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I. Cadrul Legal
Lupta împotriva contrafacerii este reglementată la nivel internațional
printr-o serie de acte :
- Convenția de la Paris privind protecția drepturilor de proprietate
industrială.

- Conventia TRIPS – “Trade related IP Aspects of International
Property Rights”, ratificata de Romania in 1994.
- Directiva 2004/48/CE privind respectare drepturilor de proprietate
intelectuala – transpusa in legislatia romana prin OUG nr. 100/2005 și
OUG nr. 123/2005

II. Obiectivele Generale ale OSIM
- creșterea standardelor calitative ale oficiului în vederea acordării unor
titluri de protecție industrială mai puternice și mai eficiente (IPR);
- Sensibilizarea la nivelul si în cadrul mediului economic național cu privire
la rolul proprietății industriale în stimularea inovării și competitivității;
- Îmbunătățirea capacității instituționale a OSIM pentru asigurarea
resurselor umane calificate, tehnice și IT, a resurselor administrative și
financiare pentru desfășurarea unei activități eficiente;
- Cooperarea continuă cu organismele naționale și internaționale cu
responsabilități și implicare în domeniul proprietății industriale
- Cooperarea cu organismele de stat specializate implicate în lupta
împotriva contrafacerii

III. Efecte ale Contrafacerii la nivelul UE şi a României
60 de miliarde de euro se pierd anual în Uniunea Europeana din
cauza contrafacerilor din 13 sectoare economice majore
(cosmetice, încalţăminte, îmbracaminte articole sportive, jucării
şi jocuri, bijuterii şi ceasuri, genţi de mâna şi de voiaj, muzică,
bauturi alcoolice, farmaceutice, pesticide, telefoane inteligente,
anvelope şi baterii).
7,5% din vânzarile realizate în sectoarele respective, ca rezultat
al prezenţei produselor falsificate pe piaţă.
 116 euro pierdere echivalentă pentru fiecare catăţean UE
 434.000 locuri de munca pierdute în sectoarele vizate
Raportat la România, din cauza contrafacerii în cele 13 sectoare
se pierd anual:
22,5% din vânzarile directe, reprezentând 1,64 miliarde Euro
83 euro pierdere pentru fiecare cetăţean român

III. Lupta împotriva contrafacerii

– o activitate continuă
 În procesul de combatere a contrafacerii și a pirateriei, a fost
încheiat un protocol privind crearea Grupului de lucru pentru
probleme de proprietate intelectuală (GLPPI) în componenţa
căruia intră autorități de stat din România cu responsabilități în
combaterea pirateriei și contrafacerii. Grupul a fost creat
pentru a oferi un mediu adecvat în România pentru dezvoltarea
și încurajarea creativității, inovării, concurenței loiale și
drepturilor de proprietate intelectuală în general.
 Structura Grupului de lucru GLPPI:
1.Grupul Antipiraterie

2.Grupul Anticontrafacere; OSIM este membru a acestui grup
3.Grupul Drepturi de Autor si a drepturilor conexe.

IV. OSIM – institutie angajata deplin în lupta
împotrivacontrafacerii
 Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci a încheiat protocoale de cooperare cu
următoarele autorități implicate în lupta împotriva contrafacerii
1. Autoritatea Naţionala a Vamilor – 2001
2. Poliţia de Frontieră – 2005
3. Poliţia Româna – 2005
4. Autoritatea Naţionana pentru Protectia Consumatorilor - 2004
 Unele dintre principalele obiective ale acordurilor de cooperare bilaterale
menționate mai sus sunt: (i) îmbunătățirea modalităților de cooperare și
mecanisme de consultare între instituțiile participante pentru a reduce
comerțul cu bunurile contrafăcute și pentru a preveni și detecta încălcările
legii; (ii) Permiterea accesului la baze de date comune privind mărcile,
indicațiile geografice, brevetele, desenele sau modelele industriale,
certificatele suplimentare de protecție, datele privind deținătorii de drepturi
sau reprezentanții lor legali în România; (iii) OSIM furnizează informații
privind jurisprudența în materie.

O prezentare generală a cazurilor judiciare pentru care organele de urmărire
penală și alte autorități au solicitat OSIM dosarele privind titlurile de protecție
acordate:

 In 2013 – un numar de 571 de solicitari din care 555 dosare de marci, 9 dosare
de desene si modele, respectiv 7 dosare de brevete de inventie;
 In 2014 – un numar de 627 solicitari din care 609 dosare de marci, 10 dosare de
desene si modele , respectiv 8 dosare de brevete de inventie.;
 In 2015 – un numar de 592 solicitari din care 577 dosare de marci, 5 dosare de
desene si modele, respectiv 10 dosare de brevete de inventie;
 In 2016 - un numar de 1482 de solicitari din care 1440 dosare de marci, 27
dosare de desene si modele, respectiv 15 dosare de brevete de inventie.;
 In 2017 - un numar de 630 de solicitari din care 615 dosare de marci, 10 dosare
de desene si modele, respectiv 5 dosare de brevete de inventie;
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Concluzii:
 În calitate de autoritate a administrației publice centrale,
OSIM se implică activ în cooperarea cu alte autorități ale
statului cu atribuţii în lupta împotriva contrafacerii.
 OSIM, împreună cu celelalte autorități implicate în lupta
împotriva contrafacerii, caută în a identifica noi
modalități de cooperare în acest domeniu.

 Solicitanții de brevete de invenție, mărci și desene si
modele trebuie să constientizeze faptul că fenomenul
contrafacerii nu poate conduce decât la o scaderea
calitatii bunurilor și a serviciilor, la diminuarea
oportunităților de lucru, acesta putand provoca comerț
ilicit, sclavie modernă și, în ultimă instanță, degradarea
calitatea vieții, în general, ca si consecinţă unei protectii
inadecvate a drepturilor de PI.
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