
CONTRACT DE LICEN ŢĂ  
- Model-  

 
 Art. 1. Păr ţi contractante:  
   
 1. S.C. .................. din ................., str. ............, nr. ..., bloc ..., ap. ..., înregistrată la Registrul 
Comerţului sub nr. .........., cont curent ..........., deschis la ............ reprezentată prin .............., 
în calitate de proprietar al brevetului de invenţie, denumită în continuare LICENŢIATOR  
    
 şi  
  
2. S.C. .................. din ................, str. ............, nr. ...., ap. ...., înregistrată la Registrul 
Comerţului sub nr. .................... cont curent, deschis la ................., reprezentată prin 
...................., în calitate de .............., denumită în continuare LICENŢIAT.  
    
Art. 2. Obiectul prezentului contract îl constituie acordarea licenţiatului a dreptului de 
folosire a licenţei de fabricare a ......................, al cărei proprietar este licenţiatorul.  
 
Art. 3. Prezentul contract se încheie pentru un termen de ......................... .  
 
Art. 4. Valoarea pentru care se acordă dreptul de folosire a licenţei este de .................... şi 
constă în valoarea de vânzare şi în redevenţe lunare plătite licenţiatorului în procent de .......% 
din profitul obţinut de licenţiat din vânzarea produselor fabricate sub licenţă.  
 
Art. 5. Obligaţiile licenţiatorului:  
   - Să achite valoarea dreptului de folosire a licenţei;  
   - Să respecte caracteristicile produselor pentru a căror fabricare deţine drept de folosire a 
licenţei;  
   - Să obţină, în ţara sa de origine toate autorizaţiile necesare fabricării produselor la care se 
referă licenţa;  
   - Să respecte termenele de plată.  
 
Art. 6. Obligaţiile licenţiatului:  
   - Să acorde asistenţă tehnică licenţiatului pentru fabricarea produselor respective prin 
reprezentanţi împuterniciţi;  
   - Să nu acorde altui producător din ţara de origine a licenţiatului, dreptul de folosire a 
licenţei pentru fabricarea produselor care fac obiectul prezentului contract;  
 
Art. 7. Valoarea licenţei de folosire a dreptului de fabricare a produselor specificate se 
va achita la data de ................... .  
Plata redevenţelor lunare va începe din prima lună de vânzare a produselor care au fost 
fabricate sub licenţa care face obiectul prezentului contract.  
 
Art. 8. Litigiile  decurgând din interpretarea şi executarea prezentului contract, care nu pot fi 
soluţionate pe cale amiabilă, vor fi supuse instanţelor judecătoreşti competente.  
 
Art. 9. Prezentul contract se reziliază de drept de către oricare dintre părţi dacă cealaltă parte 
nu îşi respectă obligaţiile contractuale.  
 
    LICENŢIATOR,                                                                                              LICENŢIAT,     
 

 


