Comisia de Reexaminare Invenţii
APROBAT,
DIRECTOR GENERAL
Marian-Cătălin BURCESCU

LISTA DE ŞEDINŢĂ
cu dosarele programate pentru soluţionare
în ziua de 17.03.2022, ora 930, 1000, 1030, 1100, 1130, 1200 şi 1230

Comisia de Reexaminare Invenţii
Preşedinte: - Carmen SOLZARU
Membru:
- Adrian NICULESCU
Cons. jur.: - Adina SIMION
Secretar:
- Alina Elena BUMBĂNAC

1. CRI 1/2022

Pe rol soluţionarea, la ora 9:30, a contestației înregistrate la OSIM cu nr.
1001514/18.01.2022 formulată de Argeșeanu Dumitru, domiciliat în str.
Cuțui Gheorghe nr.3, sector 6, București, împotriva Hotărârii
4.3/250/30.09.2021 de respingere a CBI a2016-00143 cu titlul
„PROCEDEU ECOLOGIC DE ÎNCĂLZIRE A BLOCURILOR DE
LOCUINȚĂ ȘI A ALTOR ASEMENEA SPAȚII”.
Examinator: Ing. Cristian IONESCU

2.CRI 2/2022

Pe rol soluţionarea, la ora 10:00, a contestației înregistrate la OSIM cu nr.
1001715/19.01.2022, formulată de Cristian Aron, domiciliat str. Streiului
nr.1, bl. 137, ap. 37, Ploiești, PH, împotriva Hotărârii nr.4.4/95/30.06.2021
de respingere a CBI a2015-00619 titlul „SISTEM DE MANAGEMENT AL
UTILITĂȚĂLOR-SMART ADMIN”.
Examinator: Ing. Marius Octavian MĂNĂILĂ

Strada Ion Ghica nr. 5, Sector 3, Bucureşti, România

Aprobată cu nr. 2016622 / 10.03.2022
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Comisia de Reexaminare Invenţii
Preşedinte: - Carmen SOLZARU
Membru:
- Elena BONDAR
Cons. jur.: - Adina SIMION
Secretar:
- Alina Elena BUMBĂNAC
3. CRI 8/2021

Pe rol soluţionarea, la ora 10:30, a contestaţiei înregistrate la OSIM cu nr.
1036525/20.12.2021, formulată de MECRO SYSTEM S.R.L., cu sediul în
Bucureşti, Bdul Timişoara nr. 100P, sector 6, prin mandatar autorizat
Intellectual Property Office, S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Alexandru
Moruzzi, nr.6, bl. B6, sc.2, sector 3, împotriva Hotărârii nr. 4.2/118 din
30.08.2021, de respingere a CBI a2018-00963/27.11.2018, cu titlul:
„UMPLUTURĂ
ORDONATĂ
DIN
ŢESĂTURĂ
METALICĂ
NEPERFORATĂ”.
Examinator: Ing. Mirela GEORGESCU

4. CRI 9/2021

Pe rol soluţionarea, la ora 11:00, a contestaţiei înregistrate la OSIM cu nr.
1037239/27.12.2021, formulată de Institutul de Chimie Macromoleculară
“PetruPoni” din Iaşi, Aleea Grigore Ghica Vodă, 41A, împotriva Hotărârii
nr. 4.2/152 din 30.09.2021,
de respingere a CBI a201600735/18.10.2016, cu titlul: „PROCEDEU DE OBŢINERE ŞI COMPOZIŢIA
UNOR DERIVAŢI DE CHITOSAN CU UN POTENŢIAL BIOLOGIC
ÎMBUNĂTĂŢIT”.
Examinator: Ing. Cătălina MIHĂILESCU
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5. CRI 4/2021

Carmen SOLZARU
Elena BONDAR
Robert Radu
Octavian MĂNĂILĂ
Adina SIMION
Alina Elena BUMBĂNAC

Pe rol soluţionarea, la ora 11:30, a contestaţiei înregistrate la OSIM cu nr.
1026724/23.09.2021, formulată de dl. Dumitru BĂDILĂ, domiciliat în
București, Aleea Ilia nr.1, bl.58A, sc.2, et.2, ap.70, sector 2 şi dl. DragoşCostin MANEA, cu domiciliul în Focşani, Bdul Unirii nr. 59, bl. B1, et.2,
ap.39, jud.Vrancea, împotriva Hotărârii nr. 4.3/173 din 28.05.2021, de
respingere a CBI a2016-00497/12.07.2016, cu titlul: „GENERATOR DE
UNDE DE ŞOC ACUSTICE”.
Examinator: ing. Cristian IONESCU
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Comisia de Reexaminare Invenţii
Preşedinte: - Carmen SOLZARU
Membru:
- Adrian NICULESCU
Cons. jur.: - Adina SIMION
Secretar:
- Alina Elena BUMBĂNAC
6. CRI 3/2022

Pe rol soluţionarea, la ora 12:00, a contestației înregistrate la OSIM cu nr.
1002061/25.01.2022, formulată Petru Sfercoci, cu domiciliul în localitatea
Beregsaul Mare, nr.3, jud. Timiș, de Cristian Aron, domiciliat str. Streiului
nr.1, bl. 137, ap. 37, Ploiești, PH, împotriva Hotărârii nr.4/122/30.05.2019
de respingere a CBI a2015-00376 titlul „INSTALAȚIE DE CLIMATIZARE
ȘI RĂCIRE A MOTORULUI PENTRU AUTOVEHICULE, CU AJUTORUL
GAZELOR DE ARDERE”.
Examinator: Ing. Radu CORNEA

7. CRI 5/2022

Pe rol soluţionarea, la ora 12:30, a contestației înregistrate la OSIM cu nr.
1000804/11.01.2022, formulată de SOFTRONIC S.R.L. cu sediul în
Craiova, prin mandatar RODALL S.R.L., cu sediul București, împotriva
Hotărârii nr.4.4/181/26.11.2021 de respingere a CBI a2014-00384 titlul
„MOTOR ELECTRIC ASINCRON”.
Examinator: Ing.

Vă atragem atenţia asupra menţiunilor din anexa ataşată Listei de Şedinţă.
Preşedinte,
Cons. Jur. Carmen SOLZARU

Raportor,
Dr. ing. Elena BONDAR
Ing. Adrian NICULESCU

Secretar Comisie,
Alina Elena BUMBĂNAC
100
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ANEXĂ
Măsuri pentru desfăşurarea şedinţei de soluţionare a contestaţiilor privind invenţiile.
Având în vedere reluarea activităţii Comisiilor de Reexaminare Invenţii,începând cu
data de 15 mai 2020, având în vedere riscul încă crescut de răspândire a virusului
gripal COVID-19, fiind necesare în continuare măsuri în vederea reducerii riscului de
contaminare, în vederea protejării sănătăţii personalului propriu şi a participanţilor la
şedinţele de soluţionare a contestaţiilor, se impun o serie de măsuri, după cum
urmează:
►
Numărul de cauze pe şedinţa de judecată va fi limitat, în vederea evitării
supraaglomerării sălii de şedinţe dar şi a sediului OSIM; prin urmare, este posibil ca, în
anumite cauze, termenele de judecată să fie preschimbate pentru o şedinţă ulterioară
mai puţin aglomerată;
►
În vederea evitării interacţiunii în sala de şedinţe, dar şi în sediul OSIM, se
vor lua măsuri pentru limitarea numărului de persoane în sala de şedinţe şi se vor
stabili intervale orare pentru strigarea cauzelor, pe loturi de dosare, contestatorii urmând
a fi citaţi cu menţionarea pe citaţie a orei care deschide intervalul; lista întocmit ă de
secretarul Comisiilor, cu menţiunea orei, urmând a fi afişată pe pagina de internet OSIM, dar
şi în exteriorul instituţiei, pe uşa de acces pentru public;
►
Accesul părţilor se va face în incinta OSIM cu cel mult 15 minute înainte de
ora stabilită pentru şedinţă, iar în sala de şedinţă, cu cel mult 10 minute înainte, pe baza
verificării listelor de şedinţă, conform programării cauzelor în intervalele orare stabilite;
►
Atât în interiorul sediului OSIM, cât şi în sala de şedinţă, purtarea măştii de
protecţie facială este obligatorie. Persoanelor care nu poartă măşti de protecţie facială
li se va interzice accesul în sala de şedinţă.
►
În situaţia în care, din motive de protecţie personală, faţă de riscul infectării cu
noul COVID-19, nu doriţi să vă prezentaţi în faţa Comisiei, vă rugăm să solicitaţi judecarea în
lipsă, în caz contrar urmând să se dispună măsura suspendării cauzei.
►
În situaţia judecării cauzei în lipsa părţilor, precum şi a judecării în prezenţa
acestora, având în vedere că timpul acordat fiecărei părţi pentru concluzii orale va fi limitat, în
contextul situaţiei excepţionale în care ne aflăm, aveţi posibilitatea să depuneţi concluzii scrise
prin e-mail: registratura@osim.ro și în CC alina.bumbanac@osim.ro până la închiderea
dezbaterilor, sau să solicitaţi amânarea pronunţării pentru a depune concluzii scrise.
►
Secretarul Comisiilor va fi prezent în sala de şedinţă cu 15 minute înainte
de începerea şedinţei de judecată. Punerea la dispoziţie a dosarelor spre consultare,
părţilor, reprezentanţilor sau avocaţilor acestora se va face doar în intervalul orar alocat
cauzelor respective, cu aprobarea preşedintelui;
►
Pentru fluidizarea activităţii se recomandă folosirea, în general, a
telefoanelor
mobile,
a
tabletelor
sau
a
altor
mijloace
proprii
contestatorilor/solicitanţilor/consilierilor PI/avocaţilor/experţilor pentru efectuarea de fotocopii şi
limitarea timpului alocat la aproximativ 15 min/persoană;
►
Consultarea dosarelor de contestaţii la sediul OSIM, eliberarea
certificatelor de grefă şi a copiilor de pe hotărâri sau alte acte din dosare se va face, de
asemenea, pe bază de programare, urmând a fi înmânate la data şi ora stabilită sau
comunicate prin e-mail/fax;
►
Recomandăm contestatorilor/solicitanţilor/consilierilor PI/avocaţilor/experţilor să nu
transmită corespondenţa prin poştă sau curier (pe hârtie), ci prin celelalte mijloace de
comunicare prevăzute de lege (fax, e-mail) şi să indice în cererile pe care le formulează
o adresă de corespondenţă electronică sau un număr de fax, la care să primească acte
de procedură sau alte comunicări.
Vă mulţumim!
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