
1 

 

BIBLIOGRAFIE PENTRU EXAMENUL DE DOBÂNDIRE A CALITĂŢII DE 

CONSILIER ÎN PROPRIETATE INDUSTRIALĂ 

08 - 09 mai 2023 

 

- Domeniul Brevete de invenție și Modele de utilitate - 

  

1. Legea nr. 64 din 11 octombrie 1991 (*republicată*) privind brevetele de invenţie publicată în 

Monitorul Oficial nr. 613 din 19 august 2014.  

2. Hotărârea de Guvern nr. 547/2008 pentru aprobarea Regulamentul de aplicare a Legii nr. 

64/1991 privind brevetele de invenţie republicată.        

3. Lege nr. 350 din 12 decembrie 2007 privind modelele de utilitate, publicată în Monitorul 

Oficial nr. 851 din 12 decembrie 2007. 

4. Regulamentul din 12 noiembrie 2008, de aplicare a Legii nr. 350/2007 privind modelele de 

utilitate (publicat în Monitorul Oficial nr.814 din 4 decembrie 2008). 

5. Legea nr.83/2014 privind invenţiile de serviciu, publicată în Monitorul Oficial al României, 

partea I, nr. 471/2014 

6. Ordonanţa guvernului nr. 41/1998 (*republicată*) privind taxele în domeniul protecţiei 

proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora, publicată in Monitorul Oficial nr. 959 

din 29 noiembrie 2006.  

7. Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale, în forma revizuită la Stockholm 

în 1967, ratificată de România prin Decretul nr. 1777 din 28.12.1968 publicată în Buletinul 

Oficial nr.1 din 6 ianuarie 1969. 

8. Tratatul de Cooperare privind Brevetele - PCT (publicat în site-ul: www.osim.ro – legislaţie) şi 

regulamentul de aplicare PCT.  

9. Legea 611/2002 privind aderarea României la Convenţia privind eliberarea brevetelor 

europene (Monitorul Oficial nr.844 din 22 noiembrie 2002). 

10. Regulamentul nr. 469/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Certificatul 

Suplimentar de Protecţie pentru medicamente. 

11. Acordul de la Marrakech privind constituirea Organizaţiei Mondiale de Comerţ - Anexa 1C, 

Acordul privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuala legate de comerţ (TRIPS) 

încheiat la Marrakech la 15 aprilie 1994, ratificat de Romania la 22 decembrie 1994 prin Legea 

nr.133/1994 - M.Of.nr.360/27.12.1994 – dispoziţiile privind brevetele de invenţie. 
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http://www.osim.ro/legis/legislatie/brevet/INSTRUCTIUNICSP_05ian.pdf
http://www.osim.ro/legis/legislatie/brevet/INSTRUCTIUNICSP_05ian.pdf
http://www.osim.ro/legis/legislatie/marci/acord_mara.htm
http://www.osim.ro/legis/legislatie/marci/acord_mara.htm
http://www.osim.ro/legis/legislatie/marci/acord_mara.htm
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2 

 

12. Ordonanţa de Guvern nr.66 din 17 august 2000 (*republicată*) privind organizarea şi 

exercitarea profesiei de consilier în proprietate industriala - Monitorul Oficial nr.1.019 din 21 

dec. 2006. 

13. Instrucţiunile nr.108 din 17.10.2002 de aplicare a O.G. nr.66/2000 republicată (publicate în 

Monitorul Oficial nr.826 din 15 noiembrie 2002), modificate prin Ordinul nr.113 din 17 

septembrie 2009 (publicat în Monitorul Oficial nr. 633 din 24 septembrie 2009).  

14. Site-uri: www.osim.ro, www.epo.org şi www.wipo.int – legi, regulamente, formulare, 

instrucţiuni cercetare documentară, etc. 
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