O
Oficiul de Stat
S
pentrru Invenţii și Mărci anunţă
a
acccesarea sumei de 9.7
786.097
lei - fon
nduri nera
ambursabile - din Fo
ondul Sociial Europe
ean, pentrru impleme
entarea
proiectu
ului intitulat ”Conssolidarea capacităţiii de imp
plementare
e și evalluare a
strategiiilor/politiccilor publicce pe care
e le coordo
onează Oficiul de Sta
at pentru Invenţii
și Mărci și Ministe
erul Econom
miei”.Proie
ectul se de
esfășoară în
î partene
eriat cu Ministerul
Economiiei, beneficiarul proiiectului fiind Oficiul de Stat pe
entru Inven
nţii și Mărcci.
Proiiectul se derulează în cadrull Strategie
ei pentru consolidar
c
rea adminiistraţiei
publice 2014 – 2020
2
(SCAP
P), Obiecttivul II.6: ”Calitate
e, cerceta
are și inovvare în
administtraţia publlică”- acţiu
unea II.6.1
1 ”Promovvarea bune
elor practiici și a ino
ovării în
administtraţia publică şi înccurajarea schimbului
s
i de experienţă și a network
king-ului
între insstituţiile și
ș autorită
ăţile publice”- și Ob
biectivul III.2
I
din aceeași
a
strrategie:
”Reduce
erea birocrraţiei penttru mediul de afacerri” – acţiun
nea III.2.4.. ”Impleme
entarea
unor solu
uţii IT pentru simplifficarea uno
or procedu
uri orizontale, trans--sectoriale
e pentru
mediul d
de afaceri )pe modellul ghișeulu
ui unic)”.
Una
a dintre atribuţiile
a
Ministerullui Econom
miei este ”elaborarrea de po
olitici și
strategiii în vederrea promovvării prop
prietăţii intelectuale
e, invenţiilor și mărrcilor și
protejarrea acestora la nivell naţional și internaţţional”, exxercitarea acesteia urmând
a se re
ealiza în cadrul pro
oiectului pe două componen
nte: politica de sp
prijin a
invenţiilor prin protejarea
a proprietăţii indu
ustriale șii promova
area prop
prietăţii
uale.
intelectu
Sccopul proiiectul ”Co
onsolidarea
a capacită
ăţii de im
mplementare și evaluare a
strategiiilor/politiccilor publicce pe care
e le coordo
onează Oficiul de Sta
at pentru Invenţii
și Mărci

și Minissterul Economiei” este
e
de a

furniza instrumen
ntele nece
esare în

vederea unei abordări integ
grate a ce
elor două instituţii cu privire
e la elaborrarea și
impleme
entarea un
nei politicci publice în domen
niul proprrietăţii ind
dustriale ccare să
sprijine optimizarrea processelor decizzionale orientate că
ătre cetăţţeni și me
ediul de
î concordanţă cu SC
CAP.
afaceri în
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Prrin implem
mentarea proiectulu
p
i menţiona
at, Oficiull de Stat pentru
p
Invvenţii și
Mărci șii Ministerrul Econom
miei inten
nţionează să își co
onsolideze capacita
atea de
impleme
entare și evaluare a strategiilo
s
or/politicilo
or publice pe care le
e coordone
ează.
Prroiectul

”Consolida
area

cap
pacităţii

d
de

imple
ementare

și

evalu
uare

a

strategiiilor/politiccilor publicce pe care
e le coordo
onează Oficiul de Sta
at pentru Invenţii
și Mărci și Ministerrul Econom
miei” are trrei obiective specificce:
a) Sprijiinirea Oficciului de Stat
S
pentrru Invenţiii și Mărci și Ministe
erul Econo
omiei în
vederea elaborăriii și implem
mentării un
nei Strateg
gii naţiona
ale în dom
meniul prop
prietăţii
industria
ale;
b) Facilitarea acce
esului soliccitanţilor/utilizatorillor la serviciile OSIM
M prin dezvvoltarea
mentarea unei aplica
aţii integra
ate softwa
are;
și implem
c) Dezvo
oltarea com
mpetenţelor angajaţţilor Oficiu
ului de Sta
at pentru In
nvenţii și Mărci
M
și
ai Ministterului Eco
onomiei în domeniul politicilor publice.
Prrin implem
mentarea proiectului
p
i menţiona
at, rezulta
atele la care Oficiul de Stat
pentru In
nvenţii și Mărci
M
dore
ește să ajun
ngă sunt:
- Elaborarea
a și adopta
area (prin act norma
ativ) Strate
egiei Naţio
onale în do
omeniul
ei propriettăţii industtriale;
protecţie
- Elaborare
ea și implementarrea unei metodolo
ogii/a unu
ui mecaniism de
plementărrii Strategiei Naţiona
ale în dome
eniul prote
ecţiei prop
prietăţii
monitoriizare a imp
industria
ale;
- Simplificarea accesu
ului utilizatorilor la serviciile
s
oferite
o
de OSIM;
O
bunătăţirea
a cunoștin
nţelor și abilităţilor
a
personalu
ului din
- Dezvoltarrea și îmb
OSIM și Miinisterul Economiei
E
pentru su
usţinerea măsurilor/
m
acţiunilor ce vor
cadrul O
interven
ni ca urmare a sch
himbărilor în domeniul politiicilor publice în do
omeniul
proprietăţii industtriale.
Data de început a proiectului
p
i este 12 iulie 2019 și este preconiza
at a se
2 de luni..
desfășurra pe o perrioadă de 24
Va
aloarea to
otală a pro
oiectului este
e
de 9..786.097 le
ei, suporta
area chelttuielilor
aferente
e acestui proiect fă
ăcându-se după cum
m urmează
ă: 194.242
2,91 lei de
e către
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OSIM, 11.844,15 lei
l de căttre Ministe
erul Econo
omiei și 9.580.009,9
94 lei din Fondul
uropean.
Social Eu
Co
ontractul de
d finanţa
are semnatt în data de
d 12 iulie 2019 este
e cel de –al doilea
contractt de finanţţare din fo
onduri nerrambursabile semnatt de OSIM de la înfiiinţarea
sa.
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