










În mod tradiţional, directorul
general al Oficiului de Stat pentru
Invenţii şi Mărci îşi asumă
retrospectiva asupra anului care a
trecut, din perspectiva activităţii
dedicate protecţiei drepturilor de
proprietate industrială, a colaborării
cu solicitanţii, cu consilierii în
proprietate industrială, cât şi cu
celelalte oficii naţionale sau
regionale, dar şi asupra felului în
care OSIM a conlucrat cu instituţiile
naţionale. Am considerat oportun
să avem acest raport anual realizat
cu prioritate, pentru a ne putea
stabili foaia de parcurs şi obiectivele pe anul 2014,
fiindcă simt nevoia unei relansări a activităţii OSIM,
dincolo de evoluţia din ultimii ani, când, după părerea
mea, instituţia s-a retras în carapacea sa instituţională,
unde a avut confortul necesar pentru a putea sta liniştită,
ca o bătrână de 108 ani deja împliniţi, perfect lucidă, cu
o puternică personalitate, complicată şi complexă în
acelaşi timp. Văzându-i aceste trăsături extraordinare, nu
pot să nu mă gândesc la un viitor pe care trebuie să-l
menţinem conectat la prezentul european şi mondial, în
primul rând în interesul solicitanţilor protecţiei
drepturilor de proprietate industrială şi utilizatorilor
serviciilor de informare şi documentare, cărora le
datorăm toată consideraţia.

Drept urmare, evidenţierea şi recunoaşterea rolului
social şi economic al acestui Oficiu la nivel naţional
trebuie să inspire încredere în acest moment, când
majoritatea nu îi acordă semnificaţia pe care o merită, iar
cunoscătorii o tratează doar prin propriul unghi de
vedere.

OSIM, împreună cu OHIM, OEB şi oficiile
naţionale din Europa, contribuie la întărirea sistemului
Proprietăţii Intelectuale care, într-o ierarhizare a
factorilor determinanţi ai consolidării globalizării şi a
economiei bazate pe cunoaştere, se află printre primii.
De aceea, ne putem mândri cu contribuţia, în afara
oricărui dubiu, a OSIM şi a legislaţiei specifice la
consolidarea inovării în România. Calitatea şi forţa
titlurilor de protecţie eliberate de acesta, precum şi
acţiunea alături de celelalte instituţii ale României,
implicate în punerea în aplicare a drepturilor de
proprietate industrială eliberate, sunt nu numai premise,
ci şi certitudini ale cadrului favorizant pentru inovare,
din acest punct de vedere. Inovarea tehnologică, bazată

Traditionally, the Director
General of the State Office for
Inventions and Trademarks  assumes
the retrospective image of the pre-
vious year from the perspective of
the activity dedicated to the indus-
trial property rights protection, of
the collaboration with the applicants,
with the industrial property attor-
neys, as well as with the other natio-
nal or regional offices, and also in
the light of OSIM collaboration with
the national institutions. Setting the
carrying out of this Annual Report
as a priority was considered oppor-

tune so as to allow us to establish our roadmap and
objectives for the year 2014, because I feel the need of
relaunching the OSIM activity beyond its evolution of
the last years during which, in my opinion, our office had
been withdrawing into its institutional carapace where
it found comfort and tranquility, like an old lady upon
her 108th anniversary, with perfect lucidity, with a strong
personality, complex and complicated at the same time.
Knowing these extraordinary features, I cannot help
thinking about a future that we should keep in connection
with the European and global present, first of all in the
best interest of the applicants for industrial property rights
protection and of the users of our information and search
services, who deserve full consideration.

Consequently, the highlighting and recognition of
the social and economic role of our Office at the
national level should give confidence, in this particular
moment in which the majority of people do not attach
it the importance it deserves while the experts in the
field treat it only from their own viewpoint.

Along with OHIM, EPO and the national offices
across Europe, OSIM contributes to the strengthening
of the intellectual property system which occupies one
of the highest ranks in the hierarchy of the factors which
determine the consolidation of globalization and
knowledge-based economy. That is why we can be proud
of the doubtlessly important contribution that OSIM and
the legislation in the field are bringing to the strengthening
of innovation in Romania. The quality and solidity of the
protection titles granted by our Office and its action,
together with the other Romanian institutions involved
in the enforcement of the granted industrial property
rights, represent not only a premise, but the certainty of
the innovation-favouring framework, from this point of



pe drepturi de proprietate industrială, printr-o acţiune
echilibrată între investiţii în cercetare-dezvoltare - cu
efecte în crearea de noi locuri de muncă, dar şi de
promovare a inovatorilor - poate avea succesul pe care
ni-l dorim, şi anume, de menţinere a României în
conştiinţa tehnologică a lumii.

Am scris aceste rânduri nu cu gândul la ceea ce
dumneavoastră veţi descoperi ca fiind munca pe un an
de zile a minunaţilor specialişti din această unică şi
nobilă instituţie, născută sub blazon regal în România,
ci cu speranţa de a vedea dimensiunea socială în care
suntem, nevoile tehnologice cărora trebuie să le facem
faţă, creşterea calităţii şi cantităţii muncii, având resursele
limitate de astăzi, dar şi gândindu-mă că se poate trece
de la imaginea unei instituţii marcată de rutină, la
dinamica şi încrederea pe care tradiţia şi seriozitatea
prestaţiei le oferă de peste o sută de ani în România,
fiindcă mărcile şi brevetele de invenţie durează, iar
OSIM poate sugera fiabilitate, responsabilitate,
portabilitate şi garanţie a protecţiei reale în procesul de
inovare ce trebuie să marcheze întreaga dimensiune
socio-economică. Toate acestea deoarece, în cadrul
Strategiei Uniunii Europene “Europa 2020”, unul dintre
cele 5 obiective majore de creştere economică până în
2020 îl reprezintă inovarea, iar rolul creaţiei, al
proprietăţii industriale în dezvoltarea economică a
României trebuie să devină mai pregnant. De aceea, sunt
convins că, prin colaborarea tot mai strânsă a
specialiştilor din OSIM cu solicitanţii, producătorii, cu
mediul de afaceri, cu mediul academic universitar, cu
centrele regionale şi consilierii, putem face ca numărul
cererilor de protecţie pentru brevete, mărci, desene şi
modele să crească în mod considerabil, iar calitatea
acestor creaţii intelectuale să constituie o reală garanţie
în procesul de inovare.

În plus, aşteptata vizită la Bucureşti a puternicei
delegaţii a OHIM, condusă de dl domnul Preşedinte
António Campinos, la începutul anului 2014, ne face să
credem că “începem anul cu dreptul”, cu un eveniment
care marchează consolidarea relaţiilor de cooperare cu
instituţiile europene, precum şi continuarea procesului
de integrare în care România s-a înscris prin aderarea la
Uniunea Europeană, la 1 ianuarie 2007.

Bucureşti, 23 ianuarie 2014

Ionel MUSCALU,
Director General

view. Through balanced actions between the investment
in research and development - with effects in the creation
of new jobs - and the innovation promotion, the techno-
logical innovation based on industrial property rights can
get the success we desire, namely keeping Romania in the
technological conscience of the world.

I wrote these lines thinking not to what you will find
to be a year’s work of the outstanding specialists of this
unique and noble institution born in Romania under royal
coat of arms, but with the idea of seeing our social
dimension, the technological needs we have to face, the
enhancement of the quality and quantity of our work with
the limited resources we currently have and also thinking
that we can pass from the image of an institution marked
by routine to the dynamics and to the confidence we
deserve based on the tradition and seriousness of our
activity of more than one hundred years in Romania,
because trademarks and patents are long lasting and OSIM
can represent reliability, responsibility, portability and the
certainty of real protection within the innovation process
which should characterize its entire social and economic
dimension. Taking into account that within the framework
of the European Union Strategy “Europe 2020“ innova-
tion is one of the 5 major targets of economic growth
until 2020, the role of intellectual creation and of industrial
property in the economic development of Romania must
become more prominent. This is why I am deeply con-
vinced that through a closer collaboration between the
OSIM specialists and the applicants, manufacturers, the
business environment, the academic environment, the
regional centres and the industrial property attorneys, we
can get an important growth of the number of applications
for protection in the field of patents, trademarks and
designs while the quality of these intellectual creations will
represent a real guarantee within the innovation process.

Moreover, the visit to Bucharest that the important
delegation of OHIM, led by Mr. António Campinos, the
President of OHIM, will pay to us at the beginning of
the year 2014 makes us think that we start the new year
under favourable auspices, with an event intended to
enhance the cooperation with the European institutions
and to point out the continuation of the integration
process we joined through Romania’s accession to the
European Union, on 01.01.2007.

Bucharest, 23 January 2014

Ionel MUSCALU,
Director General











Misiune

Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM)

este organ de specialitate al administraţiei publice

centrale, cu autoritate unică pe teritoriul României în

domeniul asigurării protecţiei proprietăţii industriale (PI),

în conformitate cu legislaţia naţională şi cu prevederile

convenţiilor şi tratatelor internaţionale la care ţara

noastră este parte, Oficiul dezvoltând relaţii cu instituţii

similare din alte state, precum şi cu organizaţiile

internaţionale şi regionale de PI. OSIM reprezintă

România în organizaţiile internaţionale şi regionale de

specialitate la care România este ţară membră, potrivit

mandatului acordat.

În mod concret, OSIM este abilitat, prin legi

organice, să acorde titluri de protecţie în domeniul

proprietăţii industriale (brevete de invenţii, certificate de

model de utilitate, certificate de înregistrare mărci, indicaţii

geografice, desene şi modele), valabile pe teritoriul

României, şi să valideze brevetele europene şi mărcile

internaţionale pentru care s-a solicitat, în baza convenţiilor

şi tratatelor internaţionale, protecţie şi în ţara noastră.

Acordarea unor titluri de proprietate industrială

puternice, care să stimuleze inovarea şi competitivitatea

în economie, este, în esenţă, misiunea oficiului.

Organizarea şi atribuţiile OSIM

Potrivit dispoziţiilor HG nr. 573/1998, modificată

prin HG nr. 560/2013, Oficiul are o nouă structură

organizatorică.

OSIM este condus de un director general şi un

director general adjunct.

Mission

The State Office for Inventions and Trademarks

(OSIM) is a specialized body of the central public adminis-

tration with unique authority on the Romanian territory

in the field of ensuring the industrial property protection

(IPP) in compliance with the national legislation and with

the provisions of the international conventions and treaties

to which Romania is a party, the Office developing

relations with similar institutions of other States and with

international and regional IP organizations and

representing Romania within the said international and

regional organizations to which Romania is a member,

in accordance with the mandate entrusted to it.

To this effect, OSIM is competent, under organic

statutes, to grant industrial property protection titles

(patents, utility model certificates, registration certificates

for trademarks, geographical indications, designs) valid

on the Romanian territory and to validate European

patents and international trademarks for which

protection in Romania was requested under international

conventions and treaties.

The mission of the Office is, in essence, to grant

solid industrial property titles capable to give incentive

to innovation and competitiveness in economy.

Organization and duties of OSIM

In compliance with the Government Decision no.

573/1998, as amended by the Government Decision no.

560/2013, the Office has a new organizational structure.

OSIM is led by a director general and a deputy

director general.



Atribuţii

Potrivit dispoziţiilor art. 3, din HG nr. 573/1998,
cu modificările şi completările ulterioare, OSIM exercită
următoarele atribuţii principale:

1. elaborează şi supune spre aprobare Guvernului
Strategia Naţională în domeniul proprietăţii
intelectuale;

2. înregistrează şi examinează cererile din domeniul
proprietăţii industriale, eliberează titluri de
protecţie care conferă titularilor acestora
drepturi exclusive pe teritoriul României;

3. este depozitarul registrelor naţionale ale
cererilor depuse şi al registrelor naţionale ale
titlurilor de protecţie acordate pentru invenţii,
mărci, indicaţii geografice, desene şi modele,
topografii de produse semiconductoare şi
modele de utilitate;

Duties

According to the provisions of Art. 3 of the
Government Decision No. 573/1998,with the subsequent
amendments and completions, OSIM shall exercise the
following main duties:

1. to elaborate the National Strategy in the
Intellectual Property Field and to submit it to
the Government for approval;

2. to register and examine the applications in the
industrial property field, to grant protection
titles which confer exclusive rights on the
territory of Romania to the owners;

3. to be the depositary of the national registers for
filed applications and of the national registers
for granted protection titles for inventions,
trademarks, geographical indications, designs,
topographies of semiconductor products and
utility models;



4. editează şi publică Buletinul Oficial de
Proprietate Industrială;

5. editează şi publică fasciculele brevetelor de
invenţie;

6. administrează şi conservă Colecţia naţională de
proprietate industrială, întreţine şi dezvoltă baza
de date informatizată în domeniul său de
activitate, inclusiv prin schimburi internaţionale;

7. efectuează, la cerere, servicii de specialitate în
domeniul proprietăţii industriale;

8. editează şi publică Revista română de proprietate
industrială şi alte publicaţii destinate promovării
obiectivului său de activitate;

9. atestă consilieri în domeniul proprietăţii
industriale, şi ţine evidenţa acestora în registrul
naţional al cărui depozitar este;

10. acordă, la cerere, consultanţă de specialitate în
domeniul proprietăţii industriale, şi
organizează cursuri de instruire, seminare şi
simpozioane în domeniu;

11. îndeplineşte orice alte atribuţii în domeniul
proprietăţii industriale, care decurg din
dispoziţiile legale în vigoare şi din acordurile
internaţionale la care România este parte.

Obiective generale

În anul 2013, obiectivele generale ale instituţiei
noastre, aşa cum rezultă din Programul de dezvoltare a
sistemului de control managerial OSIM, au fost:

1. îmbunătăţirea capacităţii instituţionale a
OSIM;

2. creşterea calităţii activităţilor instituţiei, în scopul
unei protecţii eficiente a drepturilor de proprie-
tate industrială;

3. creşterea nivelului calitativ şi cantitativ al cere-
rilor de protecţie pentru obiectele proprietăţii
industriale;

4. îmbunătăţirea continuă a cadrului legal,
tehnic şi administrativ al OSIM, pentru
compatibilitate cu cel european şi cu cel
internaţional;

5. dezvoltarea colaborării cu organisme inter-
naţionale de specialitate;

6. dezvoltarea relaţiilor de colaborare ale OSIM
cu instituţiile şi structurile naţionale pentru
implementarea Strategiei Naţionale de
Proprietate Intelectuală;

7. creşterea gradului de conştientizare la toate
nivelurile economiei naţionale, cu privire la
importanţa proprietăţii industriale în susţinerea
inovării şi competitivităţii;

4. to edit and publish the Official Industrial
Property Bulletin;

5. to edit and publish the patent specifications;
6. to administer and preserve the National

Industrial Property Collection, while
maintaining and developing the computer
database in its field of activity, by international
exchanges included;

7. to carry out, upon request, specialized services
in the industrial property field;

8. to edit and publish the Romanian Industrial
Property Review and other publications meant
to promote its object of activity;

9. to attest the industrial property attorneys and
keep the evidence thereof in the national
register whose depositary it is;

10. to provide, upon request, specialized assistance
in the industrial property field and to organize
training courses, seminars and symposia in the
field;

11. to carry out any other duties in the industrial
property field which derive from the legal
provisions in force and from the international
agreements to which Romania is a party.

General objectives

In 2013, the general objectives that our institution
had in view, in accordance with the Programme for deve-
loping the OSIM managerial control system, were the
following:

1. to enhance the institutional capacity of OSIM;
2. to improve the quality of the office activities,

with a view to ensuring effective protection of
industrial property rights;

3. to improve the quality and quantity of applica-
tions for protection of all industrial property
objects;

4. to continuously improve the legal, technical
and administrative framework of OSIM to
ensure the compatibility thereof with the
European and international frameworks;

5. to develop the collaboration with international
specialized bodies;

6. to develop collaboration relations with the
national institutions and structures involved in
the implementation of the National Strategy in
the Intellectual Property Field;

7. to increase, at all the levels of the national
economy, the awareness of the importance of
industrial property for supporting innovation
and competitiveness;



8. creşterea rolului şi a vizibilităţii OSIM pe plan
naţional, ca pilon de bază în susţinerea inovării
şi competitivităţii în România;

9. perfecţionarea şi modernizarea sistemului
informatic în vederea creşterii eficienţei
activităţilor OSIM.

Activitatea de control intern/managerial

În anul 2013, OSIM a continuat activitatea
Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare
metodologică a dezvoltării sistemului de control
intern/managerial. În acest sens, Comisia a redactat,
revizuit şi a propus pentru implementare proceduri de
sistem şi operaţionale. Totodată, a continuat activitatea
de identificare a noilor riscuri, de monitorizare a
riscurilor şi de completare a Registrului de riscuri.

Activităţile OSIM de natură operaţională sunt
extrem de variate şi complexe, iar acest lucru decurge
din caracterul de instituţie de specialitate cu autoritate
unică al unui oficiu de proprietate industrială.

În acest sens, în anul 2013 au fost elaborate încă 11
proceduri de sistem, dintre care au fost aprobate şi
implementate 7.

În ceea ce priveşte procedurile operaţionale, la
nivelul direcţiilor/compartimentelor OSIM, pe parcursul
anului au fost elaborate, aprobate şi implementate încă
4 proceduri noi, la finele anului existând un total de 42
de proceduri de sistem şi 107 proceduri operaţionale,
elaborate şi implementate. De asemenea, 4 proceduri de
sistem elaborate se află în curs de analiză la Comisie.

8. to improve OSIM national role and visibility
as a main pillar in supporting innovation and
competitiveness in Romania;

9. to improve and modernize the information
technology system with a view to increasing
the efficiency of OSIM activity.

Activity of internal/ managerial control

In 2013, the OSIM Commission for monitoring,
coordination and methodological guiding of the
development of the internal/managerial control
continued its activity. The Commission drafted, revised
and proposed the implementation of system and
operational procedures. At the same time, it continued
the activity of identification of new risks, of monitoring
the identified risks and of completing the Risk Register.

The extremely diverse and complex operational
activities of OSIM arise from the status of specialized
body of unique authority that an industrial property
office has.

In this context, in 2013, 11 system procedures were
additionally elaborated, 7 of which were approved and
implemented.

As far as the operational procedures are concerned,
4 new procedures were elaborated, approved and imple-
mented at the level of OSIM directorates/compartments,
so that, at the end of the year there were 42 system
procedures and 107 operational procedures elaborated
and implemented while 4 elaborated system procedures
were being analyzed by the Commission.







Înregistrarea, examinarea şi eliberarea actelor de
protecţie în domeniul PI reprezintă activitatea principală
şi de bază a OSIM.

2.1. Brevete de invenţie (BI)

Procedura de acordare a BI este reglementată prin
Legea nr. 64/1991, privind brevetele de invenţie,
republicată.

2.1.1. Cereri de brevet de invenţie (CBI)
înregistrate

Depunerea cererilor. În anul 2013, au fost
depuse, la OSIM, 1046 de CBI, dintre care 52 de cereri
de brevet au fost depuse online, prin intermediul unui
soft specializat.

Toate CBI au fost înscrise în Registrul Naţional al
cererilor de brevet de invenţie (RNCBI) depuse, iar
datele bibliografice ale acestora au fost introduse în baza
de date a OSIM.

Din analiza numărului de CBI care urmează
procedurile în faţa OSIM, se constată că 995 de cereri
au solicitanţi români, iar 51 de cereri au solicitanţi străini.

La OSIM, în calitate de Oficiu Receptor, au fost
înregistrate, conform Tratatului de Cooperare în
domeniul Brevetelor (PCT), 27 de cereri internaţionale,
iar în numele Oficiului European de Brevete (OEB) au
fost înregistrate 29 de cereri de brevet european.

Registration, examination and issuance of
protection titles in the IP field represents the main and
fundamental activity of OSIM.

2.1. Patents (BI)

The patent granting procedure is carried out in
accordance with the Patent Law 64/1991, as
republished.

2.1.1. Filed Patent Applications (CBI)

Application filing. In 2013, there were filed with
OSIM 1046 patent applications of which 52 patent
applications were filed online, by means of specialized
software.

All the patent applications were entered in the
National Register of Filed Patent Applications (RNCBI)
and the bibliographical data thereof were introduced
into the OSIM database.

From the analysis of the number of patent
applications undergoing proceedings before OSIM, it
can be ascertained that 995 applications belong to
Romanian applicants and 51 belong to foreign applicants

With OSIM, as a Receiving Office, there were
filed, under the Patent Cooperation Treaty (PCT), 27
international applications and, on behalf of the European
Patent Office (EPO), 29 European patent applications.



Examinarea preliminară. Cererile de brevet
depuse în anul 2013 au fost analizate din punct de vedere
al îndeplinirii condiţiilor legale pentru acordarea datei de
depozit şi constituirea depozitului naţional reglementar.

A fost atribuită clasă tuturor cererilor de brevet
depuse în anul 2013, conform Clasificării Internaţionale
a Brevetelor (CIB).

Au fost transmise solicitanţilor 3713 de notificări
privind remedierea unor lipsuri constatate la depunerea
cererii, legate de modul în care a fost întocmită
documentaţia de brevetare, sau privind alte aspecte
prevăzute de Legea nr. 64/1991, republicată, astfel încât
să fie îndeplinite condiţiile legale pentru începerea
procedurii de examinare în fond a cererilor de brevet.

În vederea publicării, 1146 de CBI au fost pregătite
pentru publicare. De asemenea, au fost pregătite
documentaţiile pentru eliberarea unui număr de 43 de
certificate de prioritate internă şi convenţională.

Prin încheierea procedurii de examinare
preliminară, în anul 2013, 1042 de cereri au fost
transferate în examinarea în fond, iar 376 de cereri au
fost respinse sau considerate retrase.

Examinarea în fond. Din punct de vedere al
îndeplinirii condiţiilor de brevetabilitate: noutate,
activitate inventivă şi aplicabilitate industrială, au fost
examinate 677 de CBI depuse de solicitanţi români şi
străini. Cererile au fost soluţionate astfel: 448 de hotărâri
de acordare, 220 hotărâri de respingere, 9 - luare de act
de retragere.

Procedura de examinare în fond a cererilor de
brevet implică o serie de activităţi cum sunt:

- cercetarea stadiului tehnicii în domeniul relevant
al cererii de brevet, utilizând aplicaţia EPOQUE
a OEB şi baza de date RO-Patent Search;

- întocmirea raportului de cercetare documen-
tară pentru fiecare cerere de brevet;

- verificarea şi reclasificarea cererilor de brevet
supuse procedurii de examinare în fond, în con-
formitate cu versiunea în vigoare a clasificării
internaţionale a brevetelor;

Preliminary examination. The patent
applications filed in 2013 were analyzed in respect of the
fulfilment of the legal conditions for according the filing
date and constituting the regular national filing.

All patent applications filed in 2013 were classified
according to the International Patent Classification
(IPC).

The applicants were transmitted a number of 3713
notifications for remedying the drawbacks ascertained
upon filing in respect of the manner of drawing up the
patenting documentation or in respect of other aspects
provided for by the Law no. 64/1991, as republished, so
as to fulfil the legal provisions for starting the patent
application substantive examination procedure.

A number of 1146 patent applications were
prepared to be published. Also, documents were
prepared for the issuance of 43 certificates of internal
and convention priority.

By completing the preliminary examination
procedure, in 2013, there were transferred into the
substantive examination 1042 applications and 376
applications were refused or deemed to be withdrawn.

Substantive examination. 677 patent applications
filed by both Romanian and foreign applicants were
examined from the viewpoint of the compliance with the
patentability conditions, i.e. novelty, inventive step and
industrial application. The applications were solved as
follows: 448 decisions to grant, 220 decisions to refuse,
9 cases of taking formal note of withdrawal.

The substantive examination procedure involves
the following activities:

- searching the prior art in the relevant field, by
using the EPOQUE application of the EPO
and the RO-Patent Search database;

- drawing up search reports for each patent
application;

- checking and reclassifying the patent applica-
tions subjected to the substantive examination
procedure, in compliance with the version in
force of the international patent classification;



- examinarea condiţiilor de brevetabilitate:
noutate, activitate inventivă şi aplicabilitate
industrială, şi transmiterea analizei către
solicitant;

- elaborarea raportului tehnic de examinare, şi
susţinerea acestuia în Comisia de examinare.

2.1.2. Modele de utilitate (MU)

Modelul de utilitate reprezintă, pe lângă brevetul
de invenţie, o altă modalitate de protecţie a invenţiilor.
Procedura de înregistrare a MU este reglementată prin
Legea nr. 350/2007, privind modelele de utilitate.

Cereri de model de utilitate (CMU)
În anul 2013, au fost depuse 66 de CMU, care

urmează procedurile legale.
Din totalul cererilor depuse, 55 de cereri au

solicitanţi români, iar 11 au solicitanţi străini.

Examinarea cererilor de model de utilitate
În cadrul procedurii de examinare preliminară au

fost transmise solicitanţilor 108 notificări. Pentru 38 de
CMU a fost întocmit raportul de cercetare documentară,
şi acesta a fost transmis solicitantului.

În urma examinării îndeplinirii condiţiilor legale,
Comisia de examinare a luat 38 de hotărâri de
înregistrare a modelului de utilitate şi 12 hotărâri de
respingere. Au fost eliberate 38 de certificate de model
de utilitate, dintre care 29 au fost eliberate titularilor
români, iar 9 - titularilor străini.

2.1.3. Certificate suplimentare de
protecţie (CSP)

Prin aderarea României la Uniunea Europeană
(UE), au intrat în vigoare trei Regulamente comunitare,
privitoare la protecţia produselor farmaceutice,
produselor pediatrice şi, respectiv, a produselor pentru
protecţia plantelor, în baza cărora, în urma unei
proceduri de examinare, se acordă CSP.

Cereri de certificat suplimentar de protecţie
(CCSP)

În anul 2013, la OSIM, au fost înregistrate 46 de
CCSP, dintre care 39 de cereri pentru medicamente,
5 pentru produse de protecţie a plantelor, precum şi
2 cereri de extindere a duratei certificatului.

Examinarea cererilor de certificat suplimentar
de protecţie

În urma examinării îndeplinirii condiţiilor de
eliberare a certificatului în conformitate cu prevederile
Regulamentelor comunitare, Comisia de examinare a

- examining the patentability conditions: novelty,
inventive step and industrial applicability and
sending the results to the applicant;

- elaborating the technical examination report and
upholding the same before the Examination
Board.

2.1.2. Utility Models (MU)

Beside the patent, the utility model represents
another way for protecting the inventions. Its
registration procedure is established by the Law
350/2007 on utility models.

Utility model applications (CMU)
In 2013, there were filed 66 applications for utility

models which currently undergo the legal procedures.
Of the total number of filed applications, 55 belong

to Romanian applicants and 11 to foreign applicants.

Examination of the utility model applications
Within the preliminary examination procedure, the

applicants were transmitted 108 notifications. For 38
utility model applications the search report was drawn
up and transmitted to the applicant.

Following the examination of the fulfilment of the
legal conditions, the Examination Board made 38
decisions to register the utility model and 12 decisions
to refuse the application. The 38 utility model
certificates were issued, as follows: 29 certificates were
issued to Romanian owners and 9 to foreign owners.

2.1.3. Supplementary Protection
Certificates (SPC)

As a consequence of Romania’s accession to the
European Union (EU), three Community Regulations
automatically entered into force, namely regulations
concerning the protection of medicaments, of paediatric
products and of plant protection products, based on
which SPC are granted after an examination procedure.

Applications for supplementary protection
certificate (ASPC)

In 2013 there were filed with OSIM 46 SPC
applications, of which: 39 for medicaments, 5 for plant
protection products and 2 applications for the extension
of the duration of the certificate.

Examination of the applications for supplemen-
tary protection certificate

After examining the fulfilment of the conditions
for granting the certificate, in accordance with the
Community Regulations, the SPC Examination Board



CSP a luat 27 de hotărâri de acordare. Totalul
notificărilor transmise în legătură cu acest titlu de
protecţie s-a ridicat la 92, la care s-au adăugat şi
răspunsuri la solicitări de informaţii adresate de terţi.

S-au eliberat 20 de certificate de CSP, menţiunile
privind hotărârile luate fiind publicate în BOPI -
Secţiunea Invenţii, Anexa CSP.

2.1.4. Validarea brevetelor europene în
România

În cursul anului 2013, la OSIM au fost depuse
2539 cereri de publicare a traducerii brevetului european.
Din totalul de 2539 de brevete europene validate, 1765
au fost depuse online. Pentru derularea procedurii de
validare a brevetelor europene, Biroul Brevete Europene
a întocmit şi a transmis, pe parcursul anului, 3523 de
notificări şi a operat, în baza de date internă a OSIM,
47980 de brevete europene în care România este
desemnată, dar care nu produc efecte în România, în
vederea comunicării la OEB a statutului juridic al acestor
brevete.

Au fost eliberate 3514 certificate de extindere şi
recunoaştere a efectelor brevetelor europene în România.
Au fost înregistrate şi publicate 544 de modificări în
situaţia juridică a brevetelor europene validate.

2.1.5. Administrarea patrimoniului
naţional de brevete

În anul 2013, OSIM a gestionat 18372 de titluri de
protecţie în vigoare, dintre care 13836 sunt brevete
europene validate în România.

S-au înscris şi publicat 719 modificări în situaţia
juridică, atât în RNCBI, cât şi în Registrul Naţional al
brevetelor de invenţie (RNBI). De asemenea, au fost
publicate 841 de decăderi din drepturi ale titularilor de
brevete de invenţie.

made 27 decisions to grant. The notifications sent in
respect of this protection title amounted to 92, without
mentioning the answers to information requests made
by third parties.

There were issued 20 supplementary protection
certificates, the mentions of the decisions being
published in BOPI - Inventions Section, SPC Annex.

2.1.4. Validation of European Patents
in Romania

During the year 2013, 2539 requests for the publica-
tion of the European patent translation were filed with
OSIM. Of the total number of 2539 validated European
patents, 1765 were filed online. For carrying on the
European patents validation procedure, the European
Patents Bureau drew up and transmitted, during 2013,
a number of 3523 notifications, introduced data into the
internal data base of OSIM for 47980 European patents
which have Romania as a designated State, but which do
not produce effects in Romania, for the purpose of
communicating the legal status of these patents to EPO.

There were issued 3514 certificates for extension
and recognition of European patents effects in Romania.
544 changes in the legal status of the validated European
patents were recorded and published.

2.1.5. Administering the National
Patent Patrimony

In 2013, OSIM administered 18372 protection
titles in force, of which 13836 are European patents
validated in Romania.

There were also entered and published a number
of 719 changes of legal status, both in the National
Register of Patent Applications and in the National
Register of Patents. Also, there were published 841 cases
of loss of patent owners’ rights.



2.1.6. Eliberarea brevetelor de invenţie

În anul 2013 au fost eliberate 1904 diplome de
brevete de invenţie, pentru cereri depuse pe cale naţională
şi examinate. Dintre acestea, 440 reprezintă brevete de
invenţie, iar 1464 - duplicate eliberate inventatorilor sau
cotitularilor de brevet.

Din cele 440 de brevete de invenţie eliberate:
- 424 au fost eliberate titularilor români, iar
- 16 - titularilor străini.
Titularii români care au primit cele 424 de brevete

de invenţie sunt:
- 304 - persoane juridice;
- 120 - persoane fizice.
În anul 2013 au fost eliberate şi 43 de Certificate

de Prioritate.
Au fost înregistrate şi publicate 175 de modificări

în situaţia juridică a cererilor de brevet sau a brevetelor
acordate.

2.1.7. Proiectul de reclasificare
cu OEB

Proiectul de reclasificare derulat în cadrul EPN
(European Patent Network), în baza contractului dintre
OEB şi OSIM, nr. 2011/00690/07.02.2012, privind
efectuarea de servicii de reclasificare în cadrul Reţelei
Europene de Brevete (Agreement 2011/00690/
07.02.2012 relating to reclassification services in the frame-
work of European Patent Network), a continuat şi în 2013.

A fost reclasificat în CPC (Cooperative Patent Classi-
fication) pachetul R11-0084/D01D constând din 4360 de
documente transmise de către OEB în cadrul proiectului.

În vederea derulării proiectului, în perioada 30 - 31
ianuarie 2013, la OSIM s-a desfăşurat un curs privind
reclasificarea domeniului respectiv, susţinut de domnul
Marco Fiocco, examinator brevete la OEB.

Colaborarea examinatorilor OSIM cu colegii de la
OEB, în cadrul proiectului, prin folosirea programului
EPOQUE în procesul de cercetare documentară, poate
fi considerată un succes datorită:

- consolidării cunoştinţelor tehnice în domeniile
de colaborare;

- capacităţii de a lucra în cele trei limbi oficiale
ale OEB;

- lărgirii cunoştinţelor în ceea ce priveşte maniera
de utilizare a CPC.

2.1.6. Issuance of Patents

In 2013, 1904 patent diplomas were issued in
respect of nationally filed examined patent
applications, of which 440 are issued patents and
1464 are duplicates issued to inventors or co-owners.

Of the 440 issued patents:
- 424 were issued to Romanian owners and
- 16 were issued to foreign owners.
The Romanian owners who received the 424

patents are:
- 304 legal entities;
- 120 natural persons.
In 2013 there were also issued 43 priority

certificates.
175 changes in the legal status of patent

applications or of granted patents were recorded and
published.

2.1.7. Reclassification Project
Concluded with EPO

The reclassification project conducted within
EPN (European Patent Network), based on the
“Agreement 2011/00690/07.02.2012 relating to
reclassification services in the framework of
European Patent Network" concluded between
the EPO and OSIM, continued in 2013.

The batch R11-0084/D01D consisting of 4360
documents transmitted by EPO within the framework
of the above-mentioned project underwent reclassification.

In the period 30 - 31 January 2013, for the project
carrying on purposes, at the OSIM headquarters there
was organized a training course concerning the reclassifica-
tion of the above-mentioned field, held by Marco Fiocco,
patent examiner with EPO.

Cooperation between OSIM examiners and their
colleagues from EPO,  within the framework of the said
project was a real professional success, especially due to
the opportunities:

- to improve the examiners’ technical knowledge
within the cooperation fields,

- to develop the capabilities of working in the
three EPO official languages, 

- to improve their knowledge on the utilization
of CPC within the process of patent search
through the use of the EPOQUE program. 



2.1.8. Servicii în domeniul invenţiilor, la
solicitarea terţilor

În baza Addendum-ului la Memorandumul de
înţelegere privind cooperarea în domeniul proprietăţii
industriale, încheiat între OSIM şi Oficiul de Proprietate
Intelectuală din Slovenia şi Oficiul de Stat pentru
Proprietate Industrială din Macedonia, în cursul anului
2013, s-au realizat 16 cercetări documentare cu opinie
asupra brevetabilităţii.

Tot în cursul aceluiaşi an s-au efectuat 47de cercetări
documentare tematice pentru terţi din România, pe bază
de comandă, pe domenii tehnice de specialitate mecanică
şi elecrotehnică-electronică, în bazele de date invenţii şi
literatură non-brevet.

Au mai fost realizate:
- 20 de cercetări specializate asupra existenţei în

România a unor BI având ca obiect substanţe
chimico-farmaceutice şi

- 7 cercetări documentare cu opinie asupra
noutăţii şi cercetări speciale, provenind de la
terţi din România, Slovenia şi Republica
Moldova.

Corpul de examinatori a acordat asistenţă de specia-
litate pentru 11029 de solicitări, a răspuns cu profe-
sionalism la solicitările primite de la mandatari sau terţi.
De menţionat este şi faptul că 61 de solicitanţi români
au fost îndrumaţi pentru brevetarea în străinătate prin
OSIM ca oficiu receptor, şi acţionând în numele OEB.

Gama de servicii a fost completată şi cu
comunicarea a 234 situaţii privind statutul juridic,
referitoare la BI naţionale, BI europene şi CSP, şi cu
4 puncte de vedere tehnice pentru dosare de BI aflate în
litigiu.

2.1.9. Serviciul “Plicul cu idei”

Instituit în anul 2008, în scopul depozitării şi
păstrării în siguranţă, în regim nepublic, a unor docu-
mente care cuprind lucrări privind idei de creaţii din cele
mai diverse domenii, care nu pot fi protejate prin legis-
laţia în vigoare privind proprietatea industrială sau dreptul
de autor şi drepturile conexe, în cadrul serviciului “Plicul
cu idei”, OSIM a înregistrat, în 2013, 81 de solicitări.

2.1.8. Services Carried out in the Field
of Inventions, upon Request by
Third Parties

Based on the Addendum to the Memorandum of
Understanding on cooperation in the field of industrial
property concluded between OSIM and the Intellectual
Property Office of Slovenia, as well as the State Office
for Industrial Property of Macedonia, in 2013 there were
carried out 16 prior art search reports with written opinion
on patentability.

During the same year, there were carried out 47
theme searches for Romanian third parties, the searches
being performed upon order, in patent data bases and
non-patent literature, in specialized technical fields, such
as mechanics and electrical engineering-electronics.

There were also carried out:
- 20 specialized searches concerning the existence

in Romania of certain patents relating to
chemical-pharmaceutical substances;

- 7 searches with opinion on novelty and special
searches requested by third parties from
Romania, Slovenia and the Republic of
Moldova.

The examination body lent specialized assistance in
respect of 11029 requests while professionally responding
to any request received from patent attorneys or third
parties. It is worth mentioning the 61 Romanian applicants
assisted for patenting abroad using OSIM as a receiving
office, acting on behalf of the European Patent Office.

The range of services was completed by a number
of 234 communications in respect of the legal status
referring to national patents, European patents and
supplementary protection certificates and by 4 technical
analyses for patent files under litigation.

2.1.9. “Idea Envelope” Service

Established in 2008, with a view to storing and
keeping safely, under non-public conditions, documents
containing ideas of creations of various fields, which
cannot be protected under the current industrial
property laws or copyright and related rights law, the
OSIM service entitled the “Idea envelope” scored a
number of 81 requests in 2013.



2.2. Mărci înregistrate/reînnoite

2.2.1. În anul 2013 au fost depuse 11935 de
cereri de înregistrare marcă (CIM), din care 2431
de desemnări prin Sistemul Madrid. Au fost depuse
8756 de cereri de reînnoire de marcă.  De  asemenea,
s-au înregistrat 925 de opoziţii  la publicarea cererilor
de marcă, ceea ce reprezintă o scădere cu 15,3% faţă
de anul precedent.

În anul 2013, aplicarea şi implementarea Legii
nr. 84/1998, privind mărcile şi indicaţiile geografice,
republicată, a reprezentat continuarea şi perfecţionarea
schimbărilor importante intervenite în procedura de
examinare a cererilor de marcă şi a fost dedicat, în
totalitate, creşterii performanţei şi asigurării unui cadru
profesionist pentru întreaga procedură referitoare la
înregistrarea mărcilor.

Depunerea cererilor de protecţie, atât la nivel
naţional, cât şi la nivel internaţional, duce la concluzia
interesului mărit al solicitanţilor români şi străini,
precum şi la importanţa acordată acestui domeniu.
Pentru Serviciul Mărci aceasta reprezintă o continuă
provocare în respectarea termenelor legale şi acordarea
titlurilor de protecţie în conformitate cu prevederile
legale în vigoare.

2.2.2. Examinarea cererilor de înregistrare de
marcă presupune analiza îndeplinirii condiţiilor regle-
mentate de art. 22, din Legea nr. 84/1998, republicată,
şi se desfăşoară, în multe cazuri, în trei etape, respectiv,
constituirea depozitului naţional reglementar, exami-
narea opoziţiilor şi examinarea condiţiilor de admitere
la înregistrare.

- În vederea constituirii depozitului naţional
reglementar, în anul 2013 s-au efectuat 9440
de cercetări documentare;

- Examinarea opoziţiilor. În anul 2013,
Comisia a avut de soluţionat 925 de opoziţii.
Au fost soluţionate 609, rămânând spre
soluţionare în total 316 opoziţii.

- Examinarea condiţiilor de admitere la
înregistrare. În anul 2013, s-au examinat
în fond 11237 de CIM. De asemenea, au
fost examinate 2772 de cereri de reînnoire a
protecţie acordate prin înregistrarea mărcilor,
pentru o nouă perioadă de protecţie de
10 ani.

2.2.3.Eliberarea certificatelor de marcă

În anul 2013 au fost eliberate 9423 de titluri de
protecţie - certificate de înregistrare şi certificate de
reînnoire a protecţiei.

2.2. Registered/Renewed Trademarks

2.2.1. In 2013, there were filed 11935 applications
for trademark registration (CIM), of which 2431 are
designations under Madrid System. 8756 requests for
trademark renewal were also filed. Moreover, a number
of 925 oppositions to the publication of trademark
applications was filed, representing a decrease by 15.3%,
as compared with the previous year.

In 2013, the application and implementation of the
Law No. 84/1998 on trademarks and geographical
indications, as republished, represented a continuation
and an improvement of the important changes in the
trademark application examination procedure, being fully
dedicated to improve performance and to provide a
professional-level framework for the entire trademark
registration procedure.

The filed applications for protection, at both
national and international level, lead to the conclusion
of an increased interest of Romanian and foreign
applicants and of a higher importance attached to this
field. For the Trademark Division, all this represents a
permanent challenge as to observe the legal terms and
to grant the protection titles in accordance with the legal
provisions in force.

2.2.2. Examination of applications for trademark
registration consists in analyzing the applications as
regards the compliance with the requirements set out in
Art. 22 of the Law No.84/1998, as republished, and, in
many cases, takes place in three stages, i.e. constitution of
the regular national filing, examination of oppositions and
examination of the compliance with the conditions for
registration.

- In 2013, 9440 documentary searches were
performed with a view to constituting the
regular national filing.

- Examination of oppositions. In 2013, there
was a number of 925 oppositions to be settled
by the Board. There were solved 609 opposi-
tions and a number of 316 oppositions remained
to be solved next year.

- Examination of compliance with the
conditions for registration. 11237 CIM were
examined in the substantive examination in
2013. There were also examined 2772 requests
for trademarks renewal for a new period of
protection of 10 years.

2.2.3. Issuance of trademark certificates

In 2013, there were issued 9423 protection
titles - registration certificates and renewal certificates.



Au fost înregistrate şi publicate 1384
transmiteri de drepturi şi 3123 de modificări în situaţia
juridică a cererilor de înregistrare de marcă/mărcilor
înregistrate.

2.2.4. Servicii pentru terţi

În conformitate cu prevederile Legii nr. 84/1998,
republicată, şi dispoziţiile Ordinului OSIM nr.
65/09.07.2008, Serviciul Mărci efectuează, la cererea
persoanelor interesate, cercetări documentare referitoare
la existenţa unor drepturi anterioare identice sau similare,
portofolii ale titularilor sau mandatarilor, privind analiza
juridică a situaţiei unei mărci, cercetări documentare
efectuate la intervale scurte de timp sau periodic.

De asemenea, în baza Acordului de cooperare OSIM-
OHIM, au fost efectuate 1289 de cercetări documentare.

2.2.5. Participarea la Programul de
convergenţă OHIM

Serviciul Mărci participă, încă din anul 2012, în
cadrul Programului de Convergenţă, la un număr de
5 proiecte referitoare la armonizarea practicilor în
domeniul mărcilor, la nivel european. Specialiştii
OSIM au participat în anul 2013 la Proiectul referitor la
Armonizarea practicii referitoare la clasificarea
produselor şi serviciilor, la Proiectul referitor la
convergenţa titlurilor claselor de produse şi servicii, la
Proiectul referitor la armonizarea practicii de examinare
a motivelor de refuz absolut pentru mărcile figurative,
la Proiectul de convergenţă a practicii examinării
protecţiei mărcilor alb-negru, precum şi la Proiectul

Moreover, 1384 transfers of rights and 3123
changes in the legal status of applications for trademark
registration/registered trademarks were recorded and
published.

2.2.4. Services for third parties

In accordance with the provisions of the Law
No. 84/1998, as republished, and of the OSIM Order
No. 65/09.07.2008, upon request from the interested
persons, search is carried out by the Trademarks
Division regarding the existence of identical or similar
earlier rights, right holders’ or representatives’ portfolios,
the legal analysis of trademark status, documentary
search conducted at short time intervals or periodically.

Moreover, 1289 searches were performed under
the Cooperation Agreement OSIM-OHIM.

2.2.5. Participation in the OHIM
Convergence Programme

Since 2012, within the framework of the
Convergence Programme, the Trademarks Division has
participated in 5 projects concerning the harmonization
of European practice in the field of trademarks. In 2013,
the OSIM specialists took part in the Project for practice
harmonization in the classification of goods and services,
the Project of convergence of the goods and services
class headings, the Project for practice harmonization in
the field of examination of the absolute grounds for
refusal of figurative marks, the Project for practice
harmonization in the field of examination for black and
white marks protection, as well as the Project for practice



de convergenţă a examinării motivelor relative de
refuz - riscul de confuzie. Participarea la aceste proiecte
reprezintă pentru specialiştii din cadrul Serviciului
Mărci o provocare şi posibilitatea de a prezenta practica
acumulată în cadrul procedurii de înregistrare a
mărcilor.

2.3. Desene/modele (DM)

Eveniment. Pe data de 7 februarie 2013 s-a
organizat la OSIM Aniversarea a “20 de ani de la
intrarea în vigoare a Legii nr. 129/1992, privind
protecţia desenelor şi modelelor”. La eveniment au
participat aproximativ 70 de persoane - consilieri în
proprietate industrială, foşti angajaţi ai serviciului,
avocaţi, reprezentanţi ai unor instituţii (Consiliul
Legislativ, Parchet), conducerea şi angajaţi OSIM, lectori
fiind reprezentanţi OSIM, profesori din învăţământul
superior (drept şi design), judecători, reprezentanţi ai
CNCPIR.

2.3.1. Desene/modele depuse la
înregistrare

În anul 2013 au fost depuse 1803 desene şi
modele cu 2278 de vederi (conţinute în 425 de cereri
de înregistrare).

Tipul cererilor depuse: au fost depuse spre înregis-
trare un număr de 199 cereri simple având 377 de vederi
(cererea simplă poate avea un singur desen/model cu mai
multe vederi), şi 198 de cereri multiple conţinând 1074
desene/modele şi un număr de 1750 de vederi (cererea
multiplă conţine mai multe desene/modele cu mai multe
vederi).

harmonization in the field of examination of relative
grounds for refusal - likelihood of confusion. The partici-
pation in these projects represents, for the specialists of
the Trademarks Division, both a challenge and an
opportunity to present the experience accumulated in the
trademarks registration procedure.

2.3. Designs (DM)

Event. On the 7 February 2013, at the OSIM
headquarters, there was organized the Anniversary
reunion dedicated to 20 years from the entering into
force of the Design Law 129/1992. The event was
attended by about 70 persons - industrial property attor-
neys, former employees of the Design Division, lawyers,
representatives of involved institutions (Legislative
Council, Prosecutor’s Office), OSIM leadership and
employees - and the lecturers were OSIM representa-
tives, university professors (law and design), judges,
representatives of CNCPIR.

2.3.1. Designs filed for registration

In 2013, there were filed 1803 designs with 2278
views (contained in a number of 425 applications for
design registration).

Type of applications: There were filed 199
simple applications with 377 views (a simple
application can only have one design with a plurality of
views), and 198 multiple applications, including 1074
designs and 1750 views (a multiple application contains
more than one design, each of them having more
views).



2.3.2. Examinarea
preliminară

Numărul total al desenelor/
modelelor examinate preliminar în
anul 2013 este de 1741, cu 3615
reproduceri grafice, în cadrul a 387
cereri de înregistrare. (Diferenţa până
la 425 cereri reprezintă cereri inter-
naţionale, în care România este stat
desemnat la protecţie şi pentru care
OSIM nu efectuează examinare
preliminară).

2.3.3. Publicarea în Buletinul Oficial
de Proprietate Industrială -
Secţiunea Desene şi Modele
(BOPI-DM)

Au fost publicate 1741 de desene/ modele având
3615 reproduceri grafice, conţinute în 425 de cereri de
înregistrare, din care 387 naţionale şi 38 de cereri
internaţionale.

2.3.4. Examinarea de fond

Examinarea de fond presupune analiza îndeplinirii
condiţiilor reglementate în art. 22, din Legea
nr. 129/1992, şi se desfăşoară în două etape:

a) Examinarea opoziţiilor - Comisia de
examinare a opoziţiilor privind desenele şi
modelele. În anul 2013, Comisia a avut de soluţionat 17
opoziţii (dintre care 2 opoziţii introduse în 2012),
rămânând de soluţionat 2 opoziţii în 2014.

b) Examinarea condiţiilor privind înregistrarea
- Comisia de examinare desene şi modele. În anul
2013, s-au examinat în fond 1202 desene/modele
conţinute în 319 cereri de înregistrare, din care 287
depuse pe cale naţională şi 32 de cereri depuse pe cale
internaţională.

2.3.5. Eliberarea titlurilor de protecţie
pentru desene/modele acordate

În anul 2013 au fost eliberate 388 de titluri de
protecţie, dintre care 262 certificate de înregistrare şi
124 de certificate de reînnoire a protecţiei, restul
reprezentând certificate de menţinere în vigoare şi
certificate prioritate.

2.3.2. Preliminary
examination

The total number of designs
preliminarily examined in 2013 was
1741, which included 3615 graphic
representations, comprised in 387
applications for design registration.
(The difference up to 425 applica-
tions is represented by international
applications in which Romania is a
designated state, for which OSIM
does not perform the preliminary
examination.)

2.3.3. Publication in the Official
Industrial Property Bulletin -
Design Section
(BOPI - DM)

There were published 1741 designs with 3615 graphic
representations contained in 425 applications for
registration, of which 387 were national applications and
38 international applications.

2.3.4. Substantive examination

The substantive examination consists in analyzing
the application as regards the compliance with the
requirements set out in Art. 22 of the Law 129/1992,
and it takes place in two stages:

a) Examination of oppositions - Design
Opposition Examination Board. In 2013, there was
a number of 17 oppositions to be settled by the Board
(2 of which were filed in 2012) and 2 oppositions
remained to be solved in 2014.

b) Examination of compliance with the
conditions for registration - Design Examination
Board. In 2013, 1202 designs contained in 319 applica-
tions for registration were examined in the substantive
examination, of which 287 were applications filed by the
national route and 32 were applications filed by the
international route.

2.3.5. Issuance of design protection
titles

In 2013, there were issued 388 protection titles, of
which 262 were registration certificates and 124 were
renewal certificates, the difference being represented by
certificates for maintaining the protection in force and
certificates of priority.



Au fost înregistrate şi publicate un număr de 81 de
transmiteri de drepturi şi 119 modificări în situaţia
juridică a cererilor de desene/modele.

În calitate de oficiul receptor, OSIM a transmis la
OHIM 5 cereri de înregistrare desene/modele comuni-
tare ale unor solicitanţi români.

2.3.6. Întocmire materiale la
solicitarea altor servicii OSIM

Au fost întocmite 41 puncte de vedere, la solicitarea
Serviciului Juridic (cu privire la acţiuni aflate pe rolul instan-
ţelor judecătoreşti, adrese poliţie, adrese de la birouri ale
executorilor judecătoreşti, expertize judiciare) şi 5 puncte
de vedere cu privire la contestaţiile formulate împotriva
hotărârilor privind înregistrarea desenelor/modelelor la
solicitarea Comisiei de Contestaţii Desene şi Modele.

2.3.7.Cercetările documentare privind desenele

şi modelele se realizează în conformitate cu Legea
nr. 129/1992, republicată, şi cu Ordinul Directorului
General OSIM, nr. 65/2008, ce reglementează această
activitate.

În anul 2013 au fost depuse 107 solicitări de
cercetări documentare, din care 106 realizate.

Moreover, 81 transfers of rights and 119 changes
in the legal status of applications for design registration
were recorded and published.

OSIM, as a receiving office, transmitted to OHIM
5 applications for registration of Community designs
originating from Romanian applicants.

2.3.6. Materials drawn-up upon
request of other OSIM divisions

There were drafted 41 written opinions at the
request of the Legal Division (concerning court-pending
cases, police letters, notifications from court
enforcement officers and judicial expert reports) and 5
written opinions concerning the appeals filed against the
decisions on design registration, at the request of the
Design Board of Appeal.

2.3.7. Documentary search in the field of
designs is conducted under the provisions of the
Design Law 129/1992, as republished, and of the Order
of the Director General of OSIM No. 65/2008, that
regulate said activity.

In 2013, there were filed 107 requests for design
search and 106 of them are already finalized.



2.3.8. Completarea bazei de date
CSDM

În anul 2013, s-a continuat completarea bazei de
date SCDM, prin introducerea datelor pentru 2080
dosare backlog din anii 1995 - 1998.

A continuat acţiunea de scanare a desenelor/
modelor din colecţia OMPI, pentru anii anteriori
introducerii sistemului de păstrare în format electronic
al acestora de către OMPI. Astfel, au fost scanate 547
reproduceri grafice a desenelor/modelelor înregistrate
pe calea Aranjamentului de la Haga pentru anul 1998
(continuarea activităţii din 2012).

A fost iniţiată activitatea de introducere a datelor
dosarelor cererilor depuse pe cale internaţională, în
care România este stat desemnat pentru protecţie
(ceea ce presupune scanarea reproducerilor grafice şi
introducerea datelor bibliografice ale cererilor
internaţionale). Au fost introduse datele pentru 406
cereri internaţionale.

2.3.9. Alte activităţi

Realizarea cercetărilor documentare privind
mărcile. Începând cu data de 14 iunie 2013, temporar,
până la sfârşitul anului, Serviciul Desene şi Modele a
realizat activitatea de cercetări documentare mărci pentru
336 de solicitări.

Participarea în proiectele OHIM
Încă din anul 2012, specialiştii din Serviciul Desene

şi Modele au desfăşurat activităţi în cadrul mai multor
proiecte comune OHIM-OSIM în domeniul protecţiei
desenelor şi modelelor, cum ar fi: Proiectului 1.2.5.
“Quality Standards”, Proiectului CF 1.2.8. “Designview”,
Proiectul CF 2.14-19 “DS E-filing”.

De asemenea, Serviciul a elaborat răspunsurile la
unele chestionare în cadrul Programului de convergenţă
în domeniul desenelor şi modelelor ce va fi lansat în
2014, în legătură cu: probleme privind clasificarea
desenelor şi modelelor, şi în principal chestiuni legate de
denumirea produselor, iar în ceea ce priveşte acceptarea
reprezentărilor grafice într-o cerere de înregistrare,
chestiuni legate de forma reprezentărilor grafice şi unele
condiţii privind admiterea la înregistrare a acestora.

2.3.8. Completing the Common
Software data base (SCDM)

In 2013, the activity of completing the SCDM data
base was continued by the input of data for 2080
backlog files from the years 1995 to 1998.

There was continued the activity of scanning the
designs in the WIPO collection for the years preceding
the introduction by WIPO of the electronic format
design storage system. In this context, there were
scanned 547 graphic representations of designs filed
under the Hague Agreement for the year 1998 (as a
continuation of the activity carried out in 2012).

Data input activity was initiated for the files of
applications filed by international route having Romania
as a designated State (consisting in scanning the
graphical representations and inputting the
bibliographical data of the international applications).
Data input was performed in respect of 406
international applications.

2.3.9. Other activities

Conducting trademark documentary search.
Starting from 14 June 2013, the Design Division
temporarily performed the activity of documentary
search in the field of trademarks. Up to the end of the
year 336 searches were completed.

Taking part in OHIM projects
Starting from 2012, the specialists in the

Design Division took part in various OSIM-OHIM
common projects in the design protection field,
such as: Project 1.2.5. - Quality Standards,
Project CF1.2.8. - DesignView, Project CF 2.14-19 DS
E-filing.

Also, the Design Division answered, within the
Convergence Programme in the field of Designs to be
launched in 2014, to questionnaires concerning design
classification, in particular product indication-related
issues, as well as concerning the graphical
representation accepted in an application for
registration, in particular the form of graphical
representations and certain conditions for their
admission to registration.







În OSIM, activitatea de examinare a cererilor de
titluri de protecţie a PI se derulează pe două niveluri
decizionale:

- examinare şi
- reexaminare/contestaţie.
Soluţionarea cererilor de reexaminare şi a contesta-

ţiilor se realizează de către comisii formate din 3/5 specia-
lişti OSIM - din cadrul Direcţiei Juridice, Contestaţii,
Cooperare Internaţională şi Afaceri Europene (DJCCIAE),
şi Direcţiei Brevete de Invenţie şi Suport al Inovării
(DBISI).

3.1. Activitatea Comisiei de
Reexaminare Invenţii

Comisia de Reexaminare Invenţii (CRI),
din cadrul Serviciului Contestaţii-Revocări (SCR),
a avut de soluţionat, în anul 2013, 14 cereri de
reexaminare/revocare, dintre care 2 cereri rămase de
soluţionat din anii precedenţi, 12 cereri fiind înregistrate
în anul 2013.

În cursul anului 2013 au fost soluţionate 10 cazuri,
iar 4 cazuri au rămas de soluţionat pentru anul următor.

Situaţia dosarelor de contestaţie aflate pe rolul
Comisiei de Reexaminare a hotărârilor luate în
examinarea preliminară, care funcţionează în cadrul
Serviciului Juridic:

- 5 dosare pe rol în 2013, dintre care 2 dosare au
fost soluţionate, cu hotărâri redactate şi
comunicate.

Within OSIM, the activity of examination of IP
protection applications is carried out at two decisional
levels:

- examination and
- appeal.
The appeals are settled by Boards consisting of

3-5 members which are specialists in the Legal Affairs,
Appeals, International Cooperation and European
Affairs Directorate (DJCCIAE) and Patents and
Innovation Support Directorate (DBISI) of OSIM.

3.1. Activity of the Inventions Board
of Appeal

The Inventions Board of Appeal (CRI) within
the Appeal-Revocation Division (SCR) had to solve in
2013 a number of 14 appeals and requests for
revocation, of which 2 requests were remained unsolved
from the previous years and 12 requests were filed in
2013.

In 2013 there were solved 10 cases and 4 cases
remained to be solved next year.

The situation of the appeal cases pending before
the Board of Appeal for the decisions made in the
preliminary examination (CRIP) which carries out its
activity within the Legal Division, is presented as follows:

- 5 pending files in 2013, of which 2 files were
solved, the corresponding decisions being
drawn up and communicated.



La Comisia de Reexaminare Modele de
Utilitate (CRMU), din cadrul Serviciului Contestaţii-
Revocări, au fost înregistrate, în anul 2013, 2 cereri de
anulare, ce urmează să fie soluţionate în anul următor.

3.2. Activitatea Comisiilor de
Contestaţii

Comisia de contestaţii mărci (CRM), din cadrul
Serviciului Contestaţii-Revocări, a avut de soluţionat, în
anul 2013, 543 de contestaţii, dintre care 213 contestaţii
rămase de soluţionat din anii precedenţi, 330 de contes-
taţii fiind înregistrate în anul 2013. Dintre acestea, în
cursul anului 2013 au fost soluţionate 398 de cazuri, 145
urmând a fi soluţionate în anii următori.

Comisia de contestaţii Desene şi Modele (CRD),
din cadrul Serviciului Contestaţii-Revocări, a avut de solu-
ţionat, în anul 2013, 13 contestaţii, 7 rămase de soluţionat
din anii precedenţi, 6 contestaţii fiind înregistrate în anul
2013. În cursul anului 2013, Comisia a soluţionat
4 contestaţii, 9 urmând a fi soluţionate în anii următori.

The Utility Models Board of Appeal (CRMU)
within the Appeal-Revocation Division was lodged, in
2013, 2 requests for cancellation which remained to be
solved next year.

3.2. Activity of Trademarks and
Designs Boards of Appeal

The Trademarks Board of Appeal (CRM)
within the Appeal-Revocation Division had to solve, in
2013, 543 appeals, of which 213 were appeals remained
unsolved from the previous years and 330 appeals were
filed in 2013. Of the total number of cases, 398 were
solved in 2013 and 145 remained to be solved in the
next year.

The Designs Board of Appeal (CRD) within the
Appeal-Revocation Division had to solve, in 2013, a
number of 13 appeals, 7 of which were appeals remained
unsolved from the previous years and 6 being filed in
2013. During the year, the Board solved a number of
4 appeals, the other 9 remaining to be solved next year.

Numărul de contestaţii înregistrate şi soluţionate de către Comisia de reexaminare/contestaţii
Number of appeals lodged and solved by the Trademarks and Designs Board of Appeal

2009 2010 2011 2012 2013
Contestaţii nesoluţionate din anii precedenţi
Appeals remained unsolved from the previous year

193 127 184 215 222

Contestaţii înregistrate în anul curent
Appeals lodged during the current year

322 352 353 329 350

Soluţionate - total - din care:
Appeals solved - total number - of which:

389 295 322 323 412

- soluţionate din anii precedenţi
- from the previous year

175 97 119 155 179

- soluţionate din anul curent
- from the current year

214 198 203 168 233

- soluţii - total
- solutions - total

389 295 322 323 412

- admise
- admitted

189 128 164 185 235

- respinse
- rejected

184 158 143 126 170

- alte soluţii
- other solutions

16 9 15 12 7

Contestaţii de soluţionat în anii următori
Appeals to be solved next year

127 184 215 222 160

Hotărârile Comisiilor de reexaminare/contestaţii
pot fi atacate la Tribunalul Bucureşti (TB).

3.3. Soluţionarea petiţiilor

În cursul anului 2013, specialiştii din cadrul
Serviciului Contestaţii-Revocări au răspuns la 44 de
petiţii repartizate spre soluţionare.

The decisions of the Boards of Appeal may be
appealed against before the Law Court of Bucharest (TB).

3.3. Settling of Petitions

During the year 2013, the specialists within the
Appeal-Revocation Division answered a number of
44 petitions entrusted to it for settling.







4.1. Situaţia litigiilor OSIM 4.1. Situation of OSIM litigations

Dosare
Files

Total dosare civile pe rolul instanţelor în 2013
Total number of civil files on the roll of the law courts in 2013

344

Număr dosare nou intrate în 2013
New files lodged in 2013

120

Litigii în curs de soluţionare, aflate pe rol la finalul anului 2013
Pending files, on the roll of the court at the end of 2013

277

Hotărâri judecătoreşti irevocabile, executate în 2013
Irrevocable court decisions, executed in 2013

67

În toate cele 344 de dosare civile în care OSIM a
fost citat ca parte, consilierii juridici din cadrul
Serviciului Juridic au asigurat reprezentarea şi apărarea
intereselor OSIM prin redactare, depunere şi susţinere,
în faţa instanţelor judecătoreşti, de întâmpinări, note de
şedinţă, concluzii scrise, obiecţiuni la rapoarte de
expertiză, depunere acte necesare soluţionării cauzelor,
precum şi prin prezenţa la şedinţele instanţelor de
judecată la un număr de circa 1400 de termene de
judecată; s-au înregistrat participări la expertizele tehnice
dispuse de instanţele de judecată, desfăşurate la sediul
OSIM, în aproximativ 20 de dosare.

In all 344 civil cases in which OSIM was
summoned as a party, the legal advisers within the Legal
Division ensured the representation and defense of
OSIM interests by drafting, submitting and upholding
counter-statements, notices, written conclusions,
objections to expert reports, by filing the documents
required for case judgement, as well as by appearing
before the court in about 1400 court hearings and by
participating in expert appraisements ordered by the
courts and carried out at the OSIM headquarters,
concerning about 20 files.



4.2. Alte activităţi juridice

4.2.1. Situaţia dosarelor în care organe de
cercetare penală şi alte autorităţi au solicitat la
OSIM documentare juridică pentru titluri de
protecţie acordate

4.2. Other Legal Activities

4.2.1. Situation of files for which Criminal
Investigation Bodies and other authorities
requested legal search in respect of granted
property titles by OSIM

Total dosare în care s-a efectuat documentare juridică şi au fost
întocmite răspunsuri către organele de poliţie în cauze de
contrafacere

Total number of files in respect of which legal search was
performed and answers were drafted to the Police bodies in
infringement cases

555 - dosare mărci
555 - trademark files

    9 - dosare desene şi modele
    9 - design files

    7 - dosare brevete de invenţie
    7 - patent files

Dosare de cercetare documentară la solicitarea altor organe:
instanţe de judecată, ministere, persoane fizice şi juridice

Search files upon request by other institutions: law courts,
ministries, natural persons and legal entities

  28 - dosare mărci
  28 - trademark files

  20 - dosare brevete de invenţie
  20 - patent files

  15 - alte dosare
  15 - other files

Analiză şi documentare privind măsuri de executare silită asupra
DPI, la solicitarea executorilor judecătoreşti

Analysis and documentation concerning foreclosure measures in
respect of IPR, upon request by court enforcement officers

140 - dosare mărci
140 - trademark files

  20 - dosare desene şi modele
  20 - design files

  20 - dosare brevete de invenţie
  20 - patent files

Răspunsuri la sesizările şi scrisorile autorităţilor naţionale, altele
decât organele de cercetare penală

Answers to letters from national authorities, other than criminal
investigation bodies

  35 - răspunsuri
  35 - answers

Total
849 - dosare
849 - files

4.2.2. Avize de legalitate - circa 480 de avize,
din care:

- avizări contracte, convenţii, protocoale - circa
130; avizări Ordine ale Directorului General
şi alte acte administrative ale Conducerii
OSIM - circa 200; avize documente interne -
circa 150.

4.2.2. Advice on Lawfulness - about 480, of
which:

- advice concerning contracts, conventions,
protocols - about 130; advice on DG orders and
other OSIM leadership administrative docu-
ments: about 200; advice concerning internal
documents - about 150.







La data de 30 iulie 2013 a fost aprobată HG

nr. 560, privind modificarea HG nr. 573/1998, privind

organizarea şi funcţionarea OSIM.

În cursul anului 2013 a continuat procedura

pentru adoptarea Proiectului de lege privind invenţiile

de serviciu. Proiectul a fost aprobat în Guvern şi adoptat

de Senatul României. Procedura continuă în 2014, în

prezent Proiectul aflându-se la Camera Deputaţilor,

pentru adoptare.

De asemenea, a fost promovat Proiectul Ordonanţei

de Urgenţă pentru prorogarea aplicării dispoziţiilor art. 4,

din OG nr. 41/1998, privind taxele în domeniul

proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora

(în scopul menţinerii taxelor la nivelul anului 2013).

On 30 July 2013, there was approved the Government
Decision No. 560 for amending the GD No. 573/1998
on the organization and functioning of OSIM.

During the course of the year 2013, the procedure
for adopting the Employees’ Inventions Draft Law was
continued. The draft was approved by the Government
and adopted by the Senate of Romania. As the draft law is
currently undergoing the stage of adoption before the
Chamber of Deputies, the procedure shall be continued
in 2014.

Also, the Draft Emergency Ordinance for the
prorogation of application of Art. 4 of G.O. No. 41/1998
on the fees in the industrial property protection field and
the conditions for using the same was submitted to the
Government (with the purpose of maintaining the fees
at the level of the year 2013).









6.1. Afaceri europene

În îndeplinirea obligaţiilor ce decurg pentru România
în calitate de membru UE, OSIM a desfăşurat, la nivelul
anului 2013, activităţi în domeniul afacerilor europene
pe probleme de proprietate industrială, cum sunt:

- participarea OSIM la Grupele de lucru de
proprietate intelectuală, înfiinţate la nivelul
Comisiei Europene (CE) şi Consiliului Uniunii
Europene (CUE), în cadrul cărora se stabileşte
poziţia comună a delegaţiei UE şi statelor
membre pentru reuniuni OMPI şi OMC;

- pregătirea şi susţinerea poziţiei României
(potrivit mandatului aprobat de Conducerea
OSIM şi avizat de MAE - Departamentul
Afaceri Europene) pentru cele aproximativ
10 reuniuni ale Grupului de lucru pe probleme
de proprietate intelectuală - mărci - din cadrul
Consiliului Europei, în cadrul cărora au avut
loc dezbateri asupra pachetului legislativ
privind revizuirea dispoziţiilor referitoare la
protecţia mărcilor în Uniunea Europeană (în
esenţă, Propunerea de Regulament a Parla-
mentului European şi a Consiliului de modi-
ficare a Regulamentului (CE) nr. 207/2009,
privind marca comunitară, şi Propunerea de
Directivă a Parlamentului European şi a
Consiliului de armonizare a legislaţiilor cu
privire la mărci);

- participarea OSIM la reuniunile Grupului de
lucru Contencios UE, care funcţionează în
cadrul Ministerului Afacerilor Europene
(MAEur.), referitor la reprezentarea României
în cauze aflate pe rolul Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene (inclusiv cauze având ca
obiect drepturi de proprietate industrială).

6.1. European Affairs

In fulfilling the commitments undertaken by
Romania as a EU member, OSIM carried out in 2013
various activities in the field of European affairs, in
respect of industrial property issues, such as:

- OSIM participation in the Working Groups for
Intellectual Property established at the level of
the European Commission (EC) and the
Council of the European Union (CEU), within
which the common position of the EU
delegation and of the Member States is adopted
for WIPO and WTO reunions;

- preparing and upholding the position of
Romania (in accordance with the mandate
entrusted by OSIM leadership and approved
by the Ministry of Foreign Affairs - Department
of European Affairs) for the about 10 reunions
of the Working Group for Intellectual Property -
Trademarks - within the Council of Europe
which hosted the debates concerning the legisla-
tive package for the revision of the provisions
relating to trademark protection in the European
Union (in particular, the Proposal for a
Regulation of the European Parliament and of
the Council amending the Council regulation
(EC) No. 207/2009 on the Community
Trademark and the Proposal for a Directive of
the European Parliament and of the Council
to approximate the laws of the Member States
relating to trademarks).

- OSIM participation in the EU Disputed Claims
Working Group within the Ministry of
European Affairs concerning the representation
of Romania in cases on the roll of the Court of
Justice of the European Union (cases concer-
ning IP rights included).



6.2. Relaţii cu organizaţii
internaţionale şi comunitare

Organizaţia Mondială a Proprietăţii
Intelectuale (OMPI). Ca membră a OMPI, organism
specializat al ONU, România a continuat şi în anul 2013
participarea activă la sesiunile Adunării generale OMPI
şi ale celorlalte organe directoare ale Uniunilor
administrate de OMPI, precum şi la reuniunile
comitetelor permanente de experţi şi grupele de lucru în
domeniile de specialitate ale proprietăţii industriale. Prin
participarea specialiştilor săi, OSIM a contribuit la cele
mai recente evoluţii ale acestui domeniu deosebit de
complex şi dinamic.

Ca şi în cazul altor instituţii specializate ale ONU,
statele membre plătesc o contribuţie financiară anuală la
bugetul OMPI. Contribuţia României la OMPI este
achitată de OSIM din bugetul propriu, spre deosebire de
plata contribuţiilor pentru alte instituţii specializate ale
ONU, care se efectuează prin alocaţie bugetară.

În cadrul cooperării bilaterale cu OMPI, în anul
2013, a fost organizată la Sibiu, în perioada 19-20 iunie,
conferinţa interregională cu tema “Predarea PI în
universităţi”. Au fost prezenţi 60 de participanţi din
România şi din alte state membre OMPI.

6.2. Relations with International and
Community Organizations

World Intellectual Property Organization
(WIPO). As a member of WIPO, specialized UN body,
Romania continued in 2013 the active participation in
the meetings of WIPO General Assembly and of the
other directing organs of the Unions administered by
WIPO, and in the reunions of the standing committees,
experts committees and the working groups in the
specialized fields of industrial property. By the
participation of its specialists, OSIM brought its
contribution to the evolutions of this particularly
complex and dynamic field.

The same as in case of other specialized UN insti-
tutions, the Member States should pay an annual financial
contribution to the WIPO budget. Romania’s contribution
to the WIPO budget is paid by OSIM from its own bud-
get, unlike the contributions in respect of other specialized
UN institutions which are paid from the public budget.

Within the bilateral cooperation between WIPO and
OSIM, in the period 19 - 20 June 2013, the inter-regional
conference entitled “Teaching Intellectual Property in
Universities” was organized in Sibiu, with the participation
of 60 guests coming from Romania and other WIPO
Member States.



Organizaţia Brevetului European. În anul 2003,
România a aderat la Convenţia Brevetului European
(CBE) şi, în calitate de membru la această convenţie, are
obligaţia de a participa la şedinţele organismelor OEB,
respectiv:

- Consiliul de administraţie;
- Comitetul buget - finanţe;
- Comitetul dreptul brevetului;
- Comitetul pentru suport tehnic şi operaţional;

în cadrul acestui comitet, în funcţia de
Vicepreşedinte este ales un reprezentant
OSIM, respectiv, Bucura Ionescu - Directorul
Direcţiei Brevete de invenţie;

- Comisia de supraveghere a Academiei Europene
de Brevete (AEB); din anul 2012, Directorul
general adjunct al OSIM, domnul Alexandru
Cristian Ştrenc, a fost ales Preşedinte şi a condus
şedinţele acestui organism şi în anul 2013.

Potrivit sarcinilor şi mandatului de reprezentare,
stipulate în Memorandumul aprobat la nivelul conducerii
Ministerului Economiei şi a Ministerului Afacerilor
Externe (MAE), delegaţia României participă în
Comitetul Restrâns al Consiliului de Administraţie al
OEB privind brevetul unitar, şi este formată din
reprezentanţii OSIM:

- Directorul general adjunct, în calitate de repre-
zentant, domnul Alexandru Cristian Ştrenc, şi

- Directorul Direcţiei Brevete de Invenţie şi
Suport al Inovării, în calitate de reprezentant
supleant, doamna Bucura Ionescu.

Comitetul restrâns funcţionează în baza articolului
9 (2) al Regulamentului 1257/2012 al Parlamentului
European şi al Consiliului, din 17 decembrie 2012, de
punere în aplicare a unei cooperări consolidate în
domeniul creării unei protecţii unitare prin brevet, şi în
baza articolului 142, din Convenţia Brevetului European,
având misiunea complexă de:

- a asigura guvernanţa şi a urmări activităţile
Oficiului European de Brevete cu privire la
sarcinile care îi sunt încredinţate în baza
articolului 9 (1), din Regulamentul 1257, în
legătură cu administrarea brevetelor europene
cu efect unitar;

- a fixa nivelul taxelor de menţinere în vigoare a
brevetelor europene cu efect unitar, şi cheia de
repartiţie a acestora, în conformitate cu
articolul 13.

În cadrul Planului Naţional de Acţiune (NAP)
privind cooperarea dintre OSIM şi Oficiul European de
Brevete, care s-a finalizat în anul 2013, specialiştii din
OSIM au participat la 25 de acţiuni, dintre care 18
seminare organizate de Academia Europeană de Brevete,
şi la diverse întâlniri tematice (cooperare, centre
regionale, clasificare, servicii on-line, documentare,
traducere automată).

European Patent Organization. As a consequence
of Romania’s accession to the European Patent Convention
(EPC), in 2003, it has the obligation to participate, as a
member of the Convention, in the meetings of the EPO
bodies:

- the Administrative Council;
- the Budget and Finance Committee;
- the Patent Law Committee;
- the Technical and Operational Support

Committee within which a representative of
OSIM, namely the director of the Patent
Directorate, Mrs. Bucura Ionescu, holds the
position of Vicepresident;

- the European Patent Academy Supervisory
Board; the Deputy Director General of OSIM,
Mr. Alexandru Cristian Ştrenc, PhD, elected
President of said body in 2012, still chaired the
meetings thereof in 2013.

In accordance with its tasks and mandate, as
stipulated in the Memorandum approved by the
leadership of the Ministry of Economy and the Ministry
of Foreign Affairs, the Romanian delegation partici-
pating in the Select Committee of the Administrative
Council of EPO dealing with the unitary patent
comprises the following OSIM representatives:

- the Deputy Director General, Alexandru
Cristian Ştrenc, as a representative, and

- the Director of the Directorate for Patents and
Innovation Support, Bucura Ionescu, as an
alternate representative.

The Select Committee was established by virtue of
Art.9(2) of the Regulation No. 1257/2012 of the
European Parliament and of the Council of 17 December
2012 for implementing an enhanced cooperation in the
area of the creation of a unitary patent protection and
of Art. 142 of the European Patent Convention and has
the complex mission of:

- ensuring governance and supervising the
activities of the European Patent Office related
to the tasks entrusted to it within the meaning
of Art.9(1) of Regulation No. 1257/2012, as
relates the administration of the unitary
European patents;

- setting the maintenance fees in respect of
unitary European patents and the
distribution thereof, in accordance with
Art. 13.

Within the framework of the National Action
Plan (NAP) for the cooperation between OSIM and
EPO, which was finalized in 2013, the OSIM specialists
took part in 25 actions, 18 of which were seminars
organized by the European Patent Academy, and in
various thematic meetings (cooperation, regional centres,
classification, on-line services, documentary search,
machine translation).



În data de 12 martie 2013, la OSIM, a avut loc o
dezbatere naţională care a marcat încheierea campaniei
de informare despre proprietatea intelectuală, din
cadrul unui proiect derulat cu Oficiul European de
Brevete în mediul academic românesc, la care au
participat reprezentanţii OEB: domnul Richard
Flammer, Principal Director, Patent Information
European Patent Academy, şi domnul Noel Campling,
Director Patent Awareness, European Patent Academy,
reprezentanţi OSIM, precum şi reprezentanţi ai
Universităţilor şi ai instituţiilor cu atribuţii în domeniul
proprietăţii intelectuale.

Seminare organizate de Academia Europeană de
Brevete au avut loc şi la Bucureşti, şi anume:

- în perioada 23-25 aprilie 2013, seminarul cu
tema “Claritate şi unitate. Analiza cererilor de
brevet în timpul documentării - nivel
începători”;

- în data de 15 mai, seminarul cu tema “Ghidul
de examinare OEB”, la care au participat
reprezentanţi ai Camerei Consilierilor în
Proprietate Industrială din România, dar şi
câţiva participanţi din ţările vecine.

Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC).
Ca membru OMC şi parte la Acordul TRIPS (privind
unele aspecte de proprietate intelectuală legate de
comerţ), România a continuat participarea la sesiunile
Consiliului TRIPS B OMC, organism în cadrul căruia
principalele subiecte au fost examinarea unor dispoziţii
din Acord în scop de amendare a acestuia, cât şi
negocieri privind stabilirea unui sistem multilateral de
notificare a indicaţiilor geografice pentru vinuri şi
spirtoase.

Oficiul de Armonizare în Piaţa Internă
(OHIM). OHIM este Oficiul Uniunii Europene pentru
înregistrarea mărcilor, desenelor şi modelelor, înfiinţat
în 1996.

On 12 March 2013, a national debate meeting took
place at the OSIM premises, to mark the end of the
campaign of information on intellectual property, carried
on within the framework of a project organized with the
European Patent Office for the Romanian academic
environment, with the participation of the EPO
representatives: Richard Flammer, Principal Director,
Patent Information European Patent Academy and Noel
Campling, Patent Awareness Director, European Patent
Academy, OSIM representatives, as well as representatives
of universities and of institutions involved in the
intellectual property protection field.

Seminars organized by the European Patent
Academy were also held in Bucharest, as follows:

- between 23 and 25 April 2013, a seminar on
the topic: “Clarity and unity. Analysis of patent
applications during search - entry level”;

- on 15 May, the seminar entitled “Guidelines
for Examination in the European Patent
Office” attended by representatives of the
Romanian National Chamber of Industrial
Property Attorneys and some participants
from the neighbouring countries.

World Trade Organization (WTO). As a WTO
member and as a party to the TRIPS Agreement
(concerning trade-related intellectual property aspects),
Romania continued its participation in the reunions of
TRIPS - WTO Council, within which the main topics
concerned the examination of certain provisions of the
Agreement to be amended and negotiations concerning
the establishment of a multilateral system of notification
and registration of the geographical indications for wine
and spirits.

Office for Harmonization in the Internal
Market (OHIM) is a European Union body founded
in 1996 for Community trademarks and designs
registration purposes.



Ca urmare a aderării ţării noastre la Uniunea
Europeană, la 1 ianuarie 2007, în România au intrat în
vigoare automat sistemele mărcii comunitare şi desenelor
şi modelelor comunitare, administrate de OHIM.

Organele sale decizionale sunt Consiliul de
administraţie şi Comitetul pentru buget. În conformitate
cu prevederile Regulamentelor de ordine interioară
respective, membrii acestora constau în câte un
reprezentant din cele 28 de state membre ale Uniunii
Europene, şi un reprezentant al Comisiei Europene,
precum şi supleanţii acestora.

România participă la sesiunile organelor de
conducere ale OHIM, în cadrul procesului de luare a
deciziilor în domeniul protecţiei mărcilor şi desenelor şi
modelelor comunitare, şi la sesiunile grupelor de lucru
în domeniile mărcilor, desenelor sau modelelor şi
cooperării tehnice, al căror scop principal este
menţinerea unui dialog continuu între OHIM şi oficiile
naţionale.

Pe durata lucrărilor şedinţei comune a Consiliului
de administraţie şi a Comitetului pentru buget ale
OHIM, din noiembrie, noul Director general al OSIM,
ca reprezentant al României, a avut o primă întrevedere
cu Preşedintele OHIM, domnul António Campinos,
ocazie cu care ambele părţi au subliniat aprecierea faţă
de modul în care se desfăşoară relaţiile de cooperare
între cele două oficii, precum şi disponibilitatea de a le
continua şi întări.

România a participat la prima şedinţă cu persoanele
de contact privind Academia OHIM, care a reunit repre-
zentanţi desemnaţi de Oficiile de Proprietate Intelectuală
din ţările membre ale Uniunii Europene, reprezentanţi
ai asociaţiilor de utilizatori, precum şi un reprezentant
OEB. Scopul întâlnirii a fost crearea unei reţele în vederea
schimburilor de experienţă, discutarea nevoilor de instruire
a oficiilor naţionale, precum şi obţinerea unui feedback
referitor la activităţile desfăşurate de Academie.

As a consequence of Romania’s accession to the
EU, on 1 January 2007, the systems of Community
trademarks and designs administered by OHIM
automatically entered into force in Romania.

The decision-making bodies of OHIM are the
Administrative Board and the Budget Committee.
According to the provisions of their respective Internal
Regulations, they are made of one representative of each
of the 28 Member States of the European Union, one
representative of the European Commission and the
substitutes thereof.

Romania participates in the sessions of the leading
bodies of OHIM, in the decision making process in the
field of protection of the Community trademark and
design, as well as in the sessions of the working groups
in the field of trademarks, designs and technical
cooperation having as a main purpose to maintain a
continuous dialogue between OHIM and national
offices. 

During the joint session of the Administrative
Board and Budget Committee of OHIM which took
place in November, the new Director General of OSIM,
as Romania’s representative, had a first meeting with the
President of OHIM, António Campinos, on which
occasion both parts emphasized their appreciation for
the good cooperation relations between the two offices,
while pointing out their intention to continuing and
strengthening the same.

Romania took part in the first meeting of contact
persons for OHIM Academy which gathered
representatives appointed by the Intellectual Property
Offices of the European Union Member States,
representatives of users’ associations, as well as one
representative of the EPO. The meeting aimed at
creating a network intended for experience exchange,
discussions on the national offices training needs, as well
as for getting feedback on the Academy activities.



În România, la sediul OSIM, au avut loc un
workshop privind implementarea proiectelor din cadrul
Fondului de Cooperare, şi o vizită a doi specialişti
OHIM, care a avut ca scop implementarea proiectului
“Sondaj de opinie pentru utilizatori”.

Instrumentele esenţiale pentru armonizarea
practicilor şi legislaţiei în domeniu, la nivel european, şi
pentru modernizarea oficiilor naţionale sunt:

- Programul Fondul de cooperare, derulat de OHIM
din anul 2009, şi

- Programul de Convergenţă, lansat în 2011.

România participă la 19 proiecte ale acestui program,
şi are reprezentanţi în grupele de lucru respective. În anul
2013, România a implementat proiectele “Seniorităţi”,
“Sondaj de opinie pentru utilizatori”, “CESTO”, “Depunere on-
line a aplicaţiilor privind mărcile comunitare”, “Bază de date privind
asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală”.

OSIM ia parte la activitatea de promovare a mărcii
comunitare şi desenelor şi modelelor comunitare, prin
activităţi derulate în cadrul Acordului de cooperare
tehnică, încheiat anual cu OHIM, de la data aderării.

Prin intrarea în vigoare a Regulamentului (UE)
nr. 386/2012, Observatorul European privind încălcarea
drepturilor de proprietate intelectuală a fost încredinţat
OHIM. Membrii Observatorului sunt autorităţile din
statele membre, însărcinate cu asigurarea protecţiei
drepturilor de proprietate intelectuală, respectiv, oficiile
naţionale de PI, cât şi cele care au responsabilităţi în
asigurarea respectării acestora. Reprezentanţii OSIM,
alături de reprezentanţii Parchetului, participă la acţiunile
Observatorului.

Unul dintre marile obiective ale OHIM este
realizarea unei reţele europene în domeniile mărcii şi
desenelor şi modelelor, prin cooperarea cu instituţiile
naţionale şi regionale. Ca parte a Reţelei Europene şi a
dimensiunii sale externe, OHIM a intensificat
cooperarea cu oficiile naţionale de PI din UE şi în
privinţa numărului de experţi naţionali detaşaţi la
OHIM.

In Romania, a workshop took place at the OSIM
headquarters concerning the implementation of the
projects within the Cooperation Fund, as well as a visit
paid by two OHIM specialists relating to the
implementation of the “User satisfaction survey” project.

The essential instruments for the harmonization of
the European practice and legislation in the field and for
the modernization of the national offices are the following:

- the Cooperation Fund programme carried on by
OHIM since 2009 and

- the Convergence programme launched in 2011.

Romania participates in 19 projects thereof by its
representatives within the working groups. In 2013
Romania implemented the projects: Seniorities, User
satisfaction survey, CESTO, On-line filing of applications for
Community trademarks, Intellectual property rights enforcement
database.

OSIM participates in the activity of Community
trademark and design promotion by activities carried on
within the framework of the Technical Cooperation
Agreements which are yearly concluded with OHIM, since
our accession.

By the entering into force of the Regulation (EU)
No. 386/2012 of the European Parliament and of the
Council, the European Observatory on Infringement of
Intellectual Property Rights, was entrusted to OHIM. The
Observatory Members are the authorities of the Member
States competent to ensure the protection of the intellectual
property rights, namely the national IP offices and the
authorities responsible for the enforcement of said rights.
OSIM representatives participate in the Observatory actions
along with representatives of the Prosecutor’s Office.

One of the great objectives of OHIM is to establish
a European network in the field of trademarks and
designs, by cooperation with the national and regional
institutions. As a part of the European Network and as
an effect of its external dimension, OHIM also intensified
the cooperation with the national IP offices of the
European Union as regards the number of national
seconded experts termporarily attached to OHIM.



6.3. Cooperarea Bilaterală

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
(AGEPI). În cadrul cooperării bilaterale cu AGEPI,
conform Programului de cooperare între instituţiile
noastre, semnat pentru anii 2011-2013, au avut loc, la
Chişinău, schimburi de experienţă:

- privind activitatea Comisiei de Contestaţii,
- privind protecţia mărcilor/invenţiilor.

Un alt schimb de experienţă în domeniul exami-
nării desenelor, modelelor şi mărcilor, a fost efectuat de
specialiştii AGEPI la OSIM în perioada 20-24 mai
2013.

Specialişti români au fost invitaţi să participe la:
- Simpozionul anual ştiinţifico-practic

“LECTURI AGEPI”,
- Expoziţia internaţională specializată

“INFOINVENT”.

Institutul Turc de Brevete (TPI). În cursul
anului 2013, OSIM a primit vizita a doi specialişti pentru
un “Schimb de experienţă în domeniul protecţiei şi
promovării desenelor şi modelelor în cele două state”.

6.3. Bilateral Cooperation

State Agency for Intellectual Property (AGEPI).
Based on the bilateral cooperation with AGEPI, in
accordance with the Cooperation Programme of our
institutions signed for the years 2011-2013, various
experience exchange actions took place in Chişinău:

- regarding the activity of the Board of Appeal;
- regarding the protection of trademarks/

inventions.

Another experience exchange visit relating to the
examination of designs and trademarks was paid by the
AGEPI specialists at the premises of OSIM, in the
period of 20 - 24 May 2013.

The Romanian specialists were invited to
participate in:

- the annual scientific and practical symposium
“AGEPI LECTURES”;

- the international specialized exhibition
“INFOINVENT”.

Turkish Patent Institute (TPI). In 2013, OSIM
received the visit of two specialists within an Exchange
of experience in the field of design promotion in both
States.









7.1. Promovarea protecţiei
proprietăţii industriale şi
susţinerea inovării în România

Specialiştii OSIM au fost angrenaţi, în decursul
anului 2013, în peste 80 de acţiuni de promovare a
protecţiei şi valorificării proprietăţii industriale, constând
în cursuri, seminare, conferinţe, mese rotunde, sesiuni
de consultare, târguri şi expoziţii. La acestea s-a adăugat
elaborarea de lucrări tematice şi studii statistice şi de
sinteză, esenţiale pentru procesul decizional.

OSIM a organizat, la sediul său, Cursul de instruire
în domeniul proprietăţii industriale pe cele trei module
de bază, la care au fost înscrişi 123 de participanţi.

La solicitarea Universităţii Dunărea de Jos din
Galaţi, a fost organizat un curs pe domeniul brevetelor
de invenţie, pentru cadrele didactice, la care OSIM a
participat cu lectori.

Oficiul European de Brevete, prin intermediul
Academiei Europene de Brevete, şi Oficiul de Stat
pentru Invenţii şi Mărci, în parteneriat cu Oficiul
pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (OHIM),
au finalizat o campanie de promovare a protecţiei şi a
valorificării drepturilor de proprietate intelectuală şi de
conştientizare asupra importanţei acestora. Campania
s-a adresat mediului academic românesc, şi a avut ca
scop dezvoltarea culturii proprietăţii intelectuale în
universităţi. Specialiştii OSIM au prezentat, tuturor
universităţilor participante în proiect, manualul “Patent
Teaching Kit”, elaborat de Academia OEB, precum
şi sistemul comunitar de protecţie a mărcilor şi
designului.

Experţii OSIM au fost angrenaţi în cadrul unor
reuniuni de consultare privind modificarea unor acte
normative sau elaborarea de politici publice, cum ar fi:
reuniunea Comitetului Consultativ, privind stimularea
înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii,
şi proiectul “Dezvoltarea capacităţii Autorităţii Naţionale
pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS), de elaborare a politicilor
publice în domeniul inovării şi al transferului tehnologic, pentru
asigurarea unei dezvoltări socio-economice durabile”.

7.1. Industrial Property Protection
Promotion and Innovation
Support in Romania

OSIM specialists took part, in 2013, in more than
80 industrial property protection promotion and
valorization actions consisting of courses, seminars,
conferences, round tables, consulting sessions, fairs and
exhibitions. Besides these actions, thematic works,
statistic and synthesis studies of high importance for the
decisional process were elaborated.

OSIM organized at its headquarters the Training
course in the industrial property field, with its three main
modules, for which 123 participants were enlisted.

Upon request by the University Dunărea de Jos of
Galaţi, a training course in the field of patents, organized
for professors, benefitted by the participation of OSIM
lecturers.

The European Patent Office, through the European
Patent Academy, and the Romanian State Office for
Inventions and Trademarks in partnership with the Office
for Harmonization in the Internal Market (OHIM)
finalized a campaign for intellectual property rights
protection promotion and valorization and for raising
awareness in respect of the importance thereof. The
campaign was addressed to the Romanian academic
environment and aimed at developing the intellectual
property culture in universities. The OSIM specialists
presented to the universities taking part in the project the
“Patent Teaching Kit” manual elaborated by the EPO
Academy and the Community system for the protection
of trademarks and designs.

The OSIM experts were involved in consulting
reunions concerning the amendment of certain normative
acts or the elaboration of public policies, such as: the
reunion of the Consultative Committee regarding the
incentives for establishing and developing small and
medium-sized enterprises and the project “Developing the
capacity of the National Authority for Scientific Research (ANCS)
to elaborate public policies in the field of innovation and technology
transfer to provide sustainable social and economic development”.



Participarea la expoziţii de invenţii, saloane naţio-
nale ale cercetării, inovării şi transferului tehnologic,
târguri tehnice sau pentru IMM-uri reprezintă o prezenţă
şi o preocupare constantă a specialiştilor OSIM care, pe
de o parte, intră în contact direct cu creatorii şi invenţiile
acestora, iar pe de altă parte, îşi pun la dispoziţie
experienţa pentru informarea publicului cu privire la
importanţa protecţiei şi apărării drepturilor de PI în
contextul economiei de piaţă, şi cu privire la serviciile
oferite de OSIM în acest scop.

În anul 2013, în colaborare cu CCI, OSIM a
contribuit la 21 de acţiuni, ediţii locale ale manifestării
Trofeul Creativităţii, în tot atâtea judeţe ale ţării.
Manifestarea a fost iniţiată în anul 2002, de către OSIM,
printr-un parteneriat cu Camera de Comerţ şi Industrie
a României (CCIR) şi cu Camerele membre, având drept
scop promovarea şi evidenţierea firmelor creative în
mediul economic local.

În baza Protocolului de parteneriat încheiat între
OSIM şi Fundaţia Junior Achievement, a continuat
activitatea de diseminare a informaţiei din domeniul
proprietăţii industriale în învăţământul liceal.

Compartimentul de Relaţii cu Publicul a răspuns
prompt şi cu profesionalism tuturor solicitărilor de
informaţii, atât la sediul OSIM, cât şi telefonic, şi, în
acest sens, s-au înregistrat 14574 de solicitări. Pe lângă
aceste solicitări, s-au transmis şi 567 de răspunsuri la
adrese sau e-mail-uri trimise de terţe persoane.

Totodată, la sala de lectură a instituţiei, 1740 de
persoane au primit asistenţă de specialitate, ce a constat
în informaţii privitoare la invenţii, mărci sau desene şi
modele.

În ceea ce priveşte activitatea OSIM legată de
consilierii de proprietate industrială, în cursul anului
2013 s-au înscris la examenul pentru dobândirea
calităţii de consilier în proprietate industrială 95 de
candidaţi, dintre care 14 şi-au completat competenţele,
şi un număr de 8 au devenit membri ai Camerei
Naţionale a Consilierilor în Proprietate Industrială din
România.

The participation in exhibitions of inventions,
national salons of scientific research, innovation and tech-
nology transfer, technical fairs or SME-specific fairs repre-
sents a constant concern of OSIM specialists who, by
attending such events, on the one hand come into direct
contact with the inventors and their creations, and, on
the other hand, put their expertise in the service of the
public which is thereby informed on the importance of
the protection and defense of IP rights in the context of
the market economy and on the services provided by
OSIM for this purpose.

In 2013, in collaboration with CCI, OSIM partici-
pated in 21 actions, local editions of the Creativity Trophy,
in the same number of Romanian counties. The Creativity
Trophy was initiated in 2002 by OSIM, within the frame-
work of a partnership with the Chamber of Commerce
and Industry of Romania (CCIR) and the member
Chambers and has been aiming at promoting and high-
lighting the creative companies within their local business
environment.

Based on the Partnership Protocol concluded
between OSIM and the Junior Achievement Foundation,
the activity of dissemination of information in the
industrial property protection field within high-schools
was continued.

The staff of the Public Relations Bureau promptly
and professionally answered to any request for
information, both by phone and at the OSIM
headquarter. Besides the 14574 requests answered
thereby, 567 written responses were sent in respect of
letters and e-mails received from third parties.

At the same time, at the OSIM Reading Hall, 1740
persons were lent specialized assistance consisting of
information on inventions, trademarks and designs.

As regards the OSIM activity relating to the
industrial property attorneys, in 2013, 95 candidates
were enlisted for the qualifying examination for
acquiring the status of industrial property attorney, 14
of which completed their competencies, while 8 became
members of the Romanian National Chamber of
Industrial Property Attorneys.



Consilieri în proprietate industrială, membrii CNCPIR, organizaţi pe judeţe la data de 31.12.2013
Industrial Property attorneys, chamber members, sorted by counties at the date of 31.12.2013

Consilieri în proprietate industrială, membrii CNCPIR, organizaţi pe domenii
Industrial Property attorneys, chamber members, sorted by domains

Judeţ
County

Total Consilieri PI
Total IP Attorneys

Invenţii
Inventions

Mărci şi Indicaţii
Geografice

Trademarks and
Geographical
Indications

Desene şi Modele
Designs

Topografii şi produse
sermiconductoare
Topographies of

semiconductor products

AB 1 - 1 - -

AG 1 1 1 1 -

AR 3 3 2 2 -

B 199 106 192 143 29

BC 2 1 2 2

BH 4 4 4 4 2

BN 1 - - 1 -

BT 1 1 1 1 1

BV 9 6 8 7 3

BZ 3 3 3 3 2

CJ 7 4 7 5 1

CT 4 2 4 3 1

CV 1 1 1 1 -

DJ 1 - 1 1 -

GL 2 2 2 2 1

HR 2 1 2 1 -

IF 2 2 2 2 -

IS 7 3 7 5 -

MH 1 1 1 1 -

MM 3 1 3 1 -

MS 4 3 4 2 -

NT 4 4 4 4 -

PH 5 4 5 3 2

SB 6 3 6 5 -

TM 7 5 7 7 1

VL 1 1 1 1 -

TOTAL 281 162 271 208 43



7.2. Activitatea Centrelor Regionale
de Promovare a Protecţiei
Proprietăţii Industriale

Reţeaua de Centre Regionale de Informare în dome-
niul PI (CR3PI) este formată din 16 centre deschise -
începând cu 1999 - în cinci universităţi, opt camere de
comerţ, două asociaţii patronale ale IMM-urilor şi o
asociaţie a inventatorilor.

Toate centrele au fost gândite ca intermediari între
OSIM şi comunităţile locale (mediul academic, de
afaceri, licee, inventatori individuali, instituţii locale).

Reprezentanţi ai Centrelor Regionale (CR) au
participat la Conferinţa anuală PATLIB, organizată la
München, de către OEB. În comitetul de organizare,
format din 8 membri, reprezentantul centrului din Baia
Mare a fost prezent pentru a treia oară.

Centrele din Iaşi şi din Sibiu sunt implicate în două
programe europene: “Pilot project to reorient patent
information centres” şi “EVLIA Project - Making full
value of good ideas by leveraging intellectual assets for
financing SMEs in SEE”.

7.2. Activity of Regional Centres for
Industrial Property Protection
Promotion

The network of Regional Industrial Property
Information Centres (CR3PI) consists of 16 centres
inaugurated - since 1999 - in five universities, eight
chambers of commerce, two SMEs owners’ associations
and one inventors’ association.

They were all designed to be intermediary agents
between OSIM and the local communities (the academic
environment, the business environment, high-schools,
inventors, local institutions).

Representatives of the Regional Centers participated
in the annual PATLIB Conference organized by EPO
in Munich. The representative of the regional center in
Baia Mare was, for the third time, a member of the
organizing committee consisting of 8 members.

The centers in Iaşi and Sibiu are involved in two
European programmes: Pilot project to reorient patent infor-
mation centers and EVLIA Project - Making full value of good
ideas by leveraging intellectual assets for financing SMEs in SEE.

În anul 2013, prin intermediul CR, au fost efectuate
servicii de sensibilizare, promovare, informare, după
cum urmează:

- persoane sensibilizate - 11251;

- promovare - 2912 de broşuri distribuite;

- servicii informare - 1197;

- prezenţe în media - 97 în cotidiene;

- prezenţe permanente în media - 9.

In 2013, awareness, sensitizing, promotion and
information services were provided by means of the
Regional Centres, as follows:

- sensitized persons - 11251;
- promotion - 2912 brochures distributed to public;
- information services - 1197;
- presence in mass-media - 97 occurrences in

newspapers;
- permanent presence in mass-media - 9.



7.3. Relaţii cu mass-media

OSIM a continuat politica de transparenţă şi bune
relaţii cu mijloacele de informare în masă şi, prin urmare,
în anul 2013, au fost postate pe site-ul OSIM şi trimise
agenţiilor de presă comunicate legate de principalele
evenimente care au avut loc în cursul anului.

Pe parcursul anului, au avut loc numeroase discuţii
cu ziarişti interesaţi de domeniul nostru de activitate, în
general, şi de activitatea OSIM, în special, unele dintre
acestea concretizându-se cu articole în presă privind
protecţia proprietăţii industriale.

De asemenea, au fost publicate clarificări cu privire
la problemele semnalate în presă, legate de activitatea
OSIM sau referitoare la evoluţia unor înregistrări de
drepturi de proprietate industrială.

La finele anului 2013 a avut loc, la Alicante, în
organizarea OHIM, prima întâlnire a comunicatorilor
din oficiile naţionale de proprietate intelectuală, în cadrul
căreia s-au pus bazele unei reţele europene de
comunicare a problematicii PI pe un portal comun,
coordonat şi găzduit de OHIM.

7.3. Mass-Media Relations

OSIM continued its policy of transparence and
good relations with mass media. To this effect, in 2013,
press releases in respect of the main events occurred
during the year were posted on the OSIM web-site and
sent to press agencies.

Throughout the year, various meetings with
journalists interested in our field of activity, in general,
and especially in OSIM activity were organized, and in
some cases they were materialized in press articles
concerning the industrial property protection.

Explanations meant to clear up issues from press
articles related to OSIM activity or related to the
evolution of registration of industrial property titles were
published.

At the end of the year 2013, the first meeting of the
communicators in the national intellectual property offices
was organized by OHIM, in Alicante, and it established
a European network dedicated to communication in the
IP issues field, using a common portal platform
coordinated and hosted by OHIM.









OSIM este implicat într-un intens schimb de infor-
maţii cu partenerii săi naţionali, precum şi cu partenerii
străini.

În plan naţional, OSIM asigură schimbul zilnic de
date:

- cu Ministerul Public (MP) - prin acest schimb
de date se asigură alimentarea Bazei Comune
de date, destinate combaterii pirateriei şi
contrafacerii, prima bază de date de acest fel
creată în spaţiul european, care este folosită de
Poliţia de Frontieră, lucrătorii vamali,
Inspectoratul General al Poliţiei (IGP) şi
procurorii din MP specializaţi în combaterea
pirateriei şi contrafacerii;

- cu OHIM - schimbul de date cu OHIM este
astăzi derulat în procesul de administrare a
TMView, proces în care OSIM transmite
zilnic, 7 zile din 7, datele specifice către
sistemul TMView;

- în cadrul programului Cooperation Fund, derulat
cu OHIM, OSIM a implementat, până la finele
anului 2013, o parte importantă dintre progra-
mele contractate; dintre acestea, se cer menţio-
nate în mod special depunerea electronică a
cererilor de mărci, studiul satisfacţiei utilizatorilor
serviciilor OSIM, CESTO etc. Se află într-un
stadiu avansat de finalizare implementarea
proiectelor DMView - echivalentul TMView
pentru desene şi modele, precum şi depunerea
electronică a cererilor de desene şi modele. În
anul 2014, vor fi implementate şi alte compo-
nente din proiectul Software Package (SP);

- cu OEB - pentru actualizarea bazelor de
breveteşi, în special, a bazei de brevete
worldwide.espacenet.com, precum şi pentru
integrarea în baza de date Soft Comun (SC)
a cererilor de aderare, respectiv, de extindere
a publicaţiilor săptămânale OEB cu România
stat desemnat, respectiv, cu solicitare de
extindere. Se cere reamintit faptul că
ESPACENET este o structură care permite
accesul liber la peste 80.000.000 de documente
de brevet din întreaga lume, şi care pune la
dispoziţia cercetătorilor şi a oricăror altor

OSIM is involved in an intense exchange of infor-
mation with its national and foreign partners.

On the national plan, OSIM ensures the daily data
exchange with:

- the Public Ministry (MP) - data exchange
which ensures the supply of the Common data
base for the control of piracy and
counterfeiting, the first such data base created
in the European area, meant to be used by the
Border Police, Customs officers, General
Police Inspectorate (IGP) and the MP piracy
and counterfeiting control specialized
prosecutors;

- OHIM - the data exchange with OHIM is
currently being carried on in the administration
of TMView within the framework of which
OSIM transmits on a daily basis, 7 days a week,
specific data to the TMView system.

- within the programme Cooperation Fund carried
on in cooperation with OHIM, OSIM imple-
mented, until the end of 2013, an important part
of the contracted programmes of which it is
worth mentioning the electronic filing of trade-
mark applications, the OSIM services users’
satisfaction survey, CESTO, etc; the implemen-
tation of other projects, such as DMView - the
equivalent of TMView in the field of design -
and the electronic filing of design applications is
currently being in advanced stages of finalization.
Other components of the Software Package (SP)
project shall also be implemented in 2014.

- EPO - aiming at updating the patent data bases,
in particular the worldwide.espacenet.com data
base, as well as at integrating into the Common
Software data base (CS) the patent applications
which are weekly published by EPO, for the
applications filed with EPO after Romania’s
accession to the EPC, as well as for the applica-
tions filed with EPO before the accession and
having Romania as a designated State. It is
worth mentioning that ESPACENET is a struc-
ture which allows free access to more than
80 000 000 worldwide patent documents and
makes available to researchers and any interested



persoane interesate un volum foarte mare
de informaţie tehnică accesibilă prin meca-
nisme de traducere automată special create
pentru mai multe limbi europene; în anul 2013
a fost integrată în mecanismul traducerii
automate şi limba română, fapt care permite
cercetătorilor români accesul la literatura
de brevet publicată în alte 31 de limbi
www.epo.org/searching/free/patent-translate;

- mecanismul actual, administrat de OSIM,
dezvoltat în comun cu OEB, de depunere
electronică, facilitează transmiterea către
OSIM a BI europene valide în România, dar şi
depunerea electronică a cererilor de brevet
pentru solicitanţii naţionali sau străini;
totodată, prin schimbul de informaţii cu OEB
în manieră electronică, OSIM permite
completarea lunară cu cererile depuse şi
brevetele acordate în România, informaţii
necesare sistemului de documentare
electronică EPOQUE, principala structură
europeană de documentare pentru
examinatorii din oficiile membre ale CBE, dar
şi din SUA, China, Rusia etc. Informaţiile
respective sunt incluse şi în baza espacenet,
contribuind la diseminarea şi cunoaşterea în
plan internaţional a activităţii în domeniul
creaţiei tehnice brevetate, desfăşurate în
România. Administrarea accesului examina-
torilor la această structură extrem de complexă
este realizată de specialiştii IT din OSIM în
colaborare cu cei din OEB;

- schimbul de date cu firma Thomson-Reuters
se realizează săptămânal pe baze comerciale,
firma primind informaţii similare celor
comunicate spre TMView.

În 2013 a fost perfecţionat, într-o primă etapă,
accesul la Registrele electronice naţionale de mărci şi
design, aflate în consultaţie publică, constituite pe o
structură de baze de date.

person an enormous amount of technical infor-
mation accessible through machine translation
systems which are specially created for several
European languages; since 2013 the Romanian
language has been integrated in the machine
translation system, which allows the Romanian
researchers to have access to the patent
literature published in 31 other languages
(www.epo.org/searching/ free/patent-translate);

- the currently used electronic filing mechanism
administered by OSIM and developed together
with EPO facilitates the transmission to OSIM
of the European patents valid in Romania, as
well as the electronic filing of the patent applica-
tions, by national or foreign applicants; at the
same time, by the exchange of information with
EPO in electronic form, OSIM permits the
monthly updating with patents granted and
applications filed in Romania, thereby making
available the information needed by the
EPOQUE electronic search system which is
the main European search structure for the
examiners within the EPC-member offices, and
from USA, China, Russia as well. These data
are also included in the Espacenet data base,
contributing to the dissemination, at the
international level, of information on the activity
developed in Romania in the field of patented
technical creation. The examiners’ access to this
very complex structure is administered by the
IT specialists of OSIM in collaboration with the
IT specialists of EPO.

- the data exchange with the Thomson-Reuters
company is carried out weekly, on a commercial
basis, the Thompson-Reuters company receiving
this way information similar to that communi-
cated to TMView.

In 2013, the access to National Electronic Registers
for trademarks and designs being under public
consultation, made using a data base structure, was
improved, in a first stage.







9.1. Traduceri de documente
specifice domeniului de
proprietate industrială

Compartimentul Traduceri, din cadrul OSIM, a con-
tinuat activitatea de traducere în limba engleză a rezuma-
telor documentelor publicate în cursul anului 2013, după
cum urmează: 1081 de rezumate ale cererilor de brevet de
invenţie, 81 de rezumate ale brevetelor de invenţie acordate,
şi 38 de rezumate ale modelelor de utilitate înregistrate.
Toate aceste traduceri asigură schimburile lunare de date
cu Oficiul European de Brevete, unde sunt utilizate pentru
actualizarea bazei de date a acestuia, worldwide.espacenet.com,
accesată de milioane de utilizatori din întreaga lume,
precum şi pentru completarea sistemului de documentare
EPOQUE, destinat examinatorilor de brevete.

Totodată, s-a continuat activitatea de completare
a bazei de date a Oficiului European de Brevete şi cu
rezumatele în limba engleză a 1565 de brevete din anii
anteriori, astfel încât în anul 2013 s-a totalizat un număr
de 2684 de rezumate traduse şi transmise.

9.2. Elaborarea de situaţii statistice şi
de sinteză

Ca şi anul precedent, şi în anul 2013 s-a continuat
elaborarea de situaţii statistice care au avut ca subiect
lucrări de analiză şi sinteză, atât din domeniul activităţii
curente a OSIM, cât şi din domeniul statisticilor inter-
naţionale, şi, pe lângă acestea, au fost furnizate şi alte
date statistice pentru bazele de date OEB şi OMPI.

9.1. Translation of Industrial
Property-Specific
Documents

The Translation Compartment of OSIM continued
the translation into English of the abstracts of patent
documents published in 2013, as follows: 1081 abstracts
of patent applications, 81 abstracts of patents granted by
OSIM and 38 abstracts of registered utility models. All
these translations are intended to ensure the monthly
data exchanges with the European Patent Office, where
they are used to update worldwide.espacenet.com, the EPO
data base accessed by millions of users allover the world
and to complete the EPOQUE search system meant for
patent examiners.

At the same time, it continued the activity of com-
pleting the EPO data base with the English-translated
abstracts of a number of 1565 patents from the
preceding years, this way the translations amounting in
2013 to a number of 2684 translated abstracts.

9.2. Elaboration of Statistic Reports
and Synthesis Materials

The same as in 2012, in 2013 too, the statistic
reports had as a subject analysis and synthesis materials
both in the field of the current activity of OSIM and in
the field of international statistic reports, and besides
these, there were also provided statistic data for EPO
and WIPO data bases.



Având în vedere necesitatea raportării unor date
statistice, cu privire la activitatea OSIM, în cursul anului
au fost transmise date statistice către Guvernul
României, către Institutul Naţional de Statistică (INS),
către Oficiul European de Brevete, dar şi către alte
organizaţii interne şi internaţionale la care România este
parte.

9.3. Publicaţii

Editura OSIM®. Politica generală a OSIM în ceea
ce priveşte publicarea informaţiilor din domeniul propriu
de activitate a fost şi rămâne permanent orientată spre
perfecţionarea sistemului de diseminare de informaţii
către mediul socio-economic naţional şi internaţional.
Pentru a facilita îndeplinirea acestei sarcini, OSIM a creat
o editură proprie (Editura OSIM® - autorizată de
Ministerul Culturii din anul 1993). Obiectul principal de
activitate al acesteia este de a edita şi/sau tipări
publicaţiile oficiale ale OSIM, şi anume:

- Buletinul Oficial de Proprietate Industrială
(BOPI), cu cele patru secţiuni:
- Brevete de Invenţie (cu cele trei anexe

referitoare la Modele de Utilitate; Cereri şi
Certificate suplimentare de protecţie; Cereri
şi Certificate de extindere a duratei certifi-
catelor suplimentare de protecţie),

- Mărci şi Indicaţii geografice,
- Desene şi modele,
- Cereri de Brevet de Invenţie Europene, cu

efecte în România;
- Revista Română de Proprietate Industrială;
- Raportul anual al oficiului.

Totodată, Editura OSIM® asigură editarea şi
tipărirea fasciculelor de brevet pentru cererile înregistrate
pe cale naţională la OSIM.

In compliance with the duty of transmitting
statistic data reports concerning OSIM activity, statistic
data were transmitted during the year to the
Government of Romania, National Statistics Institute
(INS), European Patent Office and also to other
national and international organizations to which
Romania is a party.

9.3. Publications

OSIM Publishing House®. The general policy of
OSIM in the field of publishing the information in its own
field of activity has always been oriented towards
improving the system of information dissemination to
the national and international social-economic
environment. In order to facilitate the carrying out of this
task, OSIM created its own publishing house (OSIM
Publishing House® - authorized by the Ministry of Culture
since 1993). The main activity thereof is to edit and/or
print the official OSIM publications, i.e.:

- Official Industrial Property Bulletin (BOPI)
with its four sections:
- Inventions (with its three annexes relating to

Utility Models, Supplementary Protection
Applications and Certificates, Applications
and Certificates of Extension of the Supple-
mentary Protection Certificates Duration),

- Trademarks and Geographical Indications,
- Designs,
- European Patent Applications with extended

effects.
- Romanian Industrial Property Review
- Annual Report of the Office.

At the same time, the OSIM Publishing House® has
the task of editing and printing the patent specifications
in respect of the applications nationally filed with OSIM.



Publicaţiile OSIM:
- se distribuie gratuit, în condiţiile legii, către:

- Biblioteca Naţională;
- Biblioteca Metropolitană Bucureşti şi, în

baza unor convenţii de colaborare, către
- CR3PI;
- Consiliul Legislativ;
- Bibliotecile judeţene şi universitare

partenere;
- sunt realizate atât în format pe hârtie, cât şi în

format electronic, şi sunt distribuite pe CD sau
prin internet. În acest sens, este utilizat
sistemul Publication Server.

Abonaţii la publicaţiile OSIM, care optează pentru
formatul electronic al documentelor, pot să le descarce
printr-un sistem dedicat FTP.

Ca şi în anii precedenţi, Editura OSIM® a asigurat
editarea şi tipărirea materialelor pentru diseminarea
informaţiilor. De asemenea, sub egida Editurii, în anul
2013 a apărut ediţia a III-a a lucrării Dicţionar ilustrat de
proprietate intelectuală.

Editura OSIM® este implicată şi în schimbul de
informaţii cu oficii naţionale sau firme de prestigiu:
AGEPI, Thomson - Reuters, Dart’s IP etc.

9.4. Relaţii cu bibliotecile partenere

OSIM se preocupă constant de o acoperire cât mai
bună a teritoriului cu informaţii despre rolul PI în
dezvoltarea economică naţională, dar şi în dezvoltarea
firmelor, şi, în acest sens, în procesul de segmentare a
pieţei, a decis să atragă în parteneriat Bibliotecile publice
din România (42 de biblioteci judeţene şi peste 2000
orăşeneşti şi comunale), deschizând astfel accesul spre
cunoaşterea domeniului protecţiei proprietăţii industriale
(PPI) celor care, de regulă, se adresează Bibliotecii şi mai
puţin altor structuri susţinute de OSIM şi mult mai
specializate.

OSIM publications:
- are distributed free of charge, under the condi-

tions provided for by the law, to:
- the National Library
- the Metropolitan Library of Bucharest, and,

based on some collaboration conventions, to
- CR3PI,
- the Legislative Council
- the partner county and university libraries.

- are made both in paper format and in electronic
format and distributed on CD or by Internet.
Within this context, it is worth mentioning the
use of Publication Server system.

The subscribers to the OSIM publications which make
the option to receive the documents in electronic format,
can download said documents using a dedicated FTP system.

The same as in the preceding years, the OSIM
Publishing House® edited and printed materials intended
for information dissemination. Also, under the aegis of our
Publishing House, in 2013 there was issued the third edition
of the dictionary Dicţionar ilustrat de proprietate intelectuală.

The OSIM Publishing House® is also involved in the
information exchange with National Offices or prestigious
companies: AGEPI, Thompson-Reuters, Dart’s IP etc.

9.4. Relations with Partner Libraries

OSIM proves a constant concern for an optimal
covering of the territory with information on the role of
IP in the national economic development and in the
companies’ development as well, and, in this context,
within the market segmentation process, it decided to
attract Romanian Public Libraries (42 county libraries
and more than 2000 city and village libraries) into
partnership, thereby opening access to the industrial
property protection (IPP) knowledge for all people who
generally use the libraries more than other specialized
structures supported by OSIM.



În prezent, OSIM are convenţii de colaborare cu
22 de Biblioteci Publice şi Universitare, printre acestea
numărându-se şi Biblioteca Metropolitană "Mihail
Sadoveanu”, precum şi Biblioteca Naţională a României.

Alte resurse informaţionale

Activitatea de Arhivă, Bibliotecă,
Colecţie 

S-a continuat procesul de trecere a dosarelor de
mărci şi design în format electronic; în acest fel,
specialiştii OSIM au acces direct la conţinutul dosarului,
reducându-se pericolele de distrugere mecanică etc. a
unor documente unicat.

Se continuă procesul de restaurare a vechilor docu-
mente de brevet deteriorate de timp, completându-se
arhiva de brevete.

În colaborarea cu Biblioteca naţională a României,
se pregăteşte deschiderea, în cadrul Bibliotecii naţionale,
a unei săli de lectură special dedicate literaturii de PI,
OSIM contribuind cu documente în formate variate şi,
în viitor, cu asistenţa de specialitate necesară.

OSIM has collaboration conventions with 22
Public and University Libraries, among which there is
the Metropolitan Library “Mihail Sadoveanu” and the
National Library of Romania.

Other information resources

The archives, library and patent
collection activity

The process of transferring the trademark and
design files into electronic formats was continued,
thereby permitting the OSIM specialists to have direct
access to the file content while reducing the risk of
mechanical damage of unique documents.

The process of restoration of the old patent
documents damaged over time was continued and this
way the patent archives were completed.

In collaboration with the National Library of
Romania, preparatory work has been done for opening,
within the National Library, a special IP-dedicated reading
hall to which OSIM contributed with documents in
various formats and for which it will lend specialized
assistance in the future.







OSIM a derulat toate procedurile de înregistrare,

examinare şi eliberare a titlurilor de PI cu un număr de

salariaţi semnificativ diminuat în ultimii ani, format din

227 de angajaţi, dintre care 180 de femei şi 47 de bărbaţi.

Personalul OSIM cuprinde un corp de specialişti,

dintre care 8 doctori în ştiinţe, şi un număr important de

specialişti cu masterate sau cu două licenţe.

Situaţia categoriilor de vârstă a personalului OSIM

este reflectată în următorul tabel.

All the procedures of registration, examination and
issuance of IP protection titles were carried out by
OSIM with a personnel whose number significantly
diminished during the last years, currently amounting to
227 persons, of which 180 women and 47 men.

The OSIM personnel comprises a body of highly
qualified specialists, 8 of which have a PhD degree and an
important number have masters degrees or two graduate
licences.

The situation of the OSIM personnel age
categories is shown in the following table:

Nr. salariaţi
Number of employees Vârstă (ani)

Age (years)

Procent
Percentage

2012 2013 2012 2013

35 28 < 35 14,96 12,33
90 87 36 - 45 38,46 38,33
77 81 46 - 55 32,91 35,68
32 31 > 55 13,67 13,66

Total 234 Total 227

În anul 2013, personalul OSIM a participat la 30
de cursuri de pregătire şi actualizare informaţii din domeniu.

Ca urmare a reducerii de personal cu circa 30%,
care a avut loc în ultimii 3 ani, au fost întâmpinate
dificultăţi majore în îndeplinirea atribuţiilor legale şi a
obligaţiilor decurgând din angajamentele asumate în baza
unor convenţii şi acorduri internaţionale.

In 2013 the personnel of OSIM attended 30 training
and information updating courses in their field of activity.

As a consequence of the job cuts by about 30% in
the last three years, major difficulties were faced by
OSIM in carrying out its legal tasks and obligations
deriving from commitments made under international
conventions and agreements.



Din 315 persoane cu care instituţia funcţiona în
anul 2009, la sfârşitul anului 2013 s-a ajuns la 227 de
persoane, dintre care 7 specialişti (examinatori şi
informaticieni) sunt detaşaţi pentru o perioadă de 2 ani
la OHIM - cu sediul la Alicante, Spania.

Începând cu anul 2009, personalul OSIM a fost
considerabil diminuat, dar în acelaşi timp activităţile
instituţiei au cunoscut un volum mai mare. În urma unor
acorduri semnate cu OEB şi cu alte oficii de proprietate
industrială omoloage, OSIM a trebuit să-şi îndeplinească
obligaţiile asumate, respectiv, de “reclasificare a documen-
telor de brevet”, ca procedură de strictă specialitate.

De asemenea, în cadrul obligaţiilor ce decurg din
acorduri de cooperare cu OHIM, OSIM participă, alături
de celelalte oficii naţionale de proprietate industrială, din
ţările membre UE, la derularea unui număr de 19 progra-
me în domeniul proprietăţii industriale.

Of the 315 employees working with OSIM in 2009,
at the end of 2013 the human resources reached a
number of 227 employees, of which 7 specialists
(examiners and IT specialists) are temporarily attached
to OHIM, in Alicante, Spain, for a period of two years.

Concomitantly with the job cuts that started in
2009, the activity of the institution recorded an increased
volume. Thus, following the agreements concluded with
the EPO and with other homologous industrial property
offices, OSIM committed to participate in the “patent
document reclassification”, as a highly specialized
procedure.

Moreover, within the framework of cooperation
agreements concluded with OHIM, OSIM participates,
along with the other national industrial property offices
of the EU Member States, in the carrying on of 19 pro-
grammes in the industrial property field.







Bugetul de venituri şi cheltuieli al OSIM pentru
anul 2013 a fost aprobat de către ordonatorul principal
de credite - Ministerul Economiei.

Totalul veniturilor realizate de către OSIM în anul
2013 a fost de 43235,14 mii lei, din care cele mai mari
venituri au fost acoperite prin încasări realizate cu precă-
dere pentru activităţile referitoare la invenţii şi la mărci.

The income and expenditure budget of OSIM for
2013 was approved by the main credit release authority,
the Ministry of Economy.

The total income of OSIM amounted in 2013 to
43235.14 thousand lei, of which, the major value is
covered by the income made from inventions and
trademarks activities.

Venituri - mii lei
Income - thousand lei

Denumire indicator
Indicator 2012 2013 (%)

Invenţii
Inventions

19848,60 21527,42 8,5

Mărci şi indicaţii geografice
Trademarks and geographical indications

16507,51 17758,73 7,6

Desene şi modele
Designs

774,81 902,70 16,5

Alte venituri*

Other incomes* 5316,83 3046,29 - 42,7

Total venituri
Total income

42447,74 43235,14 1,9

* Suma este compusă din:
! recuperări din: deplasări externe şi proiecte OHIM, dobânzi

bancare, diferenţe de curs valutar;
! servicii publicaţii şi alte venituri.

* The amount consists of:
! recovered amounts from external delegations and OHIM projects,

bank interests, exchange rate differences;
! services, publications and other incomes.

Unde:
A = Invenţii;
B = Mărci şi indicaţii georgrafice;
C = Desene şi modele;
D = Alte venituri.

Where:
A = Inventions;
B = Trademarks and geographical indications;
C = Designs;
D = Other incoms.



Cheltuielile efectuate de către OSIM s-au situat la
valoarea de 25902,00 mii lei, faţă de 37715,00 mii lei,
sumă aprobată prin Bugetul de venituri şi cheltuieli.
Menţinerea cheltuielilor de personal şi ale celor care
privesc bunurile şi serviciile la această cotă şi în anul
2013 a fost necesară desfăşurării în bune condiţii a
tuturor activităţilor care decurg din atribuţiile OSIM.

The OSIM expenditures amounted to 25902.00
thousand lei, as compared with 37715.00 thousand lei,
which was approved through the Income and Expenditure
Budget. The personnel expenditures and expenditures
relating to goods and services were maintained to this level
in 2013 because that was considered necessary for carrying
out all the activities deriving from OSIM attributions.

Cheltuieli - mii lei
Expenditures - thousand lei

Denumire indicator
Indicator 2012 2013 (%)

Cheltuieli de personal
Personnel expenditures

12583,38 15194,42 20,7

Bunuri şi servicii
Goods and services

5842,26 4852,29 - 16,9

Cheltuieli de capital
Capital expenditure

201,25 853,17 25,8

Transferuri în străinătate
Transfers abroad

4393,13 5001,97 13,9

Total cheltuieli
Total expenditures

23020,01 25901,85 12,5

Unde:
A = Cheltuieli de personal;
B = Bunuri şi servicii;
C = Cheltuieli de capital;
D = Transferuri în străinătate.

Where:
A = Personnel expenditure;
B = Goods and services;
C = Capital expenditure;
D = Transfer abroad.







A CERERI DE TITLURI DE PROTECŢIE - TOTAL
APPLICATIONS FOR PROTECTION TITLES - TOTAL

2009 2010 2011* 2012** 2013

1. Cereri de brevet de invenţie
1. Patent applications

1091 1418 1463 1077 1046

2. Cereri pentru certificat suplimentar de protecţie
2. Supplementary Protection Certificate applications

15 21 15 30 46

3. Cereri de model de utilitate
3. Utility model applications

80 73 64 75 67

4. Cereri de înregistrare pentru TPS1

4. Applications for TSP registration1 2 6 4 0 0

5. Cereri de brevet pentru soiuri de plante2

5. Variety patent applications2 11 54 15 -  -  

6. Cereri de înregistrare marcă3

6. Applications for trademark registration3 13030 12033 11600 10789 11935

7. Cereri de reînnoire de marcă
7. Requests for trademark renewal

6796 7597 8135 8042 8756

8. Cereri de înregistrare indicaţii geografice
8. Applications for geographical indication registration

0 0 2 2 0

9. Cereri de înregistrare desene şi modele4

9. Applications for design registration4 565 500 357 356 425

TOTAL 21590 21702 21655 20371 22275
1 TPS - topografii produse semiconductoare. 1 TSP - Topographies of Semiconductor Products.
2 Potrivit Legii nr. 266/2002, republicată, protecţia soiurilor de plante a fost
preluată, din data de 01.07.2011, de către Institutul de Stat pentru Testarea şi
Înregistrarea Soiurilor.

2 Starting from 01.07.2011, variety protection was taken over by the State
Institute for Variety Testing and Registration, under the Law
No. 266/2002, as republished.

**3 Corectat date 2012 - iunie 2013. **3 Corrected data - 2012 - June 2013.

*4 Corectat date 2011. *4 Corrected data - 2011.



Unde: Where:

CBI - Cereri de brevet de invenţie
CIM - Cereri de înregistrare marcă
CRIM - Cereri de reînnoire de marcă
CIDM - Cereri de înregistrare desene şi modele

CBI - Patent applications
CIM - Applications for trademark registration
CRIM - Requests for trademark renewal
CIDM - Applications for design registration

Tabelul nr. 1. Brevete de invenţie
Table No. 1. Patents

2009 2010 2011 2012** 2013
1. Înregistrări cereri de brevet - total
1. Filed patent applications - total

1091 1418 1463 1077 1046

din care:
of which:

- solicitanţi români1

- Romanian applicants1 1054 1382 1424 1020 995

- solicitanţi străini - total1

- foreign applicants - total1 37 36 39 57 51

din care:
of which:

- pe cale naţională
- by national route

24 22 24 49 33

- pe cale internaţională (PCT)
- by international route (PCT)

13 14 15 8 18

2. Brevete acordate2 - total - din care:
2. Granted patents2 - total - of which:

681 447 407 420 448

- publicate
- published

646 430 430 384 451

3. Brevete eliberate - total
3. Issued patents - total

688 461 459 389 440

4. Duplicate brevete de invenţie
4. Patent duplicates

1676 1352 1372 1138 1465

**1 Corectat date 2012 - octombrie 2013.
2 Hotărâri de acordare.

**1 Corrected data - 2012 - October 2013.
2 Decisions to grant.



Tabelul nr. 2. Brevete europene
Table No. 2. European patents

2009 2010 2011 2012 2013
1. Brevete europene validate în România
1. European patents validated in Romania

1940 2036 2465 2508 2539

2. Certificate de validare a brevetelor europene
2. European patents validation certificates

2274 1308 1171 817 3514

Tabelul nr. 3. Certificate suplimentare de protecţie
Table No. 3. Supplementary Protection Certficates

2009 2010 2011 2012 2013
1. Cereri pentru certificat suplimentar de protecţie
1. Supplementary Protection Certificate applications

15 21 15 30 46

2. Certificate eliberate1 - total
2. Issued certificates1 - total

19 11 26 25 20
1 din 2007. 1 from 2007.

Tabelul nr. 4. Modele de utilitate
Table No. 4. Utility models

2009 2010 2011 2012 2013
1. Cereri de model de utilitate - total
1. Utility model applications - total

80 73 64 75 67

din care:
of which:

- solicitanţi români
- Romanian applicants

74 61 57 61 55

- solicitanţi străini - total
- foreign applicants - total

6 12 7 14 12

2. Certificate eliberate - total*

2. Issued certificates - total* 6 25 49 38 38
* Legea nr. 350/2007 * Law no. 350/2017

Tabelul nr. 5. Cereri de brevet de invenţie repartizate pe categorii de solicitanţi români
Table No. 5. Patent applications arranged by categories of Romanian applicants

Categorii de solicitanţi
Categories of applicants 2009 2010 2011 2012 2013*

Persoane fizice
Natural persons

535 567 645 431 496

Companii
Companies

155 168 164 156 154

Institute de cercetare
Research institutes

218 292 322 205 135

Institute de învăţământ
Education institutions

137 354 291 224 206

Altele
Other

9 1 2 6 4

Total solicitanţi români
Romanian applicants

1054 1382 1424 1022 995



Tabelul nr. 6. Cereri de brevet de invenţie repartizate pe unităţi administrative
Table No. 6. Patent applications arranged by administrative units

Unităţi administrative
Administrative units 2009 2010 2011 2012* 2013**

BUCUREŞTI1 B 392 474 500 307 306
ALBA AB 11 8 6 8 2
ARAD AR 8 6 10 11 12
ARGEŞ AG 17 10 29 21 16
BACĂU BC 27 25 18 14 19
BIHOR1 BH 13 18 16 15 16
BISTRIŢA-NĂSĂUD BN 7 7 4 5 6
BOTOŞANI BT 6 16 7 1 11
BRAŞOV BV 28 33 65 37 62
BRĂILA BR 8 4 4 3 1
BUZĂU BZ 3 7 13 4 11
CARAŞ-SEVERIN CS 3 1 1 3 2
CĂLĂRAŞI CL 0 4 1 3 1
CLUJ CJ 46 85 85 72 51
CONSTANŢA CT 15 22 31 27 21
COVASNA CV 0 1 1 3 3
DÂMBOVIŢA DB 5 15 32 16 8
DOLJ DJ 22 28 48 25 42
GALAŢI GL 31 35 24 5 10
GIURGIU GR 2 1 2 12 1
GORJ GJ 12 21 9 4 5
HARGHITA HR 7 3 3 9 4
HUNEDOARA HD 8 6 21 10 7
IALOMIŢA IL 4 3 6 3 0
IAŞI IS 100 110 112 95 89
ILFOV IF 34 74 84 60 42
MARAMUREŞ MM 25 30 24 21 5
MEHEDINŢI MH 1 5 1 4 5
MUREŞ MS 8 17 12 44 43
NEAMŢ NT 12 19 18 13 17
OLT OT 11 2 3 5 7
PRAHOVA PH 16 32 22 16 31
SATU MARE SM 3 1 0 9 1
SĂLAJ SJ 3 0 3 3 5
SIBIU SB 15 10 19 9 30
SUCEAVA SV 59 146 96 53 41
TELEORMAN TR 7 2 2 2 4
TIMIŞ TM 38 79 57 46 35
TULCEA TL 0 0 1 2 12
VÂLCEA VL 14 12 17 8 5
VASLUI VS 27 4 9 7 3
VRANCEA VN 6 6 8 5 3
*1 Corectat date 2012 - octombrie 2013. *1 Corrected data - 2012 - October 2013.



Tabelul nr. 7. Mărci şi indicaţii geografice
Table No. 7. Trademarks and geographical indications

2009 2010 2011 2012* 2013

1. Cereri de înregistrare marcă - total
1. Applications for trademark registration - total

13030 12033 11600 10789 11935

din care:
of which:

- solicitanţi români1

- Romanian applicants1 9049 8753 8389 7741 8868

- solicitanţi străini - total*

- foreign applicants - total* 3981 3280 3211 3048 3067

din care:
of which:

- pe cale naţională1

- by national route1 653 679 669 550 585

- pe cale internaţională (Madrid)
- by international route (Madrid)

3328 2601 2542 2498 2431

- conversii CTM
- CTM conversion

- - - - 51

2. Cereri de reînnoire marcă - total
2. Requests for trademark renewal - total

6796 7597 8135 8042 8756

din care:
of which:

- pe cale naţională
- by national route

1504 1684 2193 2418 2587

- pe cale internaţională (Madrid)
- by international route (Madrid)

5292 5913 5942 5624 6169

3. Certificate eliberate - total
3. Issued certificates - total

7976 5487 8681 7627 9423

4. Cereri de înregistrare indicaţii geografice
4. Applications for registration of geographical
indications

0 0 2 2 0

*1 Corectat date 2012 - iulie 2013.
   Observaţie: În perioada 2009 - 2012, Conversiile CTM au fost raportate

cumulat cu solicitanţii străini.

*1 Corrected data - 2012 - July 2013.
   Note: In the period 2009 - 2012, the CTM conversion reports were

cumulated with reports on foreign applicants.



Tabelul nr. 8. Desene şi modele
Table No. 8. Designs

2009 2010 2011 2012 2013

1. Cereri de înregistrare desene şi modele - total
1. Applications for design registration - total

565 500 356 356 425

din care:
of which:

- solicitanţi români
- Romanian applicants

513 458 328 325 378

- solicitanţi străini - total
- foreign applicants - total

52 42 28 31 47

din care:
of which:

- pe cale naţională
- by national route

9 4 14 6 9

- pe cale internaţională (Haga)
- by international route (The Hague)

43 38 14 25 38

2. Certificate eliberate - total
2. Issued certificates - total

675 721 601 460 388

Tabelul nr. 9. Desene şi modele conţinute în cererile de înregistrare desene şi modele
Table No. 9. Designs contained in the design applications

2009 2010 2011 2012 2013

Solicitanţi români
Romanian applicants

1665 1302 1111 1040 1528

Solicitanţi străini - total - din care:
Foreign applicants - total - of which:

298 135 135 98 275

- cereri pe cale naţională
- applications by national route

21 6 110 19 59

- cereri pe cale internaţională (Haga)
- applications by international route (The Hague)

277 129 25 79 216

Total 1963 1437 1246 1138 1803



Tabelul nr. 10. Cereri de înregistrare de marcă, repartizate pe unităţi administrative
Table No. 10. Applications for trademark registration arranged by administrative units

Unităţi administrative
Administrative units Cod 2009 2010 2011 2012 2013

BUCUREŞTI B 4402 4498 4143 3572 4304
ALBA AB 116 113 89 71 97
ARAD AR 44 66 62 82 65
ARGEŞ AG 97 175 137 125 155
BACĂU BC 109 111 83 94 115
BIHOR BH 155 131 117 165 163
BISTRIŢA-NĂSĂUD BN 34 54 75 54 50
BOTOŞANI BT 33 16 22 19 44
BRAŞOV BV 277 261 239 289 332
BRĂILA BR 50 69 73 43 32
BUZĂU BZ 55 63 52 59 65
CARAŞ-SEVERIN CS 18 26 28 22 17
CĂLĂRAŞI CL 23 29 26 52 31
CLUJ CJ 452 292 320 339 386
CONSTANŢA CT 263 261 238 258 371
COVASNA CV 69 45 100 24 50
DÂMBOVIŢA DB 48 59 54 47 39
DOLJ DJ 145 104 104 133 90
GALAŢI GL 217 147 102 99 96
GIURGIU GR 32 50 47 31 20
GORJ GJ 27 13 37 29 46
HARGHITA HR 88 74 68 61 74
HUNEDOARA HD 55 64 76 66 64
IALOMIŢA IL 46 36 33 14 26
IAŞI IS 257 237 255 279 261
ILFOV IF 517 475 450 472 576
MARAMUREŞ MM 132 104 113 78 74
MEHEDINŢI MH 21 33 22 16 25
MUREŞ MS 129 126 138 101 151
NEAMŢ NT 80 80 84 75 94
OLT OT 31 33 27 26 26
PRAHOVA PH 231 195 334 178 204
SATU MARE SM 97 46 51 60 54
SĂLAJ SJ 14 15 17 5 18
SIBIU SB 111 152 111 156 162
SUCEAVA SV 68 74 88 98 96
TELEORMAN TR 27 41 35 39 46
TIMIŞ TM 268 205 183 214 166
TULCEA TL 27 25 34 13 27
VÂLCEA VL 63 69 91 87 67
VASLUI VS 33 27 28 41 22
VRANCEA VN 88 59 3 57 67



Tabelul nr. 11. Cereri de înregistrare desene şi modele, repartizate pe unităţi administrative
Table No. 11. Applications for design registration arranged by administrative units

Unităţi administrative
Administrative units Cod 2009 2010 2011 2012 2013

BUCUREŞTI B 126 134 118 100 128
ALBA AB 4 6 3 4 5
ARAD AR 13 11 6 9 3
ARGEŞ AG 5 13 3 7 1
BACĂU BC 9 8 4 9 6
BIHOR BH 23 11 6 15 4
BISTRIŢA-NĂSĂUD BN 4 4 3 5 7
BOTOŞANI BT 3 1 3 0 4
BRAŞOV BV 5 28 8 8 8
BRĂILA BR 4 7 2 2 1
BUZĂU BZ 8 10 12 9 6
CARAŞ-SEVERIN CS 4 0 1 0 0
CĂLĂRAŞI CL 4 1 1 0 0
CLUJ CJ 20 11 9 16 13
CONSTANŢA CT 79 56 10 8 9
COVASNA CV 6 0 0 2 0
DÂMBOVIŢA DB 4 5 9 6 9
DOLJ DJ 23 11 11 16 11
GALAŢI GL 25 5 8 5 13
GIURGIU GR 2 1 5 0 1
GORJ GJ 2 0 0 0 0
HARGHITA HR 15 9 13 7 14
HUNEDOARA HD 7 22 8 2 0
IALOMIŢA IL 5 10 3 4 5
IAŞI IS 5 6 3 4 7
ILFOV IF 40 31 11 28 45
MARAMUREŞ MM 11 10 3 3 5
MEHEDINŢI MH 1 0 0 1 3
MUREŞ MS 10 7 17 12 8
NEAMŢ NT 8 7 3 1 3
OLT OT 2 0 2 0 1
PRAHOVA PH 5 5 12 14 18
SATU MARE SM 2 5 4 3 1
SĂLAJ SJ 5 0 1 2 4
SIBIU SB 10 4 4 3 6
SUCEAVA SV 2 2 5 5 3
TELEORMAN TR 0 0 1 3 2
TIMIŞ TM 9 5 8 4 7
TULCEA TL 0 1 0 0 2
VÂLCEA VL 2 3 2 3 12
VASLUI VS 0 5 1 0 1
VRANCEA VN 1 3 5 5 2



Tabelul nr. 12. Cereri de titluri de protecţie, repartizate pe unităţi administrative în care funcţionează centre
regionale

Table No. 12. Applications for protection arranged by administrative units with regional centres

2009 2010 2011 2012* 2013

Unităţi administrative
Administrative units

Cod CBI CIM CID CBI CIM CID CBI CIM CID CBI CIM CID CBI CIM CID

BACĂU BC 27 109 9 25 111 8 18 83 4 14 94 9 19 115 6

BIHOR1 BH 13 155 23 18 131 11 16 117 6 15 165 15 16 163 4

BISTRIŢA-NĂSĂUD BN 7 34 4 7 54 4 4 75 3 5 54 5 6 50 7

BRAŞOV BV 28 277 5 33 261 28 65 239 8 37 289 8 62 332 8

BRĂILA BR 8 50 4 4 69 7 4 73 2 3 43 2 1 32 1

CLUJ CJ 46 452 20 85 292 11 85 320 9 72 339 16 51 386 13

CONSTANŢA CT 15 263 79 22 261 56 31 238 10 27 258 8 21 371 9

COVASNA/
HARGHITA

CV 7 157 21 4 119 9 4 168 13 12 85 9 7 124 14

DOLJ DJ 22 145 23 28 104 11 48 104 11 25 133 16 42 90 11

GALAŢI GL 0 217 25 31 147 5 24 102 8 5 99 5 10 96 13

IAŞI IS 100 157 5 110 237 6 112 255 3 95 279 4 89 261 7

MARAMUREŞ MM 25 132 11 30 104 10 24 113 3 21 78 3 5 74 5

MUREŞ MS 8 129 10 17 126 7 12 138 17 44 101 12 43 151 8

SIBIU SB 15 111 10 10 152 4 19 111 4 9 156 3 30 162 6

SUCEAVA SV 59 68 2 146 74 2 96 88 5 53 98 5 41 96 3

TIMIŞ TM 38 268 9 79 205 5 57 183 8 46 214 4 35 166 7

Total cereri
Total applications

418 2724 260 649 2447 184 619 2407 114 483 2485 124 478 2669 122

Total cereri din unităţi
administrative fără CR
Total applications from
administrative units without
CR

213 1923 127 259 1808 140 305 1839 96 230 1686 101 210 1895 128

Bucureşti1 392 4402 126 474 4498 134 500 4143 118 307 3572 100 306 4304 128

Total 1023 9049 513 1382 8753 458 1424 8389 328 1020 7743 325 994 8868 378
*1 Corectat date 2012 - octombrie 2013. *1 Corrected data - 2012 - October 2013.

Unde: Where:

CR - Centru regional;
CBI - Cerere de brevet de invenţie;
CIM - Cerere de înregistrare de marcă;
CID - Cerere de înregistrare desene şi modele.

CR - Regional Center;
CBI - Patent application;
CIM - Application for trademark registration;
CID - Application for design registration.



B EXAMINARE CERERI - TOTAL
EXAMINATION OF APPLICATIONS - TOTAL

2009 2010 2011 2012 2013

1. Cereri de brevet de invenţie examinate - total
1. Examined patent applications - total

1225 820 841 996 1053

din care:
of which:

- Examinare cereri de brevet de invenţie - în
examinare preliminară
- Examination of patent applications - in the
preliminary examination

305 163 249 360 376

- Examinare cereri de brevet de invenţie - în
examinare de fond
- Examination of patent applications - in the
substantive examination

920 657 592 636 677

2. Examinare cereri pentru CSP1

2. Examination of SPC applications1 28 25 39 21 27

3. Înregistrări modele de utilitate
3. Utility model registration

13 32 37 64 50

4. Examinare cereri de înregistrare pentru TPS2

4. Examination of applications for TSP registration2 2 2 4 0 0

5. Examinare cereri de brevet pentru soiuri de
plante3

5. Examination of variety patent applications3

37 31 37  -  -

6. Examinare cereri de înregistrare marcă
6. Examination of applications for trademark
registration

15770 13669 13346 10759 11237

7. Examinare cereri de reînnoire marcă
7. Examination of requests for trademark renewal

1565 2077 1841 2162 2772

8. Examinare opoziţii marcă
8. Examination of trademark oppositions

473 533 785 715 609

9. Examinare cereri de înregistrare desene şi modele
9. Examination of applications for design
registration

1058 979 770 686 692

10. Examinare opoziţii desene şi modele
10. Examination of design oppositions

24 19 16 15 15

Total cereri examinate - OSIM
Total examined applications - OSIM

20195 18187 17716 15418 16455

1 CSP - certificat suplimentar de protecţie. 1 SPC - Supplementary Protection Certificate.
2 TPS - topografii produse semiconductoare. 2 TSP - Topographies of Semiconductor Products.
3 Potrivit Legii nr. 266/2002, republicată, protecţia soiurilor de plante a fost
preluată din data de 01.07.2011 de către Institutul de Stat pentru Testarea şi
Înregistrarea Soiurilor.

3 Starting from 01.07.2011, variety protection was taken over by the State
Institute for Variety Testing and Registration, under the Law 266/2002,
as republished.



Tabelul nr. 13. Examinare în fond cereri de brevet de invenţie
Table No. 13. Substantive examination of patent applications

2009 2010 2011 2012 2013

a. Examinate - total - în funcţie de solicitant
a. Examined - total - by categories of applicants

920 657 592 636 677

din care:
of which:

- româneşti (RO)
- Romanian (RO)

811 590 555 604 635

- străine
- foreign

109 67 37 32 42

din care:
of which:

- pe cale naţională
- by national route

25 16 12 15 20

- pe cale PCT
- by PCT route

84 51 25 17 22

2009 2010 2011 2012 2013

b. Examinate - total - în funcţie de hotărârea luată
b. Examined - total - by solutions 

920 657 592 636 677

din care:
of which:

- brevete acordate
- granted patents

681 447 407 420 448

- CBI respinse în examinare
- CBI refused upon examination

234 197 181 211 220

- CBI retrase în examinare
- CBI withdrawn upon examination

5 13 4 5 9



Tabelul nr. 14. Examinare în fond cereri de CSP
Table No. 14. Substantive examination of SPC applications

2009 2010 2011 2012 2013

Examinate - total
Examined - total

28 21 30 21 27

din care:
of which:

- acordate
- granted

18 21 27 21 27

- respinse
- refused

9 0 3 0 0

- retrase
- withdrawn

1 0 0 0 0

Tabelul nr. 15. Examinare cereri de model de utilitate
Table No. 15. Examination of utility model applications

2009 2010 2011 2012 2013

Examinate - total
Examined - total

13 32 89 64 50

din care:
of which:

- înregistrate
- registered

13 29 39 39 38

- respinse
- refused

0 1 43 5 12

- retrase
- withdrawn

0 2 7 20 0

Tabelul nr. 16. Examinare cereri de înregistrare de marcă
Table No. 16. Examination of applications for trademark registration

2009 2010 2011 2012 2013

Examinate - total
Examined - total

15770 13669 13346 10759 11237

din care:
of which:

a. Examinări cereri pe cale naţională - total
a. Examination of applications filed by
national route

11403 7869 9505 8553 8784

din care:
of which:

- înregistrări
- registrations

7475 6174 7247 6831 6754

- respingeri
- refusals

3244 1159 2144 1623 1699

- radieri/retrageri
- cancellations/withdrawals

684 536 114 99 331



2009 2010 2011 2012 2013

b. Examinări cereri pe cale internaţională -
total
b. Examination of applications filed by
international route - total

4367 5800 3841 2206 2453

din care:
of which:

- înregistrări
- registrations

3823 4703 3760 2129 2308

- respingeri
- refusals

544 1097 81 77 145

- radieri/respingeri
- cancellations/withdrawals

0 0 0 0 0

Tabelul nr. 17. Examinare cereri de reînnoire de marcă
Table No. 17. Examination of requests for trademark renewal

2009 2010 2011 2012 2013

Examinări cereri de reînnoire marcă (naţionale) -
total
Examination of requests for renewal (national) -
total

1565 2077 1841 2162 2772

Tabelul nr. 18. Examinare cereri de înregistrare desene şi modele
Table No. 18. Examination of applications for design registration

2009 2010 2011 2012 2013

Cereri examinate - total
Examined applications - total

1058 979 770 686 692

din care:
of which:

a. Examinare preliminară - total
a. Preliminary examination - total

526 460 380 333 373

b. Examinare în fond - total - din care:
b. Substantive examination - total - of
which:

532 519 390 353 319

- pe cale naţională - total
- by national route

464 469 375 328 287

din care:
of which:

- admise la protecţie
- protection granted

423 435 355 314 273

- respinse la protecţie din fond
- protection refused upon
substantive examination

40 33 16 14 14

- renunţare
- renunciation

1 1 4 0 0



2009 2010 2011 2012 2013
- pe cale internaţională - total
- by international route - total

68 50 15 25 32

din care:
of which:

- admise la protecţie
- protection granted

68 50 15 25 32

- respinse la protecţie
- protection refused 

0 0 0 0 0

- renunţare
- renunciation

0 0 0 0 0

C STOCUL DE CERERI DE TITLURI DE PROTECŢIE AFLATE ÎN PROCEDURĂ - TOTAL
STOCK OF PENDING APPLICATIONS - TOTAL

2009 2010 2011 2012 2013
1. Stoc cereri de brevet de invenţie
1. Stock of patent applications

2939 3254 3840 4003 3960

 din care:
of which:

- în Examinare Preliminară
- in the Preliminary examination

1764 1840 2231 2174 1849

- în Examinare de Fond
- in the Substantive Examination

1175 1414 1609 1829 2111

2. Stoc cereri pentru CSP1

2. Stock of SPC applications1 84 79 65 71 86

3. Stoc cereri de model de utilitate
3. Stock of utility model applications

55 81 57 69 79

4. Stoc cereri de înregistrare pentru TPS2

4. Stock of TSP registration applications2 0 4 0 0 0

5. Stoc cereri de brevet pentru soiuri de plante3

5. Stock of variety patent applications3 44 67 0  -  -

6. Stoc cereri de înregistrare desene şi modele
6. Stock of applications for design registration

265 224 163 142 211

 din care:
of which:

- în Examinare Preliminară
- in the Preliminary Examination

61 72 39 45 73

- în Examinare de Fond
- in the Substantive Examination

204 152 124 97 138

7. Stoc cereri de înregistrare marcă - total4

7. Stock of applications for trademark registration -
total4

9040 9951 5262 2897 4791

8. Stoc opoziţii marcă
8. Stock of trademark oppositions

409 822 882 861 316

9. Stoc cereri de opoziţii desene şi modele
9. Stock of design oppositions

4 8 4 4 2

Total cereri în stoc la 31 decembrie 2013 - OSIM
Total stock of applications on 31 December 2013 - OSIM

12796 14423 10273 8047 9445
1 CSP - certificat suplimentar de protecţie.
2 TPS - topografii produse semiconductoare.
3 Potrivit Legii nr. 266/2002, republicată, protecţia soiurilor de
plante a fost preluată din data de 01.07.2011 de către Institutul de
Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor.
4 În perioada 2009 - 2011 sunt incluse şi reînnoirile de marcă; anul
2012 nu include şi stocul de reînnoiri.

1 SPC - Supplementary Protection Certificate.
2 TSP - Topographies of Semiconductor Products.
3 Starting from 01.07.2011, variety protection was taken over by the
State Institute for Variety Testing and Registration, under the Law
266/2002, as republished.
4 For the period 2009 - 2011 the figures include the renewals; in
2012 the stock of renewals was not included.



D ELIBERARE ACTE DE PROTECŢIE - TOTAL
ISSUANCE OF PROTECTION DOCUMENTS - TOTAL

2009 2010 2011 2012* 2013

1. Brevete de invenţie
1. Patents

688 461 462 389 440

2. Duplicate brevete de invenţie
2. Patent duplicates

1676 1352 1372 1138 1465

3. Certificate de prioritate
3. Priority certificates

77 51 42 39 43

4. Certificate de model de utilitate
4. Utility model certificates

6 25 49 38 38

5. Certificate de înregistrare pentru TPS1

5. TSP registration certificates1 2 4 4 0 0

6. Certificate suplimentare de protecţie
6. Supplementary protection certificates

19 11 26 25 20

7. Certificate de validare a brevetului european
7. Certificates of European Patent validation

2274 1308 1171 817 3514

8. Brevete pentru soiuri de plante2

8. Variety patents2 55 33 27 0 0

9. Duplicate brevete pentru soiuri de plante (la cerere)2

9. Variety patent duplicates (upon request)2 0 0 18 0 0

10. Certificate de înregistrare marcă
10. Trademark registration certificates

7976 5487 8681 7627 9423

11. Certificate de înregistrare desene şi modele3

11. Design registration certificates3 675 721 601 462 388

TOTAL 13448 9453 12453 10535 15331
1 TPS - topografii produse semiconductoare. 1 TSP - Topographies of Semiconductor Products.
2 Potrivit Legii nr. 266/2002, republicată, protecţia soiurilor de plante a fost
preluată din data de 01.07.2011.
de către Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor.

2 Starting from 01.07.2011, variety protection was taken over by the State
Institute for Variety Testing and Registration, under the Law 266/2002,
as republished.

*3 Corectat date 2012 - iunie 2013. *3 Corrected data - 2012 - June 2013.



Unde: Where:
A - Invenţii
B - Certificate de validare a brevetului european
C - Certificate de înregistrare marcă
D - Certificate de înregistrare desene şi modele (DM)

A - Inventions
B - Certificates of European Patent validation
C - Trademark registration certificates
D - Design registration certificates

Tabelul nr. 19. Brevete de invenţie eliberate, repartizate pe categorii de titulari români
Table No. 19. Issued patents arranged by categories of Romanian owners

Categorii de titulari
Categories of owners

2009 2010 2011 2012 2013

Persoane fizice
Natural persons

263 170 168 127 122

Companii
Companies

123 74 79 71 66

Institute de cercetare
Research institutes

174 85 99 100 158

Institute de învăţământ
Education institutions

59 87 84 76 78

Altele
Other

1 4 3 1 0

Total titulari români
Total Romanian owners

620 420 433 375 424



Tabelul nr. 20. Brevete de invenţie eliberate, repartizate pe unităţi administrative
Table No. 20. Issued patents arranged according to administrative units

Unităţi administrative
Administrative units Cod 2009 2010 2011 2012* 2013
BUCUREŞTI B 261 155 169 140 175
ALBA AB 9 3 6 1 2
ARAD AR 3 1 3 1 0
ARGEŞ AG 9 7 7 7 11
BACĂU BC 14 21 8 12 8
BIHOR BH 6 7 4 4 5
BISTRIŢA-NĂSĂUD BN 9 4 1 2 1
BOTOŞANI BT 1 1 3 1 0
BRAŞOV1 BV 8 9 8 21 13
BRĂILA BR 1 0 1 1 3
BUZĂU BZ 7 6 4 4 0
CARAŞ-SEVERIN CS 0 1 0 0 0
CĂLĂRAŞ CL 2 0 2 1 0
CLUJ CJ 33 24 25 19 18
CONSTANŢA CT 15 13 9 5 12
COVASNA CV 0 1 0 1 0
DÂMBOVIŢA DB 4 4 5 1 2
DOLJ DJ 14 7 8 12 7
GALAŢI GL 10 6 7 7 10
GIURGIU GR 5 1 2 1 0
GORJ GJ 8 4 7 7 4
HARGHITA HR 2 1 1 0 1
HUNEDOARA HD 7 0 7 6 3
IALOMIŢA IL 4 0 1 0 1
IAŞI IS 40 31 28 22 55
ILFOV IF 16 11 15 16 30
MARAMUREŞ MM 11 4 8 3 1
MEHEDINŢI MH 1 1 0 2 0
MUREŞ MS 13 10 6 3 3
NEAMŢ NT 13 9 9 2 5
OLT OT 3 1 3 4 0
PRAHOVA PH 24 5 12 11 12
SATU MARE SM 0 2 0 0 0
SĂLAJ SJ 2 0 1 1 0
SIBIU SB 4 3 1 4 7
SUCEAVA SV 33 38 41 18 12
TELEORMAN TR 0 1 0 0 1
TIMIŞ1 TM 11 21 18 26 18
TULCEA TL 2 0 0 1 0
VÂLCEA VL 14 5 0 6 4
VASLUI VS 1 2 0 1 0
VRANCEA VN 0 0 3 1 0
*1 Corectat date 2012 - septembrie 2013.
*1 Corrected data - 2012 - September 2013. 424



Tabelul nr. 21. Brevete de invenţie eliberate titularilor străini, repartizate după ţara de rezidenţă a titularului
şi după calea de depunere a cererii

Table No. 21. Patents issued to foreign applicants, arranged according to the owner's country of residence
and the filing route

2009 2010 2011 2012 2013
Ţară titular
Owner's
country Cod Total N PCT Total N PCT Total N PCT Total N PCT Total N PCT
SUA
USA

US 22 7 15 14 3 11 10 4 6 5 3 2 5 2 3

Germania
Germany

DE 12 2 10 6 3 3 2 1 1 1 0 1 4 2 2

Argentina AR 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Canada CA 3 0 3 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 1 1
Japonia
Japan

JP 7 1 6 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0

Mexic
Mexico

MX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Norvegia
Norway

NO 2 1 1 1 0 1 2 0 2 0 0 0 1 1 0

Altele
Other

21 6 15 18 7 11 11 3 8 6 1 5 0 0 0

Total 68 18 50 41 13 28 26 9 17 14 4 10 16 9 7

E REEXAMINARE
APPEALS

Tabelul nr. 22. Contestaţii înregistrate la Comisia de Reexaminare invenţii
Table No. 22. Appeals lodged with the Inventions Board of Appeal

2009 2010 2011 2012 2013
Contestaţii nesoluţionate din anii precedenţi
Appeals remained unsolved from the preceding years

11 14 9 6 2

Contestaţii înregistrate în anul curent
Appeals lodged during the current year

33 34 13 15 12

Soluţionate - total - din care:
Solved - total - of which:

31 39 16 19 10

- soluţionate din anul precedent
- from the preceding year

11 14 9 6 2

- soluţionate din anul curent
- from the current year

20 25 7 13 8

- soluţii - total
- solutions - total

31 39 16 19 10

- admise
- admitted

9 16 4 7 2

- respinse
- rejected

21 23 11 9 8

- alte soluţii
other solutions

1 0 1 3 0

Contestaţii de soluţionat în anii următori
Appeals to be solved next year

13 9 6 2 4



Tabelul nr. 23. Contestaţii înregistrate la Comisia de contestaţii mărci
Table No. 23. Appeals lodged with the Trademarks Board of Appeal

2009 2010 2011 2012 2013

Contestaţii nesoluţionate din anii precedenţi
Appeals remained unsolved from the preceding years

181 111 175 203 213

Contestaţii înregistrate în anul curent
Appeals lodged during the current year

285 306 331 310 330

Soluţionate - total - din care:
Solved - total - of which:

355 242 303 300 398

- soluţionate din anul precedent
- from the preceding year

163 81 110 148 176

- soluţionate din anul curent
- from the current year

192 161 193 152 222

- soluţii - total
- solutions - total

356 242 303 300 398

- admise
- admitted

178 108 160 178 231

- respinse
- rejected

162 126 129 113 160

- alte soluţii
- other solutions

15 8 14 9 7

Contestaţii de soluţionat în anii următori
Appeals to be solved next year

111 175 203 213 145

Tabelul nr. 24. Contestaţii înregistrate la Comisia de contestaţii desene şi modele
Table No. 24. Appeals lodged with the Designs Board of Appeal

2009 2010 2011 2012* 2013
Contestaţii nesoluţionate din anii precedenţi
Appeals remained unsolved from the preceding years

1 2 0 6 7

Contestaţii înregistrate în anul curent
Appeals lodged during the current year

4 12 9 4 6

Soluţionate - total - din care:
Solved - total - of which:

3 14 3 3 4

- soluţionate din anul precedent
- from the preceding year

1 2 0 0 1

- soluţionate din anul curent
- from the current year

2 12 3 3 3

- soluţii - total
- solutions - total

3 14 3 3 4

- admise
- admitted

2 4 0 0 2

- respinse
- rejected

1 9 3 3 2

- alte soluţii
- other solutions

0 1 0 0 0

Contestaţii de soluţionat în anii următori
Appeals to be solved next year

2 0 6 7 9

* Corectat date - noiembrie 2013. * Corrected data - November 2013.



F SERVICII ÎN DOMENIUL PROPRIETĂŢII INDUSTRIALE
SERVICES IN THE INDUSTRIAL PROPERTY FIELD

Tabelul nr. 25. Servicii în domeniul PI
Table No. 25. Services in the IP field

2009 2010 2011 2012 2013
Cercetări specializate pe substanţe chimice
Specialized searches by chemical substances

221 89 25 46 20

Cercetări documentare pentru terţi - Domeniul invenţii
Searches for third parties - Inventions

54 29 42 50 54

Cercetări documentare în baza acordului cu Oficii naţionale1

Searches performed under agreement with National Offices1  - 11 8 9 16

Cercetări de portofoliu
Portfolio searches

 -  -  - 22 52

Cercetări statut juridic
Legal status searches

 -  - 602 338 201

Total servicii în domeniul invenţiilor*

Total services in the field of inventions* 275 129 677 465 343

Cercetări mărci
Trademark searches

2000 1350 2715 1545 1881

Cercetări DM
Design searches

90 64 101 100 107

Total servicii în domeniul proprietăţii industriale
Total services in the field of industrial property

2365 1543 3493 2110 2331

1 Oficiile PI din Slovenia şi Macedonia. 1 IP Offices of Slovenia and Macedonia.

G ACTIVITATE ARHIVĂ
ARCHIVES ACTIVITY

Tabelul nr. 26. Activitatea arhivei OSIM - Total
Table No. 26. OSIM Archives activity - Total

2009 2010 2011 2012 2013
Intrări noi
New entries

6497 14396 8100 8081 17678

Împrumuturi
Lendings

15484 5416 5794 4887 5891







AEB
EPA

- Academia Europeană de Brevete
- European Patent Academy

AGEPI - Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală (Republica Moldova)
- State Agency for Intellectual Property (Republic of Moldova)

ANCS - Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică
- National Authority for Scientific Research

BI - Brevet de invenţie
- Patent

BOPI - Buletinul Oficial de Proprietate Industrială
- Official Industrial Property Bulletin

BOPI - DM - Buletinul Oficial de Proprietate Industrială - Secţiunea Desene şi modele
- Official Industrial Property Bulletin - Design Section

CBE
EPC

- Convenţia Brevetului European
- European Patent Convention

CBI - Cerere de Brevet de Invenţie
- Patent Application

CCI - Camera de Comerţ şi Industrie
- Chamber of Commerce and Industry

CCIR - Camera de Comerţ şi Industrie a României
- Romanian Chamber of Commerce and Industry

CCSP
ASPC

- Cerere de Certificat Suplimentar de Protecţie
- Application for Supplementary Protection Certificate

CE
EC

- Comisia Europeană
- European Commission

CIB
IPC

- Clasificare Internaţională a Brevetelor
- International Patent Classification

CIDM (CID) - Cerere de Înregistrare de Desen/Model
- Application for Design Registration

CIM - Cerere de Înregistrare de Marcă
- Application for Trademark Registration

CMU - Cerere de Model de Utilitate
- Application for Utility Model

CNCPIR - Camera Naţională a Consilierilor în Proprietate Industrială din România
- Romanian National Chamber of Industrial Property Attorneys

CRD - Comisia de Contestaţii Desene şi Modele
- Designs Board of Appeal

CRI - Comisia de Reexaminare Invenţii
- Inventions Board of Appeal

CRM - Comisia de Contestaţii Mărci
- Trademarks Board of Appeal



CRMI - Cerere de reînnoire de marcă
- Application for Trademark Renewal

CRMU - Comisia de Reexaminare Modele de Utilitate
- Utility Models Board of Appeal

CR3PI (CR) - Centre Regionale de promovare a protecţiei proprietăţii industriale
- Regional Centers for Industrial Property Protection Promotion

CSDM - Baza de date Softul Comun - Secţiunea Desene şi Modele
- Common Software Data Base - Design Section

CSP
SPC

- Certificat Suplimentar de Protecţie
- Supplementary Protection Certificate

CUE - Consiliul Uniunii Europene
- Council of the European Union

DBISI
DBI

- Direcţia Brevete de Invenţie şi Suport al Inovării
- Directorate of Patents and Innovation Support

D.Ec - Direcţia Economică
- Economic Directorate

DJCIAE - Direcţia Juridică, Cooperare Internaţională şi Afaceri Europene
- Directorate of Legal Affairs, Appeals, International Cooperation and European Affairs

DM - Desene şi Modele
- Designs

ECLA - Clasificarea europeană
- European Classification

EPN - Reţeaua europeană a brevetelor
- European Patent Network

EPOQUE - Bază de date privind documentarea pentru rapoartele de cercetare documentară
- Date base for documentary search aiming at drawing up Search Reports

ESPACENET - Baza de date OEB în domeniul brevetelor de invenţie
- EPO data base in the field of patents

HG
GD

- Hotărâre a Guvernului
- Government Decision

IGP - Inspectoratul General al Poliţiei
- General Police Inspectorate

INS - Institutul Naţional de Statistică
- National Statistics Institute

IT - Tehnologia Informaţiilor
- Information Technology

IMM
SME

- Întreprinderi Mici şi Mijlocii
- Small and Medium-Sized Enterprise



MADR - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
- Ministry of Agriculture and Rural Development

MAEur - Ministerul Afacerilor Europene
- Ministry of European Affairs

ME - Ministerul Economiei
- Ministry of Economy

MECMA - Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
- Ministry of Economy, Commerce and Business Environment

MP - Ministerul Public
- Public Ministry

MU - Model de Utilitate
- Utility Model

N - Cale naţională
- National route

NAP - Planul Naţional de Acţiune
- National Action Plan

nr.
No.

- număr
- Number

OEB
EPO

- Oficiul European de Brevete
- European Patent Office

Oficiu - Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci
- State Office for Inventions and Trademarks

OG
GO

- Ordonanţă a Guvernului
- Government Ordinance

OHIM - Oficiul de Armonizare în Piaţa Internă;
  Oficiul Uniunii Europene de Înregistrare a Mărcilor şi Desenelor şi Modelelor
- Office for Harmonization in the Internal Market

OMPI
WIPO

- Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale
- World Intellectual Property Organization

OMC
WTO

- Organizaţia Mondială a Comerţului
- World Trade Organization

ONU
UN

- Organizaţia Naţiunilor Unite
- United Nations

OSIM - Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci
- State Office for Inventions and Trademarks

OUG
GEO

- Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului
- Government Emergency Ordinance

PCT - Tratat de cooperare în domeniul brevetelor
- Patent Cooperation Treaty

PI
IP

- Proprietate Industrială
- Industrial Property

PPI
IPP

- Protecţia Proprietăţii Industriale
- Industrial Property Protection



RCR - Reţeaua de Centre Regionale
- Network of Regional Centres

RNBI - Registrul Naţional al Brevetelor de Invenţie
- National Register of Patents

RNCBI - Registrul Naţional al Cererilor de Brevet de Invenţie
- National Register of Patent Applications

RRPI - Revista Română de Proprietate Industrială
- Romanian Industrial Property Review

SC
CS

- Softul Comun - Bază de date OSIM
- Common Software - OSIM Data base

SCR - Serviciul Contestaţii - Revocări
- Appeal-Revocation Division

SCDM
CSDM

- Softul Comun - Bază de date OSIM - Desene şi Modele
- Common Software - Designs

SNPI - Strategia Naţională de Proprietate Intelectuală
- National Strategy in the Intellectual Property Field

SP - Software Package
- Software Package

TB - Tribunalul Bucureşti
- Law Court of Bucharest

TPI - Institutul/Oficiul Turc de Proprietate Industrială
- Turkish Patent Institute

TPS
TSP

- Topografii de Produse Semiconductoare
- Topographies of Semiconductor Products

UE
EU

- Uniunea Europeană
- European Union

UNECE - Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite
- United Nations Economic Commission for Europe
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