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BIBLIOGRAFIE PENTRU EXAMENUL DE DOBÂNDIRE A CALITĂŢII DE 

CONSILIER ÎN PROPRIETATE INDUSTRIALĂ 

10 mai 2023 

 

- Domeniul Mărci și Indicații Geografice - 

 

 1. LEGEA nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice republicată – 

M.Of.nr.856/18.09.2020. 

2. Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.134/2010 pentru 

aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile 

geografice – publicată în Monitorul Oficial Partea -I- nr.976/07.10.2022. 

3. Ordonanţa guvernului nr. 41/1998*) (*republicata*) privind taxele în domeniul protecţiei 

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

din 29 noiembrie 2006 – Actualizată 01.10.2021.  

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

la 14 iulie 1967, ratificată de România prin Decretul nr.1177 din 28.12.1968 - B. Of. 

nr.1/06.01.1969. 

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

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

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

nr. 133/1994 – Monitorul Oficial nr. 360 din 27 decembrie 1994 - dispoziţiile privind mărcile şi 

indicaţiile geografice. 

6. Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internaţională a mărcilor, în forma revizuită 

la Stockholm la 14 iulie 1967, ratificat de România prin Decretul nr.1176 din 28.12.1968 – 

B.Of.nr.1/06.01.1969. 

7. Protocolul referitor la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internaţională a 

mărcilor adoptat la Madrid la 27 iunie 1989, ratificat de România prin Legea 5/1998 - 

M.Of.nr.11/15.01.1998. 

8. Regulamentul comun de aplicare a Aranjamentului de la Madrid şi a Protocolului. 

9. Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internaţională a produselor şi serviciilor în 

vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, revizuit la Stockholm la 14 iulie 1967 şi la 

Geneva la 13 mai 1977 şi modificat la 2 octombrie 1979, la care România a aderat prin Legea nr. 

3/1998 - M.Of.nr.10/14.01.1998, Ediţia a XII-a. 

10. Aranjamentul de la Viena instituind o clasificare internaţională a elementelor figurative ale 

mărcilor întocmit la Viena la 12 iunie 1973 şi modificat la 1 octombrie 1985, la care România a 

aderat prin Legea nr.3/1998 - M.Of.nr.10/14.01.1998. 

http://www.osim.ro/legis/legislatie/marci/acord_mara.htm
http://www.osim.ro/legis/legislatie/marci/acord_mara.htm
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11. Tratatul privind dreptul mărcilor (TLT), adoptat la Geneva la 27 octombrie 1994, la care 

România a aderat prin Legea nr.4/1998 - M.Of.nr.10/14.01.1998. 

12. Regulament de execuţie al Tratatului privind dreptul mărcilor, adoptat la Geneva la 27 

octombrie 1994. 

13. Tratatul de la Singapore privind dreptul mărcilor, 13-31martie 2006, ratificat de România 

prin legea nr. 360 /4.12.2007. 

14. Regulament de aplicare a Tratatului de la Singapore privind dreptul mărcilor. 

15. Regulamentul (UE) 2017/1001 din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii Europene. 

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

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

decembrie 2006. 

17. Instrucţiunile 108 /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). 

18. Site-uri: www.osim.ro, www.wipo.int şi www.euipo.europa.eu – legi, regulamente, formulare, 

instrucţiuni cercetare documentară, etc. 
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