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CUVÂNT ÎNAINTE  
 
 

 FOREWORD 
 



 
 

 
 

Stimaţi cititori, 
 
Este o mare plăcere pentru mine să vă pre-

zint, pe scurt, activitatea desfășurată de Oficiul 
de Stat pentru Invenții și Mărci în anul 2018, în 
ceea ce privește atât acordarea protecției 
proprietății industriale, cât și activitățile de 
promovare și cooperare în domeniul proprietății 
industriale, pe plan național și internațional. 

În ultimul an, Oficiul de Stat pentru Invenții 
și Mărci se poate mândri cu îndeplinirea, în 
proporție de 99.86%, a obiectivelor generale ale 
instituției, care decurg din atribuțiile OSIM: 
menținerea și îmbunătățirea sistemului inte-
grat, creșterea calității activităților instituției, 
creșterea gradului de conștientizare și creșterea 
nivelului de reprezentare a României la nivel 
european și internațional. 

Sub aspectul datelor statistice, în cursul 
anului 2018, OSIM a înregistrat o scădere a 
cererilor de titluri de protecție, fiind depuse cu 
286 de cereri mai puțin ca în anul 2017. Astfel, în 
anul 2018, au fost depuse la OSIM un număr de 
1253 de cereri de brevet de invenție (inclusiv 
cereri de înregistrare topografii produse semi-
conductoare, certificate suplimentare de pro-
tecție și modele de utilitate), 18346 de cereri de 
înregistrare marcă (inclusiv cereri de reînnoiri) 
și 259 de cereri de înregistrare desene și modele. 

Sub aspect legislativ, în anul 2018, OSIM a 
finalizat elaborarea proiectului de lege pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 84/1998, 
privind mărcile și indicațiile geografice, 
republicată, prin care se transpun prevederile 
Directivei (UE) 2436/2015 de armonizare a 
legislațiilor statelor membre cu privire la mărci, 
proiect de lege pe care l-a supus procedurii de 
avizare interinstituțională. 

 Dear Readers, 
 
It is with great pleasure that I took on the 

responsibility to present to you below a brief 
overview of the 2018 activity of the Romanian 
State Office for Inventions and Trademarks, 
regarding the grant of industrial property 
protection, as well as the promotion activity and 
the cooperation in the industrial property 
protection field, nationally and internationally. 

The State Office for Inventions and 
Trademarks can be proud of having achieved 
this year 99.86% of its general objectives 
arising from OSIM duties: maintaining and 
improving its integrated system, improving the 
quality of its activities, increasing awareness 
and the level of Romania’s representation in 
Europe and worldwide. 

As far as statistics are concerned, a number of 
1253 patent applications (including applications 
for registration of topographies of semicon-
ductor products, supplementary protection cer-
tificates and utility models), 18 346 trademark 
registration applications (renewals included) 
and 259 design registration applications have 
been filed with OSIM in 2018, which represents a 
decrease of 286 applications when compared 
with 2017. 

Regarding the legislative activity, OSIM 
finalised the elaboration of the Draft Law for 
amending and completing the Law 84/1998 on 
trademarks and geographical indications (as 
republished), aiming at transposing the provi-
sions of the Directive (EU) 2436/2015 to 
approximate the laws of Member States relating 
to trade marks into the national legislation, 
currently undergoing the inter-institutional 
endorsement procedure. 



 
 

Faptul că OSIM și-a îndeplinit obiectivul 
general, „creșterea activităților instituției”, în 
proporție de 100,78% este dat și de numărul de 
procese câștigate de OSIM în cursul anului 
2018: 90 de dosare din totalul de 109 soluțio-
nate definitiv în cursul acestui an. 

În cadrul activității de cooperare internațio-

nală, OSIM a continuat să fie reprezentat, prin 

specialiștii săi, în cadrul reuniunilor organizate 

de Organizația Mondială a Proprietății 

Intelectuale (OMPI), aceștia prezentând și lucrări 

de interes în domeniul protecției proprietății 

industriale în cadrul unor simpozioane și 

seminarii internaționale, regionale și sub-

regionale, organizate de această organizație. Ce 

este mai important de menționat este partici-

parea OSIM, împreună cu Oficiul Român pentru 

Drepturile de Autor (ORDA) și OMPI, la 

organizarea la București a celei de-a treia ediții a 

conferinței naționale „Proprietatea Intelectuală 

într-o economie digitală pentru IMM-uri”, 

desfășurată în perioada 24 – 25 octombrie 2018, 

precum și implicarea activă a oficiului în 

organizarea Seminarului sub-regional OMPI 

privind politicile de PI pentru Universități și 

comercializarea PI (organizat tot la București, în 

perioada 11 – 12 decembrie 2018). 

În ceea ce privește cooperarea cu Oficiul 

European de Brevete (OEB), OSIM a găzduit două 

seminarii dedicate examinatorilor de brevete și 

consilierilor în PI, seminarii care au avut loc în 

perioada 10 – 13 aprilie 2018 și în data de 

12 iulie 2018; de asemenea, serviciile de prediag-

noză oferite de OSIM IMM-urilor au continuat și 

pe parcursul anului 2018, ca parte a planului 

bilateral de cooperare dintre OSIM și OEB. 

Activitatea de cooperare cu Oficiul Uniunii 

Europene pentru Proprietate Intelectuală a 

continuat și în anul 2018, materializându-se 

prin participarea activă a OSIM în numeroase 

proiecte de cooperare europeană. Astfel, în 

cadrul acestor proiecte, este de menționat 

faptul că 9 salariați OSIM au fost certificați 

internațional în management de proiect con-

form metodologiei PRINCE II; au fost aduse 

îmbunătățiri aplicației Back Office de gestionare 

a cererilor de înregistrare a mărcilor; au fost 

dezvoltate 3 clipuri video în limba română, 

având ca teme abordate utilizarea TMclass și 

procedura de înregistrare a mărcilor și a 

desenelor și modelelor, etc. Nu în ultimul rând, 

Accomplishing of 100.78% of the general 
objective of increasing the organization acti-
vities is partly due to the number of cases won 
in court in 2018: 90 cases of a total of 109 cases 
that  got  final decisions in the course of the 
year. 

In the field of international cooperation, 

OSIM was represented by its specialists in the 

reunions organized by the World Intellectual 

Property Organization (WIPO), who also pre-

sented papers of real interest in the industrial 

property protection field within international, 

regional or sub-regional symposiums or 

seminars organized by WIPO. It is particularly 

worth mentioning that OSIM participated, 

together with the Romanian Copyright Office 

(ORDA) and WIPO, in the third edition of the 

National Conference “Intellectual Property in a 

Digital Economy for SMEs”, organized in 

Bucharest, between 24 - 25 October 2018 and 

that it took active part in the Sub-Regional 

Seminar on IP Policies for Universities and IP 

Commercialization (organized between 11 - 12 

December 2018 in Bucharest, as well). 

As regards the cooperation with the 

European Patent Office (EPO), OSIM hosted two 

seminars dedicated to patent examiners and IP 

attorneys, seminars held in the period 10 - 13 

April 2018 and on 12 July 2018; moreover, in 

the course of the year 2018 OSIM continued to 

provide pre-diagnosis services to SMEs, as a 

part of the bilateral cooperation plan concluded 

between OSIM and EPO. 

The cooperation with the European Union 

Intellectual Property Office was continued in 

2018 by OSIM actively participating in many 

European cooperation projects. Within these 

projects, 9 OSIM specialists were granted 

international certification in project mana-

gement according to PRINCE II methodology; 

improvements were brought to the application 

for the management of trademark registration 

applications, Back Office; three video tutorials 

were developed in Romanian, concerning the 

use of TMclass and the national procedure of 

registration of trademarks and designs. Last but 

not least, we should mention the seminar 



 
 

trebuie menționate și organizarea, în data de 6 

martie 2018, la București, a unui seminar dedi-

cat consilierilor în PI și experților OSIM, care a 

avut ca temă procedurile de apel și jurispru-

dența EUIPO, precum și a Seminarului Regional 

Anual organizat de Academia EUIPO – în 

perioada 29 – 31 mai 2018. 

Să nu uităm nici relațiile de cooperare cu 
oficiul omolog din Republica Moldova, Agenția 
de Stat pentru Proprietate Intelectuală (AGEPI), 
concretizate în întâlniri bilaterale și schimburi 
de experiență. 

Și în anul 2018, Oficiul nostru a acordat o 
atenție deosebită activității de promovare a 
conștientizării importanței protecției creaților 
tehnice atât în mediul academic, cât și în cel 
antreprenorial, participând la expoziții, 
seminarii și mese rotunde, ținând prelegeri în 
numeroase licee din București și participând la 
diferite conferințe ce au avut ca teme de discuții 
protecția proprietății industriale. 

Mai trebuie amintit și faptul că, în contextul 
exercitării de către România, în primul semestru 
al anului 2019, a Președinției Consiliului Uniunii 
Europene, experții OSIM au participat la cursuri 
de pregătire în vederea desfășurării viitoarelor 
activități (pregătirea și conducerea ședințelor 
Grupului de lucru PI din cadrul Consiliului UE, 
derularea negocierilor, etc.). 

De asemenea, au început pregătirile pentru 
organizarea, la București, tot în contextul exerci-
tării de către România a Președinției Consiliului 
Uniunii Europene, a unei conferințe internațio-
nale în cursul căreia vor fi abordate teme actuale 
și de interes în domeniul protecției proprietății 
industriale la nivel național și european. 

Toate cele menționate, și nu numai, se vor 
regăsi în cuprinsul acestui Raport. 

 
Ionuţ BARBU 

Director General 

organized in Bucharest, on 6 March 2018, 

concerning appeal procedures and EUIPO case 

law, dedicated to industrial property attorneys 

and OSIM experts and the Annual Regional 

Seminar organized by EUIPO Academy between 

29 - 31 May 2018. 

Let’s not forget the cooperation with our 
fellow office of the Republic of Moldova, the 
State Agency for Intellectual Property (AGEPI), 
materialized in bilateral meetings and 
experience exchanges. 

In 2018 our Office has paid a special attention 
to the activity of promoting industrial property 
and of raising awareness on the importance of 
protecting technical creations in both the 
academic and the business environment, by 
means of our specialists’ participation in various 
exhibitions, seminars and round tables, of the 
lectures they held in many high-schools of 
Bucharest and of the conferences on topics 
concerning industrial property protection. 

It is also worth mentioning that, within the 
context of Romania’s Presidency of the Council 
of the European Union, in the first semester of 
the year 2019, OSIM experts participated in 
training courses dedicated to such future 
activities (preparation and presiding of the IP 
Work Group meetings within the EU Council, 
conducting negotiations etc). 

In the same context of Romania’s Presidency 
of the Council of the European Union, we 
started preparations for organizing, in 
Bucharest, an international conference intended 
to address current topics of interest in the field 
of industrial property protection at national and 
European level. 

You will find all the above and much more in 
this Report. 

 
Ionuţ Barbu 

Director General 
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1. INTRODUCERE  
 
 

 1. INTRODUCTION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 pro-

prietăţii industriale (PI), în conformitate cu legis-

laţia naţională şi cu prevederile convenţiilor şi 

tratatelor internaţionale la care ţara noastră 

este parte. În mod concret, OSIM este abilitat, 

prin legi organice, să acorde titluri de protecţie 

în domeniul proprietăţii industriale (brevete 

de invenţie, certificate de model de utilitate, 

certificate de înregistrare mărci, indicaţii geo-

grafice, desene şi modele), valabile pe teritoriul 

României, şi să recunoască efectele brevetelor 

europene pentru care s-a solicitat, în baza con-

venţiilor şi tratatelor internaţionale, protecţie şi 

în ţara noastră. 

Acordarea unor titluri de proprietate indus-

trială puternice, care să stimuleze inovarea şi 

competitivitatea în economie, este, în esenţă, 

misiunea oficiului. 

 Mission 
 

The State Office for Inventions and 

Trademarks (OSIM) is a specialized body of the 

central public administration 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. To this effect, OSIM is competent, under 

organic statutes, to grant industrial property 

protection titles (patents, utility model certifi-

cates, registration certificates for trademarks, 

geographical indications, designs) valid on the 

Romanian territory and to recognize the effects 

of European patents 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 that would 

incentivize innovation and competitiveness in 

economy. 
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Organizarea OSIM 
 

Potrivit dispoziţiilor Hotărârea Guvernului 
nr. 573/1998, modificată prin Hotărârea 
nr. 63/2017 şi Ordinul Ministerului Economiei 
nr. 1378/2018, pentru anul 2018, structura 
organizatorică a OSIM a fost următoarea: 
 
 
 
 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ a 
Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci 

Organization of OSIM 

 

In compliance with the Government Decision 

no. 573/1998, as amended by the Government 

Decision no. 63/2017 and the Order of Minister 

of Economy no. 1378/2018, the organizational 

structure of OSIM in 2018 has been the 

following: 

 

ORGANIZATIONAL STRUCTURE of the 

State Office for Inventions and 

Trademarks 

 

 
 

 

 

Obiective Generale 
 

Pentru anul 2018, obiectivele generale ale 

instituţiei au fost stabilite după cum urmează: 

1. Menţinerea şi îmbunătăţirea sistemului 

integrat Sistem de Management al Calităţii 

- Sistem de control intern/ managerial, în 

conformitate cu cerinţele standardului 

ISO 9001:2015 şi, Ordinului Secretaria-

tului General al Guvernului nr. 600/2018; 

 General Objectives 
 

In 2018, the general objectives that our 

organization had in view were the following: 

1. To maintain and improve the 
integrated Quality Management System 
- an internal/managerial control system 
in accordance with the requirements 
of ISO 9001:2015 and of the Order 
of the Government General Secretariat 
No 600/2018; 
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2. Creşterea calităţii activităţilor insti-

tuţiei, în scopul acordării unei protecţii 

eficiente a drepturilor de proprietate 

industrială (DPI), prin armonizarea 

cadrului legislativ cu cel european şi 

internaţional, şi prin îmbunătăţirea 

capacităţii instituţionale, cu asigurarea 

resurselor umane calificate, a mijloacelor 

tehnice, informatice, administrative şi 

financiare; 

3. Creşterea gradului de conştientizare 

în infrastructura economică naţională, cu 

privire la rolul Proprietăţii Industriale în 

susţinerea inovării şi competitivităţii; 

4. Creşterea nivelului de reprezentare a 

României la nivel european şi inter-

naţional, prin implicarea OSIM în proce-

sul decizional privind strategii şi pro-

grame de proprietate industrială, în baza 

colaborării instituţiei cu organisme naţio-

nale şi internaţionale din domeniul de 

activitate. 

2. To improve the quality of its 
activities, with a view to ensuring 
effective protection of industrial 
property rights (IPR) through 
harmonization of its legal framework 
with the European and international 
one and enhancement of its institutional 
capacity, while providing qualified 
human resources and suitable technical, 
informational, administrative and 
financial means; 

3. To increase awareness of the 
importance of industrial property, at 
every level of the national economy, for 
supporting innovation and 
competitiveness; 

4. To improve Romania’s represen-
tation at international and European 
level, by involvement of OSIM in 
decision-making processes concerning 
industrial property strategies and 
programs, based on its cooperation with 
national and international bodies in its 
field of activity. 

 

 

 

Obiectivele legate în mod direct de atribuţiile 

OSIM sunt suplimentate şi cu obiective spe-

cifice, care decurg, în mod necesar, din colabo-

rarea pe linie orizontală cu organismele inter-

naţionale şi europene în domeniu, precum şi din 

implicarea OSIM în susţinerea inovării şi com-

petitivităţii industriei şi economiei naţionale, 

prin aspectele specifice drepturilor de proprie-

tate industrială. 

 The objectives which are in direct 

connection with OSIM duties are completed 

with specific objectives which necessarily arise 

from horizontal cooperation with international 

and European bodies in this field of activity, as 

well as from OSIM involvement in supporting 

innovation and competitiveness of Romanian 

industry and economy through the specific 

industrial property rights-related aspects. 

102.19% 

100.78% 

97.14% 

99.33% 

Gradul de îndeplinire a obiectivelor generale, pentru perioada de raportare 
General objectives achievement degree in the reporting period 

Obiectivul general nr. 1

Obiectivul general nr. 2

Obiectivul general nr. 3

Obiectivul general nr. 4

General objective no 1 

 

General objective no 2 

 

General objective no 3 

 

General objective no 4 
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Activitatea 

Comisiei de monitorizare 
 

În anul 2018, în OSIM a continuat activitatea 

Comisiei de monitorizare a sistemului de con-

trol intern managerial, denumită în continuare 

”Comisia”. 

Ca urmare atât a modificărilor actelor nor-

mative în domeniu, cât şi a asumării obiecti-

vului privind dezvoltarea sistemului integrat de 

Control intern managerial - Managementul cali-

tăţii, au fost necesare o serie de măsuri şi activi-

tăţi care să conducă la realizarea obiectivelor 

propuse. 

În acest sens, Comisia de monitorizare: 

― a analizat Obiectivele generale şi a 

actualizat/elaborat obiectivele specifice 

fiecărui departament; 

― a întocmit, monitorizat şi analizat Planul de 

acţiuni pentru atingerea obiectivelor gene-

rale ale OSIM; 

― a stabilit indicatorii de performanță sau de 

rezultat asociați obiectivelor specifice; 

― a elaborat Programul de dezvoltare a siste-

mului de control intern managerial (SCIM), şi 

a asigurat monitorizarea şi îndeplinirea 

acestuia; 

― în colaborare cu Echipa de Gestionare a 

Riscurilor, a asigurat actualizarea registrelor 

de riscuri şi a planurilor de măsuri pentru 

diminuarea efectelor acestora; 

― a analizat modul de elaborare și a asigurat 

actualizarea datelor cuprinse în etapele pen-

tru dezvoltarea sistemului de control intern 

managerial; 

― a analizat datele rezultate din procese şi a 

luat măsurile necesare, astfel încât să poată fi 

îndeplinite obiectivele generale; 

― a întocmit şi prezentat rapoarte, în legătură 

cu Sistemul de control intern managerial, 

către forul tutelar şi alţi parteneri interesaţi; 

― a asigurat inventarierea activităților proce-

durabile; 

― a asigurat actualizarea, după caz, a procedu-

rilor formalizate în conformitate cu noile 

prevederi legislative în domeniu (Ordinul 

SGG nr. 600/2018), coroborate cu cerinţele 

standardului de calitate ISO 9001:2015. 

Activity of 

Monitoring Commission 

 

In 2018, the OSIM Commission for monitoring 

the internal managerial control system, herein-

after referred to as “the Commission”, continued 

its activity. 

Following the legal changes in the field and 

the commitment of developing the integrated 

Internal Managerial Control - Quality Manage-

ment System, a series of measures and activities 

were required for the objectives proposed to be 

accomplished. 

 

In this context, the Commission: 

― analyzed the General Objectives and 

updated/elaborated specific objectives for 

each department; 

― drafted, monitored and analyzed the 

Action Plan for achieving OSIM General 

Objectives; 

― set performance or result indicators asso-

ciated to specific objectives; 

― elaborated the Program for developing the 

internal managerial control system and 

ensured its monitoring and accomplish-

ment; 

― updated, in collaboration with the Risk 

Management Team, the risk registers and 

the plans for reducing risk effects; 

― analyzed the elaboration of internal mana-

gerial control system development stages 

while ensuring updating thereof; 

― analyzed the data resulting from processes 

and took the necessary steps for the general 

objectives to be accomplished; 

― drafted and presented reports on the 

internal managerial control system to 

higher bodies and other interested 

partners; 

― ensured the inventory of procedural 

activities; 

― ensured revision of formalized procedures 

in accordance with the legal provisions in 

the field (Order of GGS No 600/2018), as 

corroborated with the requirements of ISO 

9001:2015 quality standard. 
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110 110 

96 

14 

Activităţi inventariate

Total proceduri formalizate

Proceduri aplicabile la nivel compartimental

Proceduri aplicabile la nivel instituţional

În anul de referinţă, s-a continuat activitatea 
de revizuire a procedurilor şi, de asemenea, 
unde a fost necesar, au fost elaborate noi 
proceduri. 

The revision of procedures was continued 

during the reference year and, where necessary, 

new procedures were elaborated. 

 

 

 

 

În luna noiembrie a anului 2018, a fost 

realizat auditul de recertificare, conform 

cerinţelor standardului 9001:2015, în vederea 

menţinerii valabilităţii certificării obţinute. 

Din auditul de recertificare nu au rezultat 

neconformităţi ale sistemului, au fost făcute trei 

recomandări pentru îmbunătăţire, şi au fost 

evidenţiate câteva dintre punctele tari ale 

organizaţiei, precum: 

1. Implicarea top managementului şi a între-

gului personal în dezvoltarea sistemului de 

management calitate integrat cu sistemul de 

control intern managerial, în conformitate 

cu cerinţele standardului ISO 9001:2015 

şi ale Ordinului SGG nr. 600/2018; 

2. Analiza datelor rezultate din activităţile 

derulate în cadrul proceselor, efectuată de 

management (semestrial); analize statistice, 

comparative; 

3. Analiza, măsurarea şi monitorizarea tuturor 

proceselor; 

4. Un foarte bun control a informaţiilor docu-

mentate; 

5. Managementul riscului (pe activităţi) şi mo-

dul de evaluare a eficacităţii acţiunilor 

întreprinse pentru diminuarea riscurilor; 

 

 The re-certification audit took place in 

November 2018, in accordance with the require-

ments of the standard 9001:2015, aiming at 

maintaining in force the existent certification. 

The re-certification audit did not find any 

system non-conformity, however, three 

recommendations were made for improvement 

purposes while highlighting some strengths of 

the organization, such as: 

1. Top management and entire personnel 

involvement in integrated quality mana-

gement and internal managerial control 

system development, in accordance 

with ISO 9001:2015 and Order of GGS 

No 600/2018; 

2. Analysis of data resulting from the activities 

carried out within the processes, performed 

by the management (half-yearly); statistical 

comparative analysis; 

3. Analysis, measurement and monitoring of 

all processes; 

4. Very good control of documented infor-

mation; 

5. Risk management (by activities) and the 

mode of evaluating the effectiveness of 

actions taken for risk minimization; 

Activities inventoried 

 

 

Total number of formalized procedures 

 

 

Procedures applicable at compartments level 

 

 

Procedures applicable at institutional level 
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6. Implicarea în proiecte internaţionale în 

domeniul de activitate al organizaţiei; 

7. Proiect privind modificarea Legii 

nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile 

geografice, în vederea transpunerii Directivei 

Europene nr. 2015/2436; 

8. Derularea unor activităţi de promovare a 

proprietăţii industriale şi, totodată, de dise-

minare de informații și de conștientizare a 

mediului preuniversitar, academic și de 

afaceri; 

9. Derularea unor sondaje de opinie pri-

vind satisfacţia clientului extern (>90% 

foarte satisfăcuţi); 

10. Foarte bună comunicare cu părţile intere-

sate, inclusiv prin intermediul paginii de 

internet; 

11. Planificare activitate pentru 2019 – aprobată 

la nivel de organizaţie. 

6. Involvement in international projects in our 

field of activity; 

7. Draft amendments for Law No 84/1998 on 

trademarks and geographical indications, 

for transposition of European Directive No 

2015/2436; 

8. Industrial property promotion activities 

carried out while disseminating information 

and rising awareness of business 

environment, academic environment and 

secondary schools; 

9. External client satisfaction surveys carried 

out (>90% very satisfied); 

10. Very good communication with interested 

parties, by Internet page included; 

11. Planning of activity for the year 2019 

approved at the organization level. 
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2. Brevete de Invenţie  
 
 

 2. Patents 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brevete de invenţie (BI) 
 

În societatea actuală, bazată pe cunoaştere, 

activele necorporale şi, în mod special, brevetul 

de invenţie capătă o importanţă din ce în ce mai 

mare din punct de vedere economic. Prin tripla 

sa calitate de instrument juridic, tehnic şi, res-

pectiv, economic, brevetul de invenţie reflectă 

capacitatea de inovare şi dinamismul unei 

societăţi. 

Susţinerea inovării prin numeroase proiecte 

de cercetare-dezvoltare implică în mod cert 

protejarea rezultatelor obţinute, prin depunerea 

unor cereri de brevet de invenţie, în baza cărora, 

în urma examinării, se acordă brevetul de 

invenţie, titlu de proprietate industrială care, pe 

de o parte, îi conferă titularului dreptul exclusiv 

de exploatare a invenţiei sale, şi, pe de altă parte, 

contribuie la crearea unei imagini inovative a 

entităţii care îl deţine, fiind totodată un mijloc de 

diseminare a informaţiei la nivel mondial, prin 

publicarea sa în bazele de date specifice. 

 Patents (BI) 
 

Within our knowledge-based society, 

intangible assets and, especially, the patents 

have an increasingly important role from the 

economical point of view. In its triple quality of 

legal, technical and economical instrument, the 

patent mirrors the society innovative capacities 

and dynamism. 

Innovation support materialized in research 

and development projects shall certainly 

involve protection of innovation results by filing 

patent applications based on which, following 

examination, patents are granted, as industrial 

property titles which, on the one hand, confer 

on their owners the exclusive right of 

exploitation of their inventions and, on the 

other hand, essentially contribute to the 

innovative profile of the entity that owns them, 

while being a worldwide information dissemi-

nation way, due to their publication in patent 

databases. 
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În plus, ar fi de menţionat faptul că brevetarea 

capătă un rol din ce în ce mai important pentru 

întreprinderile mici şi mijlocii, reflectat în 

principal prin numeroase proiecte europene de 

susţinere a întreprinderilor inovative. 

Procedura de acordare a brevetelor de in-

venţie pe teritoriul României este reglementată 

prin Legea nr. 64/1991, republicată în data de 

19 august 2014. 

În temeiul legii, brevetul de invenţie este un 

drept de proprietate industrială ce conferă titula-

rului un drept exclusiv de exploatare a invenţiei 

pe o durată de maximum 20 de ani. Un brevet 

poate fi acordat pentru orice invenţie având ca 

obiect un produs sau un procedeu, în toate do-

meniile tehnologice, inclusiv agricultură. Soluţiile 

noi, care implică o activitate inventivă şi sunt 

susceptibile de aplicare industrială, pot fi pro-

tejate printr-un brevet de invenţie, îndeplinirea 

condiţiilor de brevetabilitate stipulate de lege 

fiind analizate în procedura de examinare de 

fond. 

Aprecierea îndeplinirii condiţiilor de 

brevetabilitate menţionate în procedura de 

examinare de fond este făcută în raport cu 

stadiul tehnicii existent pe plan mondial la data 

de depozit, respectiv, la data de prioritate a 

cererii de brevet de invenţie. Acesta cuprinde 

toate cunoştinţele tehnice accesibile publicului, 

în orice parte a lumii. 

Dacă invenţia nu este regăsită în stadiul 

tehnicii şi nici nu este evidentă pentru o per-

soană de specialitate în domeniu, aceasta este 

considerată a fi nouă şi inventivă. Brevetul de 

Invenţie acordat de OSIM garantează titularului 

protecţia invenţiei pe teritoriul României. 

În anul 2018, au fost depuse la OSIM 1147 de 

cereri de brevet de invenţie, dintre care 81 de 

cereri de brevet au fost depuse prin intermediul 

unei aplicaţii on-line securizate, care poate fi 

descărcată de pe internet şi care necesită 

autentificare prin smart card. 1102 dintre 

cererile de brevet depuse au solicitanţi români, 

iar 45 de cereri au solicitanţi străini. 

It is worth mentioning that patenting is 

currently becoming increasingly important for 

small and medium-sized enterprises, which can 

be seen in the high number of European projects 

aiming at supporting innovative enterprises. 

In Romania, the patent granting procedure 

is carried out in accordance with the Patent 

Law 64/1991, as republished on 19 August 

2014. 

According to the law, a patent is an industrial 

property right that confers on its owner an 

exclusive right to exploit the invention for 20 

years, at the most. A patent can be granted for 

any invention having as a subject-matter a 

product or a process, in all technological fields, 

agriculture included. The technical solutions 

that are new, involve an inventive step and are 

susceptible of industrial application can be 

protected by a patent, the compliance with legal 

patentability conditions being assessed in the 

substantive examination procedure. 

The assessment of the compliance with the 

above-mentioned patentability conditions in the 

substantive examination procedure is 

conducted by taking as a reference point the 

state of the art at the international level on the 

filing date or the priority date of the patent 

application, respectively, comprising technical 

knowledge accessible to the public worldwide. 

If the invention cannot be retrieved in the 

state of the art and if it is not obvious for a 

person skilled in the art, it is deemed to be new 

and inventive. The patent granted by OSIM 

allows its owner to enjoy protection of the 

invention on the territory of Romania. 

In 2018, 1147 patent applications were filed 

with OSIM, of which 81 patent applications 

were filed by means of a secure online 

application which may be easily downloaded 

from the Internet while requiring smart-card 

authentication. Of the filed patent applications, 

1102 were filed by Romanian applicants and 45 

by foreign applicants. 
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Toate cererile de brevet au fost înscrise în 

Registrul Naţional al Cererilor de Brevet de 

Invenţie depuse, iar datele bibliografice ale 

acestora au fost introduse în baza electronică de 

date a OSIM. 

La 18 luni de la data depunerii cererii, 

aceasta este publicată de către OSIM, prin 

punerea la dispoziţia publicului a descrierii, 

revendicărilor şi desenelor, şi prin publicarea 

datelor bibliografice şi a rezumatului invenţiei 

în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, 

Secţiunea Invenţii, care are apariţie lunară. 

Cererile de brevet depuse au fost analizate 

din punct de vedere al îndeplinirii condiţiilor 

legale pentru acordarea datei de depozit şi 

constituirea depozitului naţional reglementar. 

A fost atribuită clasa internaţională tuturor 

cererilor de brevet depuse în anul 2018, conform 

Clasificării Internaţionale a Brevetelor (CIB). 

Au fost transmise solicitanţilor 3105 

notificări la depunerea cererii, prin care au fost 

aduse la cunoştinţă solicitantului rezultatele 

examinării preliminare a cererilor de brevet, 

legate de modul în care a fost întocmită 

documentaţia de brevetare, sau de 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. 

Au fost pregătite pentru publicare 778 de 

cereri de brevet. 

Au fost eliberate 63 de certificate de 

prioritate, fapt care arată că, în străinătate, au 

fost depuse 63 de cereri de brevet care au fost 

create de către inventatori români. 

Procedura de examinare preliminară a fost 

încheiată în anul 2018 pentru 659 de cereri de 

brevet care au fost transferate în examinarea în 

fond şi pentru 404 cereri de brevet care au fost 

respinse ori considerate retrase. 

 

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 Oficiului European de 

Brevete, şi baza de date RO-Patent Search; 

All the patent applications were entered in 

the National Register of Filed Patent 

Applications and the bibliographical data 

thereof were introduced into the OSIM 

database. 

18 months after the date of filing the 

application, the invention is published by OSIM 

which makes the description, claims and 

drawings available to public and publishes the 

abstract and the bibliographic data in the 

Official Industrial Property Bulletin, Inventions 

Section, issued monthly. 

The patent applications, as filed, were 

analyzed in respect of the fulfillment of the legal 

conditions for according the filing date and 

constituting the regular national filing. 

All patent applications filed in 2018 were 

classified according to the International Patent 

Classification (IPC). 

The applicants were sent a number of 3105 

notifications informing them on the results of 

the preliminary examination of their patent 

applications upon filing, in respect of the 

manner of carrying out the patenting 

documentation or in respect of other aspects 

provided for by the Law no. 64/1991, as 

republished, in order for them to fulfill the 

provisions set by the law for starting the patent 

application substantive examination procedure. 

A number of 778 patent applications were 

prepared to be published. 

Also, 63 certificates of priority were issued, 

which indicates that 63 patent applications 

created by Romanian inventors were filed 

abroad. 

The preliminary examination procedure was 

completed in 2018 in respect of 659 applications 

that were transferred to the substantive 

examination and 404 applications which were 

refused or deemed to be withdrawn. 

 

The substantive examination procedure 

involves a series of activities, such as: 

 searching the prior art in the relevant 

field, by using the EPOQUE application 

of the EPO and the RO-Patent Search 

database; 
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 întocmirea raportului de cercetare docu-

mentară pentru fiecare cerere de brevet; 

 examinarea condiţiilor de brevetabilitate: 

noutate, activitate inventivă şi aplicabili-

tate industrială, şi transmiterea analizei 

către solicitant; 

 elaborarea raportului tehnic de exami-

nare şi susţinerea acestuia în Comisia de 

Examinare, în vederea luării hotărârii pri-

vind soluţionarea cererii. 

 

 

Au fost examinate în fond 686 de cereri 

depuse de solicitanţi români şi străini, dintre 

care 379 au obţinut hotărârea de acordare a 

brevetului de invenţie, 7 au fost retrase, iar 300 

au fost respinse. 

În anul 2018, au fost eliberate 363 de bre-

vete de invenţie, dintre care 357 au fost elibe-

rate titularilor români, iar 6 – titularilor străini. 

 

 

Modele de utilitate (MU) 
 

Modelul de utilitate reprezintă, alături de bre-

vetul de invenţie, o altă modalitate, mai rapidă, 

de protecţie a invenţiilor. Procedura de înregis-

trare este reglementată prin Legea nr. 350/2007. 

Modelul de utilitate poate fi un mijloc strategic 

pentru întreprinderi mici şi mijlocii care urmă-

resc pornirea unei afaceri. 

În anul 2018, au fost depuse 60 de cereri de 

model de utilitate, dintre care 42 au solicitanţi 

români, iar 18 au solicitanţi străini. Pentru 

41 de cereri de model de utilitate (CMU) a fost 

întocmit raportul de cercetare documentară, iar 

acesta a fost transmis solicitantului. 

În urma examinării îndeplinirii condiţiilor 

legale, Comisia de examinare a luat 44 de 

hotărâri de înregistrare a modelului de utilitate 

şi 27 de hotărâri de respingere. 

Au fost eliberate 42 de certificate de model 

de utilitate, dintre care 27 au fost eliberate 

titularilor români, iar 15 – titularilor străini. 

 

 

 drawing up search reports for each patent 

application; 

 examining the patentability conditions: 

novelty, inventive step and industrial 

applicability, and sending the results of 

the analysis to the applicant;   

 elaborating the technical examination 

report and upholding the same before the 

Examination Board with a view to making a 

decision in respect of the application 

concerned. 

 

686 patent applications filed by both 

Romanian and foreign applicants underwent 

substantive examination, of which 379 ended 

by decisions to grant the patent, 7 were 

withdrawn and 300 were refused. 

A number of 363 patents were issued in 

2018, of which 357 to Romanian owners and 

6 to foreign owners. 

 

 

Utility Models (MU)  
 

Beside the patent, the utility model repre-

sents a faster way of protecting the inventions. 

Its registration procedure is established by the 

Law 350/2007 on utility models. This is why 

the utility model may be a strategic means for 

start-up SMEs. 

In 2018, 60 applications for utility models 

were filed, 42 of which belong to Romanian 

applicants and 18 to foreign applicants. A 

search report was drawn up for 41 utility model 

applications and sent to the applicant. 

Following the examination of the fulfillment 

of the legal requirements, the Examination 

Board made 44 decisions to register the utility 

model and 27 decisions to refuse the 

application. 

42 utility model certificates were issued, as 

follows: 27 certificates were issued to 

Romanian owners and 15 to foreign owners. 
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Certificate suplimentare de 

protecţie (CSP) 

 

Prin aderarea României la Uniunea 

Europeană (UE), au intrat în vigoare trei 

Regulamente comunitare, privitoare la protecţia 

medicamentelor, produselor pediatrice şi, 

respectiv, a produselor pentru protecţia 

plantelor, în baza cărora, în urma unei proceduri 

de examinare, se acordă Certificat Suplimentar 

de Protecţie. 

În anul 2018, la OSIM, au fost înregistrate 

43 de cereri de CSP, din care: 38 pentru 

medicamente şi 5 pentru produse de protecţie a 

plantelor. Au fost, de asemenea, înregistrate 

3 cereri de extindere a duratei certificatelor. 

În urma examinării îndeplinirii condiţiilor de 

acordare a certificatului, în conformitate cu 

prevederile Regulamentelor Europene, Comisia 

de examinare a luat 43 de hotărâri privitoare la 

cererile de CSP şi 2 la cererile de extindere a 

duratei certificatelor. 

În anul 2018, au fost eliberate 36 de Certifi-

cate Suplimentare de Protecţie şi 7 extinderi. 

 

Depunerea de cereri de 

protecţie în alte state 
 

Înregistrarea cererilor de brevet de invenţie 

în unul sau mai multe state se poate face pe cale 

naţională (direct la oficiile de brevete din 

statele în care se doreşte obţinerea protecţiei), 

pe cale regională sau pe cale internaţională, în 

conformitate cu prevederile Tratatului de 

Cooperare în domeniul brevetelor. În ultimele 

două situaţii, depunerea poate fi făcută la OSIM. 

Astfel, la OSIM, în calitate de Oficiu Receptor, 

au fost înregistrate de către solicitanţi români, 

conform Tratatului de Cooperare în domeniul 

Brevetelor (PCT), 24 de cereri internaţionale, iar 

în numele Oficiului European de Brevete (OEB) 

au fost înregistrate 153 de cereri de brevet 

european. 

Cele 153 cereri de brevet european, în 

proporţie de aproximativ 90%, au solicitanţi 

persoane juridice străine. 

Supplementary Protection 

Certificates (SPC) 

 

As a consequence of Romania’s accession to 

the European Union (EU), three Community 

Regulations entered into force, namely 

regulations concerning the protection of 

medicaments, of paediatric products and of 

plant protection products, based on which SPCs 

are granted following an examination pro-

cedure. 

In 2018, 43 SPC applications were filed 

with OSIM, of which: 38 for medicaments and 

5 for plant protection products. 3 requests 

for the extension of the duration of the certi-

ficate were filed, as well. 

After examining the fulfillment of condi-

tions for granting the certificate, in accordance 

with the Community Regulations, the SPC 

Examination Board made 43 decisions con-

cerning SPC applications and 2 decisions 

concerning the extensions. 

36 supplementary protection certificates 

and 7 extensions were issued in 2018. 

 

Filing Applications for 

Protection Abroad 
 

Patent applications may be filed abroad, in 

one or several States, either by national route 

(directly to the patent offices of the State on the 

territory of which protection is sought), or by 

regional or international route, under the 

provisions of the Patent Cooperation Treaty. In 

the last two cases, the application may be filed 

with OSIM. 

In this context, 24 international applications 

were filed with OSIM as a Receiving Office 

under the Patent Cooperation Treaty (PCT) and 

153 European patent applications were filed 

with OSIM acting on behalf of the European 

Patent Office (EPO). 

The mentioned 153 European patent 

applications were filed, in a ratio of about 90%, 

by foreign legal persons. 
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Dintre cele 24 de cereri internaţionale 

depuse la OSIM în calitate de Oficiu Receptor, 

20 de cereri au solicitanţi persoane fizice, 

2 cereri au solicitanţi un institut de cercetare şi 

o universitate din România, iar 2 cereri provin 

de la societăţi comerciale din România. 

O astfel de distribuţie arată faptul ca socie-

tatea românească are resurse limtate de trans-

fer de noi tehnologii româneşti în străinătate. 

precum şi faptul că punerea în aplicare a 

Ordinului nr. 117 din 26.07.2017, privind 

aprobarea „Instrucţiunilor privind sprijinirea 

brevetării în străinătate a invenţiilor româneşti”, 

nu a atins obiectivul de facilitare a transferului 

de tehnologie românească. 

 

Recunoaşterea brevetelor 

europene în România (validarea) 
 

Brevelele europene acordate de către Oficiul 

European de Brevete (OEB) în temeiul Conven-

ției Brevetului European (CBE) pot fi recunos-

cute pe teritoriul României dacă sunt îndeplinite 

prevederile din Legea 611/2002, privind adera-

rea României la Convenţia privind eliberarea 

brevetelor europene. Pentru recunoaştere (vali-

dare) în România, titularul brevetului, printre 

altele, trebuie să depună la OSIM traducerea în 

limba română a brevetului european, însoţită de 

o cerere de publicare a acesteia, şi să plătească 

taxa de publicare a traducerii şi taxele de 

menţinere în vigoare a brevetului. 

În cursul anului 2018, la OSIM au fost depuse 

4025 de cereri de publicare a traducerii 

brevetului european, dintre care 3205 au fost 

depuse prin intermediul unei aplicaţii on-line 

securizate, care poate fi descărcată de pe 

internet şi care necesită autentificare prin 

smart card. Datele bibliografice ale acestora au 

fost introduse în baza electronică de date. 

Au fost transmise, pe parcursul anului, 4729 

de notificări, prin care au fost comunicate 

lipsurile constatate în urma examinării docu-

mentaţiei depuse, iar baza de date OSIM a fost 

actualizată pentru un număr de 99323 de 

brevete europene care nu produc efecte în 

România, în vederea comunicării la OEB a 

statutului juridic al acestor brevete. 

Of the 24 international applications filed 

with OSIM as a Receiving Office, 20 applications 

were filed by natural persons, 2 by a research 

institute and a Romanian university and 2 by 

Romanian companies. 

Such distribution shows that the Romanian 

society has limited resources as regards the 

transfer of new Romanian technologies abroad, 

as well as that the implementation of Order 

117/26.07.2017 for approving the Instruction 

for supporting Romanian inventions abroad has 

failed to reach its goal of facilitating Romanian 

technology transfer. 

 

 

 

European Patents Recognition in 

Romania (validation) 
 

European patents granted by the European 

Patent Office (EPO) under the European Patent 

Convention (EPC) may be recognized on the 

territory of Romania, subject to compliance 

with the provisions of the Law 611/2002 on 

Romania’s accession to the European Patent 

Convention. For a European patent recognition 

(validation) in Romania, its owner is supposed 

to file with OSIM the Romanian translation of 

the European patent accompanied, among 

others, by a request for its publication, and to 

pay the translation publication fee and the 

patent maintenance fees. 

In 2018, 4025 requests for publication of 

European patent translation were filed with 

OSIM, 3205 of which were filed online, by 

means of a secure online application which may 

be easily downloaded from the Internet while 

requiring smart-card authentication. The 

bibliographical data thereof were entered into 

the OSIM database. 

In the course of the year, the applicants were 

sent a number of 4729 notifications for 

remedying the drawbacks ascertained in the 

patent applications upon filing, and OSIM data 

base was updated in respect of 99323 European 

patents which do not produce effects in 

Romania, for the purpose of communicating the 

legal status of these patents to EPO. 
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Au fost eliberate 2106 certificate de recu-

noaştere a efectelor brevetelor europene în 

România. 

 

 

Administrarea patrimoniului 

naţional de brevete 
 

OSIM a gestionat 22270 de titluri de 

protecţie în vigoare, dintre care 21270 sunt 

brevete europene validate în România. 

S-au înscris şi publicat 749 de modificări în 

situaţia juridică a cererilor de brevet şi a breve-

telor de invenţie, dintre care 622 modificări în 

situaţia juridică a brevetelor europene validate. 

De asemenea, a fost publicată menţiunea decă-

derii titularului din drepturi pentru 3497 de 

brevete de invenţie, dintre care 1375 au fost 

brevete europene validate. 

A number of 2106 certificates for recognition 

of European patents effects in Romania were 

issued. 

 

 

Administering the National 

Patent Patrimony 
 

OSIM administered 22270 protection titles 

in force, of which 21270 are European patents 

validated in Romania. 

749 changes of legal status of patent appli-

cations and patents were also entered and 

published, 622 of which were changes in the 

legal status of validated European patents. Also, 

3497 cases of loss of patent owners’ rights were 

published, of which 1375 related to owners of 

validated European patents. 
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3 Mărci înregistrate/reînnoite  
 

 3. Registered/Renewed 
Trademarks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În anul 2018, au fost depuse 10720 de cereri 

de înregistrare marcă, dintre care 8734 de 

cereri au fost înregistrate pe cale naţională şi 

1986, pe cale internaţională. 

Au fost depuse 7626 de cereri de reînnoire 

marcă, dintre care 3085 pe cale naţională şi 4541 

de cereri de reînnoire pe cale internaţională. 

Au fost înregistrate 675 de acte de opoziţie la 

publicarea cererilor de marcă. 

Începând cu anul 2019, Serviciul Mărci va 

implementa o nouă Lege a Mărcilor, lege care 

vine în concordanţă cu aplicarea Directivei (UE) 

2015/2436. 

România, ca şi celelalte State membre a 

Uniunii Europene, a făcut un demers privind 

alinierea procedurilor, privind examinarea măr-

cilor, urmărindu-se aplicarea unei practici 

comune în acest domeniu. 

 

 

 

 In 2018, 10720 applications for trademark 

registration were filed, of which 8734 by 

national route and 1986 by international route. 

7626 requests for trademark renewal were 

filed, 3085 of which are requests for renewal 

filed by national route and 4541 filed by 

international route. 

Also, 675 oppositions to the publication of 

trademark applications were filed. 

Starting from 2019, the Trademark Division 

shall implement a new Trademark Law to apply 

the Directive (EU) 2015/2436. 

As every European Union Member State, 

Romania has taken the necessary steps to 

harmonize trademarks examination procedures, 

aiming at applying common practice in the field 

in its daily activity. 
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Examinarea cererilor de 

înregistrare de marcă 
 

Examinarea cererilor de înregistrare de 

marcă presupune o analiză a îndeplinirii tuturor 

condiţiilor reglementate prin Legea nr. 84/1998, 

privind mărcile şi indicaţiile geografice, repu-

blicată, şi se desfăşoară în etape bine deter-

minate. Astfel, în vederea constituirii depozitului 

naţional reglementar, în anul 2018 s-au examinat 

lunar, în medie, 700 de cereri de marcă. 

Pe lângă activitatea de examinare preliminară 

a cererilor de marcă, s-au evidenţiat şi efectuat 

un număr de 881 de cercetări cu plată, cât şi 

răspunsuri privind cercetările pentru vamă, 

poliţie, tribunal etc., numărul solicitărilor fiind 

într-o continuă creştere. 

 

 

Examinarea opoziţiilor 
 

În anul 2018, Comisia de Examinare Opoziţii 

a avut de soluţionat 668 de acte de opoziţie, 

dintre care a admis 187, a respins 208, 152 au 

rămas fără obiect şi 121 de acte de opoziţie au 

fost retrase de către oponent. Numărul de acte 

de opoziţie respinse şi retrase denotă că solici-

tanţii de drepturi de proprietate industrială, în 

acest caz de cereri de înregistrare de marcă, au 

înţeles importanţa acordată protecţiei mărcilor 

şi, pentru Serviciul Mărci şi Indicaţii Geografice, 

aceasta reprezintă o continuă provocare în 

respectarea termenelor legale şi acordarea titlu-

rilor de protecţie în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare. 

Numărul semnificativ al opoziţiilor rămase 

fără obiect, respectiv retrase, ne arată faptul că 

titularii de drepturi anterioare au înţeles şi res-

pectat modul de analiză al similarităţii, respec-

tiv identităţii între semnele depuse la înregis-

trare, raportate la produse şi servicii. 

 

 

 

 

 

Examination of trademark 

registration applications 
 

Examination of applications for trademark 

registration consists in analyzing the applica-

tions as regards the compliance with the 

requirements set out in Law No. 84/1998 on 

trademarks and geographical indications, as 

republished, and it takes place in several well-

defined stages. Thus, for the purpose of consti-

tuting the national regular filing, in 2018, an 

average number of 700 applications were 

analyzed monthly. 

Besides the preliminary examination of trade-

mark applications, a number of 881 paid search 

services were conducted, as well as search 

reports upon requests by the customs authori-

ties, police, law courts etc., the number of such 

requests being continuously increasing. 

 

Examination of oppositions 
 

In 2018, 668 oppositions were filed to be 

settled by the Opposition Examination Board, of 

which 187 were accepted, 208 were refused, 

152 were lacking object and 121 were 

withdrawn by the opponent. The number of 

oppositions refused and withdrawn shows that 

the applicants for industrial property titles, in 

this case trademarks applicants, understand the 

importance of trademark protection, which, for 

the Trademark and Geographical Indications 

Division, stands as a permanent challenge as to 

observe the legal time limits and to grant the 

protection titles in accordance with the legal 

provisions in force. 

The significant number of oppositions 

lacking object and withdrawn, respectively, 

shows that the owners of earlier rights 

understand and observe the similarity 

assessment as well as the assessment of identity 

of signs filed for registration in respect of the 

goods and services to which they relate. 
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Examinarea condiţiilor de 

admitere la înregistrare 
 

În cursul anului 2018, s-au examinat pe fond 

8608 cereri de înregistrare de marcă, dintre care 

6646 de dosare examinate cuprinzând cereri 

depuse pe cale naţională, şi 1962 de dosare au 

fost analizate pe fond, reprezentând cereri 

depuse pe cale internaţională. De asemenea, au 

fost examinate 3589 de cereri de reînnoire a 

protecţiei acordate prin înregistrarea mărcilor, 

pentru o nouă perioadă de protecţie de 10 ani, la 

nivel naţional. 

Examinarea cererilor cu respectarea condi-

ţiilor pe motive absolute s-a efectuat ţinând 

cont de prevederile art. 5 din Legea mărcilor şi 

indicaţiilor geografice nr. 84/1998, republicată. 

Reînnoirea cererilor pentru o perioadă de 

10 ani s-a efectuat cu respectarea normelor în 

vigoare şi a termenelor legale de examinare. 

 

Eliberarea certificatelor de 

marcă 
 

În anul 2018, au fost eliberate 9341 de titluri 

de protecţie, din care 6398 de certificate de 

înregistrare a mărcilor şi 2904 certificate de 

reînnoire. Au mai fost eliberate 39 de duplicate. 

Pe parcursul anului 2018, s-au solicitat şi eliberat 

14 certificate de prioritate. În ceea ce priveşte 

eliberarea de adeverinţe privind înregistrarea 

societăţilor de pază şi protecţie, pentru licenţiere 

la poliţie, OSIM a înaintat solicitanţilor 106 astfel 

de documente şi a eliberat 333 de certificate de 

marcă, care s-au efectuat cu prioritate pentru 

satisfacerea acestor solicitări, din partea titula-

rilor de drepturi. 

 

Solicitări de înscrieri de 

transmiteri de drepturi şi 

modificări în situaţia juridică 
 

În ceea ce priveşte solicitarea de înscrieri 

de transmiteri de drepturi, la nivelul anului 2018 

s-au înregistrat 1175 de solicitări reprezentând 

cesiuni, fuziuni şi acordări de licenţe. În baza 

solicitărilor de înscrieri de transmiteri de 

Examination of compliance with 

conditions for registration 
 

In 2018, 8608 applications for trademark 

registration underwent substantive examination, 

of which 6646 examined files contained applica-

tions filed by national route and 1962 applica-

tions filed by international route. Also, 3589 

applications for renewal of the protection gran-

ted by registration of trademarks, for a new 

period of protection of 10 years, were examined. 

Examination of applications involving 

absolute grounds was conducted while taking 

into account the provisions of Art. 5 of the Law 

No.84/1998 on trademarks and geographical 

indications, as republished. 

Trademarks renewal for a new period of 

10 years was always performed in accordance 

with the legal provisions in force and the time 

limits for examination set out thereby. 

 

Issuance of trademark 

certificates 
 

In 2018, 9341 protection titles were issued, 

i.e. 6398 certificates of first registration and 

2904 renewal certificates, and also 39 duplicates. 

In the course of the year 2018, 14 priority certi-

ficates were requested and issued. As regards the 

certificates relating to registration of security 

guard companies issued for licensing thereof by 

the Police bodies, OSIM issued 106 such docu-

ments and 333 trademark certificates were 

issued as a matter of priority for satisfying such 

requests from right holders. 

 

 

 

Requests for recording transfers 

of rights and changes in the 

legal status 
 

As regards the requests for recording 

transfers of rights, 1175 requests were filed in 

2018, representing assignments, mergers and 

licenses. Based on the requests for recording 

the transfers of rights, the Trademarks and 
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drepturi, Serviciul Mărci şi Indicaţii Geografice a 

soluţionat şi înscris 2057 de transmiteri, repre-

zentând cesiuni, fuziuni şi licenţe, soluţionate 

fiind şi cele care nu aveau toate documentele 

depuse la înscriere din anii anteriori. 

La nivelul anului 2018, solicitanţii, titularii 

sau mandatarii acestora au solicitat o serie de 

înscrieri de modificări, fie modificări de adrese, 

fie modificări neesenţiale ale mărcilor. Prin 

urmare, au fost 1516 solicitări de astfel de 

modificări şi au fost soluţionate, pe parcursul 

anului, 2666 de modificări, acestea reprezen-

tând: modificări de adrese ale solicitanţilor sau 

titularilor de marcă, modificări de nume ale 

solicitanţilor, înscrieri de mandatari, înscrieri de 

gajuri sau ipoteci, modificări neesenţiale ale 

mărcilor în examinarea de fond, limitări în lista 

de produse sau servicii a mărcilor solicitate la 

înregistrare şi examinate pe fond. 

Pe de altă parte, ca urmare a deciziilor emise 

de către Comisia de Opoziţii, Comisia de 

Contestaţii şi Instanţa de judecată, s-au efectuat 

167 de modificări în situaţia juridică a mărcilor. 

 

Servicii pentru terţi 
 

Potrivit prevederilor legale, Serviciul Mărci 

efectuează, la cererea persoanelor interesate, 

cercetări documentare referitoare la existenţa 

unor drepturi anterioare identice sau similare, 

portofolii ale titularilor sau mandatarilor, pri-

vind analiza juridică a situaţiei unei mărci, 

cercetări documentare efectuate la intervale 

scurte de timp sau periodic, şi, astfel, în cursul 

anului 2018 au fost solicitate 874 de cercetări 

documentare la nivel intern şi 1508 cercetări 

juridice; au fost soluţionate/analizate 2267 de 

cercetări, dintre care 881 de cercetări la cererea 

solicitanţilor şi 1386 de cercetări juridice. Tot în 

cursul anului de raportare s-au efectuat 239 de 

răspunsuri la diferite adrese. 

În vederea unei examinări de calitate, OSIM, 

prin Serviciul Mărci şi Indicaţii Geografice, îşi 

propune să stea la dispoziţia tuturor solici-

tanţilor şi titularilor de marcă şi să examineze 

preliminar şi în fond un număr mai mare de 

cereri de înregistrare de marcă, luând în 

Geographical Indications Division settled and 

recorded 2057 transfers of rights representing 

assignments, mergers and licenses, including 

requests lacking documents upon filing, in the 

course of the preceding years. 

In the course of the year 2018, applicants, 

owners or representatives thereof requested 

changes in legal status to be recorded, from 

address changes to minor trademark changes, 

amounting to 1516 changes; during the year, 

2666 changes were solved, representing 

changes of trademark applicants’ or owners’ 

addresses, changes in the applicants’ names, 

representatives to be recorded, pledges or 

mortgages to be recorded, minor changes of 

trademarks in the substantive examination, 

limitations of the list of goods and services of 

examined trademarks whose registration is 

sought. 

On the other hand, following the decisions 

issued by the Opposition Board, the Board of 

Appeal and the courts of justice, 167 changes 

were operated. 

 

Services for third parties 
 

Upon request by the interested persons, the 

Trademarks Division performs, in accordance 

with the legal provisions, documentary search 

concerning the existence of identical or similar 

earlier rights, trademarks owners’ or representa-

tives’ portfolios, the legal analysis of a trademark 

status, documentary search conducted periodi-

cally or at short time intervals, the said requests 

amounting in 2018 to 874 internal documentary 

searches and 1508 legal searches; in the course 

of the year, 2267 such search requests were 

solved/analyzed, of which 881 searches upon 

request by applicants and 1386 legal searches. 

During the same reference year, 239 answers to 

official letters on various topics were drawn up. 

Aiming at a high-quality examination 

activity, OSIM, through its Trademarks and 

Geographical Indications Division is committed 

to attend all its applicants and trademark 

owners by the preliminary and substantive 

examination of a higher number of applications 
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considerare că, prin această procedură, fiecare 

solicitant are certitudinea eliberării unei mărci 

puternice şi valabile din punct de vedere juridic, 

fără a fi susceptibilă de decădere sau anulare, şi 

fără a exista posibilitatea de a crea în mintea 

consumatorului confuzii, la nivel economic, între 

mărcile solicitate la înregistrare, mărcile 

înregistrate şi mărcile existente deja pe piaţa 

economică românească sau în plan european. 

 

Activităţi de promovare şi 

conexe 
 

Specialiştii Serviciului Mărci au fost continuu 

implicaţi în activităţi de promovare a protecţiei 

proprietăţii industriale, cu predilecţie în dome-

niul mărcilor. 

Activităţile de promovare au constat, în 

primul rând, în discuţii bilaterale cu persoanele 

interesate de explicaţii privind noua legislaţie, 

purtate la telefon sau prin e-mail, de acestea 

beneficiind, în primul rând, consilierii de pro-

prietate industrială, dar şi solicitanţi de cereri de 

înregistrare marcă sau, mai general, persoane 

interesate în cunoaşterea procedurilor noi de 

depunere, publicare şi examinare a cererilor de 

înregistrare marcă. 

În perioada 23-25.10.2018 s-a desfăşurat la 

Sinaia lucrările seminarului "100 de ani de 

protecţie a mărcilor; evoluţii, perspective, 

provocări". Seminarul s-a bucurat de o nume-

roasă participare în rândul consilierilor în pro-

prietate industrială, având în vedere că unele 

teme principale de dezbatere au fost axate pe 

noua legislaţie în domeniu. 

La nivel european, Serviciul Mărci a fost 

implicat în proiecte EUIPO – plan de conver-

genţă, ceea ce a presupus o activitate intensă în 

implementarea programelor de e-service şi 

modificările structurale şi funcţionale în con-

textul noii Legi a mărcilor, ca urmare a imple-

mentării Directivei UE. 

 

for trademark registration, having in view that 

this procedure shall give each applicant the 

certainty of a solid and legally enforceable 

trademark, which is not susceptible of forfeiture 

or cancellation, without likelihood of confusion 

in customers’ mind between the trademarks 

applied for registration, trademarks already 

registered and trademarks that are already 

operating in the Romanian or European market. 

 

Promotion and 

Promotion-Related Activities 
 

The specialists of the Trademark Division 

have been permanently involved in industrial 

property promotion activities, in particular in 

the field of trademarks. 

Said promotion activity consists firstly of 

bilateral discussions with interested persons, 

aiming to explain the new legislation in the 

field, both by phone or e-mail, the main bene-

ficiaries being industrial property attorneys and 

trademark registration applicants or other 

persons interested in the new filing, publication 

and examination procedures concerning trade-

mark registration applications. 

Within the period 23 - 25.10.2018, the 

seminar “100 Years of Trademark Protection: 

Evolutions, Perspectives, Challenges” took place 

in Sinaia. It enjoyed the participation of a large 

number of industrial property attorneys 

because the main topics concerned the new 

legislation in the field. 

At the European level, the Trademark 

Division participated in EUIPO convergence 

programs, which involved an intense activity 

in the field of implementation of e-service 

programs and of structural and functional 

changes occurred within the context of the 

new trademark law, as a consequence of 

applying the EU Directive mentioned above. 
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4 Desene şi modele  
 
 

 4. Designs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dreptul asupra unui desen sau model este 

recunoscut prin înregistrarea şi acordarea unui 

certificat de înregistrare în condiţiile Legii 

nr. 129/1992, privind protecţia desenelor şi 

modelelor, republicată. 

Obiectul cererii poate fi înregistrat în măsura 

în care constituie un desen sau un model, este 

nou şi are un caracter individual. 

Desenele şi modelele al căror aspect este 

determinat de o funcţie tehnică, desenele teh-

nice, reprezentările grafice care nu pot fi repro-

duse tipografic şi cele ale căror destinaţie şi 

aspect contravin ordinii publice sau bunelor 

moravuri nu pot fi înregistrate. 

În anul 2018, au fost depuse 665 de desene şi 

modele, cu 2083 de vederi (conţinute în 259 de 

cereri de înregistrare) cu 2151 de reprezentări 

grafice. Din totalul cererilor depuse spre înregis-

trare, 162 au fost  cereri simple, având 423 de 

reprezentări grafice (cererea simplă poate avea 

un singur desen/model cu mai multe vederi), 

 The rights in designs can be acquired by the 

registration and the issuance of a registration 

certificate under the conditions set out by the 

Design Law 129/1992, as republished. 

The object of an application may be 

registered insofar as it constitutes a design, it is 

new and has individual character. 

Designs determined exclusively by a technical 

function, technical drawings, graphic repre-

sentations which cannot be typographically 

reproduced and those that have a purpose and 

appearance contrary to public order and 

morality cannot be registered. 

In 2018, 665 designs with 2083 views 

(contained in a number of 259 applications for 

design registration) and 2151 graphic represent-

tations were filed. Of the total number of design 

applications filed for registration, 162 were 

simple applications with 423 graphic represent-

tations (a simple application can only have one 

design with a plurality of views), the remaining 
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restul de 97 fiind cereri multiple, conţinând 444 

de desene/modele şi un număr de 1191 de 

reprezentări grafice (cererea multiplă conţine 

mai multe desene/modele, cu mai multe vederi). 

Numărul total al desenelor/modelelor exa-

minate preliminar în acest an este de 615, cu 

1474 de reprezentări grafice, în cadrul a 261 de 

cereri de înregistrare. 

Au fost publicate un număr de 1522 de 

desene/modele, având 3361 de reprezentări gra-

fice, conţinute în 400 de cereri de înregistrare. 

În anul 2018, Comisia de examinare a opo-

ziţiilor privind desenele şi modelele a soluţionat 

7 opoziţii, din care 3 depuse în 2017 (una 

suspendată până la soluţionarea cauzei de către 

instanţă) şi 4 depuse în 2018. 

Au fost examinate în fond 857 de 

desene/modele cu 2605 reprezentări grafice, 

conţinute în 278 de cereri de înregistrare, 

dintre care 192 depuse pe cale naţională şi 86 

de cereri depuse pe cale internaţională. 

Au fost eliberate 345 de titluri de protecţie, 

dintre care 173 de certificate de înregistrare şi 

169 de certificate de reînnoire a protecţiei, şi un 

duplicat al unui certificat de înregistrare. 

În cadrul procedurilor post-examinare, au 

fost efectuate 871 de proceduri, din care au fost 

publicate un număr de 151 de modificări în 

situaţia juridică a cererilor de desene şi modele, 

după cum urmează: 47 de cesiuni/licenţe şi 104 

alte modificări. 

Au fost înregistrate şi publicate menţiunile 

revalidării a 8 certificate de protecţie şi au fost 

publicate un număr de 355 de decăderi din drep-

turi ale titularilor pentru neplata taxelor 

datorate, şi 12 hotărâri ale instanţelor judecă-

toreşti. 

Specialiştii OSIM au participat şi în acest an 

în proiectele dezvoltate de EUIPO. 

În cadrul Proiectului 1.2.5. “Quality 

Standards”, Serviciul Desene şi Modele a 

centralizat indicatorii proprii de performanţă şi 

cei transmişi de Serviciul Mărci şi Serviciul 

Contestaţii/Revocări, şi a transmis aceste date 

la EUIPO pentru ultimul trimestru al anului 2017 

şi pentru 3 trimestre din anul 2018. 

 

97 filed applications being multiple applications, 

including 444 designs and 1191 graphic repre-

sentations (a multiple application contains more 

than one design, each of them having more 

views). 

The total number of designs which 

underwent preliminary examination in 2018 was 

615, which included 1474 graphic representa-

tions, comprised in 261 applications for design 

registration. 

A number of 1522 designs with 3361 graphic 

representations contained in 400 applications 

for registration were published. 

The Opposition Examination Board for 

designs solved 7 oppositions in 2018, 3 of which 

were filed in 2017 (one of them adjourned up to 

the case settlement in court) and 4 in 2018. 

Substantive examination was performed in 

respect of 857 designs with 2605 graphic repre-

sentations contained in 278 applications for 

registration, of which 192 were filed by national 

route and 86 by international route. 

345 protection titles were issued, of which 

173 were registration certificates and 169 were 

renewal certificates, as well as one registration 

certificate duplicate. 

871 procedures were carried out as post-exa-

mination procedures, of which a number of 151 

changes in the legal status of design applications 

were published, as follows: 47 assignments/ 

licenses and 104 other types of changes. 

Mentions of reinstatement in respect of 8 pro-

tection certificates were recorded and published 

and a number of 355 holders’ losses of rights for 

failure to pay the legal fees as well as 12 deci-

sions of law courts were published. 

This year, the same as the preceding years, 

OSIM specialists took part in the projects 

developed by EUIPO. 

Within the framework of Project 1.2.5. 

“Quality Standards”, the Design Division summa-

rized its own performance indicators with the 

indicators received from the Trademarks 

Division and the Appeals Division, the resulting 

data concerning the last quarter of the year 2017 

and three quarters of 2018 being transmitted to 

EUIPO. 
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În 2018 s-a continuat activitatea privind 

Proiectul “Back Office”. Pe parcursul anului, 

examinatorii de desene şi modele au verificat şi 

testat baza de date, au făcut propuneri privind 

îmbunătăţirea bazei de date, au testat criteriile 

conţinute în baza de date şi au participat la 

discuţii/analize şi la videoconferinţe organizate 

de EUIPO. 

Site-ul OSIM a fost actualizat, postându-se 

noua versiune, din 15 mai 2018, a Comunicării 

Comune în Proiectul CP6 “Convergența repre-

zentărilor grafice ale desenelor și modelelor 

industriale”. 

În cadrul PC7, “Armonizarea denumirilor de 

produse”, s-a desfăşurat activitatea de aprobare 

a propunerilor privind denumirile de produse în 

cadrul tool-ului reieşit din proiect DesignClass. 

Au fost analizate şi discutate cu reprezen-

tanţii EUIPO cerinţe privind Proiectul ECP1 

”OSIM Front Office implementation”. 

Au fost transmise tipuri de decizii emise în 

procedura de înregistrare desene şi modele în 

cadrul Proiectului ECP 3 “Decision Desktop”. De 

asemenea, s-au transmis răspunsuri la chesti-

onar în cadrul aceluiaşi proiect. 

A fost verificat şi au fost transmise observaţii 

cu privire la: 

― scriptul din Proiectul ECP3 “How to 

protect design in your country”; 

― Proiectul ECP3 ALP “Call for interest for 

IPOs to record tutorials in 2019/2020”; 

― Proiectul ECP5 “Capture and store 

historical files”. 

 

The Project “Back Office” was continued in 

2018. During the year, design examiners 

performed data base check-up and trial and 

made proposals for data base improvement 

while testing the criteria contained in the data 

base; they also participated in debates/analyses 

and video conferences organized by EUIPO. 

OSIM website was updated and the new 

version of 15 May 2018 of the Common 

Communication of CP 6, “Convergence of 

graphic representations of designs”, was posted. 

Within the framework of CP 7 

“Harmonization of Product Indications” the 

activity involved the approval of proposals 

concerning product indications within the tool 

resulting from the project DesignClass. 

ECP1 “OSIM Front Office Implementation” 

requirements were analyzed and discussed 

along with EUIPO representatives. 

Types of decisions made during the design 

registration procedures were transmitted to 

EUIPO within the framework of ECP3 “Decision 

Desktop”. Also, answers to a questionnaire were 

sent to EUIPO within the same project. 

Check-ups were performed and observations 

were sent regarding: 

― ECP3 script “How to protect design in 
your country”. 

― ECP3 ALP “Call for interest for IPOs to 
record tutorials in 2019/2020". 

― ECP5 “Capture and store historical files”. 
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5. Procedura de reexaminare  
 
 

 5. Appeal Procedure 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În OSIM, activitatea de examinare a cererilor 

de titluri de protecţie a proprietăţii industriale 

se derulează pe două niveluri decizionale: 

 examinare; 

 reexaminare/contestaţie. 

 

Soluţionarea cererilor de reexaminare şi a 

contestaţiilor se realizează de către comisii for-

mate din 3/5 specialişti OSIM, din cadrul 

Direcţiei Juridice, Contestaţii, Cooperare 

Internaţională şi Afaceri Europene - Serviciul 

Contestaţii - Revocări, şi Direcţiei Brevete de 

Invenţie şi Suport al Inovării. 

 

Activitatea Comisiei de 

Reexaminare Invenţii 
 

Pe rolul Comisiei de Reexaminare Invenţii, 

din cadrul Serviciului Contestaţii-Revocări, în 

anul 2018 s-au aflat 20 de dosare de contestaţii 

i revocări de brevete acordate, din care un 

dosar a rămas de soluţionat din anii precedenţi, 

19 fiind înregistrate în anul 2018. 

 In OSIM, the activity of examination of 

applications for industrial property protection 

titles is carried out at two decisional levels: 

• examination and 

• appeal. 

 

The appeals are settled by Boards consisting 

of 3-5 members who are specialists in the 

Appeal-Revocation Division within the Legal 

Affairs, Appeals, International Cooperation and 

European Affairs Directorate and in the Patents 

and Innovation Support Directorate. 

 

 

Activity of the 

Inventions Board of Appeal  
 

The Inventions Board of Appeal within the 

Appeal-Revocation Division had to solve in 2018 

a number of 20 appeals and requests for 

revocation of granted patents, of which 1 request 

had remained unsolved from the previous years 

and 19 requests were filed in 2018. 
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Cele 20 de cauze reprezintă: 17 - contestaţii 

invenţii; 3 - cereri de contestaţii Certificate 

Suplimentare de Protecţie (CSP). 

Comisia de Reexaminare Invenţii, care 

funcţionează în cadrul Serviciului Juridic, a avut 

pe rol în 2018 un număr de 5 contestaţii referi-

toare la hotărâri luate în examinarea prelimi-

nară. Au fost soluţionate 5 dosare, cu 4 hotărâri 

comunicate. 

Comisia de Contestaţii Mărci, din cadrul 

Serviciului Contestaţii-Revocări, a avut de 

soluţionat, în anul 2018, 482 de contestaţii, din 

care 136 de contestaţii rămase de soluţionat din 

anii precedenţi, 346 fiind înregistrate în anul 

2018. Dintre acestea, în cursul anului 2018, au 

fost soluţionate 318 contestaţii, 164 urmând a fi 

soluţionate în anul următor. 

Comisia de Contestaţii Desene i Modele, din 

cadrul Serviciului Contestaţii-Revocări, a avut de 

soluţionat, în anul 2018, 6 contestaţii din care o 

cauză rămasă de soluţionat din anii precedenţi, 

5 cauze fiind înregistrate în anul 2018. Dintre 

acestea, în cursul anului 2018 au fost soluţionate 

3 contestaţii, 3 urmând a fi soluţionate în anul 

următor. 

Specialiştii din cadrul Serviciului Contestaţii-

Revocări au formulat răspunsuri la un număr de 

253 de adrese interne/externe, care au fost 

repartizate spre soluţionare. 

Of these 20 cases, 17 are appeals regarding 

inventions and 3 are appeals regarding supple-

mentary protection certificates (SPC). 

The Inventions Board of Appeal within the 

Legal Division had to solve in 2018 a number of 

5 appeals relating to decisions made in the 

preliminary examination. 5 cases were solved 

and 4 decisions were communicated. 

The Trademarks Board of Appeal within the 

Appeal-Revocation Division had to solve, in 

2018, 482 appeals, of which 136 were appeals 

that had remained unsolved from the previous 

years and 346 appeals were filed in 2018. 

Of the total number of cases, 318 were solved in 

2018 and 164 remained to be solved in the next 

year. 

The Designs Board of Appeal within the 

Appeal-Revocation Division had to solve, in 

2018, a number of 6 appeals, 1 of which had 

remained unsolved from the previous years, 

and 5 appeals were lodged in 2018. During the 

year, the Board solved a number of 3 appeals, 

the rest of 3 remaining to be solved next year. 

The specialists of the Appeal-Revocation 

Division answered 253 petitions entrusted to 

them for settling. 

 

Numărul de cauze înregistrate i soluţionate de către Comisia de Reexaminare/Contestaţii în 2018 

Number of appeals lodged and solved by the Board of Appeal in 2018 

 
Mărci/2018 

Trademarks/2018 

DM/ 2018 

Designs/2018 

Invenţii/2018 

Inventions/2018 

TOTAL 

2018 

Contestaţii nesoluţionate, 

din anii precedenţi 

Cases remained unsolved 

from the previous years 

136 1 

1 din care: 

1 of which: 
138 

1 CBI 

1 patent appl. 

0 CSP 

0 SCP 

0 MU 

0 utility models 

Contestaţii înregistrate în 

anul curent 

Cases lodged during the 

current year 

346 5 

19 din care: 

19 of which: 
370 

16 CBI 

16 patent appl. 

3 CSP 

3 SCP 

0 MU 

0 utility models 

Total contestaţii de 

soluţionat în 2018 

Cases to be solved in 

2018 

482 6 20 508 

- soluţionate din anii 

precedenţi 

- solved - from the 

previous year 

111 1 

1 din care: 

1 of which: 
113 

1 CBI 

1 patent appl. 

0 CSP 

0 SCP 

0 MU 

0 utility models 
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- soluţionate din anul 

curent 2018 

- solved - from the current 

year 2018 

207 2 

13 din care: 

13 of which: 
222 

11 CBI 

11 patent appl. 

2 CSP 

2 SCP 

0 MU 

0 utility models 
Total 13 

Soluţionate total în 2018 

Solved - total - 2018 
318 3 

12 CBI 

12 patent appl. 

2 CSP 

2 SCP 

0 MU 

0 utility models 
Total 14 335 

- admise 

- admitted 
174 3 3 2 - - 182 

- respinse 

- rejected 
132  9 - - - 141 

- alte soluţii 

- other solutions 
12  - - - - 12 

Contestaţii de soluţionat în 

anii următori 

Cases to be solved next 

year 

164 3 

6 din care: 

6 of which: 
173 

5 CBI 

5 patent appl. 

1 CSP 

1 SCP 

 

 

Specialiştii Serviciului Contestaţii-Revocări 
au continuat i în anul 2018 activitatea de 
conştientizare a mediului de afaceri asupra 
importanţei protecţiei proprietăţii industriale. 
Astfel, au fost prezentate teme privind protecţia 
mărcilor i a desenelor la nivel naţional i 
european, fiind subliniate totodată i aspectele 
specifice activităţii Serviciului Contestaţii-
Revocări. 

 The specialists within the Appeal-Revocation 
Division continued in 2018 the activity of raising 
awareness of the business environment on the 
importance of industrial property protection. 
Thus, they delivered presentations concerning 
trademark and design protection at the national 
and European level in which the specific aspects 
regarding the Appeal-Revocation Division 
activity were highlighted. 
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6. Activitatea legislativă  
 
 

 6. Legislative Activity 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consilierii juridici din cadrul Serviciului 

Juridic au fost desemnaţi să participe în cadrul 

Grupului de lucru pentru pregătirea unor 

amendamente ale legii mărcilor şi indicaţiilor 

geografice, dar și în cadrul Grupului de lucru pe 

proprietate intelectuală din cadrul Parchetului 

de pe lângă ICCJ, şi în cadrul Grupului de Lucru 

Contencios al Uniunii Europene din cadrul 

Ministerului Afacerilor Externe. 

În cursul anului 2018 a fost finalizată redac-

tarea Proiectului de lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 84/1998, privind mărcile şi 

indicaţiile geografice (republicată), în vederea 

transpunerii în legislația națională a prevederilor 

Directivei (UE) 2436/2015 de armonizare a 

legislațiilor statelor membre cu privire la mărci. 

Acest proiect de lege a fost supus procesului de 

avizare interinstituțională, urmând a fi aprobat 

de Guvernul României și transmis către 

Parlamentul României pentru adoptare. 

De asemenea, se află în procedura de reavi-

zare Proiectul de hotărâre de guvern privind 

modificarea HG nr. 547/2008, pentru aprobarea 

Regulamentului de aplicare a Legii nr. 64/1991, 

privind brevetele de invenţie (republicată). 

 Legal advisers within the Legal Division 

were appointed to participate within the 

Working Group intended to prepare 

amendments for the trademarks and 

geographical indications law, in the Work Group 

for Intellectual Property within the Prosecutor’s 

Office attached to the High Court of Cassation 

and Justice and in Community Litigations Group 

within the Ministry of Foreign Affairs. 

The Draft law for amending and completing 

the Law No 84/1998 on Trademarks and 

Geographical Indications, as republished, was 

finished in 2018, with a view to transposing the 

provisions of the Directive (EU) 2436/2015 to 

approximate the laws of Member States relating 

to trade marks into the national legislation. This 

draft law is subject to the inter-institutional 

advice process and, subsequently, to Romanian 

Government approval, in order for it to be 

adopted by the Parliament of Romania. 

A Draft Government Decision amending GD 

No 547/2008 for approving the Implementing 

Regulations to the Patent Law 64/1991, as repu-

blished, is currently undergoing a reendorse-

ment procedure. 
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Activitatea de reprezentare a 

OSIM în faţa 

instanţelor de judecată 

 

Au fost asigurate reprezentarea şi apărarea 

intereselor OSIM în faţa instanţelor de judecată 

în dosarele în care OSIM este parte, în baza 

documentelor aflate la dosare şi a punctelor de 

vedere tehnice furnizate de direcţiile/serviciile 

de specialitate. 

S-a asigurat prezenţa la termenele de jude-

cată, fiind respectate termenele legale pentru 

formularea de întâmpinări, răspunsuri la 

întâmpinări, obiecţiuni la rapoarte de expertiză, 

concluzii scrise, comunicarea documentelor 

solicitate de instanţele de judecată etc. 

În perioada 01.01 - 31.12.2018, au fost exe-

cutate 109 sentinţe definitive și 90 de dosare de 

instanţă au fost câştigate (respectiv, 82,5% 

dosare câştigate). 

OSIM Representation 

before Law Courts 
 

 

In all cases in which OSIM was summoned as 

a party, both representation and defense of 

OSIM interests before the law courts were 

ensured, based on the documents of the case 

and the technical opinions provided by the 

specialized directorates/divisions. 

OSIM appeared before the courts in court-

hearings while observing the legal time limits for 

submitting and upholding counter-statements, 

objections to expert reports, written conclusions, 

filing the documents required by the courts for 

case judgment etc. 

Between 01.01 and 31.12.2018, 109 final 

decisions were executed and in 90 cases we 

won in court (82.5% of cases). 

 

 

Situaţia litigiilor aflate pe rolul instanţelor de judecată în anul 2018 

Situation of OSIM litigations pending in courts in 2018 

Număr de dosare 

Number of files 

Total dosare civile pe rolul instanţelor în anul 2018 

Total number of civil files on the roll of the law courts in 2018 
368 

Număr dosare noi, intrate în 2018 

New files lodged in 2018 
115 

Litigii în curs de soluţionare, aflate pe rol în anul 2018 

Pending files, on the roll of the court in 2018 
320 

Hotărâri judecătoreşti definitive, executate în anul 2018 

Final court decisions, executed in 2018 
109 

 

Situaţia solicitărilor organelor de cercetare 
penală privind documentarea situaţiei juridice 
pentru titluri de protecţie de proprietate 
industrială în anul 2018, precum şi a 
solicitărilor venite din partea altor autorităţi, 
astfel cum rezultă din evidenţele Serviciului 
Juridic: 

 Situation of requests made by criminal 
investigation bodies concerning legal search in 
respect of granted industrial property titles in 
2018 and of requests by other authorities, as 
shown by Legal Division records: 
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Dosare ce fac obiect de cercetare penală în care s-a efectuat 

documentare juridică asupra drepturilor de proprietate industrială 

protejate, la solicitarea Organelor de poliţie 

Începând cu luna mai 2017, transmiterea informațiilor privind 

situația juridică a mărcilor protejate pe teritoriul României, la 

solicitarea Organelor de poliţie, este efectuată la nivelul Serviciului 

Mărci și Indicații Geografice. 

 

Criminal investigation files in respect of which legal search was 

performed concerning protected industrial property rights, upon 

request by Police bodies 

As from May 2017, the data concerning the legal status of the 

trademarks protected on the territory of Romania are transmitted, 

upon request by Police bodies, by the Trademarks and Geographical 

Indications Division. 

Aprox. 55 dosare, din care: 

About 55 files, of which: 

 

40 - dosare mărci 

      - trademark files 

10 - dosare desene şi modele 

      - design files 

  5 - dosare brevete de invenţie 

      - patent files 

Dosare de cercetare documentară, la solicitarea altor organe: 

instanţe judecătoreşti, ministere, persoane fizice şi persoane juridice 

 

Search files upon request by other institutions: law courts, 

ministries, natural persons and legal entities 

47 dosare, din care: 

47 files, of which: 

 

32 - dosare mărci 

      - trademark files 

  8 - dosare brevete de invenţie 

     - patent files 

 7 - dosare desene şi modele 

    - design files 

Analiză şi documentare privind măsuri de executare silită, la 

solicitarea executorilor judecătorești 

 

Analysis and documentation concerning foreclosure measures, upon 

request by bailiffs 

280 dosare, din care: 

280 files, of which: 

 

150 - dosare mărci 

  - trademark files 

  65 - dosare desene şi modele 

        - design files 

  65 - dosare brevete de invenţie 

        - patent files 

Răspunsuri la sesizările şi scrisorile autorităţilor naţionale, altele 

decât organe de cercetare penală 

 

Answers to letters from national authorities, other than criminal 

investigation bodies 

42 dosare 

42 answers 
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7. Activitatea de cooperare 
internaţională 

 
 
 

 7. International Cooperation 
Activity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizaţia Mondială a 

Proprietăţii Intelectuale (OMPI) 
 

Cadrul activităţilor de cooperare între OSIM 

şi OMPI este stabilit anual în contextul sesi-

unilor Adunării Generale OMPI, la nivel bila-

teral, între delegaţia României şi reprezentanţii 

managementului OMPI. Astfel, în contextul celei 

de-a 58-a sesiuni a Adunărilor Generale, dele-

gaţia României a susținut declaraţia generală, 

prilej cu care au fost comunicate priorităţile 

României la OMPI, legate de dreptul brevetelor, 

dreptul mărcilor, al desenelor şi modelelor, şi al 

indicaţiilor geografice, resurselor genetice, 

cunoştinţelor tradiţionale şi folclor. 

De asemenea, cu acelaşi prilej, al sesiunilor 

Adunării Generale, delegaţia OSIM a participat 

la întâlniri bilaterale cu reprezentanţii altor 

oficii de proprietate intelectuală, cu organisme 

internaţionale în domeniu, precum şi cu repre-

zentantul Departamentului pentru Ţările 

Dezvoltate şi în Tranziţie al OMPI, în vederea 

evaluării activităţilor din Planul comun de lucru 

pentru anul 2018 și planificarea activităților 

pentru anul 2019. 

 

 World Intellectual Property 

Organization (WIPO) 
 

The framework of international cooperation 

between OSIM and WIPO is set each year, within 

the context of the sessions of WIPO General 

Assembly, at bilateral level, between the 

Romanian delegation and WIPO leadership re-

presentatives. Thus, within the framework of the 

58th Session of the General Assemblies, the 

Romanian delegation upheld the general state-

ment, on which occasion it mentioned Romania’s 

priorities at WIPO, concerning patent law, trade-

mark law, design law as well as geographical 

indications, genetic resources, traditional know-

ledge and folklore. 

On the same occasion of the sessions of the 

General Assemblies, OSIM delegation participa-

ted in bilateral meetings with representatives of 

other intellectual property offices, with interna-

tional bodies in the field, as well as with the 

representative of the WIPO Department for 

Transition and Developed Countries with a view 

to evaluating the activities in the Common work-

ing plan for 2018 and planning activities for 

2019. 
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Pe întreaga durată a anului 2018, OSIM a fost 

reprezentat în cadrul lucrărilor reuniunilor 

grupelor de lucru şi comitetelor de experţi ale 

Uniunilor administrate de OMPI, şi, în special, în 

cadrul lucrărilor reuniunilor unora dintre comi-

tetele permanente pe toate domeniile de specia-

litate administrate de către OMPI. Prin partici-

parea specialiştilor săi, OSIM şi-a adus contri-

buția efectiv la cele mai recente evoluţii ale 

domeniului proprietăţii industriale. 

De asemenea, specialiştii OSIM au participat şi 

au susţinut prezentări în cadrul lucrărilor unor 

importante conferinţe, simpozioane sau semi-

narii internaţionale, regionale sau sub-regionale 

organizate de OMPI, pe teme de actualitate, şi 

anume: Seminarul regional privind dezvoltarea 

şi implementarea strategiilor naţionale desfăşu-

rat la Riga, în Letonia; Întâlnirea oficiilor de pro-

prietate industrială privind strategiile tehnolo-

giilor informaţionale şi de comunicare şi inteli-

genţa artificială pentru administrarea proprie-

tăţii industriale, la Geneva; Seminarul regional 

privind respectarea PI, la Chişinău; Conferinţa la 

nivel înalt în domeniul proprietăţii Intelectuale, 

destinată ţărilor de-a lungul Centurii şi 

Drumului, organizată de către Oficiul de Stat pen-

tru Proprietate Intelectuală a Republicii Populare 

Chineze (SIPO) în cooperare cu OMPI şi alte 

autorităţi guvernamentale relevante din China. 

La această conferinţă, OSIM a fost reprezentat şi 

de domnul director general al oficiului, care a 

susţinut o lucrare concentrată pe contextul geo-

grafic de excepţie pe care România îl are, varie-

tatea şi bogăţia ecosistemelor din România care 

o situează pe locul întâi în Europa şi care adăpos-

tesc adevărate comori de faună şi floră, resurse 

genetice importante, dar şi tradiţii şi obiceiuri 

străvechi păstrate în special în sate izolate din 

munţi. Lucrarea a prezentat apoi contextul legis-

lativ şi de strategie privitor la conservarea diver-

sităţii biologice, utilizarea durabilă a compo-

nentelor sale şi împărţirea echitabilă a benefi-

ciilor ce rezultă din folosirea resurselor genetice. 

În colaborare cu OMPI şi ORDA, OSIM s-a 

implicat şi a participat activ la cea de-a treia 

ediţie a Conferinţei Naţionale „Proprietatea 

Intelectuală într-o economie digitală pentru 

IMM-uri” organizată la Bucureşti, în perioada 

Throughout the year 2018 OSIM was 

represented in the reunions of the working 

groups and the expert committees of the Unions 

administered by WIPO, in particular in the 

reunions of certain standing committees in the 

specialized fields administered by WIPO. By the 

participation of its specialists, OSIM contributed 

to the latest evolutions of the industrial 

property field. 

Moreover, OSIM specialists took part and 

presented papers within important interna-

tional, regional or sub-regional conferences, 

symposiums or seminars organized by WIPO on 

topics of interest, namely: Regional Seminar on 

the Development and Implementation of 

National IP Strategies which took place in Riga, 

Latvia; Meeting of Intellectual Property Offices 

on ICT Strategies and Artificial Intelligence (AI) 

for IP Administration in Geneva; Regional 

Seminar on Intellectual Property Rights 

Enforcement held in Chişinău; High-Level 

Conference on IP for Countries along Belt and 

Road, organized by Chinese Intellectual 

Property Office (SIPO) in cooperation with 

WIPO and other relevant government 

authorities in China. OSIM was represented at 

this conference by its Director General who 

presented a paper focusing on Romania’s 

exceptional geographic context and its 

ecosystems’ variety and richness placing our 

country in the first place across Europe as they 

host real fauna and flora treasures, important 

genetic resources as well as ancient traditions 

preserved, in particular, in secluded mountain 

villages. The paper further presented the 

legislative and strategic context concerning the 

preservation of biological diversity, sustainable 

use of its components and equitable share of the 

benefits resulting therefrom. 

In collaboration with WIPO and ORDA, OSIM 

was involved and actively participated in the 

third edition of the National Conference 

“Intellectual Property in a Digital Economy for 

SMEs”, organized in Bucharest, between 24 - 25 

October 2018. The conference enjoyed the 

participation of WIPO representatives, interna-

tional experts with expertise in the field of 

innovation and representatives of the academic 
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24-25 octombrie 2018. Conferinţa s-a bucurat 

de o largă participare formată din reprezentanţi 

OMPI, atât experţi internaţionali cu experienţă 

în domeniul inovator, cât şi reprezentanţi ai 

mediului academic. Tot în cadrul cooperării cu 

OMPI şi ORDA, OSIM s-a implicat, de asemenea, 

şi a participat la Seminarul Sub-regional privind 

Politicile de PI pentru Universităţi şi comercia-

lizarea PI, organizat tot la Bucureşti, în perioada 

11-12 decembrie 2018. La lucrările seminarului 

au fost prezenţi peste 90 de participanţi, repre-

zentând experţi internaţionali de seamă ai unor 

universităţi din Israel şi Ungaria, reprezentanţi 

ai autorităţilor naţionale cu atribuţii în dome-

niu, experţi naţionali, reprezentaţi importanţi ai 

mediului academic, specialişti OMPI, dar şi un 

număr de profesori de la licee care depun efor-

turi privind punerea în practică a Programei 

şcolare pentru disciplina opţională numită 

Educaţie pentru Drepturile de Proprietate 

Intelectuală. Evenimentul a facilitat schimbul de 

experienţă, informaţii şi bune practici în ceea ce 

priveşte politicile în domeniul proprietăţii inte-

lectuale şi comercializarea proprietăţii intelec-

tuale de către universităţi, sporind totodată gra-

dul de conştientizare asupra acestor subiecte de 

o importanţă deosebită, precum şi asupra servi-

ciilor furnizate prin programul OMPI al 

Centrului pentru Susţinerea Tehnologiei şi 

Inovaţiei (TISC). De asemenea, seminarul şi-a 

propus să furnizeze cadrul adecvat pentru ela-

borarea unui Ghid pentru universităţi privind 

politicile în domeniul proprietăţii intelectuale şi 

comercializarea proprietăţii intelectuale. 

 

Organizaţia Europeană de 

Brevete (OEB) 
 

În cadrul Planului Bilateral de Cooperare 

încheiat între OSIM şi OEB, care reprezintă 

instrumentul de lucru pe toate liniile de 

cooperare între cele două instituții în perioada 

2017-2019, în cursul anului precedent au avut 

loc toate activitățile propuse în diferite domenii 

de activitate, cum ar fi: cursurile de pregătire, 

evenimente organizate la București de către 

Academia Europeană de Brevete, activități de 

promovare şi conștientizare a domeniului breve-

telor etc. 

environment. In the same framework of 

cooperation with WIPO and ORDA, OSIM took 

active part in the Sub-Regional Seminar on IP 

Policies for Universities and IP 

Commercialization organized between 11 - 12 

December 2018 in Bucharest, as well. More 

than 90 participants took part in this seminar, 

international experts of universities of Israel 

and Hungary, representatives of national 

authorities in the field, national experts, 

prominent representatives of the academic 

environment, WIPO specialists, as well as a 

number of high-school teachers concerned with 

the implementation of a high-school curriculum 

for the optional discipline Education for 

Intellectual Property Rights. The event 

facilitated an exchange of experience, 

information and best practices concerning the 

intellectual property policies and intellectual 

property commercialization by universities, 

while increasing awareness on such important 

subjects, as well as on the services provided by 

means of the WIPO program of Technology and 

Innovation Supporting Center (TISC).The 

seminar was also meant to provide the 

appropriate framework for the elaboration of a 

Guide on intellectual property policies and 

intellectual property commercialization for 

universities. 

 

 

 

 

European Patent 

Organization (EPO) 
 

Within the Plan of Bilateral Cooperation 

between OSIM and EPO which is the work tool 

in every direction of cooperation between the 

two organizations for the period 2017 - 2019, 

all the activities planned for last year in various 

fields of activity have been accomplished: 

training courses, events organized in Bucharest 

by European Patent Academy, promotion and 

awareness activities dedicated to patents etc. 
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Astfel, pe parcursul anului 2018, specialiști 

din cadrul Direcției de Brevete din cadrul OSIM 

au participat la un număr de 13 seminarii şi 

cursuri de pregătire organizate de către 

Academia OEB, pe diverse teme de interes în 

domeniul procedurilor de examinare şi eliberare 

a titlurilor de protecție prin brevet. 

De asemenea, OSIM a fost gazda a două 

seminarii internaționale care au fost organizate 

de către OEB la București, printre care Seminarul 

OS 20/2018, care a avut ca temă sistemul 

brevetului European de la depunerea cererii 

până la eliberarea titlului de protecție, acest eve-

niment având loc în perioada 10-13 aprilie 2018, 

şi la care au participat un număr de aproximativ 

30 de experți în materie de brevete din 16 oficii 

naționale din statele membre OEB. Evenimentul 

s-a bucurat de prezenţa a 6 examinatori de 

brevete din cadrul OEB şi s-a dorit a prezenta 

procedurile şi practicile OEB în procesul de exa-

minare a unui brevet. 

În data de 12 iulie 2018, Academia OEB a 

organizat la București şi seminarul „Procedura 

de examinare a cererilor PCT la OEB”. 

Evenimentul s-a adresat, în mod special, 

consilierilor de brevet din ţara noastră, care au 

participat într-un număr de aproximativ 30 de 

persoane. Obiectivul acestui seminar a fost 

prezentarea de către experții din cadrul OEB, 

dar şi din perspectiva unor consilieri europeni 

cu vastă experiență în domeniu, invitați ca 

lectori, a noilor aspecte apărute în procedura 

legată de cererile PCT, a beneficiilor depunerii 

de cereri de acest gen la OEB şi, nu în ultimul 

rând, intrarea în detaliu în câteva studii de caz. 

În cadrul ambelor evenimente, au participat 

experți din cadrul OSIM. 

Un alt aspect important al activităților de 

cooperare l-au reprezentat, ca în fiecare an, stu-

diile efectuate de către specialiștii OSIM în cadrul 

companiilor mici şi mijlocii cu posibil potențial 

de PI, intitulat IP Pre-diagnoza. Pe parcursul 

anului 2018, au fost realizate cele 10 studii, con-

form planului anual. 

În ceea ce privește implementarea proiectului 

„Calitatea la Sursă”, care a avut ca obiectiv 

digitalizarea documentelor de brevet ale OSIM, 

începând cu anul 1996, în urma unei activități 

intense, atât din partea echipei din cadrul OSIM, 

colegilor din cadrul OEB şi prestatorului soluției 

Thus, in the course of the year 2018, 

specialists within the Patent Directorate of 

OSIM participated in 13 seminars and training 

courses organized by EPO Academy on various 

topics of interest concerning examination 

procedures and issuance of protection titles. 

Also, OSIM hosted two international 

seminars organized by EPO in Bucharest. The 

Seminar OS 20/2018 on the European patent 

system from application filing to protection title 

issuance took place between 10 - 13 April 2018, 

with the participation of about 30 patent 

experts from 16 national offices of EPO Member 

States. The event benefitted by the presence of 

6 patent examiners from EPO and was meant to 

present EPO procedure and practice during a 

patent examination process. 

On 12 July 2018, EPO Academy organized in 

Bucharest the seminar “PCT at the EPO”. The 

event was meant in particular for national 

patent attorneys and enjoyed the participation 

of about 30 attorneys. The seminar aimed at 

presenting new aspects of the procedure 

concerning PCT applications, the advantages of 

filing such applications with EPO and, last but 

not least, detailing the presentation by means of 

several case studies; the lectures were given by 

EPO experts, completed by the viewpoint of 

European patent attorneys of significant 

expertise in the field. 

Both events were also attended by OSIM 

experts. 

The same as the previous years, an impor-

tant aspect of the cooperation with EPO were 

the studies conducted by OSIM specialists in 

SMEs of innovative potential under the title IP 

Pre-Diagnosis. 10 such studies were performed 

in the course of the year 2018, according to the 

annual plane. 

As regards the “Quality at the Source Project” 

intended for digitalization of OSIM patent docu-

ments starting with the year 1996, following a 

hard work of the OSIM team, our EPO 

colleagues and the provider of the technical 

solution, the project has been successfully 

completed in November 2018. Due to this 

project, patent documents from 1996 up to date 

(applications and patents granted by OSIM) can 
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tehnice, acest proiect a fost finalizat cu succes în 

luna noiembrie 2018. Astfel, prin intermediul 

acestui proiect, documentele de brevet din 1996 

până în prezent (cereri şi brevete acordate) din 

cadrul OSIM sunt accesibile şi pot fi căutate în 

bazele de date. 

OSIM acordă o atenție deosebită Pașilor de 

urmat în viitor în cadrul cooperării dintre OEB şi 

statele membre CBE, ca urmare a intenției aces-

tuia de a înnoi şi actualiza cadrul de cooperare 

drept componentă a unui nou plan strategic, 

dezvoltat de către OEB prin consultarea tuturor 

factorilor cheie, şi anume oficiile naționale, utili-

zatori ai sistemului de brevet, consilieri PI şi 

companii generatoare de PI. 

Astfel, OSIM a răspuns invitației OEB de a 

transmite propuneri concrete şi linii mari de 

cooperare în care OSIM este interesat, acesta 

transmițând astfel propunerea sa pentru 

viitorul plan strategic al OEB la sfârșitul lunii 

februarie 2019. 

 

 

Oficiul de Proprietate 

Intelectuală al 

Uniunii Europene (EUIPO) 
 

Activitatea de cooperare bilaterală între OSIM 

şi EUIPO a continuat şi în anul 2018, pe baza 

Acordului anual de cooperare. Acesta s-a con-

centrat, în principal, pe îmbunătățirea funcţiona-

lităţilor sistemelor IT dezvoltate în cadrul 

cooperării, furnizarea de informații privind 

importanta protecției mărcilor și desenelor și 

modelelor la nivelul UE, armonizarea practicilor 

de examinare a mărcilor şi designului, şi organi-

zarea de evenimente educaționale pentru un 

spectru larg de participanți. 

OSIM a continuat să participe activ în nume-

roase proiecte de cooperare europeană, astfel: 

 Certificări în management de proiect pentru 

personalul oficiilor naționale de PI: în luna 

februarie a avut loc un curs de management 

de proiect, urmând metodologia PRINCE 2. 

Astfel, 9 specialiști OSIM au fost certificați 

internaţional pentru secţiunea PRINCE 2 

Foundation. Având în vedere implicarea 

be accessed and searched in the data bases. 

Particular attention is attached by OSIM to 

the steps to be taken in the future cooperation 

between EPO and EPC Member States, as a 

consequence of its interest in renewing and 

updating the cooperation framework as a 

component of a new strategic plan developed 

by EPO following consultation with all key-

factors, namely the national offices, the users of 

the patent system, IP attorneys and IP 

generating companies. 

Thus, OSIM responded to EPO invitation of 

transmitting proposals and general cooperation 

lines in which the office is interested, our 

proposal for the future EPO strategic plan being 

sent thereto by the end of February 2019. 

 

 

 

 

 

 

European Union 

Intellectual Property 

Office(EUIPO) 
 

The bilateral cooperation between OSIM and 

EUIPO was continued in 2018 based on the 

Annual Cooperation Agreement. It focused 

mainly on improving the functionality of IT 

systems developed within cooperation, 

provision of information concerning the 

importance of trademarks and designs 

protection across EU, harmonization of 

trademark and design examination practice and 

organizing educational events for a broad range 

of participants. 

OSIM took active part in many European 

cooperation projects, as follows: 

• Project management certification for IP 

national offices staff: a project management 

training course, using PRINCE 2 methodo-

logy, was held in February. On this occasion, 

9 OSIM specialists were granted interna-

tional certification for the section PRINCE 2 

Foundation. In the context of OSIM parti-
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OSIM într-un număr mare de proiecte, 

certificarea va duce la o mai bună coordo-

nare a implementării proiectelor la nivelul 

OSIM şi, implicit, la îmbunătăţirea calităţii 

serviciilor oferite de către acesta.  

 Căutarea vizuală în baza de date de mărci 

TMview. Începând cu luna iulie, posibilitatea 

de căutare în această bază de date prin 

intermediul imaginilor a fost extinsă şi în 

România.  

 Dezvoltarea de module educaționale tip e-

learning: Trei tutoriale video în limba 

română au fost înregistrate în 2018 cu 

participarea experților OSIM, având ca 

tematici utilizarea instrumentului on-line de 

clasificare a mărcilor – TMclass şi procedura 

națională de înregistrare a mărcilor, şi 

desenelor şi modelelor.  

 Îmbunătăţiri aduse sistemului de depunere 

online pentru mărci. Dezvoltările acestei 

aplicaţii au presupus includerea noilor tipuri 

de mărci, conform cerinţelor Directivei pri-

vind marca UE.  

 Îmbunătăţiri aduse aplicaţiei interne de ges-

tionare a cererilor de înregistrare a mărcilor, 

denumită Back Office.  Adaptarea  aplicaţiei 

s-a realizat prin includerea noilor tipuri de 

mărci conform cerinţelor Directivei Mărcii 

UE, precum şi prin alte modificări de flux de 

examinare, corespondenţă şi publicaţii. 

 Examinatorii de mărci din OSIM participă la 

proiectul privind verificarea lingvistică a 

cererilor de marcă UE. 

 

O componentă importantă a activităţii de 

cooperare este participarea experţilor OSIM la 

diverse evenimente comune, precum grupele de 

lucru ale proiectelor de cooperare europeană, 

reuniuni privind transferul de cunoștințe teh-

nice, reuniuni specifice privind clasificarea, sau 

activităţi educaţionale organizate de către 

Academia EUIPO. 

În data de 6 martie 2018, s-a desfăşurat, la 

Bucureşti, seminarul cu tema “Procedurile de 

apel şi jurisprudenţa EUIPO”, la care au 

participat consilieri în proprietate industrială şi 

experţi OSIM. 

 

cipation in a high number of projects, this 

certification shall lead to a better coordi-

nation of project implementation within 

OSIM and, consequently, to an improved 

quality of services provided by OSIM. 

• Visual search in TMView data base. As from 

July, the possibility of search in this data 

base by image was extended to Romania. 

• Development of e-learning educational 

modules: Three video tutorials were 

recorded in Romanian in 2018, with the 

participation of OSIM experts, concerning 

the use of trademarks online classification 

tool - TMClass and the national procedure of 

registration of trademarks and designs. 

• Improvements to the online filing system 

for trademarks. This application was 

developed by including the new types of 

trademarks, in accordance with the 

Directive on EU trademark. 

• Improvements brought to the internal 

application for the management of trade-

mark registration applications, Back Office. 

The application was adapted by including 

the new trademark types, in accordance 

with the Directive of EU trademark, as well 

as other examination, correspondence and 

publication flow changes. 

• OSIM trademark examiners have partici-

pated in the Language Check project con-

cerning EU trademark applications. 

 

 

An important component of the cooperation 

activity is the participation of OSIM experts in 

various common events, such as work groups of 

European cooperation projects, reunions on 

technical knowledge transfer, specific reunions 

on classification issues or educational activities 

organized by EUIPO Academy. 

On 6 March 2018, the seminar “Appeal 

procedures and EUIPO case law” took place in 

Bucharest, with the participation of industrial 

property attorneys and OSIM experts. 
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În perioada 29-31 mai 2018, Romania a fost 

gazda Seminarului Regional Anual organizat de 

Academia EUIPO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitatea de promovare a sistemului mărcii 

UE şi designului comunitar s-a concretizat în 

cursul anului 2018 sub forma a 3 seminarii orga-

nizate la nivel național şi participarea OSIM cu 

stand în cadrul a 8 expoziții naționale de profil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Between 29 - 31 May 2018, Romania hosted 

the Annual Regional Seminar organized by 

EUIPO Academy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The promotion of EU trademark and 

Community design systems was materialized in 

2018 by 3 national seminars and the 

participation of OSIM in 8 national exhibitions 

in the field. 
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Relaţii de cooperare cu 

alte oficii de 

proprietate industrială 

 

Cooperarea cu Agenția de Stat pentru 

Proprietate Intelectuală (AGEPI) din 

Republica Moldova 

 

În anul 2018, OSIM a continuat implemen-

tarea programelor şi acordurilor de cooperare 

bilaterală semnate cu oficiile de proprietate 

intelectuală din alte state. În scopul consolidării 

relaţiilor de cooperare cu Agenţia de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova 

(AGEPI) şi în vederea implementării Progra-

mului comun de cooperare dintre OSIM şi 

AGEPI pentru anii 2017-2018, în perioada de 

raport au fost realizate mai multe schimburi de 

experienţă. 

În perioada 2-3 martie 2018, la sediul AGEPI, 

a avut loc Întâlnirea Bilaterală la nivel de 

Directori Generali ai OSIM şi AGEPI. În cadrul 

întrevederii a fost evaluat stadiul de imple-

mentare a Programului comun de cooperare 

dintre OSIM și AGEPI pentru anii 2016-2017, şi 

au fost identificate prioritățile pentru 

următoarea perioadă. De asemenea, în cadrul 

reuniunii bilaterale, Directorul General OSIM, dl 

Ionuț Barbu, şi Directorul General AGEPI, dna 

Lilia Bolocan, au semnat Programul comun de 

cooperare dintre cele două oficii pentru anii 

2018-2019. Totodată, a fost adus în discuție 

Memorandumul de Înțelegere privind coope-

rarea internațională, semnat între AGEPI şi OSIM, 

cu privire la accelerarea procedurii de brevetare, 

care permite celor două oficii să utilizeze, în 

regim de reciprocitate, rezultatele examinării 

cererilor de brevet de invenție depuse la OSIM 

sau AGEPI, contribuind astfel la micșorarea 

termenelor de examinare a cererilor depuse. 

Referitor la Protocolul de cooperare OSIM, 

AGEPI și ORDA, privind organizarea şi desfă-

șurarea concursului în domeniul proprietăţii 

intelectuale pentru tineri, conducerea AGEPI a 

făcut un anunţ despre organizarea şi desfă-

șurarea celei de-a doua ediții a acestui concurs în 

perioada 26 aprilie – 1 septembrie 2018. 

Cooperation with 

other industrial 

property offices 
 

Cooperation with the State Agency for 

Intellectual Property (AGEPI) of the 

Republic of Moldova 

 

In 2018 OSIM continued the implementation 

of programs and cooperation agreements 

signed with intellectual property offices of other 

countries. With a view to consolidating 

cooperation with the State Agency for 

Intellectual Property of the Republic of Moldova 

(AGEPI) and implementing the Common 

Cooperation Program OSIM-AGEPI for the 

period 2017-2018, several experience 

exchanges took place in the reference year, as 

follows: 

A bilateral DG meeting took place at AGEPI 

premises during the period 2 - 3 March 2018 

between the Director General of OSIM and the 

Director General of AGEPI, on which occasion 

they evaluated the implementation of the 

Common Cooperation Program OSIM-AGEPI for 

the period 2016 - 2017 and identified the 

priorities for the next period. Moreover, during 

the bilateral meeting, Mr. Ionuţ Barbu, Director 

General of OSIM and Ms. Lilia Bolocan, Director 

General of AGEPI signed the Common 

Cooperation Program OSIM-AGEPI for the 

period 2018 - 2019. The Memorandum of 

Understanding on international cooperation 

signed by OSIM and AGEPI in respect of the 

Patent Prosecution Highway, an accelerated 

patent procedure intended to allow the two 

offices to mutually use patent application 

examination results, in order for them to reduce 

the duration of patent examination procedure 

was also discussed during the meeting. 

As regards the Cooperation Protocol agreed 

by OSIM, AGEPI and ORDA in respect of 

organizing the Competition in the field of 

Intellectual Property for youth, AGEPI 

leadership announced the second edition of this 

contest intended to be organized in the period 

26 April - 1 September 2018. 
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Delegațiile OSIM și AGEPI au trecut în revistă 

realizările obținute de către România şi 

Republica Moldova în domeniul proprietăţii 

industriale şi au făcut un schimb de opinii asupra 

dezvoltării sistemului de brevete, inclusiv 

validarea brevetelor europene în România și 

Republica Moldova, precum și sporirea calității 

brevetelor, în particular instrumente și 

metodologii. De asemenea, Conducerea OSIM şi 

AGEPI au efectuat un schimb de opinii privind 

evoluțiile sistemului internațional şi regional de 

protecție a proprietăţii industriale la care 

participă OSIM şi AGEPI, relația OSIM-AGEPI în 

contextul cooperării cu Oficiul European de 

Brevete, Oficiul Uniunii Europene pentru 

Proprietatea Intelectuală și Organizația Mondială 

a Proprietății Intelectuale. 

În seria schimburilor de experiență prevăzute 

în Planul comun de colaborare între OSIM și 

AGEPI pentru anul 2018-2019, s-a înscris şi 

vizita de lucru la AGEPI, în perioada 24-27 mai 

2018, a delegației OSIM, formată din specialiștii 

în domeniul serviciilor editorial-poligrafice, pre-

cum şi în domeniul tehnologiilor informaționale 

şi administrativ. 

Tot în seria schimburilor de experiență în 

domeniul brevetelor amintim şi vizita delegației 

AGEPI, în perioada 20-22 iunie 2018, la 

București. În cadrul vizitei, experții AGEPI au 

avut discuții cu Conducerea OSIM și au efectuat 

un schimb de experienţă cu specialiștii omologi 

din cadrul OSIM, vizând aspecte practice ale 

protecției proprietăţii industriale, precum și 

modalitățile de diseminare a informațiilor. 

În perioada 18-20 septembrie, o delegație 

compusă din experți OSIM s-a deplasat la 

Chișinău pentru un schimb de experiență în do-

meniul serviciilor de prediagnoză şi examinare a 

condițiilor de brevetabilitate. 

Având în vedere eforturile comune depuse 

pentru sensibilizarea şi educarea tinerei gene-

rații în domeniul proprietății intelectuale şi al 

dezvoltării de aptitudini și spirit competitiv, 

precum şi luând în considerare prevederile 

Protocolului de colaborare AGEPI-OSIM-ORDA, 

referitor la organizarea în comun a Concursului 

în domeniul PI pentru tineri, la 28 octombrie 

2018, reprezentanţii OSIM au participat la 

OSIM and AGEPI delegations reviewed the 

accomplishments of Romania and the Republic 

of Moldova in the field of industrial property 

and exchanged views on the development of the 

patent system, including validation of European 

patents in Romania and the Republic of 

Moldova, as well as instruments and 

methodologies for improving the quality of 

patents. OSIM and AGEPI managements also 

exchanged views concerning the evolutions of 

the international and regional industrial 

property protection system in which the two 

offices take part, the OSIM-AGEPI relationship 

within the context of cooperation with the 

European Patent Office, the European Union 

Intellectual Property Office and the World 

Intellectual Property Organization. 

The series of experience exchanges provided 

by the Common Cooperation Program OSIM-

AGEPI for the period 2018 - 2019 included the 

work visit paid to AGEPI, in the period 24 - 27 

May 2018, by a delegation of specialists from 

publishing-printing, information technology 

and administrative sectors of OSIM. 

In the same series of experience exchanges 

in the field of patents, it is worth mentioning the 

visit to Bucharest of an AGEPI delegation, 

between 20 - 22 June 2018. During the visit, 

AGEPI experts met OSIM leadership and 

exchanged experience with their fellow 

specialists within OSIM, on topics concerning 

the practice of industrial property protection as 

well as the information dissemination methods. 

Between 18 - 20 September, a delegation of 

OSIM experts visited Chişinău within the 

framework of an experience exchange in the 

field of pre-diagnosis services and examination 

of patentability conditions. 

As a consequence of our common efforts for 

raising awareness and educating the young 

generation in the field of intellectual property 

while developing skills and a competitive spirit 

and taking into account the provisions of the 

Cooperation Protocol between OSIM - AGEPI - 

ORDA in respect of the common organization of 

the Competition in the field of Intellectual 

Property for youth, on 28 October 2018, 

representatives of OSIM took part in the jurying 
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Şedinţa de jurizare şi de premiere a partici-

panţilor la Concurs, desfăşurată în incinta AGEPI. 

La Concursul în domeniul proprietății intelec-

tuale au participat tineri din Republica Moldova 

și România care studiază în instituțiile de învă-

țământ general, din clasele IX-XII-a, profesional 

tehnic secundar și profesional tehnic post-

secundar. 

În perioada 23-25 octombrie 2018, OSIM a 

organizat la Sinaia un Seminar național cu tema: 

„100 de ani de protecție a mărcilor; evoluții, 

perspective, provocări în Romania”. În baza 

Programului comun de cooperare, OSIM a 

invitat şi o delegație compusă din experți din 

cadrul AGEPI, ocazie cu care dna Ludmila 

Cocieru, şef secție mărci internaționale la 

AGEPI, a prezentat o lucrare cu tema: „Practica 

Republicii Moldova în contextul implementării 

Ghidului de examinare a cererilor de înre-

gistrare a mărcilor”. 

and awarding session, which was organized at 

the AGEPI premises. The Competition in the 

field of Intellectual Property for youth was 

dedicated to young students of IX - XII grades of 

general education and technical secondary and 

post-secondary schools from the Republic of 

Moldova and Romania. 

Within the period 23 - 25 October 2018, 

OSIM organized in Sinaia a national seminar 

entitled: “100 Years of Trademark Protection: 

Evolution, Perspectives and Challenges in 

Romania”. Based on the Common Cooperation 

Program OSIM-AGEPI, OSIM invited thereto a 

delegation of AGEPI experts, on which occasion, 

Ms. Ludmila Cocieru, Head of International 

Trademark Division of AGEPI presented a paper 

entitled: “Practice in the Republic of Moldova 

within the context of implementation of the 

Guidelines for Examination of Trademark 

Registration Applications”. 
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8. Activitatea de promovare a 
importanţei protecţiei 

proprietăţii industriale 

 
 
 

 8. Industrial Property 
Protection Promotion Activity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experții OSIM din cadrul Serviciului de 

Marketing, Suport pentru Transfer de 

Tehnologie şi Registrul Consilierilor au fost 

angrenaţi, în decursul anului 2018, în circa 60 de 

acţiuni de promovare a protecţiei şi valorificării 

proprietăţii industriale, constând în seminarii, 

conferinţe, mese rotunde, saloane, târguri şi 

expoziţii, dintre care unele având caracter anual. 

În plus, în cadrul serviciului au fost elaborate 

lucrări tematice, studii statistice şi de sinteză, 

esenţiale atât pentru procesul decizional al 

conducerii OSIM, în privința dezvoltării strategiei 

de protecție a proprietăţii industriale și a unor 

noi servicii de proprietate industrială, cât și 

pentru Camerele de Comerț care organizează 

clasamente ale firmelor inovative. 

În cele ce urmează, menţionăm câteva dintre 

acţiunile derulate în cursul anului 2018: 

Specialiştii OSIM, atât cei din Serviciul 

Marketing, cât și din alte servicii, au susţinut 

numeroase prelegeri în cadrul unor seminarii, 

conferinţe sau mese rotunde, în contextul 

cărora au fost prezentate elemente ale pro-

cedurii naţionale, europene şi internaţionale de 

înregistrare, precum și cele de examinare și 

acordare a brevetelor de invenție, a mărcilor 

 OSIM specialists within the Marketing, 

Technology Transfer Support and Attorney 

Register Division took part, in 2018, in about 60 

industrial property protection promotion and 

valorization actions consisting of seminars, 

conferences, round tables, fairs and exhibitions, 

some of them organized on a yearly basis. 

Besides these actions, thematic works, statistic 

and synthesis studies of high importance for 

OSIM decisional process were elaborated within 

this Division, in order to support OSIM 

management in the process of developing the 

industrial property protection strategy and new 

industrial property services, and also the 

Chambers of Commerce in making tops of the 

most innovative companies. 

Among the actions carried out in 2018, it is 

worth mentioning the following: 

OSIM specialists from both Marketing 

Division and other divisions held various 

lectures in seminars/conferences or round 

tables in which elements of national, European 

and international procedure of registration as 

well as examination and granting of patents, 

trademarks and designs were presented. In 

many occasions, the lecturers focused on 
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sau a designului; în numeroase rânduri, lectorii 

au pus accent pe cercetarea documentară în 

bazele de date gratuite din domeniul brevetelor 

de invenţie, al mărcilor şi al designului, de 

fiecare dată efectuând demonstrații practice de 

utilizare a acestora. Dintre aceste acțiuni, enu-

merăm prezentările susținute de experți ai 

Serviciului de Marketing la Seminarul Pro 

Invent 2018, având ca temă conștientizarea 

mediului universitar în ceea ce privește unele 

servicii de PI efectuate de OSIM, precum și 

titlurile de proprietate industrială europene, 

Seminarul dedicat zilei de 26 aprilie, în care au 

fost prezentate lucrări referitoare la importanța 

brevetării și a valorificării brevetelor de inven-

ție, prezentarea comparativă a drepturilor de 

autor vs. brevet de invenție, efectuată de spe-

cialiști din Departamentul Brevete de Invenție, 

prezentarea procedurilor de înregistrare a 

mărcilor, reglementări legislative, opoziția și 

contestația în domeniul mărcilor, efectuate de 

specialiști din Serviciul Mărci, Juridic și 

Contestaţii – Revocări. Temele au suscitat un 

real interes atât pentru mediul de afaceri, cât şi 

pentru mediul universitar, reflectat atât prin 

numărul mare de întrebări, cât şi prin dorinţa, 

exprimată, de a repeta astfel de evenimente de 

conştientizare asupra importanţei protecţiei 

proprietăţii industriale. 

De asemenea, au fost prezentate studiile 

EUIPO privind costul economic al contrafacerii 

în sectoare cunoscute ca fiind vulnerabile la 

încălcarea drepturilor de proprietate 

intelectuală (DPI), studiile fiind postate pe 

pagina de internet şi de Facebook a OSIM, apoi 

preluate și diseminate în continuare de Centrele 

Regionale PATLIB. 

Dintre acţiunile de susţinere a inovării, OSIM 

a continuat proiectul “Prediagnoza de pro-

prietate industrială”, derulat în cadrul Planului 

Bilateral de Cooperare cu Oficiul European de 

Brevete, în vederea susţinerii IMM-urilor cu 

potenţial inovativ din România, punând în 

slujba acestora experienţa specialiştilor săi. 

Activitatea în cadrul acestui proiect a cuprins 

efectuarea a 10 vizite la IMM-urile selectate atât 

din mediul de afaceri, cât și din cel de cercetare-

dezvoltare și cel universitar. 

documentary search in free data bases in the 

field of patents, trademarks and design, with 

practical exercises of access and use thereof. It 

is worth mentioning among them the lectures 

presented by experts of Marketing Division at 

Pro Invent Seminar 2018, on topics relating to 

raising awareness of the academic environment 

concerning IP services provided by OSIM, as 

well as European industrial property titles, the 

seminar dedicated to the World Intellectual 

Property Day - 26th of April, with lectures 

relating to the importance of patenting and 

using the patents, a comparative analysis of 

copyrights and patents conducted by specialists 

of the Patent Directorate, presentation of 

trademarks registration procedure, legislative 

regulations, opposition and appeal in the field of 

trademarks held by specialists from the 

Trademark Division, Legal Division and Appeal-

Revocation Division. These topics interested 

both the business environment and the 

academic environment, this interest being 

reflected by a great number of questions asked 

and the intention expressed by the participants 

to participate again in the future in such 

industrial property protection awareness 

events. 

EUIPO studies on the economic costs of 

counterfeiting in sectors which are known as 

vulnerable in respect of IPR infringement were 

presented and then posted on the Office 

webpage and Facebook page and further taken 

over and disseminated by the Regional Centres 

PATLIB. 

As regards the innovation promotion actions, 

OSIM continued the project “Industrial Property 

Pre-Diagnosis” carried out within the Plan of 

Bilateral Cooperation with the European Patent 

Office, to offer support to Romanian SMEs 

proving innovative potential, while putting the 

expertise of its specialists at their service. The 

activity within this project involved 10 visits 

paid to the selected SMEs from both business 

environment and research and development 

and the academic environment, as well. 
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Participarea fie la evenimente expoziţionale, 

la saloane naţionale ale cercetării, inovării şi 

transferului tehnologic, fie la târguri tehnice sau 

pentru IMM-uri a avut, în anul 2018, o pondere 

importantă în activitatea specialiştilor OSIM, 

care, pe de o parte, au intrat în contact direct cu 

creatorii şi invenţiile acestora, iar pe de altă 

parte, şi-au pus la dispoziţie bogata experienţă 

în domeniul proprietăţii industriale, în con-

textul unei economii de piaţă în continuă 

dezvoltare. În acest an, în colaborare cu 

Camerele de Comerţ şi Industrie, OSIM a 

realizat statistica necesară pentru ediţiile locale 

ale edițiilor anuale ale Trofeului Creativităţii, în 

diferite judeţe ale ţării; Trofeul Creativităţii este 

o manifestare iniţiată în anul 2002 de către 

OSIM, în parteneriat cu Camera de Comerţ şi 

Industrie a României (CCIR) şi Camerele 

membre, având drept scop promovarea şi 

evidenţierea firmelor inovatoare în mediul 

economic local. 

În baza Protocolului de parteneriat încheiat 

între OSIM şi Fundaţia Junior Achievement, a 

fost continuată activitatea de conştientizare a 

mediului preuniversitar prin susţinerea unor 

prelegeri la numeroase licee din Bucureşti, 

precum și organizarea unor vizite ale elevilor la 

OSIM, în cadrul unui eveniment denumit „Școala 

altfel”. 

Volumul activității de promovare a impor-

tanţei protecţiei proprietăţii industriale, în care 

au fost implicaţi experţii Serviciului Marketing, 

s-a menţinut la nivelul anului precedent, ceea ce 

dovedește interesul de care se bucură astfel de 

acțiuni, atât din partea mediului de afaceri, cât 

și a celui universitar. 

The participation in exhibitions of inven-

tions, national salons of research, innovation 

and technology transfer, or in technical or SMEs 

fairs represented in 2018 an important share in 

the activity of OSIM specialists who, on the one 

hand, came into contact with the creators and 

their inventions and, on the other hand, made 

good use of their proficiency and experience in 

the field of industrial property, in the context of 

a dynamic market economy. In the reference 

year, in cooperation with the Chambers of 

Commerce and Industry, OSIM carried out the 

statistics required in the local editions of the 

event The Creativity Trophy organized in 

various counties of our country. The Creativity 

Trophy was initiated by OSIM in 2002, by 

means of a partnership with the Chamber of 

Commerce and Industry of Romania (CCIR) and 

the member Chambers, being meant to promote 

and point out the creative companies within the 

local business environment. 

Based on the Partnership Protocol concluded 

between OSIM and the Junior Achievement 

Foundation, the activity of raising awareness in 

the industrial property protection field conti-

nued by lectures presented by our specialists in 

many high-schools of Bucharest and by 

organizing students’ visits to OSIM, within the 

framework of an event called “School otherwise”. 

The volume of industrial property protection 

promotion activities in which the experts of the 

Marketing Division were involved shows the 

same level as the previous year, which proves 

the real interest of the business environment 

and the academic environment, as well, for such 

actions. 
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La sala de lectură a instituţiei, 970 de per-

soane au primit asistenţă de specialitate, care a 

constat în informaţii privitoare la modul de 

depunere a cererilor în domeniile invenţiilor, 

mărcilor, desenelor şi modelelor. 

 

Titluri de protecţie – Sala de lectură 

 At the OSIM Reading Hall, 970 persons were 

lent specialized assistance consisting of 

information on how to file the applications in 

the field of inventions, trademarks and designs. 

 
 

Reading Hall - Titles of protection 

 

 
 

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 

15810 solicitări, din care 75% au fost în 

domeniul mărcilor şi indicaţiilor geografice, aşa 

cum se poate vedea din graficul de mai jos: 

 

Solicitări la Compartimentul de 
relaţii cu publicul 

 The Public Relations Compartment promptly 

and professionally answered any request for 

information, both by phone and at the OSIM 

headquarters. Thus, 15810 requests were 

answered thereby, 75% of which were in the 

field of trademarks and geographical indica-

tions, as shown in the graph below: 

 

Requests for information received by 
Public Relation Compartment 
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În ceea ce priveşte activitatea OSIM legată de 
consilierii în proprietate industrială, în cursul 
anului 2018 au fost eliberate 9 diplome şi au 
fost transmise la EUIPO un număr de 8 
notificări privind activitatea de reprezentare a 
16 consilieri, noi membri ai Camerei Naţionale a 
Consilierilor în Proprietate Industrială din 
România (CNCPIR). 

 As regards the activity concerning industrial 
property attorneys, 9 diplomas have been 
issued in 2018 and a number of 8 notifications 
have been sent to EUIPO relating to the activity 
of 16 attorneys, new members of the National 
Chamber of Industrial Property Attorneys 
(CNCPIR). 

 

Consilieri în proprietate industrială, membrii CNCPIR, decembrie 2018 

Industrial Property Attorneys, CNCPIR Members in December 2018 

Consilieri pe domenii 

Attorneys, by fields of activity 

Judeţ 

County 

Invenţii 

Inventions 

Mărci şi Indicaţii 

Geografice 

Trademarks and 

Geographical Indications 

Desene şi Modele 

Designs 

Topografii şi produse 

semiconductoare 

Topographies of 

Semiconductor Products 

AB - 2 - - 

AG 1 1 1 - 

AR 2 2 2 - 

B 100 176 133 26 

BC 1 3 2 - 

BH 4 4 4 2 

BT 1 1 1 1 

BV 9 20 15 2 

BZ 2 2 2 2 

CJ 4 9 5 1 

CT 2 5 4 1 

CV 1 1 1 - 

DB 1 1 1 - 

DJ - 1 1 - 

GL 2 2 2 1 

HD - 1 1 - 

HR - 1 - - 

IF 1 1 1 - 

IS 4 7 6 - 

MH 1 1 1 - 

MM 1 2 1 - 

MS 3 4 4 - 

NT 2 5 4 - 

PH 4 4 3 1 

SB 5 6 6 - 

SV 1 1 1 - 

TL - 1 - - 

TM 5 7 7 1 

TR - 2 1 - 

VL 1 1 1 - 

TOTAL 158 274 211 38 
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Activitatea Centrelor Regionale 

de Promovare a Protecţiei 

Proprietăţii Industriale 

 

Centrele Regionale OSIM sunt constituite în 

baza Art. 14 (1), din Hotărârea nr. 573, din 

7 septembrie 1998 (actualizată în 2013), 

privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de 

Stat pentru Invenţii şi Mărci, care menţionează: 

“Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci poate 

sprijini activitatea centrelor regionale în 

domeniul proprietăţii industriale, prin 

acordarea de asistenţă tehnică, consultanţă şi 

dotare, conform legislaţiei în vigoare”. Acestea 

reprezintă entităţi deschise în teritoriu, 

găzduite de unele instituţii locale, beneficiind 

din partea acestora de sprijin financiar, spaţii şi 

dotare cu birotică, personal, iar din partea 

OSIM, de sprijin în ceea ce priveşte formarea 

personalului centrelor, şi de punerea la 

dispoziţie a publicaţiilor OSIM. 

Centrele Regionale au fost înființate cu 

scopul de a oferi, în teritoriu, informații publice 

legate de proprietatea industrială și de a 

sensibiliza comunitatea locală asupra acestui 

domeniu. Centrele funcționează în cadrul unor 

instituții gazdă, în baza unor convenții de 

colaborare încheiate cu OSIM, prin care sunt 

stabilite de comun acord atât obiectivele, 

precum și atribuțiile și obligațiile fiecărei părți. 

În anul 1999, au fost înființate primele șase 

Centre Regionale, după analizarea și selecția 

mai multor oferte venite atât de la instituții 

publice din țară, cât și de la firme private. Au 

fost preferate acele instituții care contribuie la 

educarea tineretului, în general, și la informarea 

corectă și rapidă a mediului de afaceri local. 

Primele Centre au fost găzduite de două 

universități, din Brașov și din Craiova, de 

Camerele de Comerț şi Industrie din Bacău, 

Constanța și Oradea, și de Centrul de dezvoltare 

a IMM-urilor din Baia Mare. 

Au urmat apoi, în anul 2001, încă opt centre 

regionale, în cadrul Camerelor de Comerț din 

Bistrița, Brăila, Galați, Suceava și Timișoara, a 

Universității Gheorghe Asachi din Iași, a 

Asociației IMM-urilor din Județul Covasna, cu 

 Activity of Regional Centres for 

Industrial Property 

Protection Promotion 

 

The Regional Centres of OSIM are established 

by virtue of Art. 14 (1) of the Government 

Decision No 573 of 7 September 1998 (as 

amended in 2013) on the organization and 

functioning of the State Office for Inventions and 

Trademarks, which stipulates: “The State Office 

for Inventions and Trademarks may support the 

activity of regional centres in the field of 

industrial property by lending technical 

assistance, consultancy and endowing them, in 

accordance with the legislation in force”. The 

Regional Centres are territorial entities attached 

to local institutions from which they benefit by 

financial support, premises with office supplies 

and personnel, while OSIM provides them with 

support in the field of staff training and with all 

the publications of OSIM. 

The establishment of Regional Centers was 

aimed at disseminating public information on 

industrial property and at raising awareness of 

local communities on this field. The centers 

operate within the framework of local host-

institutions, based on Collaboration 

Conventions concluded with OSIM, for jointly 

setting the objectives, as well as the duties and 

obligations of each party. 

The first six Regional Centers were set in 

1999, after having analyzed the offers from 

various public institutions and private compa-

nies all over the country. The selection process 

preferred the institutions able to contribute to 

the education of youth and, generally, to quick 

and correct information of the local business 

environment. The first centers were hosted by 

two universities, the University of Braşov and 

University of Craiova, by the Chambers of 

Commerce and Industry of Bacău, Constanţa and 

Oradea and the SMEs Development Center of 

Baia Mare. 

They were followed in 2001 by eight more 

Regional Centers, within the Chambers of 

Commerce of Bistriţa, Brăila, Galaţi, Suceava and 

Timişoara, the University Gheorghe Asachi of 
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filiale în Odorheiu Secuiesc din județul Harghita, 

și a Asociației Inventatorilor din România cu 

sediul la Târgu Mureș. 

În anul 2010, Universitatea  Tehnică  din 

Cluj-Napoca și Universitatea Lucian Blaga din 

Sibiu au devenit gazdele a două noi Centre 

Regionale. În anul 2015, a fost înființat al 

șaptesprezecelea Centru Regional în cadrul 

Universității din Pitești. 

Cele 17 Centre Regionale din România fac 

parte din Rețeaua europeană PATLIB, care 

cuprinde 330 de centre, asigurându-se astfel 

integrarea europeană a promovării proprietății 

intelectuale. 

Iaşi, the SME Association of the county of 

Covasna, with a subsidiary in Odorheiu Secuiesc, 

in the county of Harghita, and of the Association 

of Inventors of Romania, having its headquarters 

in Târgu Mureş. 

In 2010, the Technical University of Cluj-

Napoca and the University Lucian Blaga of Sibiu 

became hosts for two new Regional Centers. 

Then, in 2015, the seventeenth Regional Center 

was established within the University of Piteşti. 

The said 17 Regional Centers of Romania are 

components of the European Network of 

Regional Centers - PATLIB which includes 330 

centers, thereby ensuring the European 

integration of intellectual property promotion. 

 

 

 

 
 

 

Principalele activități ale Centrelor Regionale 

constau în acordarea unor servicii de: cercetare 

documentară, suport tehnic acordat solicitanţilor 

în cadrul sălilor de lectură, pregătire privind 

utilizarea bazelor de date, evaluarea potenţialului 

economic al unei invenţii, precum și dezvoltarea 

strategiei privind proprietatea industrială. 

 The main activities of the Regional Centers 

are the provision of services, such as: docu-

mentary search, technical assistance lent to 

applicants, within their Reading Halls, training 

on database utilization, evaluation of the 

economic potential of inventions, and develop-

ment of industrial property strategy, as well. 
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În decursul anului 2018, OSIM a coordonat şi 

a participat alături de Centrele Regionale la 

numeroase acțiuni de promovare a protecției 

proprietății industriale, în cadrul unor seminarii, 

expoziții sau servicii acordate, prin formarea 

unei echipe comune: specialist OSIM – 

reprezentant al Centrului Regional. 

În anul 2018, a fost organizat, de către OSIM, 

Seminarului cu tema „Promovarea Protecției 

Proprietății Industriale în România – Implicarea 

Centrelor Regionale PATLIB”, dedicat Centrelor 

Regionale, la care au participat reprezentanți ai 

Centrele Regionale PATLIB găzduite de 

Universități și de Camerele de Comerț și 

Industrie, precum și numeroși angajați ai OSIM, 

din toate departamentele – brevete de invenție, 

mărci, desene și modele, juridic și marketing. 

Seminarul a reprezentat atât un eveniment de 

un înalt nivel profesional, cât și un bun prilej de 

schimb de experiență între participanți. 

Evenimentele de promovare a protecţiei 

proprietăţii industriale, derulate în decursul 

anului 2018, la care OSIM a participat împreună 

cu Centrele Regionale, au fost Salonul 

Internaţional al Cercetării, Inovării şi Inventicii 

Pro Invent 2018, Cluj, Seminarul cu tema 

”Proprietatea industrială în institutele de 

învățământ superior”, organizat împreună cu 

Universitatea din Piteşti și Centrul Regional de 

Protecție a Proprietății Industriale - PATLIB 

Argeş, și Seminarul cu tema ”Proprietatea indus-

trială într-o economie inovatoare” organizat 

împreună cu Camera de Comerț, Industrie, 

Navigație și Agricultură Constanța, și Centrul 

Regional Constanța. 

Se remarcă participarea permanentă a 

reprezentanților Centrelor Regionale la nume-

roase evenimente de promovare a protecției 

proprietății industriale, care au avut loc în 

decursul anului 2018, evenimente în care au fost 

acordate premii firmelor a căror creativitate a 

fost reflectată printr-un număr important de 

cereri și/sau titluri de protecție a proprietății 

industriale, au fost distribuite pliante de dise-

minare a informațiilor în domeniul proprietății 

industriale și au fost stabilite numeroase contacte 

cu reprezentanți ai mediului de afaceri și cel 

In 2018, OSIM coordinated the Regional 

Centres and participated therewith in an impor-

tant number of industrial property protection 

promotion actions, within seminars, exhibitions 

or services provided to third parties, in common 

teams consisting of a specialist of OSIM and a 

representative of the Regional Center concerned. 

OSIM organized in 2018 a seminar dedicated 

to the Regional Centres, under the title 

“Industrial Property Protection Promotion in 

Romania - Involvement of PATLIB Regional 

Centres” attended by both representatives of 

PATLIB Regional Centres hosted by Universities 

and Chambers of Commerce and Industry, as 

well as a great number of OSIM employees from 

all departments: patents, trademarks, designs, 

legal and marketing. The seminar was an event 

of high professional level and also a good 

opportunity for experience exchange among the 

participants. 

The industrial property protection 

promotion events which took place in 2018 and 

in which OSIM participated along with the 

Regional Centres are the following: 

International Research, Innovation and 

Inventions Salon Pro Invent 2018, in Cluj, the 

seminar “Industrial Property in High Education 

Institutions” organized together with the 

University of Piteşti and the Industrial Property 

Protection Regional Center - PATLIB of the 

county of Argeş and the seminar “Industrial 

Property in Innovating Economies” organized 

together with the Chamber of Commerce, 

Industry, Navigation and Agriculture of 

Constanţa and the Regional Center of Constanţa. 

It is worth mentioning the permanent 

participation of the representatives of the 

Regional Centers in the numerous industrial 

property protection promotion events 

organized in 2018 which ended by prize 

awarding to the companies the creativity of 

which was materialized in an important 

number of industrial property protection 

applications and/or titles, where leaflets were 

distributed for disseminating industrial 

property information and contacts were 

established with representatives of the business 
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academic din regiunea de acoperire a Centrelor 

Regionale. În special, reprezentanții Centrelor 

Regionale au participat la numeroase manifestări 

expoziționale, seminarii și întâlniri pe teme 

specifice de PI, unde au desfășurat o activitate 

susținută de promovare a PI, prin prezentarea 

unor lucrări pe teme de interes pentru mediul 

academic și cel de afaceri, atât prin prezentarea 

unor lucrări cu tematici specifice, cât și prin 

participarea la sesiuni de întrebări și răspunsuri 

în cadrul unor mese rotunde. 

În ceea ce privește activitatea de conștien-

tizare a importanței titlurilor de PI, este de 

remarcat implicarea reprezentanților Centrelor 

Regionale, preponderent cele găzduite de 

Instituții de Învățământ superior, şi în special 

Centrele Regionale Iași, Sibiu, Dolj, dar și Centrul 

Maramureș, în susținerea unor cursuri de PI 

pentru studenți, masteranzi, doctoranzi, precum 

și cadre universitare, ceea ce are un impact pe 

termen lung în educarea tineretului în spiritul 

protejării și respectării proprietății industriale. 

Având în vedere importanța diseminării de 

informații privind PI, interesul crescut manifestat 

de mediul universitar, precum și implicarea de la 

sine înțeleasă a acestora în educarea tineretului, 

în anul 2018, OSIM a semnat o convenție de 

colaborare cu Universitatea Dunărea de Jos din 

Galați, unde a fost deschis un nou Centru 

Regional, care, în plus față de activitățile specifice 

mediului universitar, va prelua, de asemenea, și 

activitatea fostului Centru Regional Galați găzduit 

de Camera de Comerț. 

În plus, Centrele Regionale au participat la 

diseminarea de cunoștințe în domeniul proprie-

tății industriale, preluând, prin intermediul OSIM, 

studiile efectuate de Observatorul European, și 

afișându-le pe paginile lor de internet și în 

rețelele de socializare corespunzătoare. 

În ceea ce privește participarea la proiecte 

europene, o parte dintre reprezentații Centrelor 

Regionale au participat, împreună cu specialiști 

din OSIM, la Proiectul de Prediagnoză de 

proprietate intelectuală, desfășurat în cadrul 

Planului Bilateral de Cooperare OSIM-OEB 2017-

2019, și, respectiv, la finalizarea Proiectului de 

reconversie a Centrelor Regionale, desfășurat cu 

OEB. 

and academic environment within the covering 

area of the Regional Centers. In particular, the 

representatives of Regional Centres parti-

cipated in numerous exhibitions, seminars and 

meetings on IP-specific topics, on which 

occasion they presented lectures on topics of 

interest for the academic and business 

environment, promoting industrial property by 

means of these papers on specific subjects and 

by attending the questions and answers 

sessions within the framework of round tables. 

In the field of raising awareness of the 

importance of IP titles, the activity of Regional 

Centres is remarkable, especially of those 

hosted by universities, in particular the 

Regional Centres of Iaşi, Sibiu, Dolj and 

Maramureş, which organized IP courses for 

undergraduates and graduate students, for PhD 

candidates and also for university staff, with 

long-term impact on the education of youth for 

industrial property protection and enforcement. 

Having in view the importance of IP 

information dissemination, the growing interest 

of the academic environment and the implicit 

involvement thereof in the education of youth, 

OSIM signed in 2018 a convention of 

collaboration with the University Dunărea de 

Jos of Galaţi which opened a new Regional 

Center intended to carry over, besides the 

activities specific to the academic environment, 

the activity of the former Regional Center of 

Galaţi which had been hosted by the Chamber of 

Commerce. 

Moreover, the Regional Centers partici-

pated in industrial property knowledge 

dissemination by taking over, via OSIM, the 

studies carried out by the European 

Observatory, to post them on their Internet and 

social network pages. 

As regards their participation in European 

projects, a part of the representatives of 

Regional Centers took part, along with OSIM 

specialists, in the Intellectual Property Pre-

Diagnosis Project carried out within the 

framework of the Bilateral Cooperation Plan 

OSIM-EPO 2017-2019 and in the Regional 

Centers Reconversion Project organized in 

collaboration with EPO. 
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Activitatea de promovare a protecției proprie-

tății industriale, desfășurată de reprezentanții 

Centrelor Regionale, se reflectă în interesul 

crescut al agenților economici, în special din 

cadrul IMM-urilor, dar și al mediului universitar 

și al institutelor de cercetare, pentru accesul la 

bazele de date publice de invenții, mărci și 

desene, precum și la unele servicii de evaluare a 

potenţialului economic al unei invenţii, de comer-

cializare a drepturilor de proprietate industrială, 

și de dezvoltare a unei strategii privind proprie-

tatea industrială. 

The activity of industrial property protection 

promotion carried out by representatives of the 

Regional Centers is reflected in the growing 

interest of companies, SMEs in particular, and of 

academic environment and research institutes 

for the access to public data bases of inventions, 

trademarks and designs, as well as to services 

of evaluation of the economic potential of inven-

tions, of commercializing industrial property 

rights and of developing a strategy in the field of 

industrial property. 

 

  



 
58  RAPORT ANUAL 

 

 

 

 

9. Servicii la dispoziţia 
clienţilor 

 
 
 

 9. Services Provided to Our 
Clients 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicii în domeniul invenţiilor 
 

În baza Addendumului la Memorandumul de 

înţelegere privind cooperarea în domeniul 

proprietăţii industriale, încheiat între OSIM şi 

Oficiile de Proprietate Intelectuală din Slovenia 

şi Macedonia, s-au realizat şi transmis 21 de 

cercetări documentare cu opinie asupra breveta-

bilităţii. 

S-au efectuat 13 cercetări documentare 

tematice pentru terţi din România, pe bază de 

comandă, pe domenii tehnice de specialitate 

mecanică şi electrotehnică-electronică, în bazele 

de date de invenţii şi literatură non-brevet. 

De asemenea, au mai fost efectuate 2 cerce-

tări specializate asupra existenţei, în România, a 

unor brevete de invenţie având ca obiect 

substanţe chimico-farmaceutice. 

Gama de servicii a fost completată şi cu 

comunicarea a 247 de situaţii privind statutul 

juridic, referitoare la brevete naţionale, brevete 

europene şi CSP. 

 Services in the field of inventions 
 

Based on the Addendum to the Memorandum 

of Understanding on cooperation in the field of 

industrial property concluded between OSIM 

and the Intellectual Property Offices of Slovenia 

and Macedonia, 21 search reports with written 

opinion on patentability were carried out in the 

reference year. 

During the same year, 13 theme searches 

were carried out for Romanian third parties, 

upon order, in patent data bases and non-patent 

literature, in specialized technical fields, such as 

mechanics and electrical engineering-electronics. 

Moreover, 2 specialized searches concerning 

the existence in Romania of patents relating to 

certain chemical-pharmaceutical substances 

were carried out. 

The range of services was completed by a 

number of 247 legal status communications 

referring to national patents, European patents 

and SPC. 
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Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci a 

continuat activitatea de susţinere a inovării şi 

competitivităţii în România, prin acordarea unei 

protecţii eficiente a drepturilor de proprietate 

industrială, în sprijinirea derulării Programului 

Operaţional Competitivitate (POC) 2014-2020. 

Rolul Programului Operaţional Competitivi-

tate (POC) 2014-2020 este acela de a contribui la 

creşterea competitivităţii şi la dezvoltarea eco-

nomică prin consolidarea Cercetării, Dezvoltării 

şi Inovaţiei (CDI - Axa prioritară 1), şi prin 

îmbunătăţirea accesului, securităţii şi utilizării 

Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC - 

Axa prioritară 2), pentru o economie digitală 

competitivă. Astfel, în ghidurile Solicitantului, 

pentru Axele Prioritare 1 şi 2 ale Programului 

Operaţional Competitivitate 2014-2020, a fost 

prevăzută, ca o condiţie obligatorie, privind 

îndeplinirea criteriilor de eligibilitate, existenţa 

Raportului de Documentare cu opinie scrisă 

asupra brevetabilităţii, sau a opiniei autorizate 

emise de OSIM în urma efectuării serviciului de 

cercetare documentară, care să ateste, într-o fază 

preliminară, caracterul de noutate al soluţiilor 

tehnice care stau la baza unor astfel de cereri de 

finanţare pentru accesarea de fonduri 

structurale. Programul va continua şi în anul 

2019. 

 

Serviciul “Plicul cu idei” 
 

Instituit în anul 2008 în scopul depozitării şi 

păstrării în siguranţă, în regim nepublic, a unor 

documente care cuprind lucrări privind idei de 

creaţii din cele mai diverse domenii, care nu pot 

fi protejate prin legislaţia în vigoare privind 

proprietatea industrială sau dreptul de autor şi 

drepturile conexe, serviciul „Plicul cu idei” a 

înregistrat 80 de solicitări în cursul anului 2018. 

 

Prediagnoza de 

proprietate industrială 
 

OSIM pune la dispoziţia întreprinderilor mici 

şi mijlocii, care activează în sectoare economice 

productive, sau în sfera cercetării, Serviciul 

Prediagnoză de proprietate industrială, ce are ca 

obiectiv susţinerea inovării şi valorificarea 

potenţialului creativ din întreprindere. 

This year, the State Office for Inventions and 

Trademarks continued its activity of supporting 

innovation and competitiveness in Romania by 

granting effective protection of industrial 

property rights within the Competitiveness 

Operational Program (COP) 2014-2020. 

Competitiveness Operational Program (COP) 

2014-2020 aims to contribute to improving 

competitiveness and economic development by 

reinforcing Research, Development and 

Innovation (RDI - Priority Axis 1) and improving 

access, security and use of Information and 

Communications Technology (ICT - Priority 

Axis 2) for a competitive digital economy. Thus, 

in the Applicant’s Guide for Priority Axes 1 and 2 

of the Competitiveness Operational Program 

2014-2020, the Search Report with written 

opinion on patentability or the authorized 

opinion emitted by OSIM following documentary 

search service were regarded as compulsory for 

satisfying the eligibility criteria, as a preliminary 

attestation of the novelty of the technical 

solutions on which such financing requests for 

accessing structural funds are based. The 

Program is intended to be continued in 2019. 

 

 

 

“Idea Envelope” Service 
 

Established in 2008, with a view to storing 

and keeping safely, under non-public con-

ditions, documents containing ideas of creations 

in various fields, which cannot be protected 

under the current industrial property laws or 

copyright and related rights law, the “Idea 

envelope” service scored a number of 80 

requests in 2018. 

 

Industrial Property 

Pre-Diagnosis  
 

OSIM offers the Industrial Property Pre-

Diagnosis service to small and medium-sized 

enterprises operating in production sectors or 

in the research field, aiming at supporting the 

innovation and valorizing the creative potential 

thereof. 
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Programul de prediagnoză presupune vizi-

tarea întreprinderii de către o echipă de specia-

lişti OSIM şi evaluarea, în baza unei discuţii cu 

managerul, a întregului potenţial de Proprietate 

Intelectuală de care aceasta poate beneficia: 

invenţii, mărci, desene industriale, modele de 

utilitate, licenţe şi cesiuni, servicii de cercetare 

documentară, know-how, secrete de serviciu. 

În anul 2018, au fost efectuate 10 vizite de 

lucru la IMM-uri de pe teritoriul României, care 

s-au concretizat cu elaborarea unor studii 

menite să transmită recomandări managerilor 

întreprinderilor vizitate. 

 

Servicii în domeniul mărcilor 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 

84/1998, republicată, şi cu dispoziţiile Ordinului 

OSIM, nr. 65/09.07.2008, Serviciul Mărci a 

efectuat, la cererea persoanelor interesate, 

219 cercetări documentare referitoare la exis-

tenţa unor drepturi anterioare identice sau simi-

lare, 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-EUIPO, au fost efectuate 662 de cercetări 

documentare. 

 

Servicii în domeniul desenelor 

 

Cercetările documentare privind desenele şi 

modelele se realizează în conformitate cu Legea 

nr. 129/1992, republicată, şi cu Ordinul 

Directorului General al OSIM, nr. 65/2008, ce 

reglementează această activitate. 

În anul 2018, au fost realizate 46 de cercetări 

documentare. 

 

Publicaţii 

 

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 

The pre-diagnosis program involves visits 

paid to the concerned enterprise by a team of 

OSIM specialists and the evaluation, based on 

discussions with the SME manager, of the entire 

IP potential it can benefit by: inventions, 

trademarks, designs, utility models, licenses, 

assignments, search services, know-how, trade 

secrets. 

The 10 working visits paid in 2018 to SMEs 

on the Romanian territory materialized in 

studies elaborated with a view to transmitting 

the managers of the respective enterprises our 

specialists’ recommendations. 

 

Services in the field of trademarks 
 

In accordance with the provisions of Law 

No 84/1998, as republished, and of OSIM Order 

No 65/09.07.2008, the Trademarks Division 

carried out, upon request from the interested 

persons, 219 searches 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, 662 searches were performed 

under the Cooperation Agreement OSIM-EUIPO. 

 

 

Services in the field of designs 

 

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. 

46 design searches were conducted in 2018. 

 

 

Publications 

 

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 dissemi-
nation within the national and international 
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şi internaţional. Pentru a facilita îndeplinirea 

acestei sarcini, în OSIM funcţionează Editura 

OSIM® – autorizată de Ministerul Culturii încă din 

anul 1993. Obiectul principal de activitate al 

acesteia este de a edita şi tipări publicaţiile 

conform H.G. nr. 573/1998 (actualizată), privind 

organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat 

pentru Invenţii şi Mărci, 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 certificatelor suplimentare de 

protecţie); 

‐ Mărci şi Indicaţii geografice; 

‐ Desene şi Modele; 

‐ Cereri şi Brevete de Invenţie Europene 

cu efecte în România. 

• Raportul anual OSIM, în două limbi (română 

şi engleză). 

 

Totodată, Editura OSIM® (Serviciul Editură-

Tipografie) asigură editarea şi tipărirea fasci-

culelor de brevet pentru cererile înregistrate pe 

cale naţională la OSIM. În anul 2018, au fost 

tipărite un număr de 357 de fascicule, totali-

zând 2898 de pagini, corespunzătoare breve-

telor de invenţie acordate şi eliberate conform 

Legii nr. 64/1991, republicată. În cadrul acţiunii 

de recuperare şi completare a colecţiei elec-

tronice, au fost prelucrate 674 de fascicule de 

brevet, totalizând 3836 de pagini. În total, în 

anul 2018, Editura OSIM® a realizat 1031 de 

fascicule de brevet, cu un total de 6734 de 

pagini matriţă. 

Publicaţiile OSIM sunt realizate atât în 

varianta de tipar clasic (pe hârtie), cât şi în 

format electronic, şi sunt distribuite pe CD sau 

on-line, pe site-ul OSIM, în secţiunea Publicaţii – 

numărul total de accesări, în 2018, fiind de 

3315690. 

social-economic environment. In order to faci-
litate the carrying out of this task, OSIM has got 
its own publishing house - OSIM Publishing 
House® - authorized by the Ministry of Culture 
since 1993. The main activity thereof is to edit 
and print, in accordance with G.D. No 573/1998 
on the organization and functioning of the State 
Office for Inventions and Trademarks, as 
amended, the 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 Supplementary 
Protection Certificates Duration); 

‐ Trademarks and Geographical 
Indications; 

‐ Designs; 
‐ European Patent Applications and 

Patents with effects in Romania. 
• OSIM Annual Report in bilingual edition 

(Romanian and English). 

 

At the same time, the OSIM Publishing House® 

(Publishing House and Typography Division) has 

the task of editing and printing patent 

specifications in respect of the applications filed 

with OSIM, by national route, a number of 357 

specifications amounting to a total number of 

2898 pages being printed in 2018, in respect of 

the patents granted and issued under the Law 

No 64/1991, as republished. Within the frame-

work of the action of recovery and completion of 

patent specification collection with electronic 

documents, a number of 674 documents amount-

ing to a total number of 3836 pages were pro-

cessed, so that a total number of 1031 patent 

specifications corresponding to a total number of 

6734 pages were carried out in 2018 by OSIM 

Publishing House®. 

OSIM publications are carried out in both the 

classic printed version (paper version) and in 

electronic format and are distributed as CD or 

online, on OSIM webpage, under the heading 

Publications, which was accessed 3315690 

times in 2018. 
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De asemenea, a fost asigurată actualizarea şi 

tipărirea publicaţiilor și materialelor promo-

ţionale existente. În vederea sporirii gradului de 

informare a publicului interesat, pe pagina web 

oficială, www.osim.ro, secţiunea Editura OSIM®, 

sunt postate broşurile informative; pagina 

Editurii a avut, în perioada de referinţă, 

31405 accesări. 

Pentru evenimentele organizate de instituţie, 

au fost realizate afişe, roll-up-uri, diplome şi 

alte materiale necesare. 

În cadrul atelierului tipografic, au fost tipărite 

507192 de pagini, dintre care 574 de pagini fiind 

în regim de servicii tipografice, şi au fost inscrip-

ţionate 746 de CD/DVD-uri; în ceea ce priveşte 

activitatea de legătorie-finisare a documentelor, 

s-au derulat atât activităţi de legătorie/finisare 

manuală (coperte de mucava cu pânză crudă/ 

supracoperte), cât şi activităţi de legătorie/ 

finisare mecanică (broşare, spiralare, laminare 

ş.a.), realizându-se un volum de 1931 de unităţi. 

Currently existent promotional publications 

were updated and printed. For better informing 

the interested public, the OSIM Publishing 

House® section of the official OSIM webpage 

www.osim.ro hosts information brochures 

accessed, in the reference period, 31405 times. 

It also carried out posters, roll-ups, diplomas 

and other materials needed within the events 

organized by our organization. 

A total number of 507192 pages, 574 of 

which as typographic services, were printed in 

2018 in our typography and 746 CDs/DVDs 

were written; as far as the bookbinding/ 

finishing activity is concerned, both manual 

bookbinding/finishing activities (calico board 

covers/jackets) and mechanical bookbinding/ 

finishing activities (stitching, spiral binding, 

laminate binding) were carried out, amounting 

to 1931 units. 

 

 
 

De asemenea, au fost difuzate către abonaţi 

şi diverşi solicitanţi 1474 de publicaţii, 697 de 

publicaţii către Biblioteca Naţională a României 

– Depozitul reglementar, şi 194 de publicaţii la 

Biblioteca Tehnică şi Juridică a instituţiei. 

Editura OSIM®, în baza convenţiilor şi 

contractelor încheiate de OSIM cu oficii naţionale 

sau firme de prestigiu, precum: OEB, OMPI, 

Thomson - Reuters, Dart’s IP, AGEPI ş.a., pregă-

teşte şi transmite lunar date, cu respectarea 

structurilor de date recomandate/convenite cu 

 Moreover, 1474 publications were sent to 

subscribers and other customers, 697 publica-

tions to the National Library of Romania - Legal 

deposit and 194 publications to OSIM Technical 

and Legal Library. 

OSIM Publishing House® prepares and 

exchanges data on a monthly basis, under the 

conventions and contracts concluded between 

OSIM and other national offices or prestigious 

companies, such as: EPO, WIPO, Thomson-

Reuters, Dart’s IP, AGEPI a.s.o., while observing 

Intern

Servicii tipografice

506,618 

574 

323 

1,608 

Activitatea tipografică şi de legătorie 

Legătorie mecanică

Legătorie manuală

Pagini (A4/A3/SRA3)

Typography and bookbinding activity 

Mechanical bookbinding 

Manual bookbinding 

Pages (A4/A3/SRA3) 

Typographic services 

 

 

Internal 
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partenerii externi. De precizat că, începând cu 

25 mai 2018, data intrării în aplicare a 

Regulamentului privind datele cu caracter 

personal, au fost sistate activităţile privind 

prelucrarea şi transmiterea datelor către 

Thomson – Reuters şi Dart’s IP. 

Volumele de documente prelucrate în 

perioada de referinţă au fost după cum 

urmează: 

the data structures recommended by/agreed 

with our external partners. It is worth men-

tioning that, as from 25 May 2018, date on which 

the General Data Protection Regulation entered 

into force, the activity of processing and trans-

mitting data to Thomson-Reuters and Dart’s IP 

was discontinued. 

The amounts of processed documents in the 

reference period are shown below: 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

OEB - Calitatea la sursă

BackFile_AuthorityFile

OEB - Traducere automată

Dart`s IP

1,960 

4,377 

159 

233,073 

1,434 

16922 

Documente livrabile Pagini Documente

AGEPI
738 

367 
44 

Modele de utilitate Brevete de invenţie Cereri de brevet de invenţie

Thomson Reuters

129 

176 

305 

Total înregistrări prelucrate

Date bibliografice cu figură

Date bibliografice fără figură

Dart’s IP 
 

 

EPO - Automatic translation 

 

 

EPO - Quality at source 
BackFile_AuthorityFile 

Documents to be delivered        Pages        Documents 

Utility models                        Patents                         Patent applications 

Total processed records 

Bibliographical data with Figure 

Bibliographical data without Figure 
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În procesul aferent proiectului Calitatea la 
sursă – Front-File, fasciculele pentru cererile de 
brevet publicat, precum şi fasciculele 
descrierilor de brevet publicate, sunt prelucrate 
în formate XML şi HTML, cu respectarea 
structurilor convenite, şi sunt transmise lunar 
către OEB şi OMPI: 

 Within the process developed in the 
framework of Quality at source -Front-File 
Project, the published patent applications and 
the published patent specifications are 
processed as XML and HTML formats, while 
observing the agreed structures, and are 
transmitted monthly to EPO and WIPO: 

 

 
 

  

Documente prelucrate XML, transmise la OEB

Documente prelucrate XML şi HTML, transmise la OMPI

Documente selectate şi prelucrate OCR

1094 

1094 

1094 
13,233 

Pagini

Documente

Pages 

 

Documents 

Documents selected and OCR-processed 

 

Documents processed as XML and HTML, transmitted to WIPO 

 

Documents processed as XML, transmitted to EPO 
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10. Asigurarea sistemului TIC  
 
 

 10. Ensuring the IT& C System 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiectivele principale ale Direcţiei Suport 

Tehnic şi Informaţional (DSTI) pentru anul 

2018 au fost: 

 Modernizarea componentelor critice din 

sistemului informatic al OSIM; 

 Integrarea informaţiilor din sistemul infor-

maţional al OSIM în structurile informatice 

naţionale şi internaţionale; 

 Reducerea timpului de acces la informaţii 

prin creşterea corectitudinii şi disponibili-

tăţii datelor din sistemul informatic al OSIM; 

 Asigurarea creşterii gradului de conştienti-

zare în România cu privire la rolul proprie-

tăţii industriale şi îmbunătăţirea modului de 

diseminare a informaţiilor de proprietate 

industrială; 

 Creşterea gradului de conformitate cu ISO 

9001:2015 şi cu Sistemul de Control 

Intern/Managerial în cadrul Direcţiei Suport 

Tehnic şi Informaţional. 

 The main objectives of the Technical and 

Informational Support Directorate in 2018 were 

the following: 

 Modernization of critical components of 

OSIM IT system; 

 Integration of OSIM IT system information 

into the national and international infor-

mation structures; 

 Reducing the time for accessing information 

by increasing accuracy and availability of 

data within the IT system of OSIM; 

 Ensuring increased awareness on the IP role 

in Romania and improving IP information 

dissemination; 

 Increasing conformity with ISO 9001:2015 

and the Internal/Managerial Control System 

within the Technical and Informational 

Support Directorate. 
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Activităţi TIC specifice, 

desfăşurate în anul 2018 
 

 În vederea realizării obiectivului privind 

integrarea informaţiilor din sistemul infor-

maţional al OSIM în structurile informatice 

naţionale şi internaţionale, au fost efectuate 

următoarele activităţi: 

 În cadrul Acordului de cooperare cu 

EUIPO: 

 implementarea noilor versiuni ale 

mecanismelor de actualizare a baze-

lor de date TMVIEW şi DSVIEW 

(EUIPO) din sistemul Back Office 

pentru mărci, respectiv desene şi 

modele, ca urmare a implementării 

cerinţelor Directivei UE privind noile 

tipuri de mărci şi a Regulamentului 

privind protecţia datelor personale; 

 în luna iulie 2018, OSIM a implemen-

tat facilitatea de căutarea după ima-

gini în TMVIEW, pentru mărcile 

naţionale. 

 În cadrul planului de Cooperare 

Bilaterală cu OEB: 

 În luna noiembrie 2018, OSIM a fina-

lizat proiectul Calitatea la Sursă, prin 

transmiterea la OEB a descrierilor 

de cereri/brevete de invenţie publi-

cate din ianuarie 1996 la zi, în for-

mat căutabil XML, conform standar-

dului OMPI ST: 36. 

 
 În vederea realizării obiectivului de reducere 

a timpului de acces la informaţii prin creş-

terea corectitudinii şi disponibilităţii datelor 

din sistemul informatic al OSIM, în anul 2018, 

Serviciul BDSI a pus la dispoziţia publicului 

noua pagină de internet a OSIM, refăcută şi 

îmbunătăţită pe bază de noi tehnologii. 

 

 În cadrul activităţilor privind îndeplinirea 

obiectivului de modernizare a componentelor 

critice din sistemului informatic al OSIM, în 

anul 2018, Serviciul BDSI a instalat şi a pus în 

funcţiune 2 servere moderne, cu specificaţii 

tehnice superioare. 

Specific IT&C activities 

carried out in 2018 
 

 For the objective of integration of OSIM IT 

system information into the national and 

international information structures to be 

accomplished, the following activities were 

carried out: 

 Within the framework of the Cooperation 

Agreement concluded with EUIPO: 

 implementation of the new versions 

of the mechanisms for updating the 

data bases TMVIEW and DSVIEW 

(EUIPO) within Back Office system 

for trademarks and designs, respec-

tively, as a consequence of imple-

menting the requirements of EU New 

Trademark Directive and General 

Data Protection Regulation; 

 in July 2018, OSIM implemented the 

image search in TMVIEW for national 

trademarks. 

 

 Within the Bilateral Cooperation Plan 

concluded with EPO: 

 In November 2018 OSIM completed 

Quality at source -Front-File Project, 

by transmitting to EPO the published 

patent applications and the published 

patent specifications for the period 

1996 - up to date, as searchable XML 

format, in accordance with WIPO 

standard ST:36. 

 For reaching the objective of reducing the 

information-access time by increasing 

accuracy and availability of data within the 

IT system of OSIM, in 2018 the Data Bases 

and IT Division made available to the public 

the new OSIM webpage improved on the 

basis of new technologies. 

 

 Within the framework of the activities for 

accomplishing the objective of moderniza-

tion of critical components of OSIM IT sys-

tem, the Data Bases and IT Division installed 

and put into operation 2 modern servers 

with superior technical specifications. 
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 Pentru realizarea obiectivului de asigurare a 

creşterii gradului de conştientizare în 

România cu privire la rolul PI şi îmbunătă-

ţirea modului de diseminare a informaţiilor 

de PI, Serviciul Baze de Date, Sisteme 

Informatice a inclus în noua pagină de 

internet facilităţi îmbunătăţite de comunicare 

pentru public - prin punerea la dispoziţie de 

formulare specifice, cu respectarea prevede-

rilor Regulamentului privind protecţia date-

lor personale. 

 

În cadrul activităţilor privind îndeplinirea 

obiectivului de creştere a gradului de confor-

mitate cu ISO 9001:2015 şi cu Sistemul de 

Control Intern/Managerial în cadrul Direcţiei 

Suport Tehnic şi Informaţional, Serviciul Baze 

de Date, Sisteme Informatice a fost auditat de 

echipa de consultanţi externi, contribuind astfel 

la îndeplinirea acestui obiectiv, respectiv recer-

tificarea OSIM conform ISO 9001:2015. 

 As regards the objective of ensuring 

increased awareness of the IP role in 

Romania and improving IP information 

dissemination, the Data Bases and IT 

Division included improved communication 

facilities for the public in the new OSIM 

webpage, by making available specific 

standard forms, in accordance with General 

Data Protection Regulation. 

 

 

 

Within the framework of the activities for 

accomplishing the objective of increasing confor-

mity with ISO 9001:2015 and the Internal/ 

Managerial Control System within the Technical 

and Informational Support Directorate, the Data 

Bases and IT Division was audited by a team of 

external consultants, thereby participating in the 

accomplishment of this objective, re-certification 

of OSIM according to ISO 9001:2015. 
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11. Activitatea Serviciului 
Arhivă-Bibliotecă-Colecţie 

 
 
 

 11. Activity of Archives-Library-
Collection Division 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În cadrul serviciului Arhivă-Bibliotecă-

Colecţie, şi în anul 2018 a fost finalizat proiectul 

"Quality at source", proiect iniţiat de Oficiul 

European de Brevete şi derulat împreună cu 

oficiile naţionale de proprietate industrială. 

Acest proiect a avut ca scop armonizarea şi 

standardizarea datelor transmise de către OSIM, 

în vederea furnizării unor servicii mai bune către 

utilizatori (introducerea datelor în baza de date 

Espacenet). 

Gestionarea fondurilor documentare ale 

OSIM: 

 In 2018, the Archives-Library-Collection 

Division completed the project Quality at source, 

project initiated by the European Patent Office 

and developed in cooperation with national 

industrial property offices. 

The project aimed at harmonizing and stan-

dardizing the data transmitted by OSIM, with a 

view to provide better services to the users (data 

input into Espacenet data base). 

Management of OSIM documentary 

resources: 
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Promovare PI (seminarii, colocvii, expoziţii):  IP Promotion (seminars, colloquiums, exhibi-
tions) 

 

 
 

OSIM a avut, în anul 2018, o colaborare cu 

Ministerul Afacerilor Externe, punând la dispo-

ziţie, din cadrul arhivei, un număr semnificativ 

de documente (brevete de invenţie şi mărci), 

înregistrate atât în România, cât şi în lume. 

Aceste documente au fost folosite de către 

ambasadele române pentru organizarea de 

expoziţii la diversele misiuni diplomatice. 

De asemenea, OSIM colaborează în continuare 

cu bibliotecile judeţene partenere, în scopul 

promovării proprietăţii industriale în România. 

Periodic, sunt transmise bibliotecilor parte-

nere publicaţii de specialitate, în scopul distri-

buirii acestora în teritoriu (bibliotecilor comu-

nale, orăşeneşti, municipale). 

 In 2018 OSIM collaborated with the Ministry 

of Foreign Affairs, making available for them an 

important number of Romanian and worldwide 

documents (patents and trademarks) from 

OSIM Archives. 

These documents were intended to be used 

by Romanian embassies in exhibitions orga-

nized with various diplomatic missions. 

Furthermore, OSIM continued collaboration 

with partner county libraries, in the field of 

industrial property promotion in Romania. 

In this context, we periodically send spe-

cialized publications to the partner libraries 

which then distribute them across the territory 

(to village, city or municipal libraries). 
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12. Compartimentul 
Audit Public Intern 

 
 
 

 12. Internal Public Audit 
Compartment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auditul intern este o activitate independentă 

de asigurare obiectivă şi de consiliere, destinată 

să adauge valoare şi să antreneze îmbunătăţirea 

activităţilor OSIM. 

Ajută instituţia în îndeplinirea obiectivelor 

printr-o abordare sistematică şi disciplinată în 

cadrul evaluării şi îmbunătăţirii eficacităţii pro-

ceselor de management al riscurilor, control şi 

guvernare. 

OSIM a organizat auditul intern cu ajutorul 

compartimentului propriu, respectiv comparti-

mentul Audit, structură funcţională constituită în 

cadrul aparatului propriu şi aflată în subordinea 

directă a Directorului General al OSIM. 

În anul 2018, Compartimentul Audit a ela-

borat planul multianual de audit public intern 

pentru perioada 2019-2021. Au fost selectate şi 

aprobate 9 misiuni de audit intern, care au vizat 

domeniile de activitate ale OSIM, respectiv: 

sistemul de control intern/managerial, juridic, 

economic şi al domeniilor de specialitate. 

Planul anual de audit public intern a fost 

elaborat pe baza Planului multianual de audit 

public intern, elaborat pe 3 ani, conform meto-

dologiei prevăzute de H.G. nr. 1086/2013, şi 

 Internal auditing is an independent objective 

assurance and counselling activity designed to 

add value and improve OSIM activities. 

It helps the organization in accomplishing its 

objectives by a systematic and disciplined 

approach in evaluating and improving the 

effectiveness of risk management, control, and 

governance processes. 

Internal auditing is organized by OSIM as a 

specialized compartment, namely the Audit 

Compartment, a functional structure esta-

blished within OSIM own structure, directly 

subordinated to the Director General of OSIM. 

In 2018 the Audit Compartment drafted the 

multiannual internal public auditing plan for the 

period 2019-2021. 9 internal audit missions 

were selected and approved, aiming at the main 

OSIM activities, namely: the internal/managerial 

control system, the legal activity, the economic 

activity and the specialized fields. 

The internal public audit plan was drafted 

based on the Multiannual internal public audit-

ing plan made for a period of 3 years, in accor-

dance with the methodology provided for in the 

G. D. No 1086/2013 and the Guidelines on 
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Îndrumarului privind planificarea multianuală şi 

anuală a activităţii de audit public intern, 

publicat pe site-ul Ministerului Finanţelor 

Publice – Unitatea centrală de armonizare pentru 

auditul public intern, cu respectarea termenelor 

legale prevăzute pentru elaborare şi aprobare. 

În anul 2018, au fost realizate 2 misiuni de 

audit intern, aprobate prin Planul de audit public 

intern, respectiv 1 misiune de regularitate şi 

1 misiune de audit de consiliere, cu respectarea 

schemei de derulare a misiunilor. 

Compartimentul Audit Public Intern con-

tribuie la eficientizarea tuturor activităţilor 

desfăşurate în cadrul instituţiei, în limita ariei 

de responsabilitate cu care a fost investit, şi a 

fondului de timp disponibil. 

multiannual and annual planning of internal 

public audit activity published on the web page 

of the Central Harmonization Unit for Internal 

Public Audit within the Ministry of Public 

Finances, while observing the legal time-limits 

for drafting and approval. 

Two internal audit missions approved by the 

Internal public audit plan were carried out in 

2018, i.e. 1 regular mission and 1 counselling 

mission, while observing the missions carrying 

out scheme. 

The Internal Public Audit Compartment is 

committed to contributing, within the scope of 

the competences entrusted to it and the available 

timeframe, to an improved efficiency of all acti-

vities carried out in OSIM. 
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13. Resurse umane  
 
 

 13. Human Resources 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La data de 31.12.2018, Oficiul de Stat pentru 

Invenţii şi Mărci are un număr de 72 de exami-

natori de titluri de protecţie, din totalul de 

225 de posturi ocupate. 

 

Aceste posturi sunt ocupate după cum 

urmează: 

- 26 posturi cu angajaţi având vârsta până 
în 35 de ani; 

- 68 de posturi cu angajaţi cu vârsta 
cuprinsă între 36 şi 45 de ani; 

- 109 posturi cu angajaţi cu vârsta 
cuprinsă între 46 şi 55 de ani; 

- 22 de posturi cu angajaţi având vârsta 
mai mare de 55 de ani. 

 On 31.12.2018, the State Office for Inventions 

and Trademarks had a number of 72 examiners 

for protection titles of the total number of 

225 posts occupied. 

 

These posts are occupied as follows: 

 

- 26 posts with employees up to 35 years 
old; 

- 68 posts with employees between 
36...45 years old; 

- 109 posts with employees between 
46...55 years old; 

- 22 posts with employees over 55 years 
old; 

 

Nr. salariaţi 

Number of employees 
Vârstă (ani) 

Age (years) 

Procent 

Percentage 
2017 2018 

19 26 < 35 36,84% 

74 68 36 – 45 - 8,11% 

95 109 46 - 55 14,74% 

37 22 > 55 40,54% 

225 225   
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14. Activitatea economică - 
Buget 

 
 
 

 14. Economic Activity - Budget 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bugetul de venituri şi cheltuieli al OSIM 

pentru anul 2018 a fost aprobat de către ordona-

torul principal de credite - Ministerul Economiei. 

Totalul veniturilor realizate de către OSIM în 

anul 2018 a fost de 59.173,76 mii lei, din care 

cele mai mari venituri au fost acoperite prin 

încasări realizate cu precădere pentru activităţile 

referitoare la invenţii şi la mărci. 

 The Income and Expenditure Budget of OSIM 

for 2018 was approved by the main credit 

release authority, the Ministry of Economy. 

In 2018, the total income of OSIM amounted 

to 59173.76 thousand lei, of which, the major 

value is covered by the income made from 

activities relating to inventions and trademarks. 

 

Venituri - mii lei 

Income - thousand lei 

 

Denumire indicator 

Indicator 
2017 2018 % 

Invenţii 

Inventions 
31.949,09 36.033,28 12,78 

Mărci şi indicaţii geografice 

Trademarks and geographical indications 
20.698,99 20.431,87 -1,29 

Desene şi modele 

Designs 
686,17 646,72 -5,75 

Alte venituri* 

Other incomes* 
1.410,57 2.061,89 46,17 

Total venituri 

Total income 
54.744,82 59.173,76 8,09 
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în care: 

A = Invenţii; 

B = Mărci şi indicaţii geografice; 

C = Desene şi modele; 

D = Alte venituri. 

* Suma este compusă din: 

- recuperări din: proiecte EUIPO, diferenţe de curs valutar şi 

deplasări finanţate de OEB, EUIPO, OMPI; 

- servicii şi publicaţii. 

 Where: 

A = Inventions; 

B = Trademarks and geographical indications;  

C = Designs; 

D = Other incomes. 

*The amount consists of: 

- recovered amounts from EUIPO projects, exchange rate 

differences and delegations financed by EPO, EUIPO, WIPO; 

- services and publications. 
 

Cheltuielile efectuate de către OSIM s-au 

situat la valoarea de 32.939,64 mii lei, faţă de 

36.126,00 mii lei, sumă aprobată prin Bugetul 

de venituri şi cheltuieli. 

Acest nivel al cheltuielilor a permis 

desfăşurarea în bune condiţii a tuturor 

activităţilor care decurg din atribuţiile OSIM. 

 The OSIM expenditures amounted to 

32939.64 thousand lei, as compared with 

36126.00 thousand lei, which was approved 

through the Income and Expenditure Budget. 

This level of expenditures allowed the 

carrying out of all the activities deriving from 

OSIM attributions, in good conditions. 

 

Cheltuieli - mii lei 

Expenditures - thousand lei 

 

Denumire indicator 

Indicator 
2017 2018 % 

Cheltuieli de personal 

Personnel expenditures 
17.354,00 17.349,00 -0,03 

Bunuri şi servicii 

Goods and services 
4.070,00 3.142,00 -22,80 

Cheltuieli de capital 

Capital expenditures 

390,00 

 
577,00 47,95 

Transferuri în străinătate 

Transfers abroad 
10.009,00 11.678,00 16,67 

Alte cheltuieli 

Others 
- 194,00 - 

Total cheltuieli 

Total expenditures  
31.823,00 32.940,00 3,51 

12.78% 

-1.29% 

-5.75% 

46.17% 

A

B

C

D

Venituri / Incomes 
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unde: 

A = Cheltuieli de personal; 

B = Bunuri şi servicii; 

C = Cheltuieli de capital; 

D = Transferuri în străinătate; 

E = Alte cheltuieli. 

 Where: 

A = Personnel expenditures; 

B = Goods and services; 

C = Capital expenditure; 

D = Transfers abroad; 

E = Others. 

 

  

-0.03% 

-22.80% 

47.95% 

16.67% 

100.00% 

A

B

C

D

E
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15. Date statistice  
 
 

 15. Statistics 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. CERERI DE TITLURI DE PROTECŢIE – TOTAL 

A. APPLICATIONS FOR PROTECTION TITLES – TOTAL 

 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

1. Cereri de brevet de invenţie 

1. Patent applications 
1036 1053 1063 1178 1147 

2. Cereri de înregistrare pentru TPS1 

2. Applications for TSP registration1 
0 1 1 1 1 

3. Cereri pentru certificat suplimentar de protecţie 

3. Supplementary protection certificate 

     applications 

51 58 60 58 45 

4. Cereri de model de utilitate 

4. Utility model applications 
56 67 49 53 60 

5. Cereri de înregistrare marcă 

5. Applications for trademark registration 
10763 10544 10745 10369 10720 

6. Cereri de reînnoire de marcă 

6. Applications for trademark renewal 
9381 9967 10377 8119 7626 

7. Cereri de înregistrare indicaţii geografice 

7. Applications for geographical indication 

     registration 

0 1 0 0 0 

8. Cereri de înregistrare desene sau modele 

8. Applications for design registration 
381 337 372 366 259 

TOTAL 21668 22028 22667 20144 19858 
 1TPS - Topografii produse semiconductoare 
 1TSP - Topographies of semiconductor products 
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Unde: Where: 

- CBI - Cereri de brevet de invenţie 

- CIM - Cereri de înregistrare marcă 

- CRIM - Cereri de reînnoire de marcă 

- CIDM - Cereri de înregistrare desene sau modele 

- CBI - Patent applications 

- CIM - Applications for trademark registration 

- CRIM - Applications for trademark renewal 

- CIDM - Applications for design registration 
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Tabelul nr. 1. Brevet de invenţie 

Table no. 1. Patents 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 

1. Înregistrări cereri de brevet - total 

1. Filed patent applications - total 
1036 1053 1063 1178 1147 

 din care: 

 of which: 

 - solicitanţi români 

 - Romanian applicants 
952 980 1005 1098 1102 

 - solicitanţi străini – total 

 - foreign applicants - total 
84 73 58 80 45 

 din care: 

 of which: 

  - pe cale naţională 

  - by national route 
67 67 52 63 28 

  - pe cale internaţională (PCT) 

  - by international route (PCT) 
17 6 6 17 17 

2. Brevete acordate1 - total - din care: 

2. Granted patents1 - total - of which: 
326 324 421 410 379 

 - publicate 

 - published 
320 305 355 392 363 

3. Brevete eliberate – total 

3. Issued patents - total 
372 329 355 416 363 

4. Duplicate brevete de invenţie 

4. Patent duplicates 
1151 990 1320 1251 1309 

5. Certificate de validare a brevetelor europene 

5. European patent validation certificates 2060 3571 4702 1529 2106 
 1Hotărâri de acordare 
 1Decisions to grant 

 

 

 

Tabelul nr. 2. Brevete europene 

Table no. 2. European patents 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 

1. Brevete europene validate în România 

1. European patents validated in Romania 
2661 2733 3295 3709 4025 
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Tabelul nr. 3. Certificat suplimentar de protecţie 

Table no. 3. Supplementary protection certificate 

 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

1. Cereri pentru certificat suplimentar de 

protecţie 

1. Supplementary protection certificate 

applications 

51 58 60 58 45 

2. Certificate eliberate – total 

2. Issued certificates - total 
31 25 23 50 48 

 

 

 

Tabelul nr. 4. Modele de utilitate 

Table no. 4. Utility models 

 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

1. Cereri de model de utilitate - total 

1. Utility model applications - total 
56 66 49 53 60 

 din care: 

 of which: 

 - solicitanţi români 

 - Romanian applicants 
45 56 39 37 42 

 - solicitanţi străini – total 

 - foreign applicants - total 
11 10 10 16 18 

2. Certificate eliberate – total 

2. Issued certificates - total 
30 39 41 20 42 

 

 

 

Tabelul nr. 5. Cereri de brevet de invenţie repartizate pe categorii de solicitanţi români 

Table no. 5. Patent applications by categories of Romanian applicants 

 Categorii de solicitanţi 

Categories of applicants 
2014 2015 2016 2017 2018 

Persoane fizice 

Natural persons 
523 523 532 487 423 

Companii 

Companies 
132 197 145 149 187 

Institute de cercetare 

Research institutes 
156 168 190 257 271 

Institute de învăţământ 

Education institutions 
141 89 138 205 221 

Altele 

Others 
0 3 0 0 0 

Solicitanţi români 

Romanian applicants 
952 980 1005 1098 1102 
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Tabelul nr. 6. Cereri de brevet de invenţie repartizate pe unităţi administrative 

Table no. 6. Patent applications by administrative units 

 Unităţi administrative 

Administrative units  
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

BUCUREŞTI 

BUCHAREST 
B 306 305 298 306 371 357 

ALBA AB 2 3 12 5 7 9 

ARAD AR 11 5 5 7 6 11 

ARGEŞ AG 16 17 11 23 13 10 

BACĂU BC 19 14 11 19 8 8 

BIHOR BH 16 20 18 6 14 9 

BISTRIŢA-NĂSĂUD BN 6 5 8 6 6 9 

BOTOŞANI BT 11 6 4 3 6 6 

BRAŞOV BV 62 37 14 20 38 31 

BRĂILA BR 1 2 1 4 0 4 

BUZĂU BZ 11 30 119 185 159 164 

CARAŞ-SEVERIN CS 2 1 2 7 5 3 

CĂLĂRAŞI CL 1 3 3 4 0 0 

CLUJ CJ 51 68 73 55 62 97 

CONSTANŢA CT 21 20 16 14 8 8 

COVASNA CV 3 2 1 1 1 2 

DÂMBOVIŢA DB 8 9 8 8 11 4 

DOLJ DJ 42 21 28 43 19 27 

GALAŢI GL 10 25 12 13 21 24 

GIURGIU GR 1 3 2 6 1 4 

GORJ GJ 5 7 3 3 3 0 

HARGHITA HR 4 4 13 3 1 7 

HUNEDOARA HD 7 11 16 7 12 16 

IALOMIŢA IL 0 2 2 0 1 4 

IAŞI IS 89 64 79 59 87 100 

ILFOV IF 42 62 86 57 87 103 

MARAMUREŞ MM 5 18 9 10 9 7 

MEHEDINŢI MH 5 0 1 0 1 0 

MUREŞ MS 43 23 12 8 9 14 

NEAMŢ NT 17 9 7 11 4 14 

OLT OT 7 5 2 5 3 4 

PRAHOVA PH 31 20 13 19 13 21 

SATU MARE SM 1 2 3 2 2 2 

SĂLAJ SJ 5 4 1 1 1 5 

SIBIU SB 30 10 12 6 10 9 

SUCEAVA SV 41 53 15 27 29 38 

TELEORMAN TR 4 4 2 0 3 1 

TIMIŞ TM 35 35 43 38 52 30 

TULCEA TL 12 8 3 2 1 3 

VÂLCEA VL 5 5 6 6 8 10 

VASLUI VS 3 9 4 4 2 6 

VRANCEA VN 3 1 2 2 2 1 
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Tabelul nr. 7.  Mărci, reînnoiri mărci şi indicaţii geografice 

Table no. 7. Trademarks, trademark renewals and geographical indications 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 

1. Cereri de înregistrare marcă - total 

1. Trademark applications - total 
10763 10544 10745 10369 10720 

 din care: 

 of which: 

 - solicitanţi români 

 - Romanian applicants 
8165 8067 8262 8044 8214 

 - solicitanţi străini – total 

 - foreign applicants - total 
2598 2477 2483 2325 2506 

din care: 

of which: 

  - pe cale naţională 

  - by national route 
518 416 485 301 485 

  - pe cale internaţională (Madrid) 

  - by international route (Madrid) 
2057 2021 1959 1984 1986 

  - conversii CTM 

  - CTM conversion 
23 40 39 40 35 

2. Reînnoiri mărci – total 

2. Trademark renewals - total 
9381 9967 10377 8119 7626 

 din care: 

 of which: 
          

 - pe cale naţională 

 - by national route 
3119 3373 3701 3251 3085 

 - pe cale internaţională (Madrid) 

 - by international route (Madrid) 
6262 6594 6676 4868 4541 

3. Certificate eliberate – total 

3. Issued certificates - total 
9853 8340 9776 9100 9341 

4. Cereri de înregistrare indicaţii geografice 

4. Applications for geographical indication 

     registration 

0 1 0 0 0 
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Tabelul nr. 8. Desene sau modele 

Table no. 8. Designs 

 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

1. Cereri de înregistrare D.M. - total 

1. Applications for design registration - total 
381 337 372 366 259 

 din care: 

 of which: 

 - solicitanţi români 

 - Romanian applicants 
346 281 237 234 194 

 - solicitanţi străini – total 

 - foreign applicants - total 
35 56 135 132 65 

din care: 

of which: 

  - pe cale naţională 

  - by national route 
3 19 37 12 14 

  - pe cale internaţională (Haga) 

  - by international route (the Hague) 
32 37 98 120 51 

2. Certificate eliberate – total 

2. Issued certificates - total 
437 491 398 350 345 

 

 

 

Tabelul nr. 9. Desene sau modele conţinute în cererile de înregistrare desene sau modele 

Table no. 9. Designs contained in the applications for design registration 

 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

Solicitanţi români 

Romanian applicants 
1023 831 624 660 448 

Solicitanţi străini - total - din care: 

Foreign applicants - total - of which: 
148 214 547 502 171 

 - cereri pe cale naţională 

 - applications by national route 
6 58 129 25 34 

 - cereri pe cale Haga 

 - applications by the Hague route 
142 156 418 477 137 

Total 1171 1045 1171 1162 619 
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Tabelul nr. 10. Cereri de înregistrare de marcă, repartizate pe unităţi administrative 

Table no. 10. Applications for trademarks registration, by administrative units 

 Unităţi administrative 

Administrative units 

Cod 

Code 
2014 2015 2016 2017 2018 

BUCUREŞTI 

BUCHAREST 
B 3790 3633 3705 3486 3373 

ALBA AB 91 112 97 147 84 

ARAD AR 69 75 90 80 81 

ARGEŞ AG 120 100 163 136 104 

BACĂU BC 84 112 103 99 104 

BIHOR BH 130 145 132 115 148 

BISTRIŢA-NĂSĂUD BN 58 38 74 73 47 

BOTOŞANI BT 48 28 36 34 29 

BRAŞOV BV 315 324 335 257 267 

BRĂILA BR 47 48 47 42 58 

BUZĂU BZ 59 51 48 52 52 

CARAŞ-SEVERIN CS 20 19 17 9 25 

CĂLĂRAŞI CL 13 24 34 38 35 

CLUJ CJ 399 418 398 375 394 

CONSTANŢA CT 255 263 232 249 326 

COVASNA CV 61 53 48 39 46 

DÂMBOVIŢA DB 53 42 48 46 67 

DOLJ DJ 126 99 114 129 161 

GALAŢI GL 115 129 148 152 147 

GIURGIU GR 23 27 28 27 28 

GORJ GJ 24 20 30 12 26 

HARGHITA HR 47 85 43 67 69 

HUNEDOARA HD 60 45 58 63 80 

IALOMIŢA IL 22 28 24 14 36 

IAŞI IS 261 308 317 277 292 

ILFOV IF 578 604 599 657 658 

MARAMUREŞ MM 110 90 92 73 92 

MEHEDINŢI MH 14 11 21 16 11 

MUREŞ MS 150 90 114 105 123 

NEAMŢ NT 76 76 88 65 106 

OLT OT 26 52 40 17 33 

PRAHOVA PH 176 175 216 176 240 

SATU MARE SM 55 82 35 46 57 

SĂLAJ SJ 15 21 40 20 15 

SIBIU SB 148 124 125 138 128 

SUCEAVA SV 101 99 114 116 126 

TELEORMAN TR 22 23 21 23 33 

TIMIŞ TM 202 217 223 206 247 

TULCEA TL 27 25 38 45 72 

VÂLCEA VL 66 67 86 75 67 

VASLUI VS 42 31 38 29 32 

VRANCEA VN 67 54 3 55 63 
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Tabelul nr. 11. Cereri de înregistrare desene sau modele, repartizate pe unităţi administrative 

Table no. 11. Applications for design registration, by administrative units 

 Unităţi administrative 

Administrative units 

Cod 

Code 
2014 2015 2016 2017 2018 

BUCUREŞTI 

BUCHAREST 
B 97 106 69 89 66 

ALBA AB 3 3 2 7 7 

ARAD AR 3 2 3 1 1 

ARGEŞ AG 5 6 4 2 2 

BACĂU BC 3 3 7 5 2 

BIHOR BH 6 6 4 4 3 

BISTRIŢA-NĂSĂUD BN 1 5 4 3 3 

BOTOŞANI BT 2 1 2 1 2 

BRAŞOV BV 9 11 10 10 5 

BRĂILA BR 4 3 5 3 3 

BUZĂU BZ 4 1 4 1 2 

CARAŞ-SEVERIN CS 0 0 0 0 0 

CĂLĂRAŞI CL 0 0 0 1 0 

CLUJ CJ 8 6 12 6 4 

CONSTANŢA CT 9 12 8 9 4 

COVASNA CV 1 0 2 2 0 

DÂMBOVIŢA DB 12 1 4 2 6 

DOLJ DJ 14 11 12 5 5 

GALAŢI GL 9 10 10 11 19 

GIURGIU GR 1 1 1 0 0 

GORJ GJ 0 0 0 1 0 

HARGHITA HR 6 10 4 2 0 

HUNEDOARA HD 2 5 1 2 2 

IALOMIŢA IL 0 1 1 3 4 

IAŞI IS 33 19 7 7 4 

ILFOV IF 60 32 26 30 13 

MARAMUREŞ MM 1 3 1 1 3 

MEHEDINŢI MH 1 1 1 1 0 

MUREŞ MS 10 2 6 4 0 

NEAMŢ NT 8 4 1 3 5 

OLT OT 0 3 0 0 0 

PRAHOVA PH 9 3 5 3 2 

SATU MARE SM 2 1 1 3 1 

SĂLAJ SJ 6 1 0 0 1 

SIBIU SB 0 1 2 4 1 

SUCEAVA SV 6 1 2 3 4 

TELEORMAN TR 0 0 0 1 5 

TIMIŞ TM 9 2 1 3 4 

TULCEA TL 0 2 0 0 1 

VÂLCEA VL 2 2 6 2 20 

VASLUI VS 0 0 1 0 0 

VRANCEA VN 0 0 5 0 0 
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Tabelul nr. 12. CENTRE REGIONALE - Cereri repartizate pe unităţi administrative 

Table no. 12. REGIONAL CENTRES - Applications by administrative units 

 

  
2014 2015 2016 2017 2018 

Unităţi administrative 

Administrative units 

Cod 

Code 
CBI CIM CID CBI CIM CID CBI CIM CID CBI CIM CID CBI CIM CID 

ARGEȘ* AG 
      

23 163 4 13 136 2 10 104 2 

BACĂU BC 14 84 3 11 112 3 19 103 7 8 99 5 8 104 2 

BIHOR BH 20 130 6 18 145 6 6 132 4 14 115 4 9 148 3 

BISTRIŢA-NĂSĂUD BN 5 58 1 8 38 5 6 74 4 6 73 3 9 47 3 

BRAŞOV BV 37 315 9 14 324 11 20 335 10 38 257 10 31 267 5 

BRĂILA BR 2 47 4 1 48 3 4 47 5 0 42 3 4 58 3 

CLUJ CJ 68 399 8 73 418 6 55 398 12 62 375 6 97 394 4 

CONSTANŢA CT 20 255 9 16 263 12 14 232 8 8 249 9 8 326 4 

COVASNA/ HARGHITA CV 6 108 7 14 138 10 1 48 2 2 39 4 9 115 0 

DOLJ DJ 21 126 14 28 99 11 43 114 12 19 129 5 27 161 5 

GALAŢI GL 25 115 9 12 129 10 13 148 10 21 152 11 24 147 19 

IAŞI IS 64 261 33 79 308 19 59 317 7 87 277 7 100 292 4 

MARAMUREŞ MM 18 110 1 9 90 3 10 92 1 9 73 1 7 92 3 

MUREŞ MS 23 150 10 12 90 2 8 114 6 9 105 4 14 123 0 

SIBIU SB 10 148 0 12 124 1 6 125 2 10 138 4 9 128 1 

SUCEAVA SV 53 101 6 15 99 1 27 114 2 29 116 3 38 126 4 

TIMIŞ TM 35 202 9 43 217 2 38 223 1 52 206 3 30 247 4 

Total cereri din 

unităţi administrative 

cu CR 

Total applications 

from administrative 

units with RC 

 
421 2609 129 365 2642 105 352 2779 97 387 2581 84 434 2879 66 

Total unităţi adminis-

trative fără CR 

Total applications 

from administrative 

units without RC 

 
226 1766 120 317 1792 72 347 1778 71 338 1977 61 311 1962 62 

Bucureşti 

Bucharest  
305 3790 97 298 3633 108 306 3705 69 371 3486 89 357 3373 66 

Total 
 

952 8165 346 980 8067 285 1005 8262 237 1096 8044 234 1102 8214 194 

 * Centru regional începând cu 2016 

 * Regional center since 2016 
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B. EXAMINARE CERERI – TOTAL 

B. EXAMINATION OF APPLICATIONS - TOTAL 

 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

1. Cereri de brevet de invenţie  examinate - total 

1. Examined patent applications - total 
802 1169 1300 1341 1090 

 din care: 

 of which: 
          

- Examinare cereri de brevet de invenţie - în 

examinare preliminară 

- Examination of patent applications - in the 

preliminary examination 

230 600 539 624 404 

- Examinare cereri de brevet de invenţie - în 

examinare de fond 

- Examination of patent applications - in the 

substantive examination 

572 569 761 717 686 

2. Examinare cereri de înregistrare pentru TPS1 

2.  Examination of applications for TSP1 

registration 

0 0 0 0 0 

3. Examinare cereri pentru CSP2 

3. Examination of SPC2 applications 
28 19 45 43 45 

4. Înregistrări modele de utilitate 

4. Registration of utility models 
51 60 73 57 71 

5.  Examinare cereri de înregistrare marcă 

5.  Examination of trademark registration 

applications 

11884 9374 10027 9135 8608 

6.  Examinare cereri reînnoire marcă 

6.  Examination of trademark renewal 

applications 

3117 3115 3480 3089 3589 

7. Examinare opoziţii marcă 

7. Examination of trademark oppositions 
731 826 664 504 721 

8.  Examinare cereri de înregistrare desene sau 

modele 

8. Examination of design registration 

applications 

343 393 379 338 306 

9. Examinare opoziţii desene sau modele 

9. Examination of design oppositions 
5 1 1 5 7 

Total cereri examinate – OSIM 

Total number of examined applications - OSIM 
16961 14957 15969 14512 14437 

 1 TPS - Topografii produse semiconductoare 

 1 TSP - Topographies of semiconductor products 
 2 CSP - Certificat suplimentar de protecţie 

 2 SCP - Supplementary protection certificate 
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Tabelul nr. 13. Examinare brevete de invenții 
Table no. 13. Patent examination 

 
 

2014 2015 2016 2017 2018 
a. Examinate - total 
a. Examined - total 

572 569 761 712 686 

 din care: 
 of which: 
 - româneşti (RO) 
 - Romanian (RO) 

540 554 746 687 669 

 - străine 
 - foreign 

32 15 15 25 17 

 din care: 
 of which: 
  - pe cale naţională 
  - by national route 17 11 7 9 8 
  - pe cale PCT 
  - by PCT route 15 4 8 16 9 

 
 

2014 2015 2016 2017 2018 
b. Examinate soluţii – total 
b. Examined - by decisions - total 

572 569 761 717 686 

 din care: 
 of which: 
 - brevete acordate 
 - granted patents 

326 324 421 410 379 

 - CBI respinse în examinare 
 - CBI refused upon examination 

239 233 332 302 300 

 - CBI retrase în examinare 
 - CBI withdrawn upon examination 

7 12 8 5 7 
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Tabelul nr. 14. Examinare în fond cereri pentru CSP 

Table no. 14. Substantive examination for SPC 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 

Examinate – total 

Examined - total 
28 19 45 43 45 

 din care: 

 of which: 

 - acordate 

 - granted 
27 14 42 36 43 

 - respinse 

 - refused 
0 5 2 2 1 

 - retrase 

 - withdrawn 
1 0 1 5 1 

 

 

 

Tabelul nr. 15. Examinare cereri de model de utilitate 

Table no. 15. Examination of utility model applications 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 

Examinate – total 

Examined - total 
51 60 73 57 71 

 din care: 

 of which: 

 - înregistrate 

 - registered 
37 35 36 27 44 

 - respinse 

 - refused 
1 18 37 30 27 

 - retrase 

 - withdrawn 
13 7 0 0 0 
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Tabelul nr. 16. Examinare cereri de înregistrare de marcă 

Table no. 16. Examination of applications for trademark registration 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 

Examinate – total 

Examined - total 
11884 9374 10027 9135 8608 

 din care: 

 of which: 

 a. Examinări cereri pe cale naţională - total 

 a. Examination of applications by national 

                   route - total 

9683 7152 7856 7177 6646 

 din care: 

 of which: 

 - înregistrări 

 - registered 
7485 5525 6758 6073 5528 

 - respingeri 

 - refused 
689 451 785 665 852 

 - radieri/retrageri 

 - cancelled/withdrawn 
1509 1176 313 439 266 

 b. Examinări cereri pe cale internaţională – total 

 b. Examination of applications by international 

                   route - total 

2201 2222 2171 1958 1962 

 din care: 

 of which: 
          

 - înregistrări 

 - registered 
1995 2027 2016 1872 1791 

 - respingeri 

 - refused 
206 195 155 86 171 

 

 

 

Tabelul nr. 17. Examinare cereri de reînnoiri de marcă 

Table no. 17. Examination of applications for trademark renewal 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 

Examinări cereri reînnoiri (naţionale) – total 

Examination of applications for renewal (national) - total 
3117 3115 3480 3089 3589 

din care: 

of which: 

 - înregistrări 

 - registered 
3117 3115 3480 3089 3589 
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Tabelul nr. 18. Examinare cereri de înregistrare desene sau modele 
Table no. 18. Examination of applications for design registration 

 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

Cereri examinate – total 
Examined applications - total 

679 393 379 338 306 

 din care: 
 of which: 
 a - Examinare preliminară – total 
 a - Preliminary examination - total 

360 30 29 34 28 

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

319 363 350 304 278 

- pe cale naţională – total 
- by national route - total 

283 333 271 176 192 

  din care: 
  of which: 
  - admise la protecţie 
  - protection granted 

267 305 242 166 177 

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

16 28 13 10 15 

  - renunţare 
  - renunciation 

0 0 16 0 0 

 - pe cale internaţională – total 
 - by international route - total 

36 30 79 128 86 

  din care: 
  of which: 
  - admise la protecţie 
  - protection granted 

36 28 79 128 86 

  - respinse la protecţie 
  - protection refused 

0 1 0 0 0 

  - renunţare 
  - renunciation 

0 1 0 0 0 
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C. STOC CERERI 

C. STOCK OF PENDING APPLICATIONS 

 

 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 

1. Stoc cereri brevet de invenţie 

1. Stock of patent applications 
4244 4387 4301 4093 4212 

 din care 

 of which: 

 - în Examinare Preliminară 

 - in the Preliminary Examination 
1958 1873 1718 1567 1727 

 - în Examinare de Fond 

 - in the Substantive Examination 
2286 2514 2583 2526 2485 

2. Stoc cereri de înregistrare pentru TPS1 

2. Stock of TSP1 registration applications 
0 1 0 1 0 

3. Stoc cereri pentru CSP2 

3. Stock of SPC2 applications 
107 139 143 172 174 

4. Stoc cereri de model de utilitate 

4. Stock of utility model applications 
80 98 75 82 76 

5. Stoc cereri de înregistrare desene sau modele 

5. Stock of design registration applications 
259 186 175 208 155 

 din care 

 of which: 

 - în Examinare Preliminară 

 - in the Preliminary Examination 
77 41 70 86 38 

 - în Examinare de Fond 

 - in the Substantive Examination 
182 145 105 122 117 

6. Stoc opoziţii desene sau modele 

6. Stock of design oppositions 
0 0 0 4 1 

7. Stoc cereri de înregistrare marcă - total3 

7. Stock of trademark registration 

     applications - total3 

7851 9021 6222 4654 3460 

8. Stoc opoziţii marcă 

8. Stock of trademark oppositions 
964 344 509 538 518 

    Total cereri în stoc la 31 decembrie – OSIM 

    Total stock of pending applications on 

    December 31st - OSIM 

13505 14176 11425 9752 8596 

 1 TPS - topografii produse semiconductoare 

 1 TSP - Topographies of semiconductor products 
 2 CSP - Certificat suplimentar de protecţie 

 2 SPC - Supplementary protection certificate 
 3 Nu include şi stocul de reînnoiri 

 3 which does not include the renewal stock 

 

 

 

 



 
92  RAPORT ANUAL 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4431 

4625 

4519 

4348 

4462 

8815 

9365 

6731 

5192 

3978 

259 

186 

175 

212 

156 

2014

2015

2016

2017

2018

Desene şi Modele Mărci Invenţii

Designs                                             Trademarks               Inventions 



 
ANNUAL REPORT  93 

 

D. ELIBERARE ACTE DE PROTECŢIE 

D. ISSUANCE OF PROTECTION DOCUMENTS 

 

 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

1. Brevete de invenţie 
1. Patents 

372 329 355 416 363 

2. Duplicate  brevete de invenţie 
2. Patent duplicates 

1151 990 1320 1251 1309 

3. Certificate de prioritate 
3. Priority certificates 

64 82 71 57 63 

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

30 39 41 20 42 

5. Certificate de înregistrare pentru  TPS1 
5. Certificates of TSP1 registration 

0 0 1 0 1 

6. Certificate suplimentare de protecţie 
6. Supplementary protection certificates 

31 25 23 50 48 

7. Certificate de validare a brevetului european 
7. European patent validation certificates 

2060 3571 4702 1529 2106 

8. Certificate de înregistrare marcă 
8. Certificates of trademark registration 

9853 8319 9764 9100 9355 

9. Certificate de înregistrare desene sau 
     modele (DM) 
9. Certificates of design registration 

437 491 398 350 345 

TOTAL 13998 13846 16675 12773 13632 
 1TPS - Topografii produse semiconductoare 
 1 TSP - Topographies of semiconductor products 
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Unde: Where: 

- A. Invenţii 

- B. Certificate de validare a brevetului european 

- C. Certificate de înregistrare marcă 

- D. Certificate de înregistrare desene sau modele (DM) 

- A. Inventions 

- B. European patent validation certificates 

- C. Certificates of trademark registration 

- D. Certificates of design registration 

 

 

 

Tabelul nr. 19. Brevete de invenţie eliberate, repartizate pe categorii de titulari români 

Table no. 19. Issued patents, by categories of Romanian owners 

 Categorii de titulari 

Categories of owners 
2014 2015 2016 2017 2018 

Persoane fizice 

Natural persons 
126 98 84 104 89 

Companii 

Companies 
53 54 53 69 47 

Institute de cercetare 

Research institutes 
117 105 124 115 129 

Institute de învăţământ 

Education institutions 
60 72 101 119 93 

Altele 

Others 
0 0 3 0 0 

Titulari români 

Romanian owners 
356 329 365 407 358 
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Tabelul nr. 20. Brevete de invenţie eliberate, repartizate pe unităţi administrative 

Tabelul no. 20. Issued patents, by administrative units 

 Unităţi administrative 

Administrative units 
2014 2015 2016 2017 2018 

BUCUREŞTI 

BUCHAREST 
150 131 140 131 117 

ALBA 2 1 1 2 0 

ARAD 2 3 5 0 2 

ARGEŞ 14 7 3 7 3 

BACĂU 0 2 5 7 5 

BIHOR 3 4 1 3 4 

BISTRIŢA-NĂSĂUD 2 5 1 3 2 

BOTOŞANI 1 0 1 0 3 

BRAŞOV 13 13 18 15 14 

BRĂILA 1 4 0 0 0 

BUZĂU 0 1 0 2 1 

CARAŞ-SEVERIN 0 0 1 0 0 

CĂLĂRAŞ 0 0 0 0 0 

CLUJ 20 28 18 29 38 

CONSTANŢA 16 10 11 9 10 

COVASNA 0 1 0 1 0 

DÂMBOVIŢA 3 1 1 2 0 

DOLJ 4 10 2 8 7 

GALAŢI 4 5 6 9 3 

GIURGIU 1 0 5 2 0 

GORJ 0 2 2 0 5 

HARGHITA 0 0 2 0 0 

HUNEDOARA 1 3 4 2 2 

IALOMIŢA 0 0 0 0 0 

IAŞI 37 29 26 48 37 

ILFOV 16 12 26 35 33 

MARAMUREŞ 5 4 3 3 2 

MEHEDINŢI 0 0 1 0 1 

MUREŞ 4 3 8 7 12 

NEAMŢ 1 4 0 3 4 

OLT 3 0 2 1 1 

PRAHOVA 9 8 5 7 5 

SATU MARE 1 0 1 0 0 

SĂLAJ 0 0 2 0 0 

SIBIU 3 1 2 9 6 

SUCEAVA 15 15 35 27 14 

TELEORMAN 0 2 0 0 1 

TIMIŞ 18 16 19 20 14 

TULCEA 0 0 1 2 0 

VÂLCEA 4 3 5 1 9 

VASLUI 1 0 1 2 0 

VRANCEA 2 1 1 0 0 
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Tabelul nr. 21. Brevete de invenţie eliberate, repartizate după ţara de rezidenţă a titularului 

Table no. 21. Issued patents, by the owner’s country of residence 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 

Ţară titular 

Owner’s country 

Cod 

Code 
Total N PCT Total N PCT Total N PCT Total N PCT Total N PCT 

SUA 

USA 
US 5 3 2 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Germania 

Germany 
DE 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

Argentina AR 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Canada CA 1 0 1 2 1 1 0 0 0 5 1 4 3 3 0 

Japonia 

Japan 
JP 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mexic 

Mexico 
MX 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Olanda 

Netherlands 
Nl 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

Turcia 

Turkey 
TR 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Franţa 

France 
FR 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

Australia AU 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Italia 

Italy 
IT 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

China CN 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

Norvegia 

Norway 
NO 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Altele 

Others  
0 0 0 7 4 3 4 3 1 4 3 1 1 0 1 

Total 
 

16 9 7 14 8 6 7 6 1 11 4 7 8 5 3 
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E. REEXAMINARE 

E. APPEALS 

 

 

 

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

 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

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

4 9 12 14 1 

Contestaţii înregistrate în anul curent 
Appeals lodged during the current year 

20 25 60 23 19 

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

14 20 58 36 14 

 - soluţionate din anii precedenţi 
 - from the preceding years 

3 8 12 14 1 

 - soluţionate din anul curent 
 - from the current year 

11 12 46 22 13 

 - soluţii – total 
 - solutions - total 

14 20 58 36 14 

 - admise 
 - admitted 

6 9 49 19 5 

 - respinse 
 - rejected 

8 11 9 16 9 

 - alte soluţii 
 - other solutions 

0 0 0 1 0 

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

10 12 14 1 6 

 

 

 

Tabelul nr. 23. Contestaţii înregistrate la Comisia de Reexaminare modele de utilitate 
Table no. 23. Appeals lodged with the Utility Model Board of Appeal 

 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

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

2 0 0 0 0 

Contestaţii înregistrate în anul curent 
Appeals lodged during the current year 

0 1 2 1 0 

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

2 1 2 1 0 

- soluţionate din anii precedenţi 
- from the preceding years 

2 0 0 1 0 

- soluţionate din anul curent 
- from the current year 

0 1 2 1 0 

 - soluţii – total 
 - solutions - total 

2 1 2 1 0 

 - admise 
 - admitted 

2 1 1 0 0 

 - respinse 
 - rejected 

0 0 1 1 0 

 - alte soluţii 
 - other solutions 

0 0 0 0 0 

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

0 0 0 0 0 
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Tabelul nr. 24. Contestaţii înregistrate la Comisia de contestaţii mărci 
Table no. 24. Appeals lodged with the Trademarks Board of Appeal 

      

 
2014 2015 2016 2017 2018 

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

145 115 131 182 136 

Contestaţii înregistrate în anul curent 
Appeals lodged during the current year 

264 318 423 299 346 

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

294 303 372 345 318 

 - soluţionate din anii precedenţi 
 - from the preceding years 

127 103 104 150 111 

 - soluţionate din anul curent 
 - from the current year 

167 200 268 195 207 

 - soluţii – total 
 - solutions - total 

294 303 372 345 318 

 - admise 
 - admitted 

160 151 203 188 174 

 - respinse 
 - rejected 

129 136 168 151 132 

 - alte soluţii 
 - other solutions 

5 16 1 6 12 

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

115 131 182 136 164 

 

 

 

Tabelul nr. 25. Contestaţii înregistrate la Comisia de contestaţii desene şi modele 
Table no. 25. Appeals lodged with the Designs Board of Appeal 

 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

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

9 8 8 5 1 

Contestaţii înregistrate în anul curent 
Appeals lodged during the current year 

3 8 0 4 5 

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

4 8 3 8 3 

 - soluţionate din anii precedenţi 
 - from the preceding years 

1 0 3 5 1 

 - soluţionate din anul curent 
 - from the current year 

3 8 0 3 2 

 - soluţii – total 
 - solutions - total 

4 8 3 8 3 

 - admise 
 - admitted 

1 0 0 2 3 

 - respinse 
 - rejected 

3 8 3 6 0 

 - alte soluţii 
 - other solutions 

0 0 0 0 0 

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

8 8 5 1 3 
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F. SERVICII 

F. SERVICES 

 

 

Tabelul nr. 26. Servicii în domeniul PI 

Table no. 26. Services in the IP field 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 

Cercetări specializate pe substanţe chimice 

Specialized searches by chemical substances 
18 8 5 4 2 

Cercetări documentare pentru terţi - Domeniul 

invenţii 

Searches for third parties - Inventions 

36 55 58 38 28 

Cercetări documentare în baza acordului cu Oficii 

naţionale1 

Searches performed under agreements concluded 

with National Offices1 

8 20 5 13 21 

Cercetări de portofoliu 

Portfolio searches 
19 12 15 7 6 

Cercetări statut juridic 

Legal state searches 
285 379 174 249 247 

Total servicii în domeniul invenţiilor 

Total services in the field of inventions 
366 474 257 311 304 

Cercetări mărci 

Trademark searches 
1391 1275 1653 1023 881 

Cercetări DM 

Design searches 
56 63 48 51 46 

Total servicii în domeniul proprietăţii 

industriale 

Total services in the industrial property field 

1813 1812 1958 1385 1231 

 1 Oficiile PI din Slovenia şi Macedonia 

 1 IP Offices of Slovenia and Macedonia 
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G. ACTIVITATE ARHIVĂ 

G. ARCHIVES ACTIVITY 

 

 

 

Tabelul nr. 27. Activitatea arhivei OSIM – Total 

Table no. 27. Activity of OSIM Archives 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 

Intrări noi 

New entries 
5192 28100 26300 17985 5310 

Împrumuturi 

Lendings 
5948 9621 7200 4692 6025 
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ABREVIERI  
 
 

 ABBREVIATIONS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACUB 
UPC Agreement 

- Acordul privind Curtea Unificată în Materie de Brevete 
- Unified Patent Court Agreement 

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

BCP - Planul Bilateral de Cooperare 
- Bilateral Cooperation Plan 

BI - Brevet de invenţie 
- Patent 

BO - Back Office 
 

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

CBI - Cerere de Brevet de Invenţie 
- Patent Application 

CEBS 
 

- Grupului Regional al Ţărilor Europei Centrale şi Statelor Baltice 
- Regional Group of Central European and Baltic States 

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

CIB 
IPC 

- Clasificarea Internaţională a Brevetelor 
- International Patent Classification 

CID - Cerere de Înregistrare de Desen sau 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 

CSP 
SPC 

- Certificat Suplimentar de Protecţie 
- Supplementary Protection Certificate 
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CUB 
UPC 

- Curtea Unică de Brevete 
- Unified Patent Court 

DM - Desene şi Modele 
- Designs 

DSTI - Direcţia Suport Tehnic şi Informaţional 
- Technical and Informational Support Directorate 

EPOQUE - Bază de date a OEB privind documentarea pentru rapoartele de cercetare 
documentară 
- EPO data base for documentary search for Search Reports 

EQE 
 

- Examen European de Calificare 
- European Qualifying Examination 

EUIPO - Oficiul Uniunii Europene de Înregistrare a Mărcilor şi Desenelor şi Modelelor 
- European Union Intellectual Property Office 

HG 
GD 

- Hotărâre a Guvernului 
- Government Decision 

IFIN-HH - Institutul Naţional de Fizică şi Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" 
- National Institute for Physics and Nuclear Engineering "Horia Hulubei" 

IMM 
SME 

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

ISO - Organizaţia Internaţională de Standardizare 
- International Organization for Standardization 

IT - Tehnologia Informaţiilor 
- Information Technology 

MU - Model de Utilitate 
- Utility Model 

nr. 
No. 

- Număr 
- Number 

OEB 
EPO 

- Oficiul European de Brevete 
- European Patent Office 

OEPM 
 

- Oficiul pentru Brevete şi Mărci din Spania 
- Patent and Trademark Office of Spain 

OG 
GO 

- Ordonanţă a Guvernului 
- Government Ordinance 

OMPI 
WIPO 

- Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale 
- World Intellectual Property Organization 

ONU 
UN 

- Organizaţia Naţiunilor Unite 
- United Nations 

ORDA 
 

- Oficiul Român pentru Drepturi de Autor 
- Romanian Copyright Office 

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

PATLIB 
 

- Centrele de informaţii privind brevetele 
- Patent Information Centres 

PC 
CP 

- Programul de Convergenţă 
- Convergence Programme 

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

PI 
IP 

- Proprietate Industrială 
- Industrial Property 

POC 
COP 

- Programul Operaţional Competitivitate 
- Competitiveness Operational Programme 

SCIM - Sistemul de Control Intern/Managerial 
- Internal/Managerial Control System 
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SGG 
GGS 

- Secretariatul General al Guvernului 
- Government General Secretariat  

TIC 
IT & C 

- Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor 
- Information Technology and Communications 

TPS 
TSP 

- Topografii Produse Semiconductoare 
- Topographies of Semiconductor Products 

UE 
EU 

- Uniunea Europeană 
- European Union 
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