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CERERE DE MODEL DE UTILITATE 
 

 
 

Nr. referinţă solicitant/mandatar 
 
 
  

Registratura OSIM (numărul şi  data primirii ): 
 
 
 

 
Se completează de către OSIM 
Numărul cererii de model de utilitate  

Data primirii la Registratura Generală a OSIM   

Data de depozit   

Data primirii părţii lipsă la  Registratura Generală a OSIM  
Data de depozit după primirea părţii lipsă la  Registratura Generală a OSIM  
Data primirii cererii de retragere a părţii lipsă la  Registratura Generală a OSIM  

Data de depozit atribuită cererii de model de utilitate  
 
 
1.Solicitanţi (nume şi prenume/denumire,adresa/sediu,telefon, fax, e- mail) 
                                               

 

 

 

 continuare pe pag.3                                                                            

 
2. Solicităm în baza  Legii nr. 350/2007 privind modelele de utilitate, înregistrarea unui model de
utilitate pentru invenţia cu titlul:  
 
 
2.1. Invenţia a fost creată în bază        art.3*;      art.5* alin. 1 lit. a);   art.5* alin. 1 lit. b);   
                                                                 art.5* alin.2 
                              
2.2. Referinţă la o cerere anterioară (număr, data de depozit, ţara/oficiul):
 

  
3. Declarăm că inventatorii sunt:  

 3.1 aceiaşi cu solicitanţii (nume, prenume şi loc de muncă la data creării invenţiei)

 
              
                                                                                               
                                                                                               
                                                                                               

 3.2 Persoanele din “Declaraţia privind desemnarea inventatorilor”  anexată    va fi transmisă ulterior 
 
4. Declarăm ca invenţia conţine informaţii care au fost clasificate de către (denumirea, data şi nivelul    
clasificarii)   
     Declasificare (data) 

 

5. Rezumatul se publică împreună cu figura numărul:                                
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15. Persoana care a depus cererea, alta decât solicitantul, mandatarul (nume, prenume, act 
identitate) : 
 
 

 OSIM (semnătura, LS) 
   

     
 
 
 
 

 
*Legea nr.64/1991 privind brevetele de invenţie, republicată în Monitorul  Oficial al României, Partea I nr.541 din 8 
august 2007 

6. Revendicăm prioritatea convenţională (stat, data depozit, număr):       
                                         

7. Revendicăm prioritatea internă (număr cerere, data depozit):       
                                         

8. Cererea de model de  utilitate  este:                            
       divizionară din cererea de model de utilitate  (număr, data depozit):             
      
        transformată din cererea de brevet de invenţie  (număr, data depozit):             

9.   Mandatar autorizat (denumire, sediu) : 
   
       procura ;                procura generală (nr, dată): 

10.  Solicitantul/reprezentantul desemnat de solicitant/mandatar autorizat (nume, prenume / denumire,    
adresă/ sediu) pentru corespondenţa cu OSIM:       
                                                                                               

11.   Semnătură solicitanţi/mandatar autorizat:    
          Semnătură  

           L.S.                                                                                                    Data                                                                      

 
12. Documente depuse la OSIM de solicitant/ mandatar autorizat: 13. Documente primite la OSIM
12.1. Formular de cerere                                       nr…file  în …exemplare nr…file  în …exemplare
12.2. Descriere                                                      nr…file  în …exemplare nr…file  în …exemplare
12.3. Revendicări                                                   nr…file  în …exemplare nr…file  în …exemplare
12.4. Desene                                                         nr…file  în …exemplare nr…file  în …exemplare
12.5. Rezumat                                                       nr…file  în …exemplare nr…file  în …exemplare
12.6. Document privind dreptul la înregistrarea modelului  
12.7. Document privind desemnarea inventatorilor                        nr…file  nr .... file
12.8. Declaraţie privind circumstanţele în care a fost creată invenţia                                 nr .... file
12.9. Procura/copie procura generală                                            nr… file                                 nr.... file
12.10. Document referitor la plata taxelor                                        nr  file                                 nr.... file
12.11. Act privind acordarea reducerii taxelor                                nr ... file nr .... file
12.12. Autorizatia privind transmiterea dreptului de prioritate        nr.... file nr .... file
12.13. Act de prioritate                                                                   nr... file nr .... file
12.14. Document privind o divulgare a invenţiei                                                nr... file nr .... file
12.15. Alte documente                                                                    nr...file nr .... file

14. Persoana care a depus cererea, alta decât solicitantul, mandatarul (nume, prenume, act identitate)  
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Continuarea casetei nr. ....                                                        

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                               

Continuarea casetei nr. ....                                                        

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                               

Continuarea casetei nr. ....                                                        

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                               

Continuarea casetei nr. ....                                                        

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                               

Continuarea casetei nr. ....                                                        
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Ghid de completare a  formularului de cerere de model de utilitate 
 Cererea de model de utilitate  se întocmeşte în 3 exemplare pe formularul tip FORM. MU 01, în limba română, 
prin imprimare, dactilografiere sau de mână. Depunerea cererii se poate face:  a) direct şi cu confirmare de primire la 
Registratura generală a OSIM, b) prin poştă, trimisă recomandat cu confirmare de primire sau c) în forma electronică sau 
prin mijloace electronice, dacă sunt respectate prevederile legale. 

Notă: Dacă spaţiul alocat unei rubrici din formularul de cerere nu este suficient pentru completarea unor date se 
va continua scrierea acestora în pag. 3 la „Continuarea rubricii nr..” 

 Caseta 1. Se indică numele şi prenumele sau denumirea solicitantului, adresa/sediul (strada, număr, oras, 
judet, tara, cod poştal), telefon şi fax cu  prefixul zonei, e-mail. Când solicitantul este o persoana juridica se va indica şi 
numărul de înregistrare la Registrul Comertului. Daca sunt mai multi solicitanti, pentru fiecare dintre acestia se vor indica 
toate datele de identificare. Dupa înregistrarea cererii la OSIM un exemplar al cererii se returneaza solicitantului. 
 Caseta 2.  Se scrie titlul invenţiei în limba română, într-o formulare clară şi concisă a invenţiei revendicate.  

       Caseta 2.1. Se bifează cu  X în funcţie de circumstanţele în care a fost creată invenţia, după cum urmează : 
în lipsa unei obligaţii contractuale a inventatorului(ilor)-art.3 **; în exercitarea unui contract cu misiune invenţivă,-art. 
5 alin. 1 lit. a)** ;în exercitarea funcţiei inventatorului salariat, în domeniul activităţii unităţii, prin cunoaşterea sau 
folosirea tehnicii ori mijloacelor specifice  ale unităţii sau a datelor existente în unitate, fie cu ajutorul material al 
acesteia, -art. 5 alin. 1 lit. b)**; în exercitarea funcţiei inventatorului salariat  prin contract individual de muncă care 
prevede dreptul la brevet al angajatorului, -art. 5 alin. 1 lit. b)** ; în urma derulării unui contract de cercetare, -art. 5 
alin. 2** ; 

 Caseta 2.2 Dacă solicitantul, la data depunerii cererii de model nu anexează descrierea invenţiei, atunci el 
poate  face o referire la o cerere de brevet sau de model de utilitate anterioară care înlocuieşte descrierea, revendicările 
şi desenele, înregistrată într-un stat parte a Conventiei de la Paris sau membru al Organizatiei Mondiale a Comertului. În 
această situaţie trebuie indicate: numărul, data şi tara/oficiul unde a fost depusa cererea anterioară.  
   Caseta 3.  Daca inventatorii sunt aceeasi cu solicitantii se bifează cu “X”, căsuţa din rubrica 3.1., indicând   
numele, prenumele şi locul de muncă la data realizarii invenţiei; în cazul în care inventatorii sunt altii decât solicitantii se 
bifeaza cu  “X” căsuţa din rubrica 3.2, iar  solicitantul va depune declaraţia conţinând desemnarea inventatorilor invenţiei. 
 Caseta 4. Dacă cererea se refera la o invenţie creată pe teritoriul României, se va indica institutia care a 
clasificat informatiile în legatura cu invenţia conform articolului 7.* 
 Caseta 5.  Dacă cererea este însotita de desene, se va indica numărul figurii care urmeaza sa fie publicata 
odata cu rezumatul invenţiei care se va publica în BOPI o dată cu publicarea menţiunii hotărârii de înregistrare a 
modelului de utilitate 
 Caseta 6.  În cazul în care se revendică una sau mai multe priorităţi convenţionale, se va indica statul, data şi 
numărul fiecărui depozit anterior. 
  Actele de confirmare a priorităţii revendicate se depun odată cu cererea sau în termen de 3 luni de la data de 
depozit a cererii. 
   Caseta 7. Dacă într-un termen de 12 luni de la data de depozit a unei cereri de brevet/model de utilitate depuse 
la OSIM, solicitantul sau succesorul sau în drepturi depune o cerere de model de utilitate ulterioara, atunci în aceasta 
cerere  poate fi revendicat un drept de prioritate internă, pentru elementele comune ale cererilor, cu condiţia ca cererea 
anterioara sa nu fi servit ca baza pentru revendicarea unui drept de prioritate convenţională. În acest caz se va indica 
numărul şi data cererii anterioare. 
 Caseta 8. Se va bifa cu  “X” căsuţa care corespunde situaţiei cererii de model de utilitate,  dacă aceasta este 
rezultată în urma unei divizări a unei cereri de model de utilitate  se vor indica nr. şi data cererii de bază; dacă a rezultat 
în urma transformării unei cereri de brevet  se vor indica nr. cererii şi data de depozit. 
 Caseta 9. Se completează când solicitantul este reprezentat prin mandatar autorizat, indicând  numele şi 
prenumele sau denumirea şi adresa sau sediul mandatarului,  inclusiv codul postal, telefon şi fax cu  prefixul zonei, E-
mail, precum şi numărul de înregistrare la Registrul Comertului. Daca mandatarul a fost împuternicit numai pentru 
această cerere  se bifeaza prima casuta; daca o procura generala pentru mai multe cereri de brevet şi/sau de model de 
utilitate a fost data şi comunicata la OSIM, se va bifa cu  “X” casuta corespunzatoare, indicând numărul şi data acesteia. 
Procura/copia certificată de OSIM a procurii generale se va depune o data cu cererea sau în termen de termen de 2 luni 
de la data la care OSIM notifica solicitantului lipsa acesteia sau în termen de 4 luni de la data de depozit, care dintre date 
expira cel mai târziu. 
 Caseta 10. Această casetă se completeaza daca solicitantul/mandatarul autorizat doreste transmiterea 
corespondentei de catre OSIM la o  adresă de corespondenţă alta  decât cea indicata la caseta 1. 
 Caseta 11. La această casetă se înscrie în clar numele solicitanţilor şi funcţia, în cazul persoanelor juridice, sau 
dupa caz a mandatarului autorizat cu semnaturile corespunzatoare şi aplicarea stampilelor, în cazul persoanelor juridice.
 Caseta 12. Se bifează cu  “X”  rubricile corespunzătoare pentru documentele depuse, indicând numărul de file/ 
exemplare. 
 Caseta 13. Se completează  de către OSIM. 
 Caseta 14. În această casetă se înscrie în clar numele persoanei care a depus cererea de brevet de invenţie la 
OSIM, în cazul în care este altă persoană decât solicitantul, mandatarul. Se vor indica: numele, prenumele,  seria şi 
numărul actului de identitate. 
 
 
            
*  Hotărârea de Guvern nr. 547 din 21 mai 2008 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 64/1991 privind 
brevetele de invenţie.  
**Legea nr.64/1991 privind brevetele de invenţie, republicată în Monitorul  Oficial al României, Partea I nr.541 din 8 
august 2007 
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Declaraţie 
conţinând desemnarea inventatorilor invenţiei cu titlul: 

 
…………………………………………… … …………………………………………………….. 
………care face obiectul cererii de model de utilitate cu nr……………  şi data de depozit…………..  
   Această declaraţie este facută în conformitate cu prevederile art. 10* alin. 4  şi trebuie depusă  până la 
luarea  unei hotărâri privind cererea de înregistrare a  modelului de utilitate  

Nume şi prenume:   

Adresa: ____________________________________________________________________ 

Locul de muncă la data creării invenţiei: ____________________________________________ 

Nume şi prenume: _______________________________________________________________

Adresa:   _________________________________________________________________ 

Locul de muncă la data creării invenţiei: ____________________________________________ 

Nume şi prenume: _______________________________________________________________

Adresa: ________________________________________________________________________

Locul de muncă la data creării invenţiei: ____________________________________________ 

Nume şi prenume: _______________________________________________________________

Adresa: ________________________________________________________________________

Locul de muncă la data creării invenţiei: ____________________________________________ 

Nume şi prenume: _______________________________________________________________

Adresa: ________________________________________________________________________

Locul de muncă la data creării invenţiei: ____________________________________________ 

Nume şi prenume: _______________________________________________________________

Adresa: ________________________________________________________________________

Locul de muncă la data creării invenţiei: ____________________________________________ 

Nume şi prenume: _______________________________________________________________

Adresa: ________________________________________________________________________

Locul de muncă la data creării invenţiei: ____________________________________________ 

 

 

Alti inventatori sunt înscrişi într-o pagină următoare pe un formular identic cu acesta 

Semnătura solicitantului sau a mandatarului autorizat (numele şi prenumele precum şi calitatea 
persoanei cu capacitate de reprezentare a solicitantului sau a mandatarului autorizat): 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Semnătura:__________________                                              Data:________________________ 
L.S. _______________________ 
 

 
 
*  Legea nr. 350/2007 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.851 din 12 decembrie 2007 
       

pag……. 


