OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI

ORDIN nr.80/01.08.2018
Privind efectuarea serviciilor de cercetare
documentară în domeniul desenelor şi modelelor

În temeiul prevederilor art. 49, lit. c) din Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi
modelelor,
Având în vedere unele modificări ale procedurilor de lucru, în sensul că în prezent căutarea
desenelor şi modelelor se realizează în bazele de date electronice ale OSIM, precum şi necesitatea
obiectivă de a actualize unele termene și tarife de realizare a serviciilor de cercetare documentară în
raport de încărcarea personalului existent în prezent, pentru o mai bună furnizare de către OSIM a
acestor servicii de cercetare documentară,
În vederea reactualizării listei de servicii realizate de OSIM în domeniul desenelor și
modelelor,
În temeiul art. 6(5)H.G. nr. 573/1998 actualizată, Directorul General OSIM emite următorul
ORDIN
Art.1 - Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, prin Serviciul Desene și Modele efectuează
la cerere, serviciile privind desenele și modelele prevăzute în prezentul ordin și în anexele 1 - 3, ce
fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art.2- Tipurile de cercetare documentară pentru desene şi modele şi tarifele corespunzătoare
pentru realizarea acestora sunt prevăzute în Anexa 1 a prezentului ordin.
Notele explicative privind cercetările documentare pentru desene şi modele sunt prevăzute
în Anexa 2 a prezentului ordin.
Solicitarea de cercetare documentară se va face pe formularul OSIM. Formularul de
cercetare documentară privind desenele și modelele este prevăzut în Anexa 3 a prezentului ordin și
este pus la dispoziția utilizatorilor în Internet, la adresa www.osim.ro sau la sala de lectură OSIM.
Se poate solicita efectuarea mai multor cercetări documentare printr-un singur formular, cu
condiţia achitării contravalorii tarifelor tipurilor de cercetare cerute.
Art.3- Serviciile din domeniul desenelor și modelelor, conform prezentului ordin, se execută
cu plata anticipat.
Pentru serviciile din domeniul desenelor și modelelor se aplică următoarele reduceri de tarife:
a) unitățile economice din categoria întreprinderilor mici și mijlocii beneficiază de 30% reducere
dacă în anul fiscal anterior a înregistrat o cifră de afaceri mai mică decât echivalentul în lei a 2
milioane euro, situație dovedită prin anexarea la comanda respectivă a unei declarații pe propria
răspundere ștampilată și semnată de persoana autorizată;
b) unitățile de cercetare și instituțiile de învățământ superior, precum și persoanele fizice
beneficiază de o reducere de 30% din prețul final al lucrării;

c) Centrele Regionale pentru Promovarea Protecției Proprietății Industriale și consilierii de
proprietate industrială beneficiază de o reducere de 20% din prețul final al lucrării. Reducerile de
tarife prevăzute la lit. a) și b) nu se cumulează.
Art.4 - Termenul de realizare a unei cercetări în domeniul desenelor și modelelor nu include
ziua în care formularul a fost depus la OSIM. Termenul se calculează pe zile lucrătoare. Se
consideră data depunerii la OSIM, data la care au fost furnizate toate informațiile de care un
examinator are nevoie în realizarea cercetării documentare (dovada achitării tarifului, precizarea
titlului desenului/modelului, precizarea tipului cercetării solicitate și a termenului de realizare, etc.).
Depunerea solicitării de efectuare a cercetării documentare se poate face prin orice mijloc:
direct la Registratura generală, prin poştă, prin fax (cu condiţia ca reprezentările grafice să aibă o
calitatea suficienta astfel încât desenul sau modelul să poată fi vizualizate complet) sau prin e-mail.
Art. 5 - Furnizarea rezultatelor cercetărilor documentare către solicitanți, se face pe CDROM sau pe suport de hârtie ori la cerere, prin e-mail.
Tariful pentru fiecare pagină hârtie alb/negru este 0,95 lei.
Art.6 - Persoanele străine, care nu au domiciliul în România datorează tarifele calculate în
euro la cursul stabilit de BNR pentru ziua în care se efectuează plata.
Art.7 - Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice alte prevederi contrare
privind cercetările documentare în domeniul desenelor şi modelelelor nu se mai aplică.
Art. 8 - Prezentul ordin va fi comunicat Serviciului Desene și Modele, Compartimentului
Relații cu publicul, Direcției Economice, Serviciului Juridic şi va fi publicat în Intranet şi în
Internet.
Director General
Ionuţ Barbu

Direcţia juridică

Direcţia Economică

Cătălin Niţu

Simona Georgescu

Întocmit:
Șef Serviciu Desene și Modele
Alice Postăvaru
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ANEXA 1
Servicii privind cercetările documentare în domeniul desenelor şi modelelor

Nr.
Crt.
1

2

3

4

5

6a

Denumirea serviciului
Cercetare documentară
de anterioritate privind
noutatea (pentru un
singur
desen
sau
model)
Cercetare documentară
privind identificarea
patrimoniului de desene
şi modele înregistrate în
România,
ale
unui
titular sau autor
Cercetare documentară
privind identificarea
patrimoniului de desene
şi modele înregistrate
de
un
mandatar
autorizat
Cercetare documentară
în
vederea
evitării
contrafacerii (pentru un
singur
desen
sau
model)
Cercetare documentară
privind situaţia juridică
a unui certificat de
înregistrare
al
unui
desen sau model
(titular
decăzut
din
drepturi, schimbare de
titular,
certificat
în
vigoare, anulat etc.)
Cercetare de portofoliu
- abonament pe 6 luni

Informaţii minime
precizate de solicitant
Reproducerea
grafică a
desenului sau
modelului

Tarif
normal
(25 zile)

200 lei

Tarif de
urgenţă
(15 zile)

Tarif de
urgenţă
(7 zile)

400 lei

600 lei

Nume titular
sau
Nume autor

100 lei

130 lei

150 lei*

Nume mandatar

100 lei

130 lei

150 lei**

250 lei

400 lei

600 lei

175 lei

325 lei

475 lei

Reproducerea
grafică a
desenului sau
modelului

Număr
certificat

nume titular
200 lei
sau solicitant

6b

7

Cercetare de portofoliu
- abonament pe 6 luni,
cu
cercetare
documentară prealabilă
pe ultimii 3 ani
Înscrierea în baza de
desene şi modele
neînregistrate

nume titular
sau solicitant
Datele de
contact şi
reproducerea
grafică

500 lei

300 lei

*/**Rezultatul cercetării documentare poate fi furnizat în regim de urgență, în termen
de o zi, cu plata suplimentară a 50 lei.
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ANEXA 2

Cercetări documentare în domeniul desene şi modele

1. În cazul solicitării cercetării documentare menţionate la pct.1 din Anexa 3 solicitantul va
indica desenul sau modelul supus cercetării şi anii pentru care doreşte efectuarea acestui
serviciu.
Cercetarea are în vedere noutatea desenului sau modelului ataşat acesteia faţă de
documentele existente în bazele de date în conformitate cu art. 31 din Regulamentul de
aplicare a Legii nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor, republicată.
2. Cercetarea menţionată la pct. 2 din Anexa 3 a fost concepută pentru a oferi solicitantului
informaţii legate de patrimoniul unui autor sau titular cu privire la cererile de protecţie
publicate şi certificatele de protecţie obţinute, începând cu anul 1992.
Solicitarea trebuie să conţină numele autorului sau titularului pentru care se doreşte
identificarea portofoliului.
Rezultatul cercetării se va prezenta, după caz, sub forma unui tabel, cu desenele/modelele
evidenţiate (listing).
3.Cercetarea menţionată la pct. 3 a fost concepută pentru a identifica portofoliul unui
mandatar. Rezultatul cercetării se va prezenta, după caz, sub forma unui tabel, cu
desenele/modelele evidenţiate (listing).
Serviciul poate fi solicitat numai de către mandatar, pentru portofoliul propriu.
4. Cercetarea menţionată la pct. 4 are în vedere evitarea contrafacerii în domeniul
desenelor şi modelelor.
În documentare se au în vedere certificatele aflate în vigoare la data solicitării serviciului.
Acesta trebuie să anexeze la solicitarea respectivă o reproducere a desenului sau
modelului supus analizei.
5. Cercetarea menţionată la pct. 5 a fost concepută pentru a oferi solicitantului informaţii
legate de statutul juridic al unui certificat, identificat prin numărul său, în comanda depusă
la O.S.I.M.
6. Cercetarea documentară de la pct. 6 a fost concepută pentru a pune la dispoziţie
informaţii publice cu privire la activitatea de protecţie a desenului/modelului iniţiată de
persoane fizice sau juridice percepute ca şi concurenţi ai solicitantului serviciului.
Această cercetare documentară este oferită pe bază de abonament (6a şi b) şi poate fi
suplimentată cu o cercetare de anterioritate pe o durată de 3 ani (6b).
7. Serviciul menţionat la pct. 7 oferă posibilitatea publicării desenului sau modelului
neînregistrat într-o bază de date accesibilă în Internet prin intermediul paginii O.S.I.M.
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