documentaţia se întocmeşte în conformitate cu prevederile Regulamentului de aplicare a Legii 
nr.64/1991 privind invenţiile, republicată în 2014, respectiv descrierea se pregăteşte conform cu art. 
16 şi art. 17, revendicarea (revendicările) se redactează conform art. 18, desenele se fac conform cu 
art. 19, iar rezumatul se redactează în conformitate cu art. 21. 

https://osim.ro/formulare-pi/formulare-pentru-model-de-utilitate/


 
 

 

Str. Avram Iancu 11,  
Cluj-Napoca, RO-400089 

Tel.: 0264-40.53.00, 5253, 5980 
transfertehnologic@ubbcluj.ro 

Centrul de Management și Transfer Tehnologic și Cognitiv - CMTTC 
 

2 

 

Art. 20 cuprinde condiţiile materiale concrete de prezentare a documentelor (se redactează pe hârtie 
A4, se scrie pe o singura faţă a filei, dimensiunea fontului, marginile paginilor, mod de numerotare, 
câte rânduri pe pagină, etc.). 

O cerere de model de utilitate poate rezulta şi dintr-o cerere de brevet având ca obiect aceeaşi 
invenţie, dacă solicitantul depune o cerere de transformare: 

• pe parcursul procedurii de examinare a cererii de brevet până la încheierea pregătirilor 
tehnice pentru publicarea menţiunii hotărârii de acordare a brevetului de invenţie sau de 
respingere a acesteia; 

• într-o perioadă de 3 luni de la data la care OSIM publică menţiunea unei hotărâri de anulare a 
brevetului de invenţie rămasă definitivă şi irevocabilă pe motivul lipsei activităţii inventive. 

Certificatul de model de utilitate obţinut la OSIM oferă protecţie numai pe teritoriul României şi poate 
avea valabilitate de maxim 10 ani. 

În ceea ce privește aprobarea internă a depunerii către OSIM a unui model de utilitate, se realizează ca 
și în cazul unei inventții, prin informarea angajatorului cu privire la modelul de utilitate, prin 
completarea Formularului de prezentare a invenției. 


