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independent. Tot astfel, dexteritatea nu se poate descrie cu 
exactitate. 

Experienţa tehnică înseamnă cunoştinţele dobândite de 
un tehnician în cadrul unei practici industriale. Experienţa 
tehnică se poate transmite prin prestarea de asistenţă tehnică. 
Uneori, experienţa tehnică poate fi concretizată într-un suport 
material. 

Cunoştinţele tehnice sunt elemente care rezultă din 
tehnica industrială curentă, din stadiul tehnicii pe plan mondial 
şi din activitatea de cercetare. Cunoştinţele tehnice pot fi 
utilizate şi în alte domenii, cum ar fi administrarea 
întreprinderilor.  

Procedeele constituie metodele, tehnicile sau mijloacele 
care permit obţinerea unui rezultat. Procedeele pot fi 
brevetabile sau nebrevetabile. Elementele intelectuale şi 
materiale care formează know-how-ul sunt transmisibile. Calea 
specifică de transmitere o constituie contractul de know-how.  

În legislaţia română, conceptul de „know-how” este 
prevăzut de art. 1 lit. d) din O.G. nr. 52/1997 privind regimul 
juridic al francizei, art. 2 lit. f) din Regulamentul Concurenţei 
din 5 aprilie 2004 privind aplicarea art. 5 alin. (2) din Legea 
concurenţei nr. 21/1996, în cazul înţelegerilor verticale100, art. 2 
lit. i) din Regulamentul Consiliului Concurenţei din 4 mai 2005 
privind exceptarea acordurilor de transfer de tehnologie de la 
aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 
21/1996 101  şi art. 7 pct. 15 Cod fiscal. În absenţa altor 
dispoziţii, contractul de know-how este supus normelor 
generale din materia contractelor. 
  

                                                           
100 Publicat în M.Of. nr. 374 din 29 aprilie 2004. 
101 Publicat în M.Of. nr. 429 din 20 mai 2005. 
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Trăsături caracteristice 

Know-how-ul se individualizează prin mai multe 
trăsături esenţiale. Ansamblul de cunoştinţe trebuie să fie 
secret, substanţial şi identificat102. Tot know-how-ul se distinge 
prin complexitate şi dinamism. 

- Know-how-ul este secret, în tot sau în parte, nefiind 
accesibil terţelor persoane. În ansamblul componentelor sale 
ori într-o anumită formă sau configuraţie, know-how-ul nu este 
în general cunoscut sau accesibil cu uşurinţă. Nu se cere totuşi 
ca fiecare dintre componentele know-how-ului să fie 
necunoscută sau imposibil de obţinut pe altă cale decât prin 
relaţiile stabilite între părţi. 

Valoarea cunoştinţelor tehnice nebrevetate este 
determinată de păstrarea secretului. Caracterul confidenţial al 
know-how-ului se asigură de către deţinător prin măsuri care 
privesc atât personalul, cât şi terţele persoane. 

În raport cu secretul de fabricaţie, know-how-ul se 
deosebeşte prin conţinut şi finalitate. Secretul de fabricaţie 
cuprinde numai tehnicile aplicate, pe când know-how-ul 
implică şi tehnicile care se găsesc în stadiul experimental. Dacă 
know-how-ul include în obiectul său abilitatea şi experienţa 
tehnică, secretul de fabricaţie nu prezintă asemenea elemente 
constitutive. În timp ce secretul de fabricaţie rămâne, de obicei, 
exclusivitatea unei persoane, know-how-ul este transmisibil. 

- Know-how-ul este substanţial, în sensul că trebuie să 
conţină informaţii indispensabile pentru vânzarea produselor 
ori prestării serviciilor prevăzute în contract. De exemplu, 
prezentarea produselor spre vânzare, transformarea produselor 
în legătură cu prestarea serviciilor, relaţia cu clientela, gestiunea 
administrativă şi financiară. Know-how-ul trebuie să fie util, 

                                                           
102 A se vedea Codul deontologic european al francizei din 1 ianuarie 1991 şi 
Regulamentul Comisiei Europene nr. 2790 din 22 decembrie 1999 privind 
aplicarea art. 81 par. 1 din Tratatul CE categoriilor de acorduri verticale şi 
practicilor concentrate. 
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permiţând beneficiarului ameliorarea rezultatelor sale şi 
pătrunderea pe alte pieţe. 

Caracterul substanţial al know-how-ului se determină 
prin originalitate şi specificitate. Originalitatea know-how-ului 
se apreciază la nivel concret, în funcţie de cunoştinţele 
beneficiarului. În absenţa originalităţii, know-how-ul este lipsit 
de valoare. 

- Know-how-ul este identificat prin faptul că trebuie 
descris într-o manieră suficient de completă pentru a permite 
verificarea îndeplinirii condiţiilor de a fi secret şi substanţial. 
Descrierea know-how-ului se poate face în contract sau printr-
un act separat. 

- Elementele componente ale know-how-ului au un 
caracter complex. Acestea se pot concretiza în forme variate. 

După cum îndeplinesc sau nu condiţia de noutate, 
elementele know-how-ului pot fi brevetabile sau nebrevetabile. 
Dar know-how-ul, spre a se evita divulgarea nu se brevetează. 

- Know-how-ul se caracterizează şi prin dinamismul 
operaţiunii. Corespunzător rezultatelor cercetării industriale, 
conţinutul know-how-ului este în continuă transformare şi 
perfecţionare103. 

Natura juridică 

Natura contractului este configurată de elementele care 
alcătuiesc obiectul know-how-ului104. Elementele componente 
pot fi materiale sau intelectuale. Prin prisma elementelor 
materiale, care implică o remitere, contractul de know-how se 
aseamănă cu vânzarea sau locaţiunea. În schimb, elementele 
intelectuale se transmit beneficiarului prin comunicare şi 
contractul de know-how poate fi asimilat cu antrepriza. 

                                                           
103 I. Macovei, op.cit., 2014, p. 428. 
104 Y. Eminescu, op. cit., p. 166. 
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Datorită importanţei elementelor intelectuale, a căror 
prestaţie este esenţială, contractul de know-how este calificat, 
de obicei, ca un contract de antrepriză. Dar, transmiţătorul de 
know-how are o obligaţie de mijloace, şi nu de rezultat. 

Clasificarea contractului 

Contractele de know-how se pot clasifica după 
următoarele criterii: complexitatea operaţiunii şi interferarea cu 
alte operaţiuni. 

1. În funcţie de gradul de complexitate al operaţiunilor 
de efectuat, contractele de know-how se împart în trei 
categorii: 

- contracte prin care se transferă o tehnologie sau un 
procedeu, în stadiul determinat de momentul încheierii, prin 
acte simple; 

- contracte care cuprind aceleaşi operaţiuni de transfer, 
dar prin acte complexe şi succesive, stabilite în mai multe faze; 

- contracte prin care se transferă produse şi procedee 
tehnice dintr-un domeniu de activitate, care au rezultat din 
cercetări proprii ori se vor obţine succesiv pe o perioadă de 
timp determinată. 

2. Ţinând seama de interferarea cu alte operaţiuni 
tehnico-economice, contractele de know-how sunt de trei 
feluri: 

- contracte de know-how pur, când transferul nu este 
condiţionat de o altă operaţiune; 

- contracte de know-how combinat, când transferul 
este un accesoriu sau o consecinţă a altor operaţiuni; 

- contracte de know-how complementar, când 
condiţiile de transfer, necesare realizării unor convenţii 
distincte, se stabilesc separat105. 

 

                                                           
105 A se vedea în I. Macovei, op.cit., 2014. p. 429. 
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Obiectul contractului 

Obiectul contractului de know-how îl reprezintă 
comunicarea de cunoştinţe tehnice. Elementele intelectuale 
care formează obiectul contractului pot fi materializate în 
anumite documente. în cazul în care elementele constitutive nu 
pot fi concretizate, ele se transmit prin asistenţă tehnică. 

Între părţile contractante, transferul de know-how 
poate avea loc prin următoarele modalităţi:  

- trimiterea de documentare, planuri, desene, manuale, 
modele, formule;  

- furnizarea de material sau a unei părţi de material; 
trimiterea de tehnicieni în întreprinderea beneficiarului;  

- primirea de tehnicieni pentru specializare. 
În acest context, folosirea noţiunii de licenţă de know-

how se pare că nu este indicată106. Titularul unui know-how, 
spre deosebire de licenţiator, nu are un drept exclusiv de 
exploatare. Dacă titularul know-how-ului are o obligaţie de a 
face, fiind necesar să comunice cunoştinţele tehnice, 
licenţiatorul este ţinut de a nu face. În absenţa unui monopol 
de exploatare, know-how-ul nu poate constitui obiectul unui 
contract de licenţă de know-how, ci al unui contract de 
comunicare de know-how 107 . Datorită complexităţii şi 
intereselor în cauză, domeniul de aplicare a know-how-ului 
trebuie stabilit cu exactitate. Determinarea domeniului de 
aplicare se realizează prin redactarea clară şi precisă a clauzelor 
privind obligaţiile părţilor. 
  

                                                           
106  În acelaşi sens, a se vedea: T.R. Popescu, op. cit., 1983, p. 270.; B. 
Ştefănescu, I. Rucăreanu, Dreptul comerţului internaţional, Ed. Didactică şi 
Pedagogică, Bucureşti, 1983, p. 219. 
107 A se vedea şi Ghidul pentru redactarea contractelor de transfer internaţional de 
know-how în industria mecanică, din 9 septembrie 1969, elaborat de Comisia 
Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite. 
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Efectele contractului 

Contractul de know-how generează în sarcina părţilor 
un număr de obligaţii. Relaţiile de colaborare dintre părţi sunt 
determinate de principiul libertăţii contractuale. 

Obligaţiile furnizorului de know-how 

Furnizorul sau transmitătorul know-how-ului are, în 
principal, două obligaţii şi anume: 

- obligaţia de comunicare a cunoştinţelor tehnice şi  
- obligaţia de garanţie de vicii ascunse. 
Obligaţia de comunicare a know-how-ului se realizeaza 

prin remiterea suportului material, instruirea personalului şi 
asistenţa tehnică. În funcţie de prevederile contractuale, 
furnizorul poate fi ţinut să nu transmită altor persoane acelaşi 
know-how, să menţină secretul cunoştinţelor tehnice transmise 
şi să comunice perfecţionările ulterioare. 

Obligaţiile beneficiarului de know-how 

Beneficiarul sau dobânditorul know-how-ului are 
următoarele obligaţii principale: 

- obligaţia de a plăti preţul şi  
- obligaţia de a păstra secretul. 
Plata unui know-how poate consta în bani, în produse 

sau în alte cunoştinţe tehnice. În situaţia în care contravaloarea 
know-how-ului se achită în bani, plata se efectuează printr-o 
sumă globală, o sumă forfetară sau prin cote părţi din valoarea 
producţiei rezultate. 

Păstrarea secretului, prin absenţa unui brevet, 
reprezintă o obligaţie esenţială. Beneficiarul este ţinut de a nu 
divulga altor persoane informaţiile primite pentru ca know-
how-ul să nu intre în domeniul public. 

Independent de rezultatul discuţiilor prealabile dintre 
părţi, protecţia know-how-ului este necesară şi pe durata 
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negocierilor. Păstrarea secretului, în legătură cu minimum de 
informaţii comunicat partenerului, se asigură prin două sisteme. 
Înainte de începerea tratativelor, partenerul se angajează printr-
un act unilateral să nu divulge informaţiile primite sau părţile 
încheie o convenţie ad-hoc, care este considerată un contract 
de opţiune108. 

În contractul de know-how pot fi stipulate şi alte 
obligaţii în sarcina beneficiarului. Ele se pot referi la menţinerea 
calităţii produselor obţinute pe baza informaţiilor transmise, la 
modalităţile de exploatare a know-how-uiui şi la comunicarea 
perfecţionărilor aduse obiectului contractului. 

Încetarea contractului 

Contractul de know-how încetează prin expirarea 
termenului stipulat sau prin reziliere. La încetarea contractului, 
know-how-ul nefiind un drept privativ, informaţiile comunicate 
pot fi folosite în mod liber. Pentru a preveni efectul ireversibil 
al transferului, uneori se stipulează o clauză prin care se 
interzice utilizarea know-how-ului după încetarea contractului. 
Dar o asemenea clauză este restrictivă. Ea contravine libertăţii 
de concurenţă, care este protejată prin reglementări interne şi 
internaţionale. 

IV.3. Contractul internaţional de consulting-engineering 

Consultingul constă în studierea şi cercetarea, pentru 
un beneficiar, a posibilităţilor tehnice şi comerciale, în baza 
stadiului actual al ştiinţei şi practicii, într-un anumit domeniu, şi 
acordarea corespunzătoare de asistenţă tehnică. 

Activitatea de acordare a consultaţiilor cuprinde o sferă 
largă de operaţiuni, necesare pentru o decizie optimă. Această 

                                                           
108 A se vedea şi: Y. Eminescu, op. cit., vol. I, p. 166;  I. Macovei, op. cit., 
vol. II, p. 71. 
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activitate se confundă cu interesele beneficiarului, dar 
consultatul propune numai soluţii, fără a participa la luarea 
deciziilor. 

În relaţiile economice internaţionale, consultingul 
include, prin alăturare, şi activitatea de engineering. 
Engineeringul este un complex de operaţiuni, prealabile sau 
concomitente, de concepţie şi elaborare, precum şi de 
coordonare şi executare a proiectelor şi lucrărilor pentru 
realizarea unui obiectiv. 

Operaţiunile de engineering se îndeplinesc în cadrul a 
două faze principale: faza de studii şi faza de executare. Faza de 
studii include cercetările în baza cărora se elaborează un 
proiect, iar faza de executare cuprinde realizarea sau punerea în 
stare de serviciu a unui obiectiv. 

În funcţie de natura prestaţiilor, activitatea de 
engineering implică următoarele operaţiuni:  

- engineering economic, care urmăreşte stabilirea 
ştiinţifică, pe baza unor principii economice, a soluţiei optime 
pentru realizarea unui obiectiv industrial;  

- engineering de proiectare, care cuprinde lucrările de 
proiectare, necesare pentru realizarea fizică a obiectivului 
industrial;  

- engineering industrial, care se ocupă cu organizarea şi 
coordonarea activităţii oamenilor, utilajelor şi materialelor, cu 
organizarea conducerii obiectului industrial. 

Consulting-engineeringul este o activitate de natură 
intelectuală, care se concretizează, în principal, prin furnizarea 
de sfaturi sau studii tehnice. Acestea reprezintă rezultatul unor 
cercetări raţionale, operation research, oferind partenerului 
contractual posibilitatea de a lua decizii obiective şi eficiente. 

Noţiunile de consulting şi engineering se utilizează 
împreună sau separat. Fiecare activitate prezintă unele trăsături 
proprii, dar, prin conţinutul lor, ele se aseamănă. Operaţiunile 
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de consulting-engineering au totuşi o tendinţă de orientare spre 
commercial engineering109. 

Activitatea de consulting-engineering se desfăşoară de 
către ingineri şi tehnicieni. Datorită importanţei acestei 
activităţi, ei sunt grupaţi în societăţi sau organizaţii de 
specialitate. După forma organizatorică, societăţile de 
engineering sunt autonome şi integrate. 

Prestaţiile inginereşti de natură intelectuală fac obiectul 
unui contract distinct. Prin contractul de consulting-
engineering, o parte, furnizor, se obligă, în schimbul unei sume 
de bani, să presteze în favoarea celeilalte părţi, beneficiar, 
servicii de natură intelectuală pentru realizarea fizică a unui 
obiectiv. 

Contractul de consulting-engineering a apărut în 
practica americană. Crearea contractului de consulting-
engineering a fost determinată de cerinţele vieţii economice. 
Majoritatea investiţiilor industriale se realizează prin 
intermediul societăţilor specializate de consulting-engineering, 
pe domenii determinate110. Datorită combinării transferului de 
valori tehnice cu mijloace materiale, consulting-engineeringul 
reprezintă un element important al dezvoltării industriale şi 
stimulării activităţii comerciale111. 

În absenţa unei reglementări proprii, încheierea şi 
clauzele contractului de consulting-engineering sunt guvernate 
de legea desemnată prin acordul părţilor. Dacă părţile nu şi-au 
manifestat voinţa, legea aplicabilă va fi determinată potrivit 
principiilor generale în materie. 

În practica internaţională se folosesc contracte-model, 
elaborate de asociaţii de ingineri consultanţi, precum şi 

                                                           
109 T.R. P.opescu, op.cit., p. 274; O. Căpăţână, B. Ştefănescu, op.cit., p. 241. 
110  De exemplu, chemical engineering, electrical engineering, military 
engineering, naval engineering, commercial engineering. 
111 R. Gh. Geamănu, Transferul de tehnologie prin contractul de engineering, Ed. 
Lumina Lex, Bucureşti, 2001, p. 58. 
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condiţiile generale formulate de asociaţii profesionale sau 
organisme ale Organizaţiei Naţiunilor Unite 112 . Aplicarea şi 
forţa lor juridică rezultă din voinţa expresă a părţilor 
contractante. 

Caractere juridice 

Contractul de consulting-engineering este bilateral, 
consensual, intuitu personae, comutativ, cu titlu oneros şi cu 
executare succesivă. În mod obişnuit, contractul de consulting-
engineering se încheie în formă scrisă, care este cerută ad 
probationem. 

Activitatea de consulting-engineering implică, în 
principiu, mai multe contracte, care sunt unite prin aceeaşi 
finalitate. Datorită diversităţii obligaţiilor, contractul de 
consulting-engineering este o operaţiune complexă. 

În literatura de specialitate, contractul de consulting-
engineering este calificat ca un contract nenumit. Contractul de 
consulting-engineering se individualizează prin interferarea 
prestaţiilor, având un conţinut diferit în funcţie de voinţele 
părţilor sau prin juxtapunerea unor contracte numite, supuse 
regimului dreptului comun. 

Formele contractului 

Activitatea de consulting-engineering se realizează prin 
mai multe tipuri de contracte. Din multitudinea de forme ale 
contractului de consulting-engineering, în practica 

                                                           
112  În acest sens a se vedea Condiţiile generale nr. 188A/1957 şi nr. 
574A/1957 pentru furnizarea şi montajul materialelor de echipament la 
import şi export, elaborate de Comisia Economică pentru Europa a 
Organizaţiei Naţiunilor Unite, Geneva, martie 1957; Ghidul asupra 
problemelor privind realizarea marilor complexe industriale, elaborat sub 
egida Consiliului Economic şi Social al Organizaţiei Naţiunilor Unite 
(ECOSOC) 
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internaţională se folosesc următoarele: contracte la cheie, 
contracte sparate şi contracte combinate. 

În contractul la cheie, furnizorul livrează un anumit 
obiectiv în stare de funcţionare, iar clientul plăteşte preţul 
forfetar prestabilit. 

Contractul la cheie cuprinde mai multe contracte, şi 
anume: un contract de vânzare-cumpărare având ca obiect 
întregul obiectiv contractat, un contract de licenţă asupra unor 
brevete, un contract de locaţie de servicii pentru asistenţă, un 
contract de împrumut pentru creditul acordat de vânzător. 
Aceste contracte sunt legate între ele prin unitatea obiectului şi 
scopului. 

Obiectivul industrial care se predă de către furnizor se 
realizează, de obicei, în ţara clientului. Prin urmare, în contract 
se poate stipula ca, forţa de muncă şi utilităţile, precum şi o 
parte din materiale şi utilaje, să fie locale. Tot clientul poate 
solicita şi instruirea personalului local care va exploata 
obiectivul industrial. Din aceste considerente, în practică, 
furnizarea prezintă forme deosebite, contractul fiind aproape la 
cheie. 

Contractele separate se încheie pentru fiecare operaţiune. 
Ele sunt diferite după cum clientul posedă sau nu tehnologia 
specifică operaţiunii. 

În situaţia în care beneficiarul deţine tehnologia, el 
încheie contracte cu furnizorul utilajelor şi cu antreprenorul ce 
execută lucrările civile. Prin încheierea unor contracte separate, 
clientul plăteşte un preţ mai mic pentru realizarea obiectivului, 
iar furnizorul şi antreprenorul au o răspundere limitată. 

Dacă beneficiarul nu deţine tehnologia, el încheie un 
contract cu o terţă persoană. Corespunzător garanţiilor cerute, 
furnizorul tehnologiei poate solicita controlul asupra 
echipamentului, precum şi asupra instalaţiei. În schimb, preţul 
obiectivului industrial va fi mai mare. 
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