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Răsfoind cu o reală curiozitate profesională paginile prezentului Raport
Anual, citind şi recitind dările de seamă, uneori chiar prea minuţioase, ale
diferitelor direcţii şi departamente ale instituţiei noastre, studiind diagramele şi
datele statistice detaliate de la sfârşitul acestei lucrări, am avut revelaţia ciudată a
unui sentiment de perseverenţă şi de continuitate, rar întâlnit în zilele noastre.
Atunci când în ultimii 3-4 ani, în vocabularul cotidian al opiniei publice, noţiunile
gen “criză”, “austeritate”, “reducere”, “economisire”, “diminuare”, “tăiere” au
devenit expresii absolut uzuale, uneori chiar nelipsite, când întreaga mass-media
românească (dar nu numai românească!) de multă vreme nu ne bombardează decât
cu veşti şi informaţii economice de încărcătură preponderent negativă: de
“abandon”, de “distrugere”, de “depreciere”, de “retragere de pe piaţă” sau chiar
de “faliment” - să constaţi, cu o oarecare surpriză şi stupefacţie, că o instituţie de
specialitate a administraţiei publice centrale din România, în ciuda tuturor
vicisitudinilor existente, în ciuda tuturor reducerilor de posturi şi de diminuări de
salarii intervenite în trecutul apropiat, şi în anul calendaristic pe care l-am lăsat în
urmă, s-a achitat cu cinste de datoria sa principală de a fi garantul creativităţii
tehnice pe teritoriul ţării noastre, că un organ guvernamental de elită şi în această
perioadă zbuciumată a făcut faţă cu onoare tuturor provocărilor - chiar este o
revelaţie şi totodată şi o satisfacţie omenească plăcută...



Pentru că şi în cursul anului 2011 - ca şi în anii precedenţi - la Oficiul de
Stat pentru Invenţii şi Mărci al României, au fost înregistrate şi examinate zeci de
mii de cereri de titlu de protecţie din domeniul proprietăţii industriale, fiind
eliberate - după caz - sute de brevete de invenţii, mii de certificate de marcă, sute
de certificate de design.

Pentru că şi în cursul anului 2011 - ca şi în anii precedenţi - OSIM a dus o
politică susţinută de promovare a importanţei protecţiei creativităţii tehnice, fiind
prezent atât în forurile mediului universitar, cât şi cel antreprenorial, diseminând
informaţiile prin reţeaua celor 16 Centre Regionale de Promovare a Protecţiei
Proprietăţii Industriale (CRPPI), cât şi prin bibliotecile judeţene, organizând cursuri
şi seminarii naţionale şi internaţionale de mare răsunet.

Pentru că şi în cursul anului 2011 - ca şi în anii precedenţi - instituţia noastră
a făcut parte din Grupul de lucru pe probleme de proprietate intelectuală
(coordonat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), furnizând,
ori de câte ori era solicitat, informaţii preţioase către organele statului, pentru lupta
lor împotriva pirateriei şi contrafacerii.

Pentru că şi în cursul anului 2011 - ca şi în anii precedenţi - specialiştii OSIM
au fost prezenţi şi au reprezentat cu onoare interesele României la toate forurile de
dezbatere şi de decizie ale organizaţiilor internaţionale şi regionale de specialitate
(OMPI, OMC, UE, OHIM, OEB etc.), nemaivorbind de relaţiile speciale pe care le-
am dezvoltat în continuare cu oficiile surori din ţările vecine (îndeosebi cu
Republica Moldova).

Detaliile acestor rezultate incontestabile le găsiţi în acest Raport...

VARGA Gábor

Director General





Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) este organ de specialitate al
administraţiei publice centrale, cu autoritate unică în domeniu, în asigurarea
protecţiei proprietăţii industriale, în conformitate cu legislaţia naţională în domeniu
şi cu prevederile convenţiilor şi tratatelor internaţionale la care aceasta este parte
şi reprezintă România în relaţii cu instituţii similare din alte state, precum şi cu
organizaţiile internaţionale şi regionale de proprietate industrială la care este
membră.

Potrivit dispoziţiilor art. 3 din Hotărârea de Guvern nr. 573/1998, modificată
prin H.G. nr. 1396/2009, OSIM exercită următoarele atribuţii principale:

1. înregistrează şi examinează cererile din domeniul proprietăţii industriale,
eliberează titluri de protecţie care conferă titularilor lor drepturi exclusive
pe teritoriul României;

2. este depozitarul registrelor naţionale ale cererilor depuse şi al registrelor
naţionale ale titlurilor de protecţie acordate pentru invenţii, mărci,
indicaţii geografice, desene şi modele, topografii de produse
semiconductoare, modele de utilitate şi noi soiuri de plante;

3. editează şi publică Buletinul Oficial de Proprietate Industrială al României;
4. editează şi publică fasciculele brevetelor de invenţie şi ale modelelor de

utilitate înregistrate;
5. administrează şi conservă Colecţia naţională de proprietate industrială,

întreţine şi dezvoltă baza de date informatizată în domeniul său de
activitate, inclusiv prin schimburi internaţionale;

6. efectuează, la cerere, servicii de specialitate în domeniul proprietăţii
industriale;

7. editează şi publică Revista Română de Proprietate Industrială şi alte
publicaţii destinate promovării obiectului său de activitate;

8. atestă consilierii în domeniul proprietăţii industriale şi ţine evidenţa
acestora în registrul naţional al cărui depozitar este;

9. acordă, la cerere, consultanţă de specialitate în domeniul proprietăţii
industriale şi organizează cursuri de instruire, seminarii şi simpozioane
în domeniu;

10. îndeplineşte orice alte atribuţii în domeniul proprietăţii industriale, care
decurg din dispoziţiile legale în vigoare şi din acordurile internaţionale
la care România este parte.

Organizatoric, OSIM este condus de un Director general şi un Director
general adjunct, iar ca structură, este format din cinci direcţii conduse de câte un
director de direcţie.

Activitatea de bază a OSIM este înregistrarea, examinarea şi eliberarea
actelor de protecţie în domeniul proprietăţii industriale.





Specialişti din cadrul OSIM au participat, alături de reprezentanţi ai
Ministerului de Justiţie şi ai Reprezentantei permanente a României pe lângă
Uniunea Europeană de la Bruxelles, la lucrările Grupului de lucru pentru
proprietate intelectuală, organizate de Consiliul Uniunii Europene, întocmind şi
susţinând poziţia României pentru domeniile brevete de invenţie, mărci şi apărarea
drepturilor de proprietate intelectuală.

În vederea finalizării la nivel politic a dosarului complex privind brevetul
unitar, la solicitarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri,
Directorul General Adjunct al OSIM a propus Mandatul şi a participat la mai multe
sesiuni ale Consiliului Concurenţei (COMPET), în care a fost dezbătut şi susţinut,
de către delegaţia României, proiectul Acordului privind crearea unei instanţe unice
pentru Brevetul unitar, şi anume Curtea Unificată a Brevetelor. În acelaşi scop,
Directorul General Adjunct a fost solicitat să participe la dezbaterile din cadrul
Grupului MARTENS, în care au avut loc negocieri pe marginea Regulamentului
Brevetului unitar.

În egală măsură, s-a participat la Grupul de lucru pentru proprietate
intelectuală, Brevete de invenţie, al Consiliului Uniunii Europene.

În anul 2011, reprezentanţi ai OSIM au participat la dezbaterile din cadrul
reuniunilor organizate de Comisia Europeană cu experţii TRIPS ai statelor membre
UE, în scopul adoptării unor poziţii comune ale statelor membre UE în Consiliul
TRIPS, ţinând seama de negocierile, purtate între sesiuni, de către directorul general
OMC cu ambasadorii statelor membre OMC, în ceea ce priveşte stabilirea unui
sistem multilateral de notificare şi înregistrare a indicaţiilor geografice, cât şi
extinderea protecţiei indicaţiilor geografice.

OSIM a fost prezent în cadrul delegaţiei României care a participat la
reuniunea CE în care a fost prezentat Raportul CE privind aplicarea Directivei
2004/48/CE pentru enforcementul DPI.

Grupul de lucru pentru proprietate intelectuală al Consiliului Uniunii
Europene, la care a participat şi delegaţia OSIM, a examinat în cadrul reuniunilor
sale propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind
atribuirea Oficiului de Armonizare în Piaţa Internă (mărci, desene şi modele) a unor
sarcini legate de punerea în aplicare a drepturilor de proprietate intelectuală,
printre care şi reuniunea reprezentanţilor sectorului public şi privat în cadrul
Observatorului european al contrafacerii şi pirateriei. Regulamentul dezbătut în
cadrul grupului de lucru a avut ca obiect lărgirea sferei de competenţă a OHIM prin
atribuirea acestuia a unor activităţi de administrare a Observatorului european al
contrafacerii şi pirateriei, inclusiv cele care ţin de brevete, drepturi de autor şi
drepturi conexe.





3.1. Relaţii cu organizaţii
internaţionale şi comunitare

Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale (OMPI). Ca membră OMPI,
organism specializat al ONU, România a continuat şi în anul 2011 participarea activă
la sesiunile Adunării generale OMPI şi ale celorlalte organe directoare ale Uniunilor
administrate de OMPI, şi la reuniunile comitetelor permanente de experţi şi grupele
de lucru în domeniile de specialitate ale proprietăţii industriale. Prin participarea
specialiştilor săi, OSIM şi-a adus aportul efectiv la cele mai recente evoluţii ale acestui
domeniu deosebit de complex şi dinamic.

Alături de specialiştii OSIM, au fost invitaţi şi specialişti din cercetare, vamă,
poliţie şi din centrele regionale pentru promovarea protecţiei proprietăţii
industriale, ca participanţi sau în calitate de lectori, la lucrările unor importante
conferinţe, simpozioane sau seminarii internaţionale, regionale sau inter-regionale
organizate de OMPI, pe teme de mare actualitate. Astfel de evenimente au fost:
Simpozionul mondial al autorităţilor în proprietate intelectuală de la Geneva, un
program internaţional de Master “Antreprenoriat IP şi afaceri”, organizat la
Universitatea din Haifa, Forum regional OMPI privind bune practici în servicii de
suport PI, finanţate public de la Bratislava şi al 4-lea simpozion inter-regional
privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială de la Belgrad.

Programul de cooperare 2011 a debutat cu Seminarul naţional privind “Tratatul
de cooperare în domeniul brevetelor”, desfăşurat la Bucureşti, 22-23 februarie,
care a reunit lectori naţionali şi lectori OMPI, şi a realizat un dialog constructiv între
cei 55 de participanţi, pentru evidenţierea căilor şi mijloacelor de protecţie juridică
a invenţiilor.

Cel de-al doilea Seminar subregional privind “Asigurarea respectării
drepturilor de proprietate intelectuală” a avut loc la Sibiu, între 8 şi 10 iunie. Au
fost prezenţi 84 de participanţi.

Ultima acţiune OMPI, “Cursul pentru formarea formatorilor în domeniul
PI pentru IMM-uri”, a avut loc la Buşteni, în perioada 23-25 noiembrie, la Centrul
de pregătire pentru personalul din industrie. La acest eveniment, au fost prezenţi
50 de participanţi din România şi reprezentanţi OMPI.

Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC). Delegaţii OSIM au participat
la lucrările Consiliului TRIPS - OMC şi în cursul anului 2011, în cadrul căruia a
continuat examinarea în principal a dispoziţiilor art. 27.3.b) TRIPS, cât şi a
aspectelor privind stabilirea unui sistem multilateral de notificare a indicaţiilor
geografice pentru vinuri şi spirtoase.



Dar, evenimentul central OMC a fost cea de-a 8-a sesiune a Conferinţei
Ministeriale Geneva (15-17 dec. 2011), care nu a adus nicio modificare regulilor sau
Acordurilor OMC şi nici mandatului Doha.

În cadrul elementelor de orientare politică, subliniind importanţa sistemului
comercial multilateral OMC, miniştrii au recunoscut rolul organizaţiei în lupta
contra tuturor formelor de protecţionism şi pentru promovarea creşterii economice
a statelor membre. Totuşi, miniştrii recunosc faptul că, în ciuda tuturor eforturilor
făcute de la ultima conferinţă ministerială, negocierile în cadrul Programului Doha
sunt în impas.

Cât priveşte deciziile adoptate, la data de 17 decembrie 2011, Conferinţa
ministerială a decis ca până la următoarea conferinţă din 2013, membrii OMC să
nu poată dispune de plângeri de tipul celor prevăzute la alin. 1 b) şi 1 c) din
Protocolul XXIII GATT 1994.

Organizaţia Europeană de Brevete. Conducerea OSIM a reprezentat
România în cadrul sesiunilor Consiliului de administraţie al Organizaţiei Europene
de Brevete şi ale Comitetelor sale. Astfel, delegaţii OSIM au participat şi s-au
implicat activ în luarea deciziilor şi în consultările privind sistemul brevetului
european. Ca o recunoaştere a aportului lor, reprezentanţii României deţin în
prezent funcţia de vicepreşedinte al Comitetului de supervizare a Academiei OEB
şi vicepreşedinte al Comitetului pentru Suport Tehnic şi Operaţional.

În cursul anului 2011, au continuat activităţile cuprinse în Planul Naţional
de Acţiune pentru perioada 2011-2013, principala modalitate prin care se asigură
cooperarea între OEB şi statele membre, adaptat în funcţie de necesităţile şi solicitările
acestora. Specialişti din OSIM au participat la 20 de seminarii organizate de Academia
Europeană de Brevete şi la diverse întâlniri tematice (cooperare, centre regionale,
clasificare, servicii on-line, documentare, traducere automată, PI în universităţi).



În cadrul proiectului Diseminarea PI în Universităţi, OSIM a găzduit în
noiembrie întâlnirea dintre reprezentanţii OEB, OHIM, OSIM şi ai agenţiei de
Relaţii Publice, implicaţi în derularea campaniei de conştientizare a importanţei
PI în universităţile din România. S-a adoptat planul de lucru al proiectului. Acesta
a demarat cu înaintarea unei scrisori către 25 de universităţi şi propune organizarea
unor întâlniri cu conducerile universităţilor, dar şi întâlniri regionale, şi chiar o
dezbatere naţională pe tema importanţei PI.

În 2011, specialiştii Direcţiei Brevete au continuat activitatea de reclasificare
a documentelor de brevet, pe baza acordului încheiat între OSIM şi OEB. La sediul
OSIM, lectori OEB au susţinut trei sesiuni de cursuri de reclasificare pentru
examinatorii de brevete implicaţi în această activitate.

În cadrul aceluiaşi proiect, în data de 22 iunie 2011, dl Frederic Lequeux,
managerul proiectului de reclasificare din OEB, a efectuat o vizită de lucru la OSIM.

Oficiul de Armonizare în Piaţa Internă (OHIM). În calitatea sa de stat
membru al UE, România participă la sesiunile organelor de conducere ale
organismelor comunitare, deci la procesul de luare a deciziilor în domeniul
protecţiei mărcii comunitare şi desenului sau modelului comunitar.

Specialiştii OSIM au continuat să reprezinte România la lucrările Consiliului
de administraţie al OHIM şi ale Comitetului pentru buget. Cu această ocazie, şi-au
exprimat sprijinul pentru noua viziune strategică a OHIM, care trasează evoluţiile
viitoare în domeniu, în contextul procesului de armonizare, la nivelul Uniunii
Europene, a legislaţiilor şi procedurilor în domeniul mărcilor.

Planul strategic al OHIM se sprijină pe doi “piloni”: realizarea unei
organizaţii de excelenţă şi cooperarea internaţională. Se desprind trei mari
obiective: o organizaţie creativă; creşterea calităţii şi respectarea termenelor
procedurilor efectuate de OHIM; realizarea unei reţele europene în domeniile
mărcii şi designului, prin cooperarea cu instituţiile naţionale şi regionale.

Un instrument esenţial pentru realizarea acestei reţele este Fondul de
cooperare cu statele membre, adoptat cu doi ani în urmă. OSIM şi-a exprimat
interesul de a participa în mai multe proiecte derulate în cadrul Fondului de
cooperare cu statele membre; experţii OSIM participă la lucrările grupelor de lucru
ale proiectelor din primul şi din al doilea pachet de proiecte, astfel: CF1.1.1 Search
Image, CF 1.1.4. Seniority, CF 1.2.10 Cesto, CF 1.2.11 Common Gateway for
Applications, CF 2.14 Future Software Package, CF 3.20 e-Learning, CF 4. 22
Database supporting Enforcement of IP Rights.

Ca şi în Programul pentru convergenţă, OSIM şi-a exprimat intenţia de
implementare a mai multor proiecte.



S-a participat activ la şedinţele al căror scop principal este de a menţine un
dialog continuu între OHIM şi oficiile naţionale (Liaison Meetings), în domeniile
mărcilor, desenelor sau modelelor şi cooperării tehnice, şi la seminarul de
proprietate industrială organizat de OHIM pentru personalul oficiilor naţionale.

De asemenea, un număr de magistraţi au fost prezenţi la lucrările
seminarelor pentru judecătorii din tribunalele statelor membre ale Uniunii
Europene care au jurisdicţie asupra litigiilor în domeniul mărcilor şi desenelor şi
modelelor comunitare.

3.2. Cooperarea bilaterală

În baza Addendum-ului la Convenţia de colaborare dintre OSIM şi Agenţia
de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) din Republica Moldova, semnat
la Bucureşti, în anul 2010, au avut loc două întâlniri la nivel de directori generali.
Ca urmare a acestor întâlniri, s-a semnat un program comun de cooperare între
OSIM şi AGEPI, pentru anii 2012 şi 2013, care prevede:

• schimb de experienţă în domeniile de specialitate ale celor două
instituţii, în domeniul managementului oficiului, juridic, relaţii
internaţionale şi afaceri europene, editorial-poligrafic, bibliografic şi de
arhivă;

• colaborarea în domeniul promovării proprietăţii intelectuale şi al
serviciilor prestate de către AGEPI şi OSIM, al respectării drepturilor de
PI şi luptei împotriva contrafacerii şi pirateriei;

• participarea la seminarii, expoziţii, conferinţe şi alte evenimente
organizate de către cele două oficii.

Ca activităţi comune, amintim participarea a doi experţi de la AGEPI la
Seminarul internaţional organizat de OSIM în colaborare cu OMPI, la Sibiu. În luna
august, doi experţi AGEPI au participat la seminarul în domeniul mărcii, organizat
de OSIM la Venus, judeţul Constanţa.

În luna noiembrie, două delegaţii OSIM s-au deplasat la Chişinău, pentru
a participa la expoziţia internaţională organizată de AGEPI în colaborare cu
Moldexpo şi la un schimb de experienţă în domeniul managementului, resurselor
umane şi salarizare, din cadrul programului comun de cooperare pe anul 2011.

S-au reluat discuţiile între OSIM şi Oficiul German de Brevete şi Mărci cu
privire la intensificarea relaţiilor bilaterale în anul următor.



Şi în acest an, OSIM a fost reprezentat la manifestări organizate de oficii de
proprietate industrială din alte ţări, în mod tradiţional sau cu ocazii deosebite:
Simpozionul internaţional «Proprietatea industrială în economia inovatoare»,
organizat cu succes, anual, de Oficiul din Polonia, la Cracovia; Conferinţa
internaţională privind importanţa drepturilor de proprietate intelectuală, organizată
cu ocazia aniversării a 20 de ani de la înfiinţarea Oficiului de Brevete din Islanda;
Conferinţa internaţională «Lumea se schimbă - la fel şi drepturile de proprietate
intelectuală», organizată cu ocazia aniversării centenarului Oficiului Norvegian
pentru Proprietatea Industrială; Conferinţele anuale internaţionale «Aspecte
problematice actuale de PI», organizate de oficiul din Ucraina în cooperare cu
OMPI; a 15-a Conferinţă ştiinţifică şi practică privind PI, organizată de
ROSPATENT, la Moscova.

3.3. Alte acţiuni

Colaborări cu terţii
Participarea în programul de Twining pentru Republica Moldova -

MD09/ENP-PCA/OT/04 - “Sprijin pentru implementarea şi consolidarea drepturilor
de proprietate intelectuală din Republica Moldova”.

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti
(USAMVB) şi Facultatea de Biotehnologii, în colaborare cu Oficiul de Stat pentru
Invenţii şi Mărci (OSIM) şi echipa Proiectului Comisiei Europene privind
biotehnologiile, intitulat Proiectul SLING (Serving Life-science Information for the
Next Generation), au organizat în data de 7 aprilie 2011, la sediul USAMV,
seminarul “Surse de informare în biotehnologie”, la care au luat parte peste 150 de
participanţi.





În cursul anului 2011, OSIM a elaborat sau, după caz, a finalizat proiecte de
acte normative care în prezent se află în procedură de avizare, respectiv:

• Proiect de lege privind invenţiile de serviciu (coiniţiatori: MECMA şi
OSIM),

• Proiect de Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului pentru suspendarea
aplicării dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998
privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul
de utilizare a acestora, cu modificările ulterioare (coiniţiatori: MECMA
şi OSIM),

• Proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea Strategiei naţionale
în domeniul proprietăţii intelectuale (coiniţiatori: MECMA, OSIM,
Ministerul Culturii, ORDA).

De asemenea, OSIM a avizat (în calitate de instituţie interesată în aplicarea
acestor acte normative):

• Proiectul legii pentru punerea în aplicare a Codului de procedură penală
şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind
dispoziţii procesuale penale (iniţiator Ministerul Justiţiei),

• Proiectul de lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind
Codul de procedură civilă.





5.1. Brevete de invenţie

5.1.1. Cereri de brevet de invenţie înregistrate

În anul 2011, au fost depuse la OSIM 1463 cereri de brevet de invenţie
(în continuare CBI), care urmează procedurile legale din Legea nr. 64/1991 privind
brevetele de invenţie, republicată.

Toate CBI au fost înscrise în Registrul Naţional al cererilor de brevet depuse,
iar datele bibliografice ale acestora au fost introduse în baza de date a OSIM.

Din analiza numărului de CBI care urmează procedurile în faţa OSIM, se
constată că 1424 au solicitanţi români, iar 39 de cereri au solicitanţi străini, dintre
care 24 constituie deschideri de fază naţională a unor cereri internaţionale depuse
conform Tratatului de Cooperare în domeniul Brevetelor (PCT). Detalii în tabelul
nr. 1, capitolul 11 - Statistică.

În anul 2011, au fost depuse 645 CBI care au ca solicitant persoane fizice
române sau străine şi 779 CBI care au ca solicitant persoane juridice.

Se constată astfel că, spre deosebire de anii precedenţi, în care numărul
solicitanţilor persoane fizice era preponderent, ponderea persoanelor juridice a
început să crească. Dintre acestea, 613 cereri au provenit din universităţi şi institute
de cercetare. Detalii în tabelul nr. 6, capitolul 11 - Statistică.

În ceea ce priveşte numărul CBI depuse de solicitanţii străini, se observă că
cele mai multe cereri provin din SUA, urmate de Canada şi Germania.

Din numărul total de 1463 de cereri, un număr de 151 cereri au solicitanţii
reprezentaţi de mandatari autorizaţi.

Urmare a încheierii, la sfârşitul anului 2008, a pregătirilor pentru crearea
posibilităţii depunerii prin mijloace electronice a cererilor de brevet şi publicării
în Monitorul Oficial al României nr. 864/22.12.2008 a Ordinului Directorului general
al OSIM pentru aprobarea Instrucţiunilor privind depunerea cererilor de brevet
prin mijloace electronice, în anul 2011, din totalul de cereri de brevet depuse pe cale
naţională, 48 de cereri au fost depuse on-line.

La OSIM, în calitate de Oficiu Receptor, au fost înregistrate, conform
Tratatului de Cooperare în Domeniul Brevetelor (PCT), 28 de cereri internaţionale,
iar în numele Oficiului European de Brevete, au fost înregistrate 27 de cereri de
brevet european.



Examinarea cererilor de brevet de invenţie
După primirea cererii de brevet, OSIM verifică îndeplinirea condiţiilor legale

privind atribuirea datei de depozit şi totodată, indică, împreună cu termenul de
remediere, eventualele nereguli constatate. Potrivit dispoziţiilor legale, o cerere de
brevet de invenţie se examinează, până la eliberarea brevetului de invenţie, atât
preliminar, cât şi în fond.

Examinarea preliminară. Cererile de brevet depuse în anul 2011 au fost
analizate din punctul de vedere al îndeplinirii condiţiilor legale pentru acordarea
datei de depozit şi constituirea depozitului naţional reglementar, şi au fost înscrise
în Registrul naţional al cererilor de brevet.

A fost atribuită clasa, conform Clasificării Internaţionale a Brevetelor, tuturor
cererilor de brevet depuse în anul 2011.

Au fost transmise solicitanţilor un număr de 2687 notificări privind
remedierea unor lipsuri constatate la depunerea cererii, legate de modul în care a
fost întocmită documentaţia de brevetare sau privind 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.

În vederea publicării, un număr de 1092 de cereri de brevet de invenţie au
fost pregătite pentru publicare.

Au fost pregătite documentaţiile pentru eliberarea unui număr de 42 de
certificate de prioritate internă şi convenţională.

Prin încheierea procedurii de examinare preliminară, în anul 2011, au fost
transferate în examinarea de fond 939 cereri, 179 cereri au fost considerate retrase,
pentru 3 cereri s-a luat hotărâre de respingere.

În Registrul naţional al cererilor de brevet, s-a înscris un număr total de 841
hotărâri.



Examinarea în fond. Din punct de vedere al îndeplinirii condiţiilor de
brevetabilitate, noutate, activitate inventivă şi aplicabilitate industrială, au fost
examinate 592 cereri de brevet de invenţie, soluţionate astfel: 407 hotărâri de
acordare, 181 hotărâri de respingere, 4 luare de act de retragere. Detalii în tabelul
nr. 14, capitolul 11 - Statistică.

Pentru un număr de 23 de cereri, au fost întocmite rapoarte de cercetare
documentară în vederea publicării. Dintre acestea, un număr de 10 au fost însoţite
de opinie scrisă asupra brevetabilităţii.

Procedura de examinare de fond a cererilor de brevet implică o serie de
activităţi, cum sunt:

1. cercetarea stadiului tehnicii în domeniul relevant al cererii de brevet,
utilizând aplicaţia EPOQUE a Oficiului European de Brevete şi baza de
date RO-PatentSearch;

2. întocmirea raportului de documentare pentru fiecare cerere de brevet;
3. verificarea şi reclasificarea cererilor de brevet supuse procedurii de

examinare în fond, în conformitate cu versiunea în vigoare a clasificării
internaţionale a brevetelor;

4. examinarea condiţiilor de brevetabilitate: noutate, activitate inventivă
şi aplicabilitate industrială şi transmiterea rezultatelor către solicitant;

5. elaborarea raportului tehnic de examinare şi susţinerea acestuia în
Comisia de examinare.

Pe parcursul anului 2011, s-a încercat menţinerea tendinţei de reducere a
duratei medii de examinare de fond, în principal ca urmare a efortului
examinatorilor, din păcate dificultăţi fiind întâmpinate în continuare din cauza
calităţii precare a documentaţiei de brevet depusă de solicitanţi.

5.1.2. Modele de utilitate

Cereri de model de utilitate. În anul 2011, au fost depuse 64 cereri de
model de utilitate, care urmează procedurile legale din Legea nr. 350/2007
privind modelul de utilitate. Toate cererile de model de utilitate depuse au fost
înscrise în Registrul Naţional al cererilor pentru model de utilitate, iar datele
bibliografice ale acestora au fost introduse în baza de date a OSIM. Detalii în
tabelul nr. 5, capitolul 11 - Statistică.

Din totalul cererilor depuse, 57 au solicitanţi români, iar 7 au solicitanţi
străini. Din cele 64 de cereri, 4 au rezultat din transformarea unei cereri de brevet
de invenţie.



Examinarea cererilor de model de utilitate. În cadrul procedurii de
examinare preliminară, au fost analizate 89 de cereri şi au fost transmise
solicitanţilor 164 notificări. Pentru 28 cereri de model de utilitate, a fost întocmit
raportul de cercetare documentară şi acesta a fost transmis solicitantului. Detalii
în tabelul nr. 17, capitolul 11 - Statistică.

În urma examinării îndeplinirii condiţiilor legale, Comisia de examinare a
luat 39 hotărâri de înregistrare a modelului de utilitate, 43 hotărâri de respingere,
iar 7 cereri au fost retrase de solicitanţi.

5.1.3. Certificate suplimentare de protecţie

Cereri pentru certificat suplimentar de protecţie. Începând cu 01.01.2007,
data aderării României la Uniunea Europeană, în România a fost instituit titlul de
proprietate industrială - Certificatul Suplimentar de Protecţie (CSP) pentru
medicamente şi pentru produse de protecţie a plantelor.

Acest titlu de proprietate se acordă în România în baza Regulamentului
(CEE) nr. 469/2009, versiune codificată, pentru medicamente şi a Regulamentului
(CE) nr.1610/1996, pentru produse de protecţie a plantelor. Procedura de
soluţionare a cererilor de CSP de către OSIM este prevăzută în Instrucţiunea OSIM
nr. 146/28.12.2006.

În anul 2011, la OSIM, a fost înregistrat un număr de 15 cereri de CSP, dintre
care: 12 pentru medicamente şi 3 pentru produse de protecţie a plantelor. Detalii
în tabelul nr. 4, capitolul 11 - Statistică.

Examinarea cererilor de certificat suplimentar de protecţie. Pe parcursul
anului 2011, au fost transmise solicitanţilor 89 de notificări ca urmare a examinării
preliminare şi în fond a cererilor de certificat depuse.

Au fost publicate în BOPI - Secţiunea Invenţii - Anexa CSP - 9 de cereri de
CSP, care au fost transferate în examinarea de fond.

În urma examinării îndeplinirii condiţiilor de fond, Comisia de examinare
a CSP a luat 30 de hotărâri, dintre care 27 de acordare şi 3 de respingere. Pentru alte
detalii, a se consulta tabelul nr. 16, capitolul 11 - Statistică.

S-au eliberat 26 de Certificate Suplimentare de Protecţie, menţiunile
privind hotărârile fiind publicate în BOPI - Secţiunea Invenţii, Anexa CSP.
Pentru detalii asupra numărului de certificate eliberate, a se consulta tabelul
nr. 4, capitolul 11 - Statistică.



Pe parcursul anului 2011, membrii Colectivului CSP au acordat asistenţă de
specialitate solicitanţilor de cereri de CSP şi altor persoane interesate. S-au întocmit
şi s-au comunicat 27 de răspunsuri în limba engleză, la solicitarea unor terţi din
străinătate.

Extinderea duratei certificatului suplimentar de protecţie. În anul 2011, în
baza Regulamentului CE nr. 1901/2006 privind medicamentele de uz pediatric şi
a Regulamentului CE nr. 469/ 2009 privind crearea unui certificat suplimentar de
protecţie pentru medicamente (forma codificată), a fost înregistrată o cerere de
extindere a duratei unui certificat.

În vederea asigurării obligaţiilor ce revin OSIM, în conformitate cu art. 9,
alin. 1, din Regulamentului CE nr. 469/ 2009, ca autoritate competentă pentru
înregistrarea şi acordarea certificatelor suplimentare de protecţie, a fost elaborat
şi pus la dispoziţia publicului formularul de cerere de extindere a duratei unui
certificat şi ghidul de completare a acestuia atât pe format de hârtie, cât şi electronic.

În vederea gestionării evidenţei cererilor de extindere a duratei unui
certificat, a fost întocmit şi actualizat Registrul Cererilor de Extindere a duratei unui
Certificat.

5.1.4. Brevete pentru soiuri de plante

Cereri de brevet pentru soiuri de plante. În perioada 1.01 - 30.06.2011, s-a
înregistrat un număr de 15 cereri de protecţie a soiurilor de plante. Tabelul nr. 3,
capitolul 11 - Statistică.

Din cele 15 cereri de brevet pentru soiuri de plante, 8 aparţin solicitanţilor
români şi 7 au fost înregistrate de solicitanţi străini.

În BOPI - Secţiunea Soiuri de Plante, s-au publicat datele bibliografice
privitoare la cele 15 cereri de soiuri, 34 hotărâri de acordare a brevetului pentru soi
şi 3 hotărâri de respingere.

Examinarea cererilor de brevet pentru soiuri de plante. În cursul anului
2011, au fost examinate 37 cereri de brevet pentru soiuri de plante, pentru care s-au
luat 34 hotărâri de acordare a brevetului pentru soi şi 3 hotărâri de respingere a
cererilor de brevet pentru soi. Tabelul nr. 15, capitolul 11 - Statistică.

Începând cu data de 1.07.2011, protecţia soiurilor de plante a fost preluată
de Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor, în conformitate cu
art. 38 din Legea nr. 266/2002, republicată.



5.1.5. Topografii pentru produse semiconductoare

Examinarea cererilor de topografii pentru produse semiconductoare (TPS).
În România, TPS se protejează în baza prevederilor Legii nr. 16/1995 privind
protecţia topografiilor produselor semiconductoare, republicată în 2006.

În anul 2011, nu s-au depus cereri de înregistrare de Topografii pentru
Produse Semiconductoare (TPS).

Pentru cele 4 cereri depuse în anul 2010, s-au luat 4 hotărâri de înregistrare.
Publicarea menţiunii celor patru hotărâri luate s-a făcut în BOPI - Secţiunea

Invenţii, Anexa TPS.

5.1.6. Validarea brevetelor europene în România

În cursul anului 2011, la OSIM au fost depuse 2465 de cereri de publicare
a traducerii brevetului european. Din acestea, 4 sunt cereri de publicare a traducerii
brevetului european cu efecte extinse în România, numărul din ce în ce mai mic al
acestor cereri fiind determinat de intrarea în vigoare a Legii nr.611/2002 privind
aderarea României la Convenţia Brevetului European.

Din totalul de 2465 brevete europene validate, 1681 au fost depuse on-line,
restul de 784, pe suport de hârtie. Pentru derularea procedurii de validare a
brevetelor europene, Biroul Brevete Europene din cadrul Direcţiei a întocmit şi a
transmis pe parcursul anului un număr de 1159 notificări, a operat în baza de date
internă OSIM 33277 brevete europene în care România este desemnată, dar care nu
produc efecte în România, în vederea comunicării la OEB a statutului juridic al
acestor brevete. Astfel, la OEB, s-au comunicat statutele juridice ale unui număr
de 32338 brevete europene.

Au fost eliberate 1171 certificate de extindere şi recunoaştere a efectelor
brevetelor europene în România.

5.1.7. Administrarea patrimoniului naţional de brevete

Această activitate are în vedere procedurile legale pentru administrarea
brevetelor de invenţie româneşti aflate în vigoare, a brevetelor europene validate
pe teritoriul României şi a certificatelor acordate pentru protecţia tranzitorie. Pentru
menţinerea în vigoare a tuturor acestor titluri de protecţie, sunt operate în baza de
date a OSIM şi în Registrul Naţional al brevetelor de invenţie datele privind plata
taxelor, diverse transmiteri de drepturi şi toate modificările care survin în situaţia
juridică.



În acest sens, în anul 2011, s-au derulat activităţi pentru un număr de 14524
titluri de protecţie în vigoare, dintre care 11400 sunt brevete europene validate în
România.

De asemenea, s-au efectuat înscrierea şi publicarea unui număr de 724 de
modificări în situaţia juridică atât în Registrul Naţional al Cererilor de Brevet de
Invenţie, cât şi al Brevetelor de Invenţie.

5.1.8. Eliberarea titlurilor de protecţie

În ceea ce priveşte eliberarea brevetelor de invenţie pentru titularii români,
repartizată după unităţi administrative, cele mai multe au fost eliberate titularilor
din Bucureşti, apoi titularilor din judeţele: Suceava, Iaşi, Cluj, Timiş şi Ilfov.

De asemenea, din numărul de 26 brevete de invenţie eliberate solicitanţilor
străini, cele mai multe brevete s-au eliberat titularilor străini care au depus cererea
pe cale internaţională (PCT), ponderea cea mai mare reprezentând-o titularii din
Statele Unite, urmaţi de titularii din: Croaţia, Germania şi Franţa.

Detalii în tabelele nr. 1, 3, 5, 21, 22 şi 23, capitolul 11 - Statistică.

5.1.9. Verificarea calităţii examinării
cererilor de brevet de invenţie

În evaluarea calităţii lucrărilor de examinare, Comisia de verificare a calităţii
produselor examinării a avut în vedere respectarea legislaţiei şi a regulamentelor,
în special în domeniul brevetelor de invenţie, în vigoare, precum şi alinierea
produselor şi serviciilor din sfera examinării cererilor de brevet de invenţie la
standardele europene de calitate (EQS).

În perioada ianuarie-decembrie 2011, Comisia a selectat şi a analizat circa
5,5% din totalul dosarelor examinate pentru toate titlurile de protecţie, repartizate
pe cele 4 servicii ale Direcţiei Brevete de Invenţie.

Deficienţele cel mai frecvent întâlnite în examinarea cererilor de
brevet de invenţie sau a cererilor de model de utilitate au constituit baza
unui număr de 6 dispoziţii şi note interne, pentru reglementarea situaţiilor
specifice la nivelul Direcţiei Brevete de Invenţie, cât şi ale unor dezbateri cu
examinatorii.



5.1.10. Activităţi derulate de examinatorii din
Direcţia Brevete de Invenţie,
în cadrul reţelei instituţiilor de
Proprietate industrială din
Organizaţia Brevetului European

Continuând activităţile derulate în cadrul reţelei europene de brevete
“European Patent Network” (EPN) - Network of European IP Institutions, care se
referă la politica de cooperare între OEB şi statele membre, în anul 2011, s-au
derulat o serie de activităţi, ca de exemplu: Prediagnoza de proprietate industrială
şi Proiectul de Reclasificare.

5.1.10.1. Prediagnoza de proprietate industrială

În cadrul Planului Naţional de Acţiune (NAP) de Cooperare cu Oficiul
European de Brevete (OEB), OSIM a continuat efectuarea serviciului de
Prediagnoză de proprietate industrială, în vederea susţinerii IMM-urilor inovatoare
din România, punând în slujba acestora experienţa specialiştilor săi - examinatori
din Direcţia Brevete de Invenţie, cu pregătire tehnică în domeniile mecanică,
electronică şi chimie. Activitatea în 2011, în cadrul Proiectului Prediagnoza, a
cuprins:

• efectuarea de 25 Studii de Prediagnoză complete la IMM-urile selectate
din Bucureşti şi judeţul Ilfov, judeţul Gorj, Piatra Neamţ şi Timişoara;

• monitorizarea activităţii legate de protecţia proprietăţii industriale a
celor 37 IMM-uri vizitate în anii anteriori (2009 şi 2010), completarea
chestionarelor cerute de OEB în cadrul programului şi furnizarea de
informaţii referitoare la posibilităţile de protecţie a proprietăţii
intelectuale, la cererea managerilor IMM-urilor participante la proiect;

• redactarea raportului de monitorizare pentru OEB, în decembrie 2011,
şi transmiterea copiilor chestionarelor de monitorizare;

• prezentarea serviciului de prediagnoză în cadrul unor seminarii la nivel
naţional, având ca public ţintă manageri de IMM-uri, mediul universitar
sau din institute de cercetare.



Deşi a fost  necesară o creştere a efortului de selectare şi abordare de
IMM-uri, specialiştii OSIM participanţi la proiect au putut constata că IMM-urile
selectate se situează la un nivel care depăşeşte cunoaşterea elementară în materie
de PI, iar calitatea comunicării s-a îmbunătăţit pe parcursul acestui an de proiect.

5.1.10.2. Proiectul de reclasificare cu OEB

Proiectul de reclasificare derulat în cadrul EPN (European Patent Network)
în baza contractului “EPN Reclassification Agreement 2008/0910" a continuat şi în
2011.

Ca o recunoaştere a calităţii şi promptitudinii muncii efectuate de specialiştii
din OSIM în anii anteriori, în anul 2011, volumul de documente transmise pentru
reclasificare în ECLA (European Classification) a ajuns la un total de 12047
documente.

În cei trei ani de participare în proiectul de reclasificare, examinatorii OSIM
au reclasificat un total de 19452 documente, constând în literatură brevet şi non-
brevet, domeniile tehnice şi numărul de documente fiind prezentate în tabelul de
mai jos:

Nr.
crt.

Domeniul general Anul Nr. documente

1 B21F - Prelucrarea sârmei wire 2009 2361

2 B21J15 - Nituire
2010

1638

3 B23K26 - Prelucrări cu laser 3406

4 B21J,K - Forjare

2011

6550

5 B23K26 - Prelucrări cu laser 3035

6 A47L11/40 - Părţi sau detalii ale
  maşinilor de curăţat

2462

Colaborarea examinatorilor OSIM cu colegii de la OEB în cadrul proiectului
“EPN Reclassification Agreement 2008/0910" poate fi considerată un succes, datorită
consolidării cunoştinţelor tehnice în domeniile de colaborare, a dezvoltării
capacităţii de a lucra în cele trei limbi oficiale ale OEB, precum şi a lărgirii
cunoştinţelor în ceea ce priveşte maniera de utilizare a ECLA de către examinatorii
OSIM în procesul de cercetare documentară, prin utilizarea programului EPOQUE.



5.1.11. Servicii pentru terţi, efectuate de
corpul de examinatori din
Direcţia Brevete de invenţie

În baza Addendum-ului la Memorandum-ul de înţelegere privind
cooperarea în domeniul proprietăţii industriale, încheiat între Oficiul de Stat pentru
Invenţii şi Mărci din România şi Oficiul de Proprietate Intelectuală din Slovenia,
precum şi Oficiul de Stat pentru Proprietate Industrială din Macedonia, în cursul
anului 2011, OSIM a prestat 8 rapoarte de cercetare documentară:

• pentru Oficiul Sloven 7 rapoarte de cercetare cu opinie scrisă asupra
brevetabilităţii şi

• 1 pentru Oficiul Macedonean.

Documentele se lucrează în limba engleză. De asemenea, o firmă din
Slovenia a comandat o cercetare documentară specială. Cercetările documentare
speciale reprezintă un serviciu oferit de OSIM, preluat de la Oficiul European de
Brevete, prin EPN, fiind o cercetare realizată în bazele de date brevet şi non-brevet,
pentru un domeniu tehnic indicat de solicitantul comenzii.

În cursul anului 2011, s-a realizat un număr de 42 de cercetări documentare
tematice pentru terţi din România, efectuate pe bază de comandă, în bazele de
date invenţii şi literatură non-brevet, pe domenii tehnice de specialitate. A fost
realizată şi o cercetare documentară cu opinie asupra noutăţii, cercetare care
reprezintă un serviciu nou, introdus de OSIM din aprilie 2011. Detalii în tabelul
nr. 27, capitolul 11 - Statistică.

Corpul de examinatori a acordat asistenţă de specialitate pentru 9576
inventatori nereprezentaţi şi a răspuns cu profesionalism la solicitările primite de
la mandatari sau terţi. De menţionat este şi îndrumarea a 34 solicitanţi români,
pentru brevetarea în străinătate prin OSIM ca oficiu receptor, şi acţionând în
numele Oficiului European de Brevete.

Au fost întocmite, la solicitarea Serviciului Juridic, 121 analize de statut
juridic, astfel: pentru terţi: 93, pentru Tribunalul Bucureşti: 28. De asemenea, s-au
întocmit 15 puncte de vedere tehnice pentru dosare de brevete de invenţie aflate
în litigiu.

La solicitarea persoanelor interesate, au fost întocmite şi comunicate 602
adeverinţe privind statutul juridic, referitoare la brevete de invenţie naţionale,
brevete de invenţie europene şi la certificate suplimentare de protecţie.



5.1.12. 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, precum şi dreptul de autor şi drepturile conexe, în cadrul
serviciului “Plicul cu idei”, OSIM a înregistrat în 2011 un număr de 76 de solicitări.

5.2. Mărci

5.2.1. Cereri de înregistrare de marcă.
Cereri de reînnoire de marcă

În anul 2011, numărul total al cererilor de înregistrare marcă şi de reînnoire
de marcă s-a ridicat la valoarea de 19735 de cereri. Dintre acestea, 11251 au fost
cereri depuse pe cale naţională, suma incluzând şi cererile de reînnoire de marcă.
Se remarcă creşterea valorii cererilor de reînnoire la 8135, valoare care ne
îndreptăţeşte să considerăm că titularii mărcilor înregistrate acum zece ani au avut
motive deosebit de serioase şi, ca atare, deşi se trece printr-o perioadă destul de
dificilă, aceştia au reuşit să găsească un punct cheie pentru a-şi continua protecţia
mărcilor pe care le deţin, cu încă o perioadă de zece ani.

Luând în considerare noile prevederi legale, putem afirma că se dă o nouă
culoare mărcii înregistrate, atât prin supravegherea mai uşoară a pieţei de către
titularul drepturilor de proprietate industrială, cât şi prin reacţia pieţei cu privire
la apariţia unui nou drept exclusiv de utilizare. Detalii asupra acestor aspecte în
tabelul nr. 8, capitolul 11 - Statistică.



5.2.2. Activitatea de examinare

Activitatea de bază, în cadrul serviciului specializat al OSIM, o reprezintă
examinarea cererilor de înregistrare a mărcilor şi indicaţiilor geografice. Cu o
acomodare relativ uşoară la noul flux rezultat din noile reglementări ce au avut loc
în anul precedent, în anul 2011 au fost examinate 13346 de cereri de înregistrare
marcă, din care 11007 de cereri s-au finalizat cu decizie de înregistrare, 2225 de
cereri au fost respinse, iar 114 cereri au fost radiate pentru neplata taxelor legale
de examinare sau au fost retrase de către solicitanţi.

În ceea ce priveşte examinările cererilor depuse pe cale naţională, anul 2011
se înscrie cu următoarele realizări: au fost examinate 9505 cereri de înregistrare
marcă, din care 7247 de cereri s-au finalizat cu decizie de înregistrare, 2144 cereri
au fost respinse, iar diferenţa de 114 cereri, adică 6,83%, au fost radiate pentru
neplata taxelor legale de examinare.

Examinarea cererilor venite prin Aranjamentul de la Madrid sau prin
Protocolul referitor la Aranjamentul de la Madrid a avut ca obiect 3841 de cereri,
din care 3760 finalizate cu decizie de înregistrare şi doar 81 respinse. Detalii în
tabelul nr. 18, capitolul 11 - Statistică.
Cu privire la examinarea cererilor de reînnoire de marcă, trebuie precizat că au fost
examinate 1841 cereri, toate finalizate favorabil, respectiv cu prelungirea duratei
de înregistrare a respectivelor mărci cu încă 10 ani. Detalii tabelul nr. 19,
capitolul 11 - Statistică.

Un capitol distinct al activităţii cu privire la cererea de înregistrare marcă
o reprezintă activitatea de examinare opoziţii. Această procedură, prin care este
opus cererii de înregistrare un drept de proprietate intelectuală anterior protejat,
a înregistrat ca şi în anul 2010 două abordări diferite. Intrarea în vigoare a legii noi
a mărcilor şi indicaţiilor geografice a surprins în procedură, în anul 2010, un număr
de 318 opoziţii, urmate de depunerea a încă 893 de opoziţii.

Toate aceste opoziţii au fost soluţionate pe parcursul anului care a trecut,
prin examinarea unui număr total de 785 de opoziţii, din care 106 opoziţii depuse
examinate pe legea anterioară şi 649 opoziţii din cele depuse pe legea în vigoare.

Cu privire la procedura opoziţiei, trebuie să facem următoarele precizări.
Conform noii legi, opoziţia poate fi formulată de orice persoană interesată

pentru motive relative de refuz şi este o fază a procedurii de examinare a cererii
de înregistrare, fază care se finalizează cu un aviz de admitere sau de respingere,
în tot sau în parte, a opoziţiei, emis de către Comisia de opoziţii. Avizul este
obligatoriu în vederea finalizării părţii de examinare în fond a cererii şi este,
totodată, reprodus, în parte, în decizia finală a examinării.



Opoziţia fiind acum o fază a procedurii de examinare a cererii de înregistrare
marcă, rezultă de aici că persoana care a făcut o opoziţie la înregistrarea unei mărci
nu mai are posibilitatea de atac asupra soluţionării opoziţiei, ca procedură de sine
stătătoare, ci doar posibilitatea contestării deciziei finale cu privire la cererea de
înregistrare, decizie care are la bază şi raţiunile rezultate din examinarea opoziţiei.

În ceea ce priveşte tipărirea şi eliberarea certificatului de marcă, în anul
2011 s-au eliberat titularilor de marcă 8681 certificate. Detalii în tabelul nr. 8,
capitolul 11 - Statistică.

5.2.3. Activităţi post-examinare

În conformitate cu prevederile legale, orice marcă înregistrată poate face
obiectul unor contracte de transmitere a drepturilor pe care aceasta le implică.

În anul 2011, au fost examinate 1425 cereri de transmitere de drepturi cu
privire la mărci, din care: 1237 au făcut obiectul unor contracte de cesiune, 94 obiectul
unor contracte de licenţă şi alte 94 obiectul unor contracte de fuziune. Rezultatul
acestor contracte încheiate cu titularii de marcă denotă valoarea de care se bucură,
pe piaţa economică, drepturile conferite de marca înregistrată.

Tot în acelaşi context, se înscrie şi activitatea de înregistrare a modificărilor
intervenite în situaţia mărcilor înregistrate, pe întreg parcursul perioadei de
protecţie şi aici ne referim la modificările de natură juridică ce intervin în mod
implicit în activitatea de utilizare şi chiar valorificare a mărcilor înregistrate.

Din acest punct de vedere, în anul 2011, au fost înregistrate 2741 solicitări,
după cum urmează:

• 1252 de modificări de adresă ale solicitantului, titularului sau
mandatarului;

• 466 de modificări de nume ale solicitantului sau titularului;
• 1020 de modificări de mandatar;
• 3 de diverse corecturi, radieri, limitări.
Pe lângă aceste modificări, în cursul anului au mai fost solicitate diverse

înscrisuri, copii după documentele aflate la dosar, diverse puncte de vedere, iar
numărul solicitărilor a fost de 336 de cereri.



5.3. Desene şi modele

În cursul anului 2011, activitatea OSIM în domeniul desenelor şi modelelor
s-a desfăşurat pe următoarele direcţii:

A. Activitatea de bază de examinare/înregistrare a cererilor de desene şi
modele, care include:

• examinarea, publicarea, eliberarea titlurilor de protecţie, reînnoirea
titlurilor de protecţie, modificări în situaţia juridică a cererilor de
înregistrare/titlurilor de protecţie,

• răspunsuri la scrisori, memorii, observaţii privind proiecte de acte
normative,

• puncte de vedere la solicitarea altor servicii, în principal a Serviciului
Apeluri şi a Serviciului Juridic.

B. Alte activităţi:
• realizarea cercetărilor documentare în domeniu,
• completarea bazei de date Soft Comun Desene şi Modele (SCDM) şi

implicit a Registrului de desene şi modele on-line.

Înregistrarea cererilor de desene şi modele. În anul 2011, au fost depuse
un număr total de 356 cereri de înregistrare de desene şi modele, conţinând 1246
desene şi modele cu 1914 vederi.

Tipul cererilor: au fost depuse spre înregistrare un număr 186 de cereri simple,
având 353 vederi, restul de 170 fiind cereri multiple, conţinând 1017 desene/modele
cu 1561 de vederi. Detalii în tabelele nr. 9 şi 10, capitolul 11 - Statistică.

Examinarea preliminară
Numărul total al cererilor de înregistrare examinate preliminar în anul 2011

a fost de 380. Detalii în tabelul nr. 20, capitolul 11 - Statistică.

Publicarea în BOPI - DM. Extragerea şi publicarea cererilor de desene şi
modele în anul 2011 s-a realizat în cadrul a 12 numere ale BOPI/Secţiunea Desene
şi modele, în format de hârtie (un număr/lună) şi în format electronic. Astfel, în anul
2011, s-au publicat 325 cereri naţionale,17 cereri internaţionale, conţinând 2059
reproduceri grafice.

De asemenea, publicarea în BOPI conţine şi datele care se publică ulterior
examinării preliminare, cum ar fi cele privind modificările în situaţia juridică a
cererilor, care intervin pe parcursul procedurii examinării de fond sau în cadrul
procedurilor post-examinare şi sunt precizate în cele ce urmează.



Examinarea în fond

A - Opoziţii. - Comisia de examinare a opoziţiilor privind desenele şi
modelele

În cadrul procedurii de examinare de fond, se soluţionează opoziţiile terţilor,
formulate ca urmare a publicării cererilor de desene şi modele în BOPI-DM.

În anul 2011, au fost introduse 10 opoziţii şi au fost soluţionate 17, inclusiv
opoziţiile rămase de soluţionat din anul 2010, rămânând spre soluţionare 2 opoziţii.

Comisia de soluţionare a opoziţiilor funcţionează în cadrul Serviciului
Desene şi Modele şi este compusă din trei membri - preşedintele, un jurist şi
examinatorul cererii. Comisia se pronunţă asupra opoziţiei şi a probelor depuse
în susţinere, în şedinţă, pe baza raportului verbal întocmit şi consemnat în registrul
de şedinţă de către secretarul comisiei.

B - Examinarea condiţiilor privind înregistrarea - Comisia de examinare
desene şi modele - potrivit art. 22 din Legea nr. 129/1992.

Urmare a soluţionării opoziţiei, Comisia întocmeşte un raport, care face parte
integrantă din dispozitivul hotărârii privind înregistrarea desenului sau modelului.

După finalizarea procedurii opoziţiei, se analizează cererile în scopul de a
se stabili dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare a protecţiei, respectiv: dacă
obiectul cererii se încadrează în definiţie, dacă este determinat exclusiv de o funcţie
tehnică şi dacă prezintă noutate şi caracter individual.

Examinarea de fond se finalizează printr-o hotărâre cu privire la
înregistrarea desenului sau modelului, care poate fi contestată la Comisia de
contestaţii desene şi modele.

În anul 2011, s-au examinat în fond 390 de cereri, dintre care 375 cereri de
desene şi modele depuse pe cale naţională şi 15 cereri depuse pe cale internaţională.
Detalii în tabelul nr. 20, capitolul 11 - Statistică.

Eliberarea certificatelor de înregistrare desene sau modele. În anul 2011,
au fost eliberate 601 certificate de înregistrare, dintre care 127 certificate de reînnoire
a protecţiei şi 99 certificate de menţinere în vigoare a protecţiei.

Tot în cadrul procedurilor post-examinare, au fost soluţionate 28 de cereri
de revalidare a certificatelor de protecţie şi au fost publicate 355 de decăderi din
drepturi ale titularilor pentru neplata taxelor datorate.

Au fost înregistrate şi publicate 59 de transmiteri de drepturi şi 191 alte modificări
în situaţia juridică a cererilor de desene/modele (schimbare nume comercial solicitant/
titular/mandatar - 40, schimbare sediu/domiciliu solicitant/titular/mandatar - 45,
schimbare/introducere/renunţare mandatar - 53, alte modificări - 16).

S-au eliberat 13 adeverinţe pentru menţineri în vigoare/reînnoiri ale protecţiei.



Alte activităţi

A. Întocmirea de materiale la solicitarea altor servicii OSIM
S-au întocmit 8 puncte de vedere cu privire la contestaţiile formulate

împotriva hotărârilor privind înregistrarea desenelor/modelelor la solicitarea
Comisiei de contestaţii desene şi modele şi 41 puncte de vedere la solicitarea
Serviciului Juridic (cu privire la acţiuni aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti,
adrese poliţie, adrese de la birouri ale executorilor judecătoreşti).

Întocmirea de puncte de vedere pentru memorii şi răspunsuri la solicitări
ale altor instituţii naţionale.

Punerea în executare a unor hotărâri judecătoreşti şi publicarea hotărârilor
instanţelor.

B. Realizarea cercetărilor documentare în domeniu a fost preluată la
începutul anului 2011.

Realizarea cercetărilor implică o căutare în bazele de date naţională,
comunitară şi internaţională pe diverse criterii. În anul 2011, au fost depuse 104
solicitări de cercetări documentare, din care au fost finalizate 101, finalizarea
solicitărilor va fi făcută în cursul anului 2012.

Au mai fost realizate cercetări de largă întindere, în special în domeniul
părţilor componente pentru autovehicule - 4 şi una privind profiluri de aluminiu.
Detalii în tabelul nr. 27, capitolul 11 - Statistică.

C. Completarea bazei de date Softul Comun (CSDM). În anul 2011, a
continuat completarea bazei de date CSDM, prin introducerea datelor unui număr
de 2040 de dosare backlog, dosare ale cererilor de înregistrare depuse spre
înregistrare în anii 2003 parţial, 2002 şi 2001.

Totodată, a continuat acţiunea de scanare a desenelor/modelelor din colecţia
OMPI, pentru anii anteriori introducerii sistemului de păstrare în format electronic
al acestora de către OMPI. Astfel, au fost scanate 482 de reproduceri grafice ale
desenelor/modelelor înregistrate pe calea Aranjamentului de la Haga, pentru anul
1998.





În cursul anului 2011, Serviciul Apeluri a fost sesizat cu un număr de 353
de cazuri, din care 13 contestaţii invenţii (inclusiv cereri de revocare), 331 contestaţii
mărci şi 9 contestaţii desene şi modele.

Serviciul Apeluri a avut de soluţionat şi 184 de contestaţii rămase
nesoluţionate din anii precedenţi, 9 contestaţii - invenţii, 175 contestaţii - mărci.

Dintre contestaţiile înregistrate în anul 2011, Serviciul Apeluri a pus pe rol
135 de dosare: 4 contestaţii - invenţii, 131 contestaţii - mărci, şi toate contestaţiile
rămase nepuse pe rol din anii precedenţi.

În anul 2011, Comisia a soluţionat 16 contestaţii invenţii, 303 contestaţii
mărci, 8 contestaţii desene şi modele, adică un total 327 de contestaţii.

La sfârşitul anului 2011, în Serviciul Apeluri au rămas nepuse pe rol
75 dosare: 2 dosare invenţii, 72 dosare mărci, 1 dosar desene şi modele.

6.1. Activitatea Comisiei de Reexaminare şi de Contestaţii

Comisia de Reexaminare Invenţii (CRI) a înregistrat, în cursul anului 2011,
13 contestaţii, dar în fapt, CRI a avut de soluţionat 22, dintre acestea fiind
soluţionate 16. Detalii în tabelul nr. 24, capitolul 11 - Statistică.

Comisia de Contestaţii Mărci (CRM) a avut de soluţionat, în anul 2011, 506
contestaţii, dintre care 175 contestaţii fiind nesoluţionate din anul precedent. Detalii
în tabelul nr. 25, capitolul 11 - Statistică.

Comisia de Contestaţii Desene şi Modele (CRD) a soluţionat, în anul 2011,
8 contestaţii, din care: 3 respinse, 5 au avut alte soluţii, iar o contestaţie a rămas a
fi soluţionată în anul următor. Detalii în tabelul nr. 26, capitolul 11 - Statistică.

6.2. Acţiuni în instanţă

Hotărârile “Comisiei de reexaminare şi de contestaţii OSIM” pot fi atacate
de către părţi cu apel în justiţie la Tribunalul Bucureşti. De menţionat că litigiile
aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti pot avea ca obiect contrafacerea titlurilor
de proprietate industrială, decăderi sau interziceri, respectiv apărarea drepturilor.

Situaţia litigiilor în anul 2011

Număr total
litigii aflate pe

rolul instanţelor
în 2011 ian. - dec.

Număr dosare
noi intrate în

2011

Număr dosare
soluţionate

irevocabil în
2011

Hotărâri
judecătoreşti
irevocabile,

executate în 2011

Litigii în curs de
soluţionare, aflate pe
rol la finalul anului

2011 - dec.

360 168 70 82 320



6.3. Soluţionarea petiţiilor

În cursul anului 2011, specialiştii din cadrul Serviciului Apeluri au răspuns
la 16 petiţii repartizate spre soluţionare OSIM de către Administraţia Prezidenţială,
Guvernul României, Ministere şi alţi petiţionari, această activitate completând
activităţile desfăşurate şi de alte servicii şi direcţii.

6.4. Alte activităţi juridice

6.4.1. Situaţia cererilor de documentare/situaţii juridice pentru
organe de cercetare penală pentru anul 2011

Dosare cercetare documentară/situaţie juridică la
solicitarea organelor de poliţie

280 cereri de documentare
juridică (pentru 1244 mărci)

Dosare cercetare documentară la solicitarea altor
organe: parchet, instanţe de judecată, ministere,
persoane fizice şi persoane juridice, executori
judecătoreşti

89

Total 369

6.4.2. Avize de legalitate

1. Avizări contracte, convenţii, protocoale: 50.
2. Achiziţii publice (achiziţie directă/cerere de oferte/licitaţie deschisă):

• contracte avizate, inclusiv acte adiţionale (cu note justificative): 125.
3. Ordine, Instrucţiuni:

• Ordine DG şi Instrucţiuni avizate: 90;
• Ordine de deplasare delegaţii externe: 196;
• Ordine delegaţii interne: 25.

4. Puncte de vedere de specialitate şi răspunsuri la note interne solicitate de
Direcţii/Servicii OSIM: 40.

5. Răspunsuri la sesizările şi scrisorile autorităţilor naţionale, altele decât
organe de cercetare penală: 80.





7.1. Promovarea protecţiei proprietăţii industriale

Experţii din toate direcţiile instituţiei au fost angrenaţi, în decursul anului
2011, la 86 acţiuni de promovare (congrese, seminarii, conferinţe, mese rotunde,
târguri şi expoziţii, vizite la agenţi economici, prezentarea proprietăţii industriale
în licee şi universităţi), elaborând totodată lucrări tematice, studii statistice şi de
sinteză. În cadrul a 8 sesiuni de consultare privind elaborarea politicilor publice,
specialiştii OSIM au subliniat importanţa protecţiei proprietăţii industriale.

Câteva dintre cele mai importante expoziţii la care specialiştii OSIM au
participat, cu stand, au fost: Târgul Internaţional Bucureşti, Salonul Internaţional
de Invenţii - INVENTICA 2011, Saloanele Regionale ale Cercetării din Constanţa,
Galaţi, Cluj, Bacău, Târgul pentru IMM-uri şi Târgul de carte GAUDEAMUS.

În anul 2011, în colaborare cu Camerele de Comerţ şi Industrie, OSIM a
organizat 25 de acţiuni, ediţii locale ale manifestării Trofeul Creativităţii, în tot
atâtea judeţe ale ţării.

Pe baza Protocolului de parteneriat încheiat între OSIM şi Fundaţia Junior
Achievement, a continuat activitatea de diseminare a informaţiei din domeniul
proprietăţii industriale în învăţământul liceal.

Urmare a protocolului de colaborare cu Oficiul naţional al Registrului
Comerţului (ONRC), OSIM a continuat să menţină, în sediul ONRC, un birou unde
specialiştii instituţiei au oferit informaţii cu privire la protecţia proprietăţii
industriale unui număr de 3200 de solicitări.

Activitatea OSIM, privind derularea proiectului pilot finanţat de Oficiul
European de Brevete pentru înfiinţarea centrului de transfer de tehnologie în cadrul
Universităţii Politehnica Bucureşti, a continuat şi în anul 2011 prin acordarea asistenţei
necesare.

În acest an, specialiştii Serviciului Desene şi Modele au participat la
majoritatea acţiunilor de promovare şi diseminare a informaţiilor privind importanţa
protecţiei proprietăţii industriale, răspunzând astfel temei generale a Organizaţiei
Mondiale de Proprietate Intelectuală (OMPI) pentru anul 2011 - Designing the future.

În cadrul aceleiaşi tematici sugerate de OMPI, au fost redesenate broşurile
de promovare a OSIM.

Ca şi în alţi ani, a fost organizat examenul pentru dobândirea calităţii de
consilier în domeniul proprietăţii industriale. Astfel, au fost admişi în urma
susţinerii acestui examen: 54 de persoane la obiectul Mărci şi Indicaţii Geografice,
18 persoane la obiectul Brevete de Invenţie şi 15 persoane la obiectul Desene şi
Modele.



Biroul de Relaţii cu Publicul al OSIM s-a ocupat de rezolvarea unui număr
de 11341 solicitări de informaţii atât telefonice, cât şi la sediul OSIM. În baza
adreselor sau a e-mail-urilor trimise de terţe persoane, s-a răspuns la un număr de
462 de solicitări.

7.2. Activitatea Centrelor Regionale de Promovare a

Protecţiei Proprietăţii Industriale

Reţeaua de Centre Regionale de Informare în domeniul Proprietăţii
Industriale constă din 16 centre deschise începând cu 1999 în 5 universităţi, 8
camere de comerţ, 2 asociaţii patronale ale IMM-urilor, o asociaţie a inventatorilor.

Toate au fost gândite ca intermediari între OSIM şi comunităţile locale
(academică, de afaceri, licee, inventatori individuali, instituţii locale).

Reprezentanţi ai Centrelor Regionale au participat la Conferinţa anuală
PATLIB, organizată la sediul OEB din Haga, în cadrul programului Planul Naţional
de Acţiune, cofinanţat de Oficiul European de Brevete.

OSIM s-a alăturat programului european “Noi sarcini pentru centrele
PATLIB”, care a fost iniţiat şi este coordonat de către OEB. Programul este în faza
pilot, iar centrul din Iaşi este parte în program şi va deveni preparator pentru
celelalte centre.

Două alte centre - Constanţa şi Bacău - au participat în cadrul proiectului
european IPR for SEE, care a fost coordonat de către Camera de Comerţ din Veneţia
- Italia, şi care a avut drept scop implementarea unor servicii existente la nivel
european, dar care pentru comunităţile de afaceri locale dintr-un număr de 6 ţări,
Italia, Austria, Ungaria, Serbia, România şi Grecia, au putut fi implementate ca
servicii noi.

În anul 2011, prin intermediul centrelor, au fost contactate 12800 persoane
la sediile centrelor sau la standurile acestora de la diferite expoziţii. Mai mult de
5000 de companii membre ale camerelor de comerţ au fost beneficiarele
informaţiilor asupra sistemului de proprietate industrială.

Rezultatul activităţii Centrelor în zonele lor de acţiune este concretizat în
tabelul nr. 13, capitolul 11 - Statistică.



7.3. Relaţia cu mass-media

În anul 2011, OSIM a continuat politica de transparenţă şi bune relaţii cu
mijloacele de informare în masă. În acest sens, au fost postate pe site-ul OSIM şi
trimise agenţiilor de presă comunicate legate de principalele evenimente care au
avut loc pe parcursul anului, şi anume: contacte şi întâlniri bilaterale, conferinţe
de presă etc.

De asemenea, au fost publicate clarificări cu privire la problemele semnalate
în presă legate de activitatea OSIM sau care s-au referit la evoluţia unor înregistrări
de drepturi de proprietate industrială.

Pe parcursul anului, au avut loc numeroase discuţii cu ziarişti interesaţi de
domeniul nostru de activitate în general şi de activitatea OSIM în special, unele
dintre acestea concretizându-se cu articole în presă privind protecţia proprietăţii
industriale.





Având în vedere că actuala infrastructură informatică a OSIM se află în al
10-lea an de funcţionare, a fost necesară auditarea întregului sistem, în vederea
stabilirii priorităţilor în ceea ce priveşte înlocuirea, actualizarea, modernizarea unor
echipamente. Au fost elaborate şi efectuate:

• caietele de sarcini pentru diferitele achiziţii publice legate de activitatea
de IT,

• materiale de sinteză, şi s-au furnizat informaţiile solicitate de către
auditorii de securitate IT, respectiv, experţii pentru evaluarea stării
sistemului,

• analize asupra necesarului şi propuneri de modernizare completă şi
coerentă a infrastructurii hardware şi software a sistemului informatic
din OSIM.

Au fost finalizate analiza, programarea, dezvoltarea, testarea aplicaţiei de
conversie fişiere XML ale publicaţiilor săptămânale OEB din ST. 35 pentru
integrarea cu aplicaţia SPIRIT II pentru descărcare directă în baza de date Soft
Comun - aderare şi pregătirea aplicaţiei pentru a fi transferată la OEB, în vederea
punerii la dispoziţie a acesteia şi altor Oficii Naţionale interesate din cadrul EPN.
Aplicaţia s-a bucurat de o primire foarte entuziastă din partea OEB, rezolvând o
problemă foarte spinoasă care crea serioase dificultăţi OEB pentru trecerea integrală
la schimbul de date conform ST 36.

În anul 2011 a fost implementat proiectul TMView, astfel încât cererile de
marcă româneşti pot fi găsite pe portalul internaţional de cercetări mărci:
www.tmview.europa.eu.

Cea mai mare bază de date de brevete din lume worldwide.espacenet.com
conţine date şi despre brevetele şi modelele de utilitate româneşti.

În urma sugestiilor vizitatorilor paginii de web a OSIM, aceasta s-a redesenat
şi în prezent este în curs de reorganizare.

În domeniul IT, au fost derulate activităţile curente legate de:
Administrare:

- Sisteme centrale;
- Baze de date;
- Active reţea voce date.

Transfer de date:
Lunar: date mărci către Thompson-Reuters în baza contractelor
încheiate;
Periodic: date mărci, invenţii, desene şi modele către
Ministerul Public pentru alimentarea bazei Comune de date
destinată combaterii pirateriei şi contrafacerii.

Integrarea în baza de date Soft Comun a cererilor de aderare, respectiv
extindere a publicaţiilor săptămânale OEB cu România stat desemnat, respectiv cu
solicitare de extindere.





9.1. Traduceri de documente specifice domeniului de
proprietate industrială

În anul 2011, Compartimentul Traduceri din cadrul Direcţiei Brevete de
Invenţie a continuat activitatea de traducere în limba engleză a rezumatelor
documentelor de brevet, după cum urmează: 1058 de rezumate CBI, 225 de
rezumate BI acordate şi 49 de rezumate MU înregistrate şi publicate în cursul anului
2011 pe Publication Server. În acelaşi timp, s-a continuat activitatea de completare
a Bazei de Date Search cu rezumatele în limba engleză a 941 de brevete, totalizând
un număr de 2224 de rezumate traduse.

9.2. Elaborarea de situaţii statistice şi de sinteză

În anul 2011, toate situaţiile statistice au avut ca subiect lucrări de analiză
şi sinteză, atât din domeniul activităţii curente a OSIM, cât şi din domeniul
statisticilor internaţionale, şi pe lângă acestea, au fost furnizate şi alte date statistice
pentru bazele de date OEB şi OMPI.

Având în vedere stricta necesitate a unor date privitoare la activitatea OSIM,
în cursul anului au mai fost transmise date statistice către Guvernul României,
Manualul Katzarov - Elveţia, Institutul Naţional de Statistică şi altor organizaţii
interne şi internaţionale la care România este parte.



9.3. Publicaţii

Editura OSIM®. Politica generală a OSIM în domeniul publicării
informaţiilor din domeniul propriu de activitate a fost şi rămâne permanent
orientată spre perfecţionarea sistemului de diseminare de informaţii către mediul
socio-economic naţional şi internaţional. Pentru a facilita îndeplinirea acestei
sarcini, OSIM a creat o editură proprie (Editura OSIM® - autorizată de Ministerul
Culturii din anul 1993). Obiectul principal de activitate al acesteia este de a edita
şi/sau tipări publicaţiile oficiale ale OSIM, şi anume:

- Buletinul Oficial de Proprietate Industrială (BOPI), cu cele cinci secţiuni:
• Brevete de Invenţie şi 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;
• Protecţia noilor soiuri de plante (până la 1 iulie 2011);
• Cereri de Brevet de Invenţie Europene cu efecte extinse;

- Revista Română de Proprietate Industrială,
- Raportul anual al oficiului.

Totodată, Editura OSIM® este responsabilă pentru editarea şi tipărirea
brevetelor de invenţie înregistrate pe cale naţională la OSIM.



Publicaţiile OSIM
se distribuie gratuit, în condiţiile legii, către:
• Biblioteca Naţională,
• Biblioteca Universitară şi, în baza unor convenţii de colaborare, la
• Centrele regionale pentru promovarea proprietăţii industriale,
• Camera de Comerţ şi Industrie a României,
• Bibliotecilor judeţene partenere.

Sunt realizate atât în format pe hârtie, cât şi în format electronic, şi sunt
distribuite pe CD sau prin internet. În acest sens, unul dintre mijloacele recent
implementate de distribuţie a documentelor este sistemul Publication Server. A fost
implementat sistemul MIMOSA on-line.

Abonaţii la publicaţiile OSIM, care optează pentru formatul electronic al
documentelor, pot să le descarce pentr-un sistem dedicat FPT.

Editura OSIM® este implicată şi în schimbul de informaţii cu Oficii naţionale
sau firme de prestigiu: AGEPI, CAS, Thomson - Reuters, Dart’s IP etc.

În afara publicaţiilor menţionate mai sus, în anul 2011, Editura OSIM® a
publicat 8 titluri de lucrări de specialitate, dintre care menţionăm: Proprietatea
industrială în relaţiile internaţionale ale României. Repere istorice şi Manualul
consilierului în proprietate industrială, ediţia a II-a şi, de asemenea, a editat şi tipărit
materialele necesare promovării activităţii Oficiului.

Activitatea de restaurare. Deoarece OSIM funcţionează neîntrerupt de la
1906, numeroase documente din patrimoniul său necesită a fi restaurate. Această
activitate se desfăşoară tot în cadrul Editurii OSIM®. În anul 2011, OSIM a continuat
procesul de salvare a unor documente unicat din Arhiva OSIM, dosarele unor
descrieri de brevet etc., pentru care s-a continuat efortul de restaurare realizat cu
personalul propriu. Documentele restaurate sunt scanate şi stocate pe servere
interne, pentru uzul celor interesaţi, realizându-se totodată protecţia documentelor
originale.

9.4. Relaţii cu bibliotecile partenere

În vederea realizării diseminării de informaţii de proprietate industrială,
OSIM are încheiate convenţii de colaborare cu 21 de biblioteci din România. În anul
2011, a aderat la acest parteneriat şi Biblioteca Judeţeană din Buzău.

Bibliotecile partenere au primit permanent publicaţii OSIM în format
electronic, aceste publicaţii fiind introduse în bazele de date proprii.

Din rapoartele primite de la bibliotecile partenere, reiese că informaţiile din
domeniul PI au fost accesate de peste 2468 de utilizatori.

Toate bibliotecile partenere au pe site-urile lor anunţat parteneriatul nostru
şi au postate informaţii referitoare la OSIM şi la acţiunile comune organizate.



În anul 2011 s-a sărbătorit un an de la semnarea Memorandum-ului între
OMPI şi Biblioteca Judeţeană Constanţa.

Biblioteca OSIM s-a preocupat de revederea întregului fond de publicaţii şi
a asigurat achiziţia şi împrumutul de publicaţii din gestiunea proprie, dar şi prin
sistemul împrumutului interbibliotecar.

În anul 2011 a fost acordată asistenţă de specialitate unui număr de 1630 de
persoane din afara OSIM şi la 500 de persoane din OSIM.

Continuând o tradiţie de peste 10 ani, în cadrul sălii de lectură a OSIM au
fost organizate 11 expoziţii de pictură.

Au fost achiziţionate cărţi şi periodice noi, atât din domeniul PI, cât şi din
literatura non-brevet, pe baza a 170 de solicitări.

Alte resurse informaţionale

Arhiva OSIM. Principala activitate a biroului arhivă o reprezintă gestionarea
fondului arhivistic al OSIM.

Volumul de activitate poate fi descris sintetic astfel:
• dosare noi intrate, predate la arhivă conform legislaţiei: 8100

bucăţi;
• dosare împrumutate conform legislaţiei: 5660 bucăţi;
• dosare restituite: 6230 bucăţi;
• confecţionare cutii noi: 1500 bucăţi.

În vederea completării Bazei de date de desene şi modele, au fost
împrumutate şi restituite dosarele corespunzătoare anilor 2001, 2002, 2003.
Activitatea începută în anul 2000, de restaurare a colecţiei brevetului regal, a
continuat şi în anul 2011, când au fost restaurate 770 de dosare (20100 pagini).
Aceste dosare există şi în format electronic.

În vederea continuării proiectului început în anul 2010, de digitizare a
arhivei OSIM, în anul 2011, un număr de 20000 dosare de mărci au fost scanate în
afara OSIM.

Colecţia OSIM. Colecţia de brevete conţine două componente majore:
Colecţia România şi Colecţiile străine.

Colecţia România se completează lunar cu noile documente de brevet
publicate în Editura OSIM sau prin recuperarea de documente lipsă, practic
Colecţia România este şi în formă scanată, începând cu anul 1906.

Se administrează şi o colecţie importantă de CD-DVD, totalizând peste 5000
de unităţi.

În 2011 a fost demarat un program complex de corectare a bazei de date
RoPatentSearch.





Bugetul de venituri şi cheltuieli a fost
aprobat de către ordonatorul principal de
credite şi de Ministrul de Finanţe, şi a fost
publicat în Buletinul Oficial al României.

Veniturile realizate de OSIM în anul 2011
au fost de 37361,86 mii lei, din care cele mai
mari venituri sunt reprezentate de valoarea
acoperită pentru mărci şi invenţii. Alte detalii
faţă de cele menţionate mai sus se regăsesc în
tabelul nr. 31, capitolul 11 - Statistică.

Cheltuielile la sfârşitul anului aveau
valoarea de 21453,10 mii lei. Cheltuielile au
cuprins cu precădere cheltuielile de personal şi
cheltuielile privind bunurile şi serviciile. Alte
detalii faţă de cele menţionate mai sus se regăsesc
în tabelul nr. 32, capitolul 11 - Statistică.
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I. CERERI DE TITLURI DE PROTECŢIE - TOTAL

2007 2008 2009 2010 2011
1. Cereri de brevet de invenţie 926 1031 1091 1418 1463
2. Cereri de de brevet pentru soiuri de plante 36 29 11 54 15
3. Cereri de înregistrare pentru topografii
    produse semiconductoare

0 0 2 6 0

4. Cereri pentru certificat suplimentar de
protecţie

101 25 15 21 15

5. Cereri de model de utilitate - 19 80 73 64
6. Cereri de înregistrare marcă 16685 15541 13030 12033 11600
7. Cereri de reînnoire de marcă 6602 6971 6796 7597 8135
8. Cereri de înregistrare indicaţii geografice 0 0 0 0 2
9. Cereri de înregistrare desene sau modele 684 522 565 500 356

TOTAL 25034 24138 21590 21702 21650

Unde: CBI - Cereri de brevet de invenţie
CIM - Cereri de înregistrare marcă
CRIM - Cereri de reînnoire de marcă
CIDM - Cereri de înregistrare desene sau modele



Tabelul nr. 1. Brevet de invenţie
2007 2008 2009 2010 2011

1. Înregistrări cereri de brevet - total 926 1031 1091 1418 1463
din care:
- solicitanţi români 867 995 1054 1382 1424
- solicitanţi străini - total 59 36 37 36 39

din care:
- pe cale naţională 35 24 24 22 24
- pe cale internaţională (PCT) 24 12 13 14 15

2. Brevete acordate* - total - din care: 684 699 681 447 407
- publicate 461 489 646 430 430

3. Brevete eliberate - total 683 751 688 461 459
4. Duplicate brevete de invenţie 1182 1063 1676 1352 1372
5. Certificate de validare a brevetelor europene 779 1404 2274 1308 1171

* hotărâri de acordare

Tabelul nr. 2. Brevete europene
2007 2008 2009 2010 2011

1. Brevete europene validate în România 1591 1943 1940 2036 2465

Tabelul nr. 3. Brevete pentru soiuri de plante
2007 2008 2009 2010 2011

1. Cereri de de brevet pentru
    soiuri de plante - total

36 29 11 54 15

din care:
- solicitanţi români 36 26 11 54 8
- solicitanţi străini - total 0 3 0 0 7

2. Certificate eliberate - total 7 7 55 33 27

Tabelul nr. 4. Certificat suplimentar de protecţie
2007 2008 2009 2010 2011

1. Cereri pentru certificat suplimentar de
    protecţie

101 25 15 21 15

2. Certificate eliberate* - total - 9 19 11 26
* din 2007



Tabelul nr. 5. Modele de utilitate
2007 2008 2009 2010 2011

1. Cereri de model de utilitate - total - 19 80 73 64
din care:
- solicitanţi români - 15 74 61 57
- solicitanţi străini - total - 4 6 12 7

2. Certificate eliberate - total - - 6 25 49

Tabelul nr. 6. Cereri de brevet de invenţie, repartizate pe
categorii de solicitanţi români

Categorii de solicitanţi 2007 2008 2009 2010 2011
Persoane fizice 499 465 535 567 645
Companii 113 123 155 168 164
Institute de cercetare 116 207 218 292 322
Institute de învăţământ 91 179 137 354 291
Altele 8 20 9 1 2

Solicitanţi români 827 994 1054 1382 1424

Tabelul nr. 7. Cereri de brevet de invenţie, repartizate pe
unităţi administrative

Unităţi administrative 2007 2008 2009 2010 2011
BUCUREŞTI B 251 338 392 474 500
ALBA AB 13 5 11 8 6
ARAD AR 9 5 8 6 10
ARGEŞ AG 12 14 17 10 29
BACĂU BC 21 21 27 25 18
BIHOR BH 11 12 13 18 16
BISTRIŢA NĂSĂUD BN 12 9 7 7 4
BOTOŞANI BT 7 7 6 16 7
BRAŞOV BV 18 49 28 33 65
BRĂILA BR 3 6 8 4 4
BUZĂU BZ 9 5 3 7 13
CARAŞ SEVERIN CS 0 3 3 1 1
CĂLĂRAŞI CL 2 2 0 4 1
CLUJ CJ 35 41 46 85 85
CONSTANŢA CT 20 11 15 22 31
COVASNA CV 2 1 0 1 1
DÂMBOVIŢA DB 5 9 5 15 32
DOLJ DJ 27 20 22 28 48



Unităţi administrative 2007 2008 2009 2010 2011
GALAŢI GL 32 16 31 35 24
GIURGIU GR 5 3 2 1 2
GORJ GJ 11 19 12 21 9
HARGHITA HR 1 1 7 3 3
HUNEDOARA HD 13 6 8 6 21
IALOMIŢA IL 3 4 4 3 6
IAŞI IS 70 104 100 110 112
ILFOV IF 14 36 34 74 84
MARAMUREŞ MM 18 17 25 30 24
MEHEDINŢI MH 1 3 1 5 1
MUREŞ MS 15 16 8 17 12
NEAMŢ NT 22 15 12 19 18
OLT OT 3 3 11 2 3
PRAHOVA PH 21 20 16 32 22
SATU MARE SM 1 5 3 1 0
SĂLAJ SJ 0 5 3 0 3
SIBIU SB 9 15 15 10 19
SUCEAVA SV 53 76 59 146 96
TELEORMAN TR 4 3 7 2 2
TIMIŞ TM 45 31 38 79 57
TULCEA TL 3 4 0 0 1
VÂLCEA VL 12 12 14 12 17
VASLUI VS 8 14 27 4 9
VRANCEA VN 6 8 6 6 8

Tabelul nr. 8. Mărci, reînnoiri şi indicaţii geografice
2007 2008 2009 2010 2011

1. Cereri de înregistrare marcă - total 16685 15541 13030 12033 11600
din care:
- solicitanţi români 10988 10316 9049 8753 8389
- solicitanţi străini - total 5697 5225 3981 3280 3211

din care:
- pe cale naţională 883 823 653 679 669
- pe cale internaţională (Madrid) 4814 4402 3328 2601 2542

2. Reînnoiri - total 6602 6971 6796 7597 8135
din care:
- pe cale naţională 1673 1729 1504 1684 2193
- pe cale internaţională (Madrid) 4929 5242 5292 5913 5942

3. Certificate eliberate - total 7853 10364 7976 5487 8681
4. Cereri de înregistrare indicaţii geografice 0 0 0 0 2



Tabelul nr. 9. Desene sau modele
2007 2008 2009 2010 2011

1. Cereri de înregistrare D.M. - total 684 522 565 500 356
din care:
- solicitanţi români 486 401 513 458 328
- solicitanţi străini - total 198 121 52 42 28

din care:
- pe cale naţională 14 30 9 4 14
- pe cale internaţională (Haga) 184 91 43 38 14

2. Certificate eliberate - total 810 929 675 721 601

Tabelul nr. 10. Desene sau modele conţinute în cererile de
înregistrare desene sau modele

2007 2008 2009 2010 2011
Solicitanţi români 1725 1172 1665 1302 1111
Solicitanţi străini - total - din care: 1147 559 298 135 135

- cereri pe cale naţională 141 102 21 6 110
- cereri pe cale Haga 1006 457 277 129 25

Total 2872 1731 1963 1437 1246

Tabelul nr. 11. Cereri de înregistrare de marcă,
repartizate pe unităţi administrative

Unităţi administrative Cod 2007 2008 2009 2010 2011
BUCUREŞTI B 5382 5162 4402 4498 4143
ALBA AB 120 66 116 113 89
ARAD AR 109 72 44 66 62
ARGEŞ AG 130 109 97 175 137
BACĂU BC 212 189 109 111 83
BIHOR BH 199 140 155 131 117
BISTRIŢA NĂSĂUD BN 59 51 34 54 75
BOTOŞANI BT 51 42 33 16 22
BRAŞOV BV 321 367 277 261 239
BRĂILA BR 41 77 50 69 73
BUZĂU BZ 90 67 55 63 52
CARAŞ SEVERIN CS 29 28 18 26 28
CĂLĂRAŞI CL 33 29 23 29 26
CLUJ CJ 475 513 452 292 320



Unităţi administrative Cod 2007 2008 2009 2010 2011
CONSTANŢA CT 319 296 263 261 238
COVASNA CV 74 76 69 45 100
DÂMBOVIŢA DB 37 36 48 59 54
DOLJ DJ 138 149 145 104 104
GALAŢI GL 236 254 217 147 102
GIURGIU GR 46 28 32 50 47
GORJ GJ 19 28 27 13 37
HARGHITA HR 145 99 88 74 68
HUNEDOARA HD 52 62 55 64 76
IALOMIŢA IL 26 21 46 36 33
IAŞI IS 297 346 257 237 255
ILFOV IF 529 455 517 475 450
MARAMUREŞ MM 153 124 132 104 113
MEHEDINŢI MH 9 15 21 33 22
MUREŞ MS 152 172 129 126 138
NEAMŢ NT 129 150 80 80 84
OLT OT 20 30 31 33 27
PRAHOVA PH 349 264 231 195 334
SATU MARE SM 149 66 97 46 51
SĂLAJ SJ 13 24 14 15 17
SIBIU SB 122 91 111 152 111
SUCEAVA SV 105 114 68 74 88
TELEORMAN TR 17 18 27 41 35
TIMIŞ TM 315 282 268 205 183
TULCEA TL 66 37 27 25 34
VÂLCEA VL 95 58 63 69 91
VASLUI VS 31 44 33 27 28
VRANCEA VN 94 65 88 59 3

Tabelul nr. 12. Cereri de înregistrare desene sau modele,
repartizate pe unităţi administrative

Unităţi administrative Cod 2007 2008 2009 2010 2011

BUCUREŞTI B 151 105 126 134 118

ALBA AB 2 2 4 6 3

ARAD AR 16 8 13 11 6

ARGEŞ AG 9 16 5 13 3

BACĂU BC 8 13 9 8 4

BIHOR BH 5 4 23 11 6



Unităţi administrative Cod 2007 2008 2009 2010 2011

BISTRIŢA NĂSĂUD BN 3 7 4 4 3

BOTOŞANI BT 28 3 3 1 3

BRAŞOV BV 0 13 5 28 8

BRĂILA BR 3 1 4 7 2

BUZĂU BZ 6 11 8 10 12

CARAŞ SEVERIN CS 0 2 4 0 1

CĂLĂRAŞI CL 0 1 4 1 1

CLUJ CJ 32 21 20 11 9

CONSTANŢA CT 2 14 79 56 10

COVASNA CV 5 6 6 0 0

DÂMBOVIŢA DB 5 5 4 5 9

DOLJ DJ 13 13 23 11 11

GALAŢI GL 11 11 25 5 8

GIURGIU GR 6 4 2 1 5

GORJ GJ 0 0 2 0 0

HARGHITA HR 21 19 15 9 13

HUNEDOARA HD 21 13 7 22 8

IALOMIŢA IL 1 2 5 10 3

IAŞI IS 11 9 5 6 3

ILFOV IF 22 24 40 31 11

MARAMUREŞ MM 6 8 11 10 3

MEHEDINŢI MH 0 1 1 0 0

MUREŞ MS 19 9 10 7 17

NEAMŢ NT 17 9 8 7 3

OLT OT 3 0 2 0 2

PRAHOVA PH 19 9 5 5 12

SATU MARE SM 5 9 2 5 4

SĂLAJ SJ 8 2 5 0 1

SIBIU SB 6 8 10 4 4

SUCEAVA SV 4 1 2 2 5

TELEORMAN TR 0 0 0 0 1

TIMIŞ TM 7 8 9 5 8

TULCEA TL 1 1 0 1 0

VÂLCEA VL 5 2 2 3 2

VASLUI VS 1 2 0 5 1

VRANCEA VN 4 5 1 3 5



Tabelul nr. 13. CENTRE REGIONALE - Cereri repartizate pe
unităţi administrative

2007 2008 2009 2010 2011

Unităţi
administrative

Cod CBI CIM CID CBI CIM CID CBI CIM CID CBI CIM CID CBI CIM CID

BACĂU BC 21 212 8 21 189 13 27 109 9 25 111 8 18 83 4

BIHOR BH 11 199 5 12 140 4 13 155 23 18 131 11 16 117 6

BISTRIŢA
NĂSĂUD

BN 12 59 3 9 51 7 7 34 4 7 54 4 4 75 3

BRAŞOV BV 18 321 0 49 367 13 28 277 5 33 261 28 65 239 8

BRĂILA BR 3 41 3 6 77 1 8 50 4 4 69 7 4 73 2

CLUJ CJ 35 475 32 41 513 21 46 452 20 85 292 11 85 320 9

CONSTANŢA CT 20 319 2 11 296 14 15 263 79 22 261 56 31 238 10

COVASNA/
HARGHITA

CV 3 219 26 2 175 25 7 157 21 4 119 9 4 168 13

DOLJ DJ 27 138 13 20 149 13 22 145 23 28 104 11 48 104 11

GALAŢI GL 32 236 11 16 254 11 0 217 25 31 147 5 24 102 8

IAŞI IS 70 297 11 104 346 9 100 157 5 110 237 6 112 255 3

MARAMUREŞ MM 18 153 6 17 124 8 25 132 11 30 104 10 24 113 3

MUREŞ MS 15 152 19 16 172 9 8 129 10 17 126 7 12 138 17

SIBIU SB 9 122 6 15 91 8 15 111 10 10 152 4 19 111 4

SUCEAVA SV 53 105 4 76 114 1 59 68 2 146 74 2 96 88 5

TIMIŞ TM 45 315 7 31 282 8 38 268 9 79 205 5 57 183 8

Total unităţi
administrative cu CR

392 3363 156 446 3340 165 418 2724 260 649 2447 184 619 2407 114

Total unităţi
administrative fără CR

184 2243 179 209 1814 131 213 1923 127 259 1808 140 305 1839 96

Bucureşti 251 5382 151 338 5162 105 392 4402 126 474 4498 134 500 4143 118

Total 827 10988 486 993 10316 401 1023 9049 513 1382 8753 458 1424 8389 328

Unde: CR - Centru regional;
CBI - Cerere de brevet de invenţie;
CIM - Cerere de înregistrare de marcă;
CID - Cerere de înregistrare desene sau modele.



II. EXAMINARE CERERI - TOTAL

2007 2008 2009 2010 2011
 1. Cereri de brevet de invenţie examinate - total 1254 1351 1225 820 841

din care:
- Examinare cereri de brevet de invenţie - în
  examinare preliminară

138 285 305 163 249

- Examinare cereri de brevet de invenţie - în
  examinare de fond

1116 1066 920 657 592

2. Examinare cereri de brevet pentru
    soiuri de plante

27 36 37 31 37

3. Examinare cereri de înregistrare pentru TPS 0 0 2 2 4
4. Examinare cereri pentru certificat suplimentar
    de protecţie

58 25 28 25 39

5. Înregistrări modele de utilitate - 0 13 32 37
6. Examinare cereri de înregistrare marcă 21235 19196 15770 13467 13346
7. Examinare cereri reînnoire marcă 1479 1965 1565 2077 1841
8. Examinare opoziţii marcă 356 582 473 533 785
9. Examinare cereri de înregistrare desene sau
    modele

1682 1217 1058 979 770

Total cereri examinate - OSIM 25735 23790 19698 17433 17700
 * TPS topografii produse semiconductoare

Tabelul nr. 14. Examinare în fond cereri de brevet de invenţie
2007 2008 2009 2010 2011

a. Examinate - total 1116 1066 920 657 592
din care:
- româneşti (RO) 868 902 811 590 555
- străine 248 164 109 67 37

din care:
- pe cale naţională 32 46 25 16 12
- pe cale PCT 216 118 84 51 25

 b. Examinate soluţii - total 1116 1066 920 657 592
 din care:
- brevete acordate 684 699 681 447 407
- CBI respinse în examinare 414 359 234 197 181
- CBI retrase în examinare 18 8 5 13 4



Tabelul nr. 15. Examinare cereri de brevet pentru soiuri de plante
2007 2008 2009 2010 2011

Examinate - total 27 36 37 31 37
din care:
- acordări brevet 27 35 30 27 34
- cereri respinse 0 1 7 4 3

Tabelul nr. 16. Examinare în fond cereri pentru CSP
2007 2008 2009 2010 2011

Examinate - total 58 25 28 21 30
din care:
- acordate - 14 18 21 27
- respinse - 11 9 - 3
- retrase - 0 1 - 0

Tabelul nr. 17. Examinare cereri de model de utilitate
2009 2010 2011

Examinate - total 13 32 89
din care:
- acordate 13 29 39
- respinse 0 1 43
- retrase 0 2 7

Tabelul nr. 18. Examinare cereri de înregistrare de marcă
2007 2008 2009 2010 2011

Examinate - total 21235 19196 15770 13669 13346
din care:
a. Examinări cereri pe cale naţională - total 15805 13741 11403 7869 9505

din care:
- înregistrări 10816 9282 7475 6174 7247
- respingeri 4236 4080 3244 1159 2144
- radieri/retrageri 753 379 684 536 114

b. Examinări cereri pe cale internaţională -
     total

5430 5455 4367 5800 3841

 din care:
- înregistrări 4976 5053 3823 4703 3760
- respingeri 411 402 544 1097 81
- radieri/retrageri 43 0 0 0 0



Tabelul nr. 19. Examinare cereri de reînnoiri de marcă
2007 2008 2009 2010 2011

Examinări cereri reînnoiri (naţionale) - total 1474 1965 1565 2077 1841
din care:
- înregistrări 1474 1965 1565 2077 1841

Tabelul nr. 20. Examinare cereri de înregistrare desene sau modele
2007 2008 2009 2010 2011

Cereri examinate - total 1682 1217 1058 979 770

din care:

 a. Examinare preliminară - total 561 427 526 460 380

 b. Examinare în fond - total - din care: 1121 790 532 519 390

- pe cale naţională - total 789 702 464 469 375

din care:

- admise la protecţie 640 628 423 435 355

- respinse la protecţie din fond 148 73 40 33 16

- renunţare 1 1 1 1 4

- pe cale internaţională - total 332 88 68 50 15

din care:

- admise la protecţie 332 88 68 50 15

- respinse la protecţie din
  fond

0 0 0 0 0

- renunţare 0 0 0 0 0



III. STOC CERERI

2007 2008 2009 2010 2011
1. Stoc cereri brevet de invenţie 3376 3048 2939 3254 3840

din care: 
- în Examinare Preliminară 1539 1695 1764 1840 2231
- în Examinare de Fond 1837 1353 1175 1414 1609

2. Stoc cereri de brevet pentru soiuri de plante 77 70 44 67 0
3. Stoc cereri de înregistrare pentru TPS 0 0 0 4 0
4. Stoc cereri pentru CSP 88 119 84 79 65
5. Stoc cereri de model de utilitate - 19 55 81 57
6. Stoc cereri de înregistrare desene sau modele 476 231 265 224 163

din care:
- în Examinare Preliminară 55 62 61 72 39
- în Examinare de Fond 421 169 204 152 124

7. Stoc opoziţii desene sau modele 5 5 5 8 2
8. Stoc cereri de înregistrare marcă - total* 15937 11843 9040 9951 5262
9. Stoc opoziţii marcă - - 409 822 882
Total cereri în stoc la 31 decembrie 2011 - OSIM 16418 12079 9310 13660 10271
 * Include şi reînnoirile

IV. ELIBERĂRI ACTE DE PROTECŢIE

Tabelul nr. 21. Brevete de invenţie eliberate, repartizate pe
categorii de titulari români

Categorii de titulari 2007 2008 2009 2010 2011
Persoane fizice 224 300 263 170 168
Companii 141 118 123 74 79
Institute de cercetare 91 114 174 85 99
Institute de învăţământ 3 11 59 87 84
Altele 23 1 1 4 3
Titulari români 482 544 620 420 433



Tabelul nr. 22. Brevete de invenţie eliberate,
repartizate pe unităţi administrative

Unităţi administrative Cod 2007 2008 2009 2010 2011
BUCUREŞTI B 197 221 261 155 169
ALBA AB 4 5 9 3 6
ARAD AR 0 9 3 1 3
ARGEŞ AG 11 11 9 7 7
BACĂU BC 7 9 14 21 8
BIHOR BH 2 13 6 7 4
BISTRIŢA NĂSĂUD BN 3 7 9 4 1
BOTOŞANI BT 0 0 1 1 3
BRAŞOV BV 10 11 8 9 8
BRĂILA BR 2 1 1 0 1
BUZĂU BZ 4 12 7 6 4
CARAŞ SEVERIN CS 1 4 0 1 0
CĂLĂRAŞ CL 9 6 2 0 2
CLUJ CJ 15 28 33 24 25
CONSTANŢA CT 16 14 15 13 9
COVASNA CV 1 0 0 1 0
DÂMBOVIŢA DB 2 12 4 4 5
DOLJ DJ 32 17 14 7 8
GALAŢI GL 7 11 10 6 7
GIURGIU GR 3 2 5 1 2
GORJ GJ 3 6 8 4 7
HARGHITA HR 0 1 2 1 1
HUNEDOARA HD 8 5 7 0 7
IALOMIŢA IL 5 4 4 0 1
IAŞI IS 32 33 40 31 28
ILFOV IF 8 15 16 11 15
MARAMUREŞ MM 3 7 11 4 8
MEHEDINŢI MH 1 3 1 1 0
MUREŞ MS 9 2 13 10 6
NEAMŢ NT 10 5 13 9 9
OLT OT 4 1 3 1 3
PRAHOVA PH 34 31 24 5 12
SATU MARE SM 0 1 0 2 0
SĂLAJ SJ 0 3 2 0 1
SIBIU SB 5 7 4 3 1
SUCEAVA SV 2 9 33 38 41
TELEORMAN TR 1 3 0 1 0
TIMIŞ TM 21 6 11 21 18
TULCEA TL 2 0 2 0 0
VÂLCEA VL 5 5 14 5 0
VASLUI VS 0 1 1 2 0
VRANCEA VN 3 3 0 0 3



Tabelul nr. 23. Brevete de invenţie eliberate,
repartizate după ţara de rezidenţă a titularului

2007 2008 2009 2010 2011

Ţară titular Cod Total N PCT Total N PCT Total N PCT Total N PCT Total N PCT

SUA US 67 7 60 72 10 62 22 7 15 14 3 11 10 4 6

Croaţia HR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3

Germania DE 32 15 17 21 6 15 12 2 10 6 3 3 2 1 1

Franţa FR 15 7 8 12 1 11 2 1 1 1 0 1 2 0 2

Elveţia CH 6 2 4 18 2 16 4 1 3 5 2 3 1 0 1

Cehia CZ 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

Italia IT 8 2 6 3 1 2 2 1 1 2 1 1 1 0 1

Austria AT 1 1 0 2 1 1 1 1 0 2 1 1 0 0 0

Israel IL 1 0 1 0 0 0 2 1 1 2 0 2 0 0 0

Japonia JP 10 2 8 9 2 7 7 1 6 1 0 1 1 1 0

Republica Korea KR 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 1

Luxembourg LU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Rusia RU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

Turcia TR 3 2 1 1 1 0 1 0 1 3 3 0 1 0 1

Taiwan TW 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

Altele 54 3 51 68 8 60 13 2 11 5 0 5 0 0 0

Total 201 45 156 207 33 174 68 18 50 41 13 28 26 9 17

V. REEXAMINARE

Tabelul nr. 24. Contestaţii înregistrate la Comisia de
Reexaminare Invenţii

2007 2008 2009 2010 2011
Contestaţii nesoluţionate din anii precedenţi 4 10 11 14 9
Contestaţii înregistrate în anul curent 25 26 33 34 13
Soluţionate - total - din care 19 25 31 39 16

- soluţionate din anul precedent 4 9 11 14 9
- soluţionate din anul curent 15 16 20 25 7

- soluţii - total 19 25 31 39 16
- admise 3 9 9 16 4
- respinse 16 16 21 23 11
- alte soluţii 0 0 1 0 1

Contestaţii de soluţionat în anii următori 10 11 13 9 6



Tabelul nr. 25. Contestaţii înregistrate la Comisia de Contestaţii Mărci
2007 2008 2009 2010 2011

Contestaţii nesoluţionate din anii precedenţi 88 157 181 111 175
Contestaţii înregistrate în anul curent 417 414 285 306 331
Soluţionate       - total - din care 348 390 355 242 303

- soluţionate din anul precedent 88 121 163 81 110
- soluţionate din anul curent 260 269 192 161 193

        - soluţii - total 348 390 356 242 303
- admise 203 172 178 108 160
- respinse 109 96 162 126 129
- alte soluţii 36 122 15 8 14

Contestaţii de soluţionat în anii următori 157 181 111 175 203

Tabelul nr. 26. Contestaţii înregistrate la Comisia de
Contestaţii Desene şi Modele

2007 2008 2009 2010 2011
Contestaţii nesoluţionate din anii precedenţi 2 1 1 2 0
Contestaţii înregistrate în anul curent 17 13 4 12 9
Soluţionate        - total - din care 18 13 3 14 8

- soluţionate din anul precedent 1 0 1 2 0
- soluţionate din anul curent 17 13 2 12 8

         - soluţii - total 18 13 3 14 8
- admise 14 8 2 4 0
- respinse 4 5 1 9 3
- alte soluţii 0 0 0 1 5

Contestaţii de soluţionat în anii următori 1 1 2 0 1



VI. SERVICII

Tabelul nr. 27. Servicii în domeniul PI
2007 2008 2009 2010 2011

Cercetări specializate pe substanţe chimice 194 268 221 89 34
Cercetări invenţii 71 38 54 29 42
Total invenţii * 265 306 275 118 84
Cercetări mărci 4514 2594 2000 1350 2715
Cercetări DM 58 68 90 64 101
Total servicii 4837 2968 2365 1532 2900
* Suma include şi 8 cercetări documentare în baza acodului cu Oficii naţionale (Slovenia şi
Macedonia).

VII. ACTIVITATE ARHIVĂ

Tabelul nr. 28. Activitatea arhivei OSIM - Invenţii
2007 2008 2009 2010 2011

Intrări noi 1865 2662 2400 1377 6315
Împrumuturi 1960 915 3065 2586 359

Tabelul nr. 29. Activitatea arhivei OSIM - Mărci
2007 2008 2009 2010 2011

Intrări noi 22707 18673 2400 11724 1775
Împrumuturi 7399 7385 3065 5416 4820

Tabelul nr. 30. Activitatea arhivei OSIM - Desene sau modele
2007 2008 2009 2010 2011

Intrări noi 984 6074 1697 1295 10
Împrumuturi 1202 416 9354 - 615



VIII. ACTIVITATEA ECONOMICĂ

Tabelul nr. 31. Venituri - mii lei
Denumire indicator 2011
Brevete 17099.72
Modele de utilitate 79.57
Soiuri 30.91
Alte venituri 27.17
Total DBI 17237.37
Mărci şi indicaţii geografice 17294.80
Desene sau modele 899.62
Soluţii Contestaţii 252.84
Cercetare 363.70
Cursuri de PI 57.75
Alte venituri 1255.78
Total venituri 37361.86

Tabelul nr. 32. Cheltuieli - mii lei
Denumire indicator 2011

- cheltuieli de personal 11944.67
- bunuri şi servicii 5545.95
- cheltuieli de capital 725.05
- transferuri în străinătate 3237.43

Total cheltuieli 21453.10
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Turning over with real professional curiosity the pages of the present Annual
Report, reading and reading again the reports, sometimes even too minutely elaborated,
of the various directorates and departments of our institution, studying the diagrams
and the detailed statistic data at the end of this report, I have had the strange revelation
of a feeling of perseverance and continuity seldom met in our days.

When during the last 3-4 years in the everyday vocabulary of the public
opinion notions such as “crisis”, “austerity”, “reduction”, “saving up”,
“diminution”, “cutting” became absolutely usual expressions, sometimes habitual,
when the whole Romanian mass-media (but not only Romanian!) has been bombing
us for a long time with news and economic information of a preponderantly
negative charge: of “abandonment”, “destruction”, “depreciation”, “withdrawal
from the market” or even “bankruptcy” - to find out with certain surprise and even
stupefaction that a specialized institution of the central public administration of
Romania, despite all extant vicissitudes, despite all job reductions and salary cuts
occurred in the very near past, in the calendar year that we have left behind us,
honourably fulfilled its main duty of being the warrant of the technical creativity
on the territory of our country, that a prestigious government body, even in this
troubled period, honourably kept up with all challenges - really is a revelation and
at the same time a pleasant human satisfaction...



For the reason that, during 2011 - the same as during the preceding years-
with the State Office for Inventions and Trademarks there were filed and examined
tens of thousands of applications for protection titles in the industrial property field,
there being issued hundreds of patents, thousands of trademark certificates,
hundreds of design certificates, as the case may be.

For the reason that during 2011 - the same as during the preceding years-
OSIM led a sustained policy of promoting the importance of technical creation
protection, being present both in the university environment and in the
entrepreneurial environment fora, disseminating information through the network
of the 16 Regional Centres for Promoting the Industrial Property Protection
(CR3IP), as well as through the county libraries, by organizing courses and national
and international seminars of great echo.

For the reason that during the year 2011 - the same as in the preceding years -
our institution participated in the Working Group on intellectual property matters
(coordinated by the Prosecutor’s office attached to the High Court of Cassation and
Justice) supplying, whenever asked, precious information to the state bodies for
combating piracy and counterfeiting.

For the reason that in 2011 - the same as in the preceding years - OSIM
specialists were present and represented honourably Romania’s interests in all
debates and decision making fora of the specialized international and regional
organizations. (WIPO, WTO, EU, OHIM, EPO etc), not to mention the special
relations we further developed with the related offices in the neighbouring
countries (particularly with the Republic of Moldova).

The details of these incontestable results can be found in this Report...

VARGA Gábor

Director General





The State Office for Inventions and Trademarks (OSIM) is a specialized body
of the central public administration with unique authority in the field, to ensure
the industrial property protection in compliance with the national legislation in the
field and with the provisions of the international conventions and treaties to which
it is a party, and represents Romania in relations with similar institutions of other
States as well as with international and regional industrial property organizations
to which Romania is a member.

According to the provisions of Art. 3 of the Government Decision no.
573/1998, modified by the Government Decision no. 1396/2009, OSIM shall exercise
the following main attributions:

1. to register and examine the applications in the industrial property field,
to grant protection titles which confer exclusive rights on the territory
of Romania to the owners;

2. to be the depositary of the national registers for filed applications and
of the national registers for granted protection titles for inventions,
trademarks, geographical indications, designs, topographies of
semiconductor products, utility models and new plant varieties;

3. to edit and publish the Official Industrial Property Bulletin of Romania;
4. to edit and publish the specifications of granted patents and utility models;
5. to administer and preserve the National Industrial Property Collection,

while maintaining and developing the computer database in its field of
activity, by international exchanges included;

6. to carry out, upon request, specialized services in the industrial property
field;

7. to edit and publish the Romanian Industrial Property Review and other
publications meant to promote its object of activity;

8. to attest the industrial property attorneys and keep the evidence thereof
in the national register whose depositary it is;

9. to provide, upon request, specialized assistance in the industrial
property field and to organize training courses, seminars and symposia
in the field;

10. to carry out any other duties in the industrial property field which
derive from the legal provisions in force and from the international
agreements to which Romania is a party.

From an organizational viewpoint, OSIM is led by a director general, and
a deputy director general and as far as the structure is concerned, it consists of five
directorates led by a director.

The main activity of OSIM is to register, examine and grant protection titles
in the industrial property field.





The specialists of OSIM participated, along with the representatives of the
Ministry of Justice and of the Permanent Representation of Romania attached to
the European Union in Brussels, in the debates of the Working Group for
Intellectual Property organized by the Council of the European Union, drawing up
and upholding Romania’s position for the fields of patents, trademarks and
intellectual property rights defense.

With a view to finalizing at a political level the complex file concerning the
unitary patent, upon request by the Ministry of Economy, Commerce and Business
Environment, the Deputy Director General of OSIM proposed the Mandate and
participated in several sessions of the Competition Council (COMPET) wherein the
draft Agreement on creating a unique court for the Unitary patent, namely the
Unified Patent Court, was debated and upheld by the Romanian delegation. For
the same purpose, the Deputy Director General was invited to participate in the
debates within MARTENS Group, in which there took place negotiations relating
to the Unitary Patent Regulation.

OSIM also participated in the Working Group for Intellectual Property - Patents,
of the Council of the European Union.

In 2011, the representatives of OSIM participated in the debates within the
reunions organized by the European Commission with TRIPS experts of European
Union Member States, for the purpose of adopting common positions of the EU
Member States within the TRIPS Council, taking into consideration the negotiation
held between the sessions by the Director General of the WTO with the
ambassadors of the WTO Member States with regard to establishing a multilateral
system of notification and registration of the geographical indications, as well as
the extension of geographical indications protection.

OSIM was present within Romania’s delegation which participated in the
EC reunion in which there was also presented the EC Report on the application of
the Directive 2004/48/EC for IPR enforcement.

The Working Group for Intellectual property of the Council of the European
Union, in which OSIM delegation participated, examined within its reunions the
proposal for the Regulation of the European Parliament and of the Council with
regard to entrusting OHIM with certain tasks related to Intellectual property rights,
including the assembling of the public and private sector representatives within
the European Observatory on Counterfeiting and Piracy. The Regulation debated
within the working group had the object of extending the sphere of OHIM
competence by entrusting OHIM with some activities of administering the
European Observatory on Counterfeiting and Piracy, including activities relating
to patents, copyright and related rights.





3.1. Relations with International and
Community Organizations

World Intellectual Property Organization (WIPO). As a member of WIPO,
specialized UN organism, Romania continued in 2011 the active participation in
the meetings of WIPO General Assembly and of the other directing bodies of the
Unions administered by WIPO, and in the reunions of the standing committees,
committees of experts and in the working groups in the specialized fields of industrial
property. By the participation of its specialists, OSIM brought its effective contribution
to the most recent evolutions of this particularly complex and dynamic field.

Together with the OSIM specialists, the were invited specialists from the
research field, customs, police and regional centres for the promotion of industrial
property, as participants or as lecturers in the debates of important conferences,
international, regional or interregional symposia or seminars organized by WIPO
on topics of high current interest. Such events were: the Global Symposium of
Intellectual Property Authorities in Geneva, an international Master program
entitled “IP and Business Entrepreneurship” organized by the University of Haifa,
WIPO Regional Forum on Sharing the Best Practices in Publicly Financed IP
Support Services in Bratislava and the Fourth Interregional Symposium on the
Enforcement of Industrial Property Rights in Belgrade.

The cooperation programme 2011 started with the national seminar
concerning the “Patent Cooperation Treaty”, carried on in Bucharest in the period
22-23 February, occasion on which national lecturers and WIPO lecturers joined
and achieved a constructive dialogue between the 55 participants for highlighting
the ways and means for legal protection of inventions.

The Second Subregional Seminar concerning the “Enforcement of Intellectual
Property Rights” took place in Sibiu, between 8 and 10 June. There were present
84 participants.

The last WIPO action is the “Course for Train the Trainers in the IP Field for
SMEs” that took place at Buşteni, in the period 23-25 November, at the Centre for
qualification of the personnel in industry. To this event there were present 50
participants from Romania and WIPO representatives.

World Trade Organization (WTO). OSIM delegates also participated in 2011
in the debates of TRIPS - WTO Council, within which there mainly continued the
examination of the provisions of Art. 27.3.b) of TRIPS, as well as of the aspects
concerning the establishment of a multilateral system of notification of the
geographical indications for wines and spirits.



But the central WTO event was the 8th session of the Ministerial Conference
of Geneva (15-17 December 2011) which brought no modification either to the rules
or to the WTO agreements, or to Doha Mandate.

Within the elements of political orientation, highlighting the importance of
the WTO multilateral commercial system, the ministers recognized the role of the
organization in fighting against all forms of protectionism and for promoting the
economic growth of the Member States. However, the ministers recognize that,
despite all efforts made from the last ministerial conference, the negotiations within
Doha Programme are at a deadlock.

With regard to the adopted decisions, on the date of 17 December 2011, the
Ministerial Conference decided that up to the following conference of 2013, the
WTO members could not dispose of complaints of the type provided for under
paragraph 1b) and 1c) of the Protocol XXIII GATT 1994.

European Patent Organization. OSIM leadership represented Romania within
the sessions of the Administrative Council of EPO and of its Committees. Thus, OSIM
delegates participated and involved themselves actively in taking decisions and
in the consultations concerning the European Patent System. As a recognition of
their contribution, Romania’s representatives hold at present the position of vice-
president of the EPO Academy Supervisory Board and vice-president of the
Technical and Operational Support Committee.

In 2011 there continued the activities contained in the National Action Plan
for the period 2011-2013, the main way of ensuring the cooperation between EPO
and the Member States, adapted depending on needs and requests thereof. OSIM
specialists participated in 20 seminars organized by the European Patent Academy
and in various thematic meetings (cooperation, regional centres, classification, on-line
services, documentary search, automatic translation, IP in universities).



Within the project “Dissemination of IP knowledge in Universities”, OSIM
hosted in November the meeting between the representatives of EPO, OHIM, OSIM
and of the Public Relations Agency involved in carrying on the awareness campaign
on the IP importance in the universities of Romania. There was adopted the working
plan of the project. This started by forwarding a letter to 25 universities and
proposing the organization of meetings with the universities leadership, but also
regional and national meetings and even a national debate on the IP importance.

In 2011, the specialists of Patent Directorate continued the activity of
reclassification of the patent documents, based on the agreement concluded
between OSIM and EPO. At OSIM headquarters, EPO lecturers held three sessions
of reclassification courses for the patent examiners involved in this activity.

Within the same project, on the date of 22 June 2011, Mr. Frederic Lequeux,
the manager of the EPO reclassification project paid a visit to OSIM.

Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM). In its position
of Member State of the European Union, Romania participates in the sessions of
the leading bodies of Community organisms, consequently, in the decision making
process in the field of protecting the Community trademark and design.

OSIM specialists continued to represent Romania in the debates of OHIM
Administrative Council and of the Budget Committee. On this occasion, they
expressed the support for the new strategic vision of OHIM which maps out the
future evolutions in the field, within the context of the process of harmonization,
at the EU level, of the legislations and procedures in the filed of trademarks.

OHIM strategic plan is supported on two “pillars”: achieving organizational
excellence and international cooperation. There result three main goals: a creative
organization; increasing the quality and observing the deadline of the procedures
performed by OHIM; achieving a European network in the field of trademarks and
designs, by cooperation with the national and regional institutions.

An essential instrument for achieving this network is the Fund for cooperation
with the Member States, adopted two years in advance. OSIM expressed the interest
to participate in more projects carried on within the Fund for cooperation with the
Member States; experts of OSIM participate in the debates of the working groups
of the projects in the first and second packets of projects, as follows: CF 1.1.1 Search
Image, CF 1.1.4 Seniority, CF 1.2. 10 CESTO, CF 1.2.11 Common Gateway for
Applications, CF 2.14 Future Software Package, CF 3.20 e-Learning, CF 4.22 Database
supporting enforcement of IP rights.

The same as in the Programme for convergence, OSIM expressed the
intention of implementing more projects.



There was actively participated in the meetings whose main purpose was
to maintain a continuous dialogue between OHIM and the national offices (Liaison
Meetings), in the field of trademarks, designs and technical cooperation and in the
seminar for industrial property organized by OHIM for the personnel of the
national offices.

Also, a number of magistrates were present in the debates of the seminars
for judges in the law courts of the Member States of the EU that have jurisdiction
on the litigations in the field of Community trademarks and designs.

3.2. Bilateral Cooperation

Based on the Addendum to the Collaboration Convention between OSIM
and the State Agency for Intellectual Property (AGEPI) of the Republic of
Moldova, signed in Bucharest, in 2010, there took place two meetings at the level
of the directors general. As a consequence of these meetings, there was signed a
common cooperation programme between OSIM and AGEPI, for the years 2012
and 2013, which provides for the:

• exchange of experience in the specialized fields of the two institutions
in the office management, legal, international relations and European
affairs, editorial-polygraphic, bibliographic and archive fields;

• collaboration in the field of promoting the intellectual property and the
services carried out by AGEPI and OSIM, of enforcement of IP rights
and of the fight against counterfeiting and piracy;

• participation in seminars, exhibitions, conferences and other events
organized by the two offices.

As common activities, we mention the participation of two AGEPI experts
in the international seminar organized by OSIM in collaboration with WIPO, at
Sibiu. In August two AGEPI experts participated in the seminar in the field of
trademarks organized by OSIM at Venus, Constanţa county.

In November, two OSIM delegations went to Chişinău to take part in the
international exhibition organized by AGEPI in collaboration with Moldexpo and
to an exchange of experience in the field of management, human resources and
remuneration, within the common cooperation program for 2011.

There were resumed the discussions between OSIM and the German Patent
and Trademarks Office with regard to intensifying the bilateral relations for the
following year.



This year too, OSIM was represented in manifestations organized by
industrial property offices from other countries, in a traditional way or on special
occasions: the international symposium “Industrial Property in the Innovative
Economy” successfully organized annually by the Office of Poland in Krakow; the
International Conference on the Importance of Intellectual Property Rights,
organized on the occasion of the 20th anniversary from the setting up of the Patent
Office of Iceland; the International Conference “A World in Change - Changing
IPR?” organized on the occasion of celebrating the centenary of the Norwegian
Industrial Property Office; the international annual conferences “Actual
problematic issues of IP” organized by the Office of Ukraine in cooperation with
WIPO; the 15th Scientific and practical IP conference organized by ROSPATENT
in Moscow.

3.3. Other Actions

Collaboration with Third Parties
The participation in the Twinning programme for the Republic of Moldova -

MD09/ENP-PCA/OT/04 - “Support to implementation and enforcement of the
intellectual property rights in the Republic of Moldova”.

The University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine in
Bucharest (USAMVB) and the Faculty of Biotechnologies, in collaboration with
the State Office for Inventions and Trademarks (OSIM) and the team of the
European Commission Project for Biotechnologies, entitled SLING Project
(Serving Life-Science Information for the Next Generation) organized on the date
of 7 April 2011 at the headquarters USAMVB the seminar “Information sources
in biotechnology”, to which over 150 participants took part.





In 2011, OSIM drafted or finalized, as the case may be, drafts of normative
acts which are currently undergoing the approval procedure, namely:

• Draft law on the employees’ inventions (co-initiated by the Ministry of
Economy and OSIM);

• Draft Government Emergency Ordinance for suspending the application
of Art. 4 in the Government Ordinance no. 41/1998 on the fees in the
industrial property protection field and the conditions of using the same,
with the subsequent amendments (co-initiated by the Ministry of
Economy and OSIM);

• Draft Government Decision for the approval of the National Strategy in
the Field of Intellectual Property (co-initiated by the Ministry of
Economy, OSIM, Ministry of Culture and the Romanian Copyright
Office).

OSIM also gave its opinion (as an institution interested in the application
of these laws) on the following:

• Draft law for implementation of Criminal Procedure Code and for
amending and completing certain normative acts comprising criminal
case provisions (initiated by the Ministry of Justice),

• Draft law for implementation of Law No.134/2010 concerning the Civil
Procedure Code.





5.1. Patents

5.1.1. Filed Patent Applications

In 2011, there were filed with OSIM 1463 patent applications (hereinafter
CBI) that undergo the legal procedures according to the Patent Law no. 64/1991,
as republished.

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.

Analyzing the number of patent applications to be subjected to the
proceedings before OSIM, it has been ascertained that 1424 applications belong to
Romanian applicants and 39 belong to foreign applicants, 24 of which represent
international applications filed under the Patent Cooperation Treaty (PCT), opening
the national phase (See details in Table 1, Chapter 11 - Statistics).

In the year 2011 there were filed 645 patent applications belonging to
Romanian or foreign applicants as natural persons and 779 patent applications
belonging to applicants as legal entities.

It can be ascertained that unlike the previous years when the number of
applicants as natural persons was preponderant, the number of the legal entities
started to increase. Of these, 613 applications originated from universities and
research institutes (See details in Table 6, Chapter 11 - Statistics).

With regard to the number of patent applications filed by foreign applicants,
it can be noticed that the highest number of applications originates from the USA,
followed by Canada and Germany.

From the total number of 1463 applications, in a number of 151 CBI the
applicants were represented before OSIM by professional representatives.

As a consequence of the finalization, at the end of 2008, of the preparatives
for permitting the filling of patent applications by electronic means and following
the publication of the Order of the Director General of OSIM approving the
Instructions for the electronic filing of patent applications in the Official Gazette
of Romania No. 864/22.12.2008, in 2011, of the total number of patent applications
filed by national route, 48 applications were filed online.

With OSIM, as a Receiving Office, there were filed, under the Patent
Cooperation Treaty (PCT), 28 international applications and, on behalf of the
European Patent Office, 27 European patent applications.



Examination of patent applications. After receiving the patent applications,
OSIM checks the fulfilment of the legal conditions for assigning the filing date and
at the same time indicates the possible ascertained drawbacks together with the
remedy time period. According to the legal provisions in force, up to the patent
grant, a patent application undergoes both preliminary and substantive
examination.

Preliminary examination. The patent applications filed in 2011 were
analyzed in respect of the fulfilment of the legal conditions for assigning the filing
date and constituting the regular national filing, and were entered in the National
Register of Patent Applications.

All patent applications filed in 2011 were classified according to the
International Patent Classification.

The applicants were transmitted a number of 2687 notifications for
remedying the drawbacks ascertained upon filing in respect of the manner of
drawing up the patenting documentation or in respect of other aspects provided
for by the Law no. 64/1991, as republished, so as to fulfil the legal provisions for
starting the patent application substantive examination procedure.

A number of 1092 patent applications were prepared to be published.
Documents were prepared for the issuance of 42 certificates of internal and

convention priority.
By completing the preliminary examination procedure, in 2011, there were

transferred into the substantive examination 939 applications, 179 applications were
deemed to be withdrawn and decisions to refuse were made in respect of 3
applications.

A total number of 841 decisions were entered in the National Register of
Patent Applications.



Substantive examination. 592 patent applications were examined from the
viewpoint of the compliance with the patentability conditions, i.e. novelty,
inventive step and industrial application, and they were solved as follows: 407
decisions to grant, 181 decisions to refuse, 4 cases of taking formal note of
withdrawal (See details in Table 14, Chapter 11 - Statistics).

Search reports were drawn up in view of publication for a number of 23
applications. Of these, 10 were accompanied by written opinion on patentability.

The substantive examination procedure involves the following activities:
1. searching the prior art in the relevant field, by using the EPOQUE

application of the European Patent Office and RO-Patent Search
database;

2. drawing up search reports for each patent application
3. checking and reclassifying the patent applications subjected to the

substantive examination procedure, in compliance with the version in
force of the international patent classification;

4. examining the patentability conditions: novelty, inventive step and
industrial applicability and sending the results to the applicant;

5. elaborating the technical examination report and upholding the same
before the Examination Board.

In 2011 efforts were made to maintain the trend of lowering the average
substantive examination duration, mainly as a result of the examiners’ hard work,
while still facing difficulties caused by the low quality of the patent documentation
filed by the applicants.

5.1.2. Utility Models

Utility model applications. In 2011 there were filed 64 applications for utility
models which undergo the legal procedures provided for by Law no. 350/2007 on
the utility models. All the applications for utility models were entered in the
National Register of Filed Utility Model Applications, and the bibliographical data
thereof were introduced into the OSIM data base (See details in Table 5, Chapter
11 - Statistics).

Of the total number of filed applications, 57 belong to Romanian applicants
and 7 to foreign applicants. Of the 64 applications, 4 resulted from the conversion
of patent applications.



Examination of the utility model applications. Within the preliminary
examination procedure there were analyzed 89 applications and the applicants
were transmitted 164 notifications. For 28 utility model applications the search
report was drawn up and transmitted to the applicant (See details in Table 17,
Chapter 11 - Statistics).

Following the examination of the fulfilment of the legal conditions, the
Examination Board made 39 decisions to register the utility model, 43 decisions to
refuse the application and 7 applications were withdrawn by the applicants.

5.1.3. Supplementary Protection Certificates

Applications for supplementary protection certificate. Starting with
01.01.2007, the date of Romania’s accession to the European Union, the industrial
property title entitled Supplementary Protection Certificate for medicaments and
plant protection products (SPC) was established in Romania.

This property title is granted in Romania based on the Council Regulation
(EC) no. 469/2009 for medicaments, in the new coded version, and on the Council
Regulation (EC) no. 1610/1996 for plant protection products. The procedure of
solving the applications for SPCs by OSIM is provided in the OSIM Instruction no.
146/28.12.2006.

In 2011 there were filed with OSIM 15 SPC applications, of which: 12 for
medicaments and 3 for plant protection products (See details in Table 4, Chapter
11 - Statistics).

Examination of the applications for supplementary protection certificate.
In 2011, the applicants were sent 89 notifications, as a result of the preliminary and
substantive examination of the filed SPC applications.

A number of 9 SPC applications that were transferred into the substantive
examination were published in the Official Industrial Property Bulletin (BOPI) -
Inventions Section- the SPC Annex.

After examining the fulfilling of the substantive conditions, the SPC
Examination Board made 30 decisions, of which 27 are decisions to grant and 3 are
decisions to refuse the application (See details in Table 16, Chapter 11 - Statistics).

There were issued 26 supplementary protection certificates, the notices regarding
the decisions being published in BOPI - Inventions Section, SPC Annex (Details on
the number of issued certificates are shown in Table 4, Chapter 11 - Statistics).



In 2011, the SPC Collective members lent specialized assistance to the SPC
applicants and to other persons concerned. There were drawn up and
communicated 27 responses in English, upon request by third parties from abroad.

Extension of the supplementary protection certificate duration. In 2011,
1 application for the extension of the certificate duration was filed based on the
Regulation (EC) no 1901/2006 on medicinal products for paediatric use and the
Regulation (EC) no. 469/2009 (in the new coded version) concerning the
supplementary protection certificate for medicinal products.

With a view to complying with the duties incumbent on OSIM as competent
authority for registration and grant of supplementary protection certificates, in
accordance with Art. 9 paragraph 1 of the Regulation (EC) no. 469/2009, the printed
form of application for extension of the duration of a certificate was elaborated and
made available to the public together with a guide for filling in the same, both on
paper and in electronic format.

In order to keep records of the applications for extension of certificate
duration, the Register of Applications for Extension of Certificate Duration was
established and updated.

5.1.4. Variety Patents

Variety patent applications. Within the period 1.01. - 30.06.2011, 15 variety
patent applications were filed with OSIM (See Table 3, Chapter 11 - Statistics).

Of the 15 patent applications for plant varieties, 8 applications belong to
Romanian applicants, and 7 to foreign applicants.

In BOPI - Plant Variety Section there were published the bibliographic data
concerning the 15 variety patent applications, 34 decisions to grant the variety
patent and 3 decisions to reject the application.

Examination of the variety patent applications. In 2011 there were
examined 37 variety patent applications in respect of which 34 decisions to grant
the variety patents and 3 decisions to refuse the variety patents were made
(See Table 15, Chapter 11 - Statistics).

Starting from 1.07.2011, the protection of plant varieties was taken over by
the State Institute for Testing and Registration of Varieties, in accordance with Art.
38 of Law No. 266/2002, as republished.



5.1.5. Topographies of Semiconductor Products

Examination of applications for topographies of semiconductor products
(TSP). TSP are protected in Romania, under the provisions of Law no. 16/1995 on
the protection of topographies of semiconductor products, as republished in 2006.

In 2011, no applications for registration of topographies for semiconductor
products (TSP) were filed.

In respect of the 4 applications filed in 2010, 4 decisions for registration were
made.

Publication of the mention of the four decisions was made in BOPI -Inventions
Section, TSP Annex.

5.1.6. Validation of European Patents in Romania

During 2011, 2465 requests for the publication of the European patent
translation were filed with OSIM. Of these, 4 are requests for publication of the
translation of European patents with extended effects in Romania, the lower and
lower number of these requests being determined by the coming into force of Law
no. 611/2002 on Romania’s accession to the European Patent Convention.

Of the total number of 2465 validated European patents, 1681 were filed on-line,
the remainder of 784 being filed on paper carrier. For carrying on the European patents
validation procedure, the European Patents Bureau within the Directorate drew
up and transmitted during 2011 a number of 1159 notifications, introduced the data
into the internal data base of OSIM for 33277 European patents having Romania
as a designated State, but which do not produce effects in Romania, for the purpose
of communicating the legal status of these patents to EPO. Thus, EPO was
communicated the legal status of a number of 32338 European patents.

There were issued 1171 certificates for extension and recognition of European
patents effects in Romania.

5.1.7. Administering the National Patent Patrimony

This activity has in view the legal procedures for administering the Romanian
patents in force, the European patents validated on the territory of Romania and
the certificates granted for pipeline protection. For the maintenance in force of all
these protection titles there are introduced into the database and in the National
Register of Patents the data relating to the payment of fees, various transfers of rights
and all modifications occurred in the legal status of these protection titles.



To this effect, in 2011 there were carried on activities for a number of 14524
protection titles in force, of which 11400 are European patents validated in
Romania.

There were also entered and published a number of 724 modifications in the
legal status, both in the National Register of Patent Applications and in the National
Register of Patents.

5.1.8. Issuance of Protection Titles

Regarding the issuance of protection titles for Romanian owners, distributed
by administrative units, the higher number of protection titles was issued to owners
from Bucharest, followed by Suceava, Iaşi, Cluj, Timiş, Ilfov.

Of the 26 patents issued to foreign owners, the most patents were issued to
foreign owners having their application filed by international route (PCT), where
the highest number corresponds to owners originating from USA, followed by
Croatia, Germany, France.

Details on this subject can be found in Tables 1, 3, 5, 21, 22, 23, Chapter 11 -
Statistics.

5.1.9. Checking the Quality of
Patent Application Examination

In evaluating the quality of the examination works, the Board for checking
the quality of examination products had in view the observance of the legislation
and regulations, particularly in the field of patents, as well as the harmonization
of the products and services in the patent application examination field with the
European Quality Standards (EQS).

In the period January-December 2011, the Board selected and analyzed about
5.5% of the total examined files, concerning all protection titles, distributed on the
4 divisions of the Patent Directorate.

The deficiencies most frequently encountered in the patent application or
utility model application examination constituted the basis for a number of 6
dispositions and internal notes meant to regulate the specific situations at the Patent
Directorate level as well as for some debates with the examiners.



5.1.10. Activities Carried on by the
Examiners in the
Patent Directorate within the
Network of European
Industrial Property Institutions

Continuing the activities carried out within the “European Patent Network”
(EPN) - Network of European IP Institutions concerning the cooperation policy
between EPO and the Member States, in 2011, a series of activities, such as Industrial
Property Prediagnosis or Reclassification Project were carried out.

5.1.10.1. Industrial Property Prediagnosis

Within the National Action Plan of Cooperation with the European Patent
Office (EPO), OSIM carried on the industrial property prediagnosis service to
support the innovating SMEs in Romania, offering them the expertise of its
specialists - patent examiners in the Patent Directorate, technically qualified in the
field of mechanics, electronics and chemistry.

In 2011 the activity in the Prediagnosis Project comprised the following:
• 25 complete prediagnose studies carried out for SMEs of Bucharest

and the Ilfov county, Gorj county, Piatra Neamţ and Timişoara;
• monitoring the industrial property protection activity of the 37

SMEs visited during the previous years (2009 and 2010), filling up
the questionnaires requested by EPO and, upon request by the
managers of the participating SMEs, giving information concerning
the possibilities of intellectual property protection;

• drawing up the Monitoring Report for EPO, in December 2011 and
transmitting copies of the monitoring questionnaires;

• presenting the prediagnose service within national seminars
having managers of SMEs, academic environment or research
institutes as a target-public.



Although the activity required increased efforts for selecting and
approaching the SMEs, the OSIM specialists participating in the project could
ascertain a higher level of IP knowledge in the selected SMEs and the
communication improved during this year project.

5.1.10.2. Reclassification Project Concluded with EPO

The reclassification project conducted within EPN (European Patent
Network), based on the “EPN Reclassification Agreement 2008/0910", continued in
2011.

As a recognition of the promptitude and the quality of the work performed
during the previous year by our specialists, in 2011 the volume of documents sent
for ECLA reclassification amounted to a total number of 12047 documents.

In the three years of participation in the reclassification project, the OSIM
examiners achieved the reclassification of a total amount of 19452 patent and non-
patent documents, the technical fields and the corresponding number of documents
for each field being presented in the table below:

Current
number

General field Year
Number of
documents

1 B21F - Working or processing of wire 2009 2361

2 B21J15 - Riveting
2010

1638

3 B23K26 - Working by laser beam 3406

4 B21J,K - Forging

2011

6550

5 B23K26 - Working by laser beam 3035

6 A47L11/40 - Parts or details of
  cleaning machines

2462

Cooperation between OSIM examiners and their colleagues from EPO within
the framework of “EPN Reclassification Agreement 2008/0910" was a real professional
success, especially due to the opportunities to improve the examiners’ technical
knowledge within the cooperation fields, to develop the capabilities of working in
the three EPO languages, as well as to improve their knowledge on the ECLA
utilization within the process of patent search through the use of the EPOQUE
program.



5.1.11. Services for Third Parties
Carried out by the Examination Body in
the Patent Directorate

Based on the Addendum to the Memorandum of Understanding on
cooperation in the field of industrial property concluded between the State Office
for Inventions and Trademarks of Romania and the Intellectual Property Office of
Slovenia, as well as the State Office for Industrial Property of Macedonia, in 2011
OSIM carried out 8 prior art search reports:

• 7 search reports with written opinion on patentability for the Slovenian
Office;

• 1 report for the Macedonian Office.

The report papers are provided in English.
Moreover, a company from Slovenia ordered a special search. The special

searches represent services offered by OSIM, taken over from EPO through EPN,
which are searches to be performed in the patent literature and non-patent
literature data bases, covering a technical field indicated by the person who ordered
the search.

During the year 2011 there were carried out 42 theme searches for Romanian
third parties, the searches being performed upon order, in patent data bases and
non-patent literature, on specialized technical fields. One search with written
opinion on novelty was also carried out as a newly offered service, made available
since April 2011. (See details in Table 27, Chapter 11 - Statistics).

The examination body lent specialized assistance to 9576 non-represented
inventors and professionally responded to any request received from patent
attorneys or third parties. It is worth mentioning the 34 Romanian applicants
assisted for patenting abroad using OSIM as a receiving office, acting on behalf of
the European Patent Office.

Upon request by the Legal Affairs Division there were drawn up 121
analyses of the legal status, as follows: for third parties (93), for the Law Court of
Bucharest (28). Also, 15 technical analyses for patent files under litigation were
elaborated.

At the request of the interested persons, there were drawn up and
communicated 602 documents proving the legal status in respect of national
patents, European patents and supplementary protection certificates.



5.1.12. "Idea Envelope" Service

Established in 2008, with a view to storing and keeping safely, under non-
public conditions, documents containing creations of various fields which cannot
be protected under the current industrial property laws or copyright and related
rights law, the OSIM service named the “Idea envelope” scored a number of 76
requests in 2011.

5.2. Trademarks

5.2.1. Applications for Trademark Registration.
Applications for Trademark Renewal.

In 2011, the total number of trademark registration and renewal applications
amounted to 19735 filed applications, of which 11251 are applications filed by
national route, renewal applications included. It is worth pointing out the increase
of the renewal applications number to 8135, a value which makes us believe that
the owners of the trademarks registered ten years ago had serious reasons to apply
for renewal, hence, in spite of the difficult period we are all passing through, they
managed to find the key solution in order to extend the protection of their
trademarks for ten more years.

Having considered the new legal provisions, we can state that the registered
trademark is now being given a new colour, by means of both a more easy market
monitoring by the industrial property right owners and the market reaction upon
emergence of a new exclusive right (See details in Table 8, Chapter 11 - Statistics).



5.2.2. Examination Activity

Within the specialized division of OSIM, the main activity is the examination
of the applications for registration of trademarks and geographical indications.
After a relatively easy adaptation to the new flow of activity resulting from the new
legal regulations implemented in the previous year, in 2011 there were examined
13346 applications for trademark registration, of which 11007 applications were
finalized with a decision to register the trademark, 2225 applications were refused
registration and 114 applications were cancelled for failure to pay the legal
examination fees or were withdrawn by the applicants.

As regards the examination of applications filed by national route, in 2011
there were accomplished the following: 9505 trademark applications were
examined, of which 7247 applications were registered, 2144 applications were
refused and the remaining 114 applications (6.83%) were cancelled for failure to
pay the legal examination fees.

Examination of applications received under the Madrid Agreement or the
Protocol relating thereto had in view 3841 applications, of which 3760 ended by a
decision to register the trademark and only 81 were refused (See details in Table
18, Chapter 11 - Statistics).

Referring to the examination of applications for trademark renewal, it is
worth mentioning that in 2011 there were examined 1841 applications which
received favourable decisions, i.e. the extension of trademark registration with 10
more years (See details in Table 19, Chapter 11 - Statistics).

A special chapter in the activity relating to the trademark registration
application is the examination of oppositions. This procedure, consisting in
opposing an earlier intellectual property right to an application for registration,
witnessed in 2011, similarly to 2010, two different approaches. The entering into
force of the new trademark law found, in 2010, 318 pending oppositions, followed
by the filing of 893 new oppositions.

Throughout the year all said oppositions were solved, through the
examination of a total number of 785 oppositions, of which 106 filed oppositions
were examined under the old law and 649 under the law currently in force.

Some explanations need to be brought as regards the opposition procedure.
Under the new law, an opposition may be filed by any interested person for

relative grounds of refusal, the opposition being a stage of the examination
procedure which shall be finalized by a notice of the Opposition Board as to admit
the opposition or to reject it, fully or in part. Said notice of advice is compulsory
in the final stage of the substantive examination of the application and shall be
reproduced, in part, in the examination final decision.



As the opposition is currently a stage of the trademark application
examination procedure, the person who made an opposition to a trademark
registration has no further possibilities of appeal against the decision concerning
the opposition, as a procedure per se, he can only appeal against the final decision
concerning the application for registration, which takes into account the reasons
resulting from the examination of the opposition.

As relates the printing and issuing the trademark certificate, a number
of 8681 certificates were printed and issued in 2011 (See details in Table 8,
Chapter 11 - Statistics).

5.2.3. Post-Examination Activities

In compliance with the legal provisions, the trademark can be the object of
contracts concerning the transfer of rights arising therefrom.

In this context, in 2011, there were examined 1425 applications for the
transfer of trademark rights, of which 1237 assignment contracts, 94 license
contracts and other 94 mergers. The result of all these contracts concluded with the
trademarks owners emphasizes the market value of the rights conferred by the
registered trademarks.

In the same context, there should be mentioned the activity of recording the
changes occurred in the status of the registered trademarks throughout their period
of protection, i.e. the legal changes occurred in this respect with implications in the
activity of using and exploiting the registered trademarks.

From this point of view, in 2011, there were filed 2741 requests, as follows:
• 1252 changes of the applicant’s, owner’s or representative’s

address;
• 466 changes in the applicant’s or owner’s name;
• 1020 changes of representative;
• 3 various corrections, limitations and cancellations.

Moreover, various excerpts, copies of the documents within the files or
written opinions were requested during the year. Such requests amounted to 336.



5.3. Designs

In 2011, the OSIM activity in the field of designs was carried out in the
following directions:

A. The main activity of examination/registration of design applications,
including:

• examination, publication, grant and renewal of protection titles,
changes in the legal state of the applications/protection titles;

• answering to letters, written statements, opinions on draft laws;
• written opinions upon request by other OSIM divisions, in

particular the Appeals Division and the Legal Division.
B. Other activities:

• conducting the documentary search in the field;
• completing the Design Common Software data base (SCDM) and

the on-line Design Register.

Applications for design registration. In 2011 there were filed for registration
with OSIM 356 design registration applications including 1246 designs and 1914
views.

Type of applications: there were filed 186 simple applications with 353 views,
the remaining 170 being multiple applications, including 1017 designs and 1561
views (See details in Tables 9 and 10, Chapter 11 - Statistics).

Preliminary examination.
The total number of preliminarily examined applications in 2011 was 380

(See details in Table 20, Chapter 11 - Statistics).

Publication in BOPI - DM. Publication of design applications was carried
out in 2011 by means of 12 issues of BOPI - Design Section, in paper format (one
issue/month) and in electronic format. Thus, in 2011 there were published 325
national applications and 17 international applications containing 2059 graphic
representations.

The publication activity also concerns the data to be published subsequent
to the preliminary examination, such as data relating to changes in the legal
status occurred during the substantive examination procedure or during the
post-examination procedures, which are mentioned below.



The substantive examination.

A. Oppositions - Design Opposition Examination Board
The substantive examination procedure includes the settlement of

oppositions filed following the publication of the design applications in BOPI-DM.
In 2011, 10 oppositions were filed and 17 oppositions were solved, the

number including the oppositions remained unsolved from 2010, a number of 2
oppositions remaining to be solved the next year.

The Oppositions Board carries out its activity within the Design Division and
comprises three members: the chairman, a legal adviser and the examiner of the
application. The Board decides on the opposition and the proofs submitted in
support thereof, within a Board meeting, based on the report carried out and
recorded in the meeting register by the Board secretary.

B - Examination of the conditions for registration - Design Examination
Board (under Art. 22 of the Law 129/1992).

After solving the opposition, the Oppositions Examination Board issues a
report which forms part of the decision regarding the design registration.

When the opposition procedure has been finalized, applications shall be
checked as to assess the compliance with the conditions for protection, namely:
whether the subject-matter complies with the design definition, whether it exhibits
novelty and individual character, whether it is exclusively determined by a technical
function.

The substantive examination procedure ends by a decision on design
registration which may be appealed against with the Design Board of Appeal.

In 2011 there were examined 390 applications of which 375 filed by
national route and 15 applications filed by international route (See details
Table 20, Chapter 11 - Statistics).

Issuance of design registration certificates. In 2011 there were issued 601
design registration certificates, of which 127 were renewal certificates and 99 were
certicates for maintining the protection in force.

 Within the post-examination procedures there were solved 28 requests for
revalidation of protection certificates and there were published 355 forfeitures of
the holders’ rights for failure to pay the due fees.

There were also registered and published 59 transfers of rights and 191 changes
in the legal status of design applications (40 changes of applicant’s/owner’s/
representative’s commercial name; 45 changes of applicant’s/owner’s/representative’s
address or headquarters; 53 requests in respect of entering/changing/dismissing
the representative; 16 requests referring to other changes).

There were also issued 13 documents proving the protection renewal/maintaining
in force.



Other activities.

A. Materials drawn-up upon request by other OSIM divisions
• There were drafted 8 written opinions concerning the appeals

filed against the decisions on design registration at the request
of the Design Board of Appeal and 41 written opinions at the
request of the Legal Division (concerning court-pending cases,
police letters, notifications from court enforcement officers).

• Drafting written opinions in respect of written statements and
answers to letters from other national institutions.

• Implementing judgements of Courts and publishing Courts
decisions.

B. Documentary search in the filed was taken over by the Design Division
at the beginning of 2011.

Such searches are conducted by searching the national, international and
Community data bases, using various criteria. In 2011 there were filed 104 requests
for design search, 101 of them being already finalized and the rest remaining to be
finalized in 2012.

There were also carried out large scope searches, in particular in the field
of motor vehicle components (4 searches) and aluminium profiles (1 search)
(See details in Table 27, Chapter 11 - Statistics).

C. Activity of completing the Common Software data base (CSDM). In
2011, the activity of completing the CSDM data base was continued by the input
of data for 2040 backlog files of applications for registration filed in a part of 2003,
2002 and 2001.

At the same time, it was continued the action of scanning international
designs of the WIPO collection, for the period prior to the adoption by WIPO of the
design electronic storing system. Thus, there were scanned 482 graphic
representations of designs filed under the Hague Agreement for the year 1998.





Throughout the year 2011, the Appeal Division took notice of 353 cases, of
which 13 appeals concerning inventions (revocation requests included), 331 appeals
concerning trademarks and 9 appeals concerning designs.

Moreover, the Appeal Division had to solve 184 appeals unsettled from the
preceding years: 9 appeals concerning inventions and 175 appeals concerning
trademarks.

Of the appeals lodged in 2011, the Appeal Division put on its roll 135 files:
4 appeals concerning inventions, 131 appeals concerning trademarks and all the
appeals remained unsettled from the preceding years.

In 2011 the Board of Appeal settled 16 appeals concerning inventions,
303 appeals concerning trademarks and 8 appeals concerning designs, amounting
to a total number of 327 appeals.

At the end of the year 2011, 75 files were not on the roll, of which
2 inventions files, 72 trademarks files and 1 design file.

6.1. Activity of the Board of Appeal

The Inventions Board of Appeal was lodged in 2011 a number of 13 appeals
but, in fact, the total number of appeals to be solved by the Board amounted to 22,
of which 16 were solved (See details in Table 24, Chapter 11 - Statistics).

The Trademarks Board of Appeal had to solve in 2011 506 appeals, of which
175 were appeals remained unsolved from the previous year (See details in Table
25, Chapter 11 - Statistics).

The Designs Board of Appeal had to solve in 2011 a number of 8 appeals,
of which 3 appeals were rejected, 5 appeals were given other solutions and 1 appeal
remained to be solved next year (See details in Table 26, Chapter 11 - Statistics).

6.2. Litigations

The decisions of the Examination Boards of OSIM may be appealed against
by the parties before the Law Court of Bucharest. Litigations pending in the law
courts may concern infringement of industrial property titles, forfeiture of owner’s
rights, or interdictions, defense of rights.

Situation of litigations in 2011

Total number of
files on the roll of
law courts in 2011

Jan. - Dec.

New files
lodged in

2011

Number of files
settled with
irrevocable

decisions in 2011

Irrevocable
decisions

executed in
2011

Pending files, on
the roll of the

court at the end of
2011 - Dec.

360 168 70 82 320



6.3. Settling of Petitions

During the year 2011, the specialists within the Appeals Division answered
a number of 16 petitions distributed by the Presidential Administration, the
Government of Romania, Ministries and other petitioners, to be settled by OSIM,
this activity completing the activity carried-out by other divisions and directorates.

6.4. Other Legal Activities

6.4.1. Situation of the Requests for Searches/Legal Status for
Criminal Investigation Bodies in 2011

Search files/legal status files upon request by
Police bodies

280 requests for legal search (in
respect of 1244 trademarks)

Search files upon request by other institutions,
prosecutor's office, law courts, ministries, natural
persons and legal entities, court enforcement
officers

89

Total 369

6.4.2. Advice on Lawfulness

1. Advice concerning contracts, conventions, protocols - 50
2. Public procurement (direct purchase/request for tender/open procedure):

• advice on contracts, addendums included (with reason notice): 125
3. Orders, instructions:

• DG orders and instructions: 90
• Orders for official trips abroad: 196
• Orders for official trips nationally: 25

4. Expert opinions and answers to internal notes requested by OSIM
Directorates/Divisions: 40

5. Answers to letters from national authorities, other than criminal
investigation bodies: 80.





7.1. Industrial Property Protection Promotion

Experts of all OSIM directorates took part, in 2011, in 86 promotion actions
(congresses, seminars, conferences, round tables, fairs and exhibitions, visits paid
to companies, lectures on industrial property held in colleges and universities),
elaborating at the same time thematic works, statistic and synthesis studies. In 8
consulting sessions with the view of elaborating public policies, the OSIM
specialists pointed out the importance of industrial property protection.

Among the most important events in which OSIM participated with its own
stand, we mention: International Fair of Bucharest, INVENTIKA 2011 - the
International Salon of Inventions, Regional Research Salon in Constanţa, Galaţi,
Cluj, Bacău, the SME Fair and the Book Fair GAUDEAMUS.

In 2011, in cooperation with the Chambers of Commerce and Industry, OSIM
organized 25 actions, local editions of the event “Creativity Trophy”, in the same
number of counties.

Based on the Partnership Protocol concluded between OSIM and the Junior
Achievement Foundation, there was continued the activity of dissemination of
information in the industrial property protection field within high-schools.

Following to a collaboration protocol concluded with the National Office of
the Register of Commerce (ONRC), OSIM continued to maintain within the
headquarters of the Register of Commerce, a bureau where the specialists of our
institution offered information regarding the importance of industrial property
protection, answering to a number of 3200 requests.

OSIM activity with regard to the carrying on of the pilot project financed by
EPO for setting up a technology transfer centre within the Politehnica University
of Bucharest, also continued in 2011 by the assistance lent by our specialists.

During this year, the specialists of the Design Division participated in the
majority of promotion actions for dissemination of information on the importance
of the industrial property protection, this way responding to the general theme
launched by the World Intellectual Property Organization (WIPO) for the year
2011 - Designing the future.

Within the same context of the WIPO theme, the OSIM promotion brochures
were redesigned.

The same as in the previous years, OSIM organized the qualifying
examination for acquiring the status of industrial property attorney. Following said
examination, 54 persons acquired the status of industrial property attorney in
Trademarks and Geographical Indications, 18 persons in Patents and 15 in Designs.



The OSIM Public Relations Bureau answered to 11341 enquiries both by
phone and at the OSIM headquarter. Based on letters or e-mails sent by third
parties, a number of 462 enquiries were answered.

7.2. Activity of Regional Centres for IP Promotion

The network of Regional Industrial Property Information Centres consists
of 16 centres inaugurated since 1999 in 5 universities, 8 chambers of commerce,
2 SMEs owners’ associations and one inventors’ association.

They were all designed to be intermediary agents between OSIM and
the local communities (the academic environment, the business environment,
high-schools, inventors, local institutions).

Representatives of the Regional Centers participated in the annual PATLIB
Conference held at the EPO headquarters in the Hague, within the National Action
Plan co-financed by the European Patent Office.

OSIM joined the European programme “New Tasks for the PATLIB Centres”
initiated and coordinated by EPO. The programme is currently in its pilot stage and
the Regional Centre of Iaşi is involved in the programme and intended to become
trainer for the other centres.

Two more centres - Constanţa and Bacău - participated within the European
project IPR for SEE, coordinated by the Chamber of Commerce of Venice - Italy,
with a view to implementing certain services which are already available at the
European level but which, for the local business environment in 6 countries - Italy,
Austria, Hungary, Serbia, Romania and Greece - were implemented as new
services.

In 2011, 12800 persons were contacted by means of the Regional Centers,
either at the Centers premises or at the stands they opened in various fairs and
exhibitions. More than 5000 companies benefitted by the information offered
thereby in the field of the industrial property system.

The result of the activity of the Centers in their respective activity zones is
shown in Table 13, Chapter 11 - Statistics.



7.3. Mass-Media Relations

In 2011, OSIM continued its policy of transparence and good relations with
mass media. To this effect, there were posted on the OSIM web-site and sent to
press agencies press releases in respect of the main events occurred during the year,
namely: bilateral contacts and meetings, press conferences, etc.

Explanations meant to clear up issues from press articles related to OSIM
activity or related to the evolution of registration of industrial property titles were
published.

Throughout the year there took place various meetings with journalists
interested in our field of activity, in general, and especially in OSIM activity, and
in some cases they were materialized in press articles concerning the industrial
property protection.





Taking into account that the current IT infrastructure of OSIM has been
functioned for 10 years, an audit of the entire IT system was necessary in order to
set the priorities for the replacement, updating or upgrading certain equipments.
In this context there were elaborated and carried out:

• tender books for various public procurement operations in
connection with the IT activity,

• synthesis materials elaborated and information given upon request
by the IT security auditors and the experts which evaluated the state
of the system,

• analysis of the necessary endowment and propositions for a complete
and coherent modernization of the hardware and software
infrastructure of OSIM IT system.

Analysis, programming, developing and testing were finalized for the
application of conversion of the weekly publications of EPO in XML files according
to ST.35 in order to achieve integration with the SPIRIT II application for direct
download into the Common Software data base - accession. The application was
prepared to be transferred to EPO and to be made available for other interested
National Offices within the EPN. The application was very welcomed by EPO as
it solved a difficult problem which used to represent serious trouble for EPO with
the view of the complete passing to the data exchange according to ST.36.

The TMview project was implemented in 2011, so that the Romanian
trademark applications can be currently found on the international trademark
search portal: www.tmview.europa.eu.

The largest patent data base in the world, worldwide.espacenet.com,
contains now data on Romanian patents and utility models.

Following the visitors’ suggestions, the OSIM web page has been redesigned
and is currently under reconstruction.

The current activities were carried on in the following IT fields:
- Administration:

• Central systems;
• Data bases;
• Voice data network switch;

- Data transfer:
• Monthly: trademarks data to Thompson-Reuters based on the

concluded contracts;
• Periodically: trademarks, patents, designs data to the Public

Ministry, for updating the Common data base for the control of
piracy and counterfeiting.

- Integration in the Common Software data base of the accession and
extension applications of weekly EPO publications having Romania as a designated
State and request for extension, respectively.





9.1. Translation of Industrial Property-Specific
Documents

In 2011, the Translation Compartment within the Patent Directorate
continued the translation into English of the abstracts of patent documents, as
follows: 1058 abstracts of patent applications, 225 abstracts of patents granted by
OSIM and 49 abstracts of utility models registered and published in 2011 on
Publication Server. At the same time, it continued the activity of completing Patent
Search data base with the English-translated abstracts in a number of 941, this way
the translations amounting to a number of 2224 translated abstracts.

9.2. Elaboration of Statistic Reports and Synthesis
Materials

In 2011, all the statistic reports had as a subject analysis and synthesis
materials both in the field of the current activity of OSIM and in the field of
international statistic reports, and besides these there were also provided statistic
data for EPO and WIPO data bases.

Having in view the strict need of certain data concerning OSIM activity,
statistic data were also transmitted during the year to the Government of Romania,
Katzarov’s Manual - Switzerland, National Statistics Institute and other national
and international organizations to which Romania is a party.



9.3. Publications

OSIM Publishing House®. The general policy of OSIM in the field of
publishing the information in its own field of activity has always been permanently
oriented towards improving the information dissemination system to the national
and international social-economic environment. In order to facilitate the carrying
out of this task, OSIM created its own publishing house (OSIM Publishing House®
- authorized by the Ministry of Culture since 1993). The main activity thereof is to
edit and/or print the official OSIM publications, i.e.:

- Official Industrial Property Bulletin (BOPI) with its five 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

• Trademarks and Geographical Indications,
• Designs,
• New Plant Variety Protection (up to 1 July 2011),
• European Patent Applications with extended effects.

- Romanian Industrial Property Review
- Annual Report of the Office.

At the same time, the OSIM Publishing House has the task of editing and
printing the patents nationally filed with OSIM.



OSIM publications
- are distributed free of charge, under the conditions provided for by the law, to:

• the National Library
• the University Library, and, based on some collaboration

conventions, to
• the Regional Centres for the Industrial Property Promotion,
• the Chamber of Commerce and Industry of Romania
• the partner county libraries.

- are made both in paper format and in electronic format and distributed on
CD or by Internet. Within this context, one of the recently implemented means for
the distribution of documents is the Publication Server system. Moreover, the
MIMOSA on-line system was implemented.

The subscribers to the OSIM publications which make the option to receive
the documents in electronic format, can download said documents using a
dedicated FPT system.

The OSIM Publishing House® is also involved in the information exchange
with National Offices or prestigious companies: AGEPI, CAS, Thompson-Reuters,
Dart’s IP etc.

Beside the above-mentioned publications, in 2011, OSIM Publishing House®

also published 8 titles of specialized works among which it is worth mentioning
Proprietatea industrială în relaţiile internaţionale ale României. Repere istorice
(Industrial Property in the International Relations of Romania. Historical Guide Marks)
and Manualul consilierului în proprietate industrială (Handbook of the Industrial
Property Attorney), Second Edition, and it also edited and printed the OSIM
promotion materials.

Restoration activity. As OSIM operates continuously since 1906, many
documents in its patrimony need restoration. This activity, as well, is carried out
within the OSIM Publishing House. In 2011 OSIM continued the process of saving
some unique documents existing in OSIM Archives, files of patent specifications
etc, for which there was continued the effort of restoration made with the Office
staff. The restored documents are scanned and stored on internal servers for the
use of the persons concerned, while carrying out the protection of original documents.

9.4. Relations with Partner Libraries

With a view to disseminating industrial property information, OSIM
concluded collaboration conventions with 21 public libraries in Romania. In 2011,
the County Library of Buzău joined this partnership.

The partner libraries continuously received OSIM publications in electronic
format to be introduced into their own data bases.



From the reports received from the partner libraries, it results that the IP
information was accessed by 2468 users.

Every such partner library has our partnership advertised on the web site,
together with information concerning OSIM and the common actions organized
thereby.

In 2011 we celebrated one year from the signing of the Memorandum
between WIPO and the County Library of Constanţa.

The OSIM Library was involved in the review of its entire fund of
publications while ensuring the activity of purchasing and lending its own
publications, as well as achieving lending of publications through the inter-library
loan system.

In 2011, our library lent specialized assistance to a number of 1630 persons
coming from outside the institution and to 500 persons from OSIM.

Carrying on a tradition of more than 10 years, the Reading Hall of OSIM
hosted during the year 11 painting exhibitions.

New books and periodical publications were purchased upon a number of
170 requests.

Other information resources.
OSIM Archives. The main activity of the Archives is the management of the

OSIM archives fund.
The activity can be synthetically described as follows:
• new files, delivered to the archives, according to the law: 8100
• files lent, according to the law: 5660
• files returned: 6230
• new boxes made: 1500
Within the programme of completing the Design data base, the files corres-

ponding to the years 2001, 2002, 2003 were lent and returned. The activity of
restoration of the Royal Patent Collection initiated in 2000 continued in 2011 with the
restoration of 770 files (20100 pages). All these files are available in electronic format.

In order to carry on the OSIM Archives digitization process started in 2010,
a number of 20000 trademarks files were scanned in 2011.

OSIM Collection. The patent collection of OSIM comprises two major
components: the Romanian Patent Collection and the Foreign Patent Collections.

The Romanian Patent Collection is completed every month with the new
patent documents published by the OSIM Publishing House or by recovering the
missing documents. As a matter of fact, the Romanian Patent Collection is available
in a scanned form for the entire period from 1906 up to day.

An important CD-DVD collection of more than 5000 pieces is also administered.
Moreover, in 2011 there was started a complex programme of correction for

the RoPatentSearch data base.





The income and expenditure budget of
OSIM was approved by the main credit release
authority and the Ministry of Public Finances
and was published in the Official Gazette of
Romania.

The income of OSIM amounted in 2011
to 37361.86 thousand lei, of which, the major
value is covered by trademarks and inventions
(See more details in Table 31, Chapter 11 -
Statistics).

The expenditures were at the end of the
year in an amount of 21453.10 thousand lei. The
expenditures comprised predominantly the
personnel expenditures and expenditures
relating to goods and services (See more details
in Table 31, Chapter 11 - Statistics).
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I. APPLICATIONS FOR PROTECTION TITLES - TOTAL

2007 2008 2009 2010 2011
1. Patent applications 926 1031 1091 1418 1463
2. Variety patent applications 36 29 11 54 15
3. Applications for registration of topographies of
    semiconductor products

0 0 2 6 0

4. Applications for supplementary protection
    certificates

101 25 15 21 15

5. Utility model applications - 19 80 73 64
6. Applications for trademark registration 16685 15541 13030 12033 11600
7. Applications for trademark renewal 6602 6971 6796 7597 8135
8. Applications for registration of geographical
    indications

0 0 0 0 2

9. Applications for design registration 684 522 565 500 356

TOTAL 25034 24138 21590 21702 21650

Unde: CBI - Patent applications
CIM - Applications for trademark registration
CRIM - Applications for trademark renewal
CIDM - Applications for design registration



Table No.1. Patents

2007 2008 2009 2010 2011

1. Filed patent applications - total 926 1031 1091 1418 1463

of which:
- Romanian applicants 867 995 1054 1382 1424
- foreign applicants - total 59 36 37 36 39

of which:
- by national route 35 24 24 22 24
- by international route (PCT) 24 12 13 14 15

2. Granted patents* - total - of which: 684 699 681 447 407

- published 461 489 646 430 430

3. Issued patents - total 683 751 688 461 459

4. Patent duplicates 1182 1063 1676 1352 1372

5. Certificates of validation of European patents 779 1404 2274 1308 1171

* decisions to grant

Table No. 2. European patents
2007 2008 2009 2010 2011

1. European patents validated in Romania 1591 1943 1940 2036 2465

Table No. 3. Variety patent applications
2007 2008 2009 2010 2011

1. Variety patent applications - total 36 29 11 54 15
of which:
- Romanian applicants 36 26 11 54 8
- foreign applicants - total 0 3 0 0 7

2. Issued certificates - total 7 7 55 33 27

Table No. 4. Supplementary protection certificate
2007 2008 2009 2010 2011

1. Applications for supplementary protection
certificate

101 25 15 21 15

2. Issued certificates* - total - 9 19 11 26
* from 2007



Table No. 5. Utility models
2007 2008 2009 2010 2011

1. Utility model applications - total - 19 80 73 64
of which:
- Romanian applicants - 15 74 61 57
- foreign applicants - total - 4 6 12 7

2. Issued certificates - total - - 6 25 49

Table No. 6. Patent applications arranged by
categories of Romanian applicants

Categories of applicants 2007 2008 2009 2010 2011
Natural persons 499 465 535 567 645
Companies 113 123 155 168 164
Research institutes 116 207 218 292 322
Education institutions 91 179 137 354 291
Others 8 20 9 1 2

Romanian applicants 827 994 1054 1382 1424

Table No. 7. Patent applications arranged by
administrative units

Administrative units 2007 2008 2009 2010 2011
BUCUREŞTI B 251 338 392 474 500
ALBA AB 13 5 11 8 6
ARAD AR 9 5 8 6 10
ARGEŞ AG 12 14 17 10 29
BACĂU BC 21 21 27 25 18
BIHOR BH 11 12 13 18 16
BISTRIŢA NĂSĂUD BN 12 9 7 7 4
BOTOŞANI BT 7 7 6 16 7
BRAŞOV BV 18 49 28 33 65
BRĂILA BR 3 6 8 4 4
BUZĂU BZ 9 5 3 7 13
CARAŞ SEVERIN CS 0 3 3 1 1
CĂLĂRAŞI CL 2 2 0 4 1
CLUJ CJ 35 41 46 85 85
CONSTANŢA CT 20 11 15 22 31
COVASNA CV 2 1 0 1 1
DÂMBOVIŢA DB 5 9 5 15 32
DOLJ DJ 27 20 22 28 48



Administrative units 2007 2008 2009 2010 2011
GALAŢI GL 32 16 31 35 24
GIURGIU GR 5 3 2 1 2
GORJ GJ 11 19 12 21 9
HARGHITA HR 1 1 7 3 3
HUNEDOARA HD 13 6 8 6 21
IALOMIŢA IL 3 4 4 3 6
IAŞI IS 70 104 100 110 112
ILFOV IF 14 36 34 74 84
MARAMUREŞ MM 18 17 25 30 24
MEHEDINŢI MH 1 3 1 5 1
MUREŞ MS 15 16 8 17 12
NEAMŢ NT 22 15 12 19 18
OLT OT 3 3 11 2 3
PRAHOVA PH 21 20 16 32 22
SATU MARE SM 1 5 3 1 0
SĂLAJ SJ 0 5 3 0 3
SIBIU SB 9 15 15 10 19
SUCEAVA SV 53 76 59 146 96
TELEORMAN TR 4 3 7 2 2
TIMIŞ TM 45 31 38 79 57
TULCEA TL 3 4 0 0 1
VÂLCEA VL 12 12 14 12 17
VASLUI VS 8 14 27 4 9
VRANCEA VN 6 8 6 6 8

Table No. 8. Trademarks, renewals and geographical indications
2007 2008 2009 2010 2011

1. Applications for trademark registration - total 16685 15541 13030 12033 11600
of which:
- Romanian applicants 10988 10316 9049 8753 8389
- foreign applicants - total 5697 5225 3981 3280 3211

of which:
- by national route 883 823 653 679 669
- by international route (Madrid) 4814 4402 3328 2601 2542

2. Renewals - total 6602 6971 6796 7597 8135
of which:
- by national route 1673 1729 1504 1684 2193
- by international route (Madrid) 4929 5242 5292 5913 5942

3. Issued certificates - total 7853 10364 7976 5487 8681
4. Applications for registration of geographical
     indications

0 0 0 0 2



Table No. 9. Designs
2007 2008 2009 2010 2011

1. Applications for design registration - total 684 522 565 500 356
of which:
- Romanian applicants 486 401 513 458 328
- foreign applicants - total 198 121 52 42 28

of which:
- by national route 14 30 9 4 14
- by international route (the Hague) 184 91 43 38 14

2. Issued certificates - total 810 929 675 721 601

Table No. 10. Designs contained in the applications for
design registration

2007 2008 2009 2010 2011
Romanian applicants 1725 1172 1665 1302 1111
Foreign applicants - total - of which: 1147 559 298 135 135

- applications by national route 141 102 21 6 110
- applications by international route
  (the Hague)

1006 457 277 129 25

Total 2872 1731 1963 1437 1246

Table No. 11. Applications for trademark registration arranged by 
administrative units

Administrative units Cod 2007 2008 2009 2010 2011
BUCUREŞTI B 5382 5162 4402 4498 4143
ALBA AB 120 66 116 113 89
ARAD AR 109 72 44 66 62
ARGEŞ AG 130 109 97 175 137
BACĂU BC 212 189 109 111 83
BIHOR BH 199 140 155 131 117
BISTRIŢA NĂSĂUD BN 59 51 34 54 75
BOTOŞANI BT 51 42 33 16 22
BRAŞOV BV 321 367 277 261 239
BRĂILA BR 41 77 50 69 73
BUZĂU BZ 90 67 55 63 52
CARAŞ SEVERIN CS 29 28 18 26 28
CĂLĂRAŞI CL 33 29 23 29 26



Administrative units Cod 2007 2008 2009 2010 2011
CLUJ CJ 475 513 452 292 320
CONSTANŢA CT 319 296 263 261 238
COVASNA CV 74 76 69 45 100
DÂMBOVIŢA DB 37 36 48 59 54
DOLJ DJ 138 149 145 104 104
GALAŢI GL 236 254 217 147 102
GIURGIU GR 46 28 32 50 47
GORJ GJ 19 28 27 13 37
HARGHITA HR 145 99 88 74 68
HUNEDOARA HD 52 62 55 64 76
IALOMIŢA IL 26 21 46 36 33
IAŞI IS 297 346 257 237 255
ILFOV IF 529 455 517 475 450
MARAMUREŞ MM 153 124 132 104 113
MEHEDINŢI MH 9 15 21 33 22
MUREŞ MS 152 172 129 126 138
NEAMŢ NT 129 150 80 80 84
OLT OT 20 30 31 33 27
PRAHOVA PH 349 264 231 195 334
SATU MARE SM 149 66 97 46 51
SĂLAJ SJ 13 24 14 15 17
SIBIU SB 122 91 111 152 111
SUCEAVA SV 105 114 68 74 88
TELEORMAN TR 17 18 27 41 35
TIMIŞ TM 315 282 268 205 183
TULCEA TL 66 37 27 25 34
VÂLCEA VL 95 58 63 69 91
VASLUI VS 31 44 33 27 28
VRANCEA VN 94 65 88 59 3

Table No. 12. Applications for design registration arranged by
administrative units

Administrative units Cod 2007 2008 2009 2010 2011
BUCUREŞTI B 151 105 126 134 118
ALBA AB 2 2 4 6 3
ARAD AR 16 8 13 11 6
ARGEŞ AG 9 16 5 13 3
BACĂU BC 8 13 9 8 4



Administrative units Cod 2007 2008 2009 2010 2011
BIHOR BH 5 4 23 11 6
BISTRIŢA NĂSĂUD BN 3 7 4 4 3
BOTOŞANI BT 28 3 3 1 3
BRAŞOV BV 0 13 5 28 8
BRĂILA BR 3 1 4 7 2
BUZĂU BZ 6 11 8 10 12
CARAŞ SEVERIN CS 0 2 4 0 1
CĂLĂRAŞI CL 0 1 4 1 1
CLUJ CJ 32 21 20 11 9
CONSTANŢA CT 2 14 79 56 10
COVASNA CV 5 6 6 0 0
DÂMBOVIŢA DB 5 5 4 5 9
DOLJ DJ 13 13 23 11 11
GALAŢI GL 11 11 25 5 8
GIURGIU GR 6 4 2 1 5
GORJ GJ 0 0 2 0 0
HARGHITA HR 21 19 15 9 13
HUNEDOARA HD 21 13 7 22 8
IALOMIŢA IL 1 2 5 10 3
IAŞI IS 11 9 5 6 3
ILFOV IF 22 24 40 31 11
MARAMUREŞ MM 6 8 11 10 3
MEHEDINŢI MH 0 1 1 0 0
MUREŞ MS 19 9 10 7 17
NEAMŢ NT 17 9 8 7 3
OLT OT 3 0 2 0 2
PRAHOVA PH 19 9 5 5 12
SATU MARE SM 5 9 2 5 4
SĂLAJ SJ 8 2 5 0 1
SIBIU SB 6 8 10 4 4
SUCEAVA SV 4 1 2 2 5
TELEORMAN TR 0 0 0 0 1
TIMIŞ TM 7 8 9 5 8
TULCEA TL 1 1 0 1 0
VÂLCEA VL 5 2 2 3 2
VASLUI VS 1 2 0 5 1
VRANCEA VN 4 5 1 3 5



Table No. 13. REGIONAL CENTRES - Applications arranged by
administrative units

2007 2008 2009 2010 2011

Administrative
units

Cod CBI CIM CID CBI CIM CID CBI CIM CID CBI CIM CID CBI CIM CID

BACĂU BC 21 212 8 21 189 13 27 109 9 25 111 8 18 83 4

BIHOR BH 11 199 5 12 140 4 13 155 23 18 131 11 16 117 6

BISTRIŢA
NĂSĂUD

BN 12 59 3 9 51 7 7 34 4 7 54 4 4 75 3

BRAŞOV BV 18 321 0 49 367 13 28 277 5 33 261 28 65 239 8

BRĂILA BR 3 41 3 6 77 1 8 50 4 4 69 7 4 73 2

CLUJ CJ 35 475 32 41 513 21 46 452 20 85 292 11 85 320 9

CONSTANŢA CT 20 319 2 11 296 14 15 263 79 22 261 56 31 238 10

COVASNA/
HARGHITA

CV 3 219 26 2 175 25 7 157 21 4 119 9 4 168 13

DOLJ DJ 27 138 13 20 149 13 22 145 23 28 104 11 48 104 11

GALAŢI GL 32 236 11 16 254 11 0 217 25 31 147 5 24 102 8

IAŞI IS 70 297 11 104 346 9 100 157 5 110 237 6 112 255 3

MARAMUREŞ MM 18 153 6 17 124 8 25 132 11 30 104 10 24 113 3

MUREŞ MS 15 152 19 16 172 9 8 129 10 17 126 7 12 138 17

SIBIU SB 9 122 6 15 91 8 15 111 10 10 152 4 19 111 4

SUCEAVA SV 53 105 4 76 114 1 59 68 2 146 74 2 96 88 5

TIMIŞ TM 45 315 7 31 282 8 38 268 9 79 205 5 57 183 8

Total number of
administrative units
with RC

392 3363 156 446 3340 165 418 2724 260 649 2447 184 619 2407 114

Total number of
administrative units
without RC

184 2243 179 209 1814 131 213 1923 127 259 1808 140 305 1839 96

Bucureşti 251 5382 151 338 5162 105 392 4402 126 474 4498 134 500 4143 118

Total 827 10988 486 993 10316 401 1023 9049 513 1382 8753 458 1424 8389 328

Where: RC - Regional Centre;
CBI - Patent application;
CIM - Application for trademark registration;
CID - Application for design registration.



II. EXAMINATION OF APPLICATIONS - TOTAL

2007 2008 2009 2010 2011
 1. Examined patent applications - total 1254 1351 1225 820 841

of which:
- Examination of patent applications -
  preliminary examination

138 285 305 163 249

- Examination of patent applications -
  substantive examination

1116 1066 920 657 592

2. Examination of variety patent applications 27 36 37 31 37
3. Examination of applications for TSP registration 0 0 2 2 4
4. Examination of applications for supplementary
     protection certificate

58 25 28 25 39

5. Utility model registration - 0 13 32 37
6. Examination of applications for trademark
     registration

21235 19196 15770 13467 13346

7. Examination of applications for trademark
    renewal

1479 1965 1565 2077 1841

8. Examination of trademark oppositions 356 582 473 533 785
9. Examination of applications for design
     registration

1682 1217 1058 979 770

Total number of examined applications - OSIM 25735 23790 19698 17433 17700
* TSP - topographies of semiconductor products

Table No. 14. Substantive examination of patent applications
2007 2008 2009 2010 2011

a. Examination - total number 1116 1066 920 657 592
of which:
- Romanian (RO) 868 902 811 590 555
- foreign 248 164 109 67 37

of which:
- by national route 32 46 25 16 12
- by PCT route 216 118 84 51 25

 b. Examination decisions - total number 1116 1066 920 657 592
 of which:

- granted patents 684 699 681 447 407
- applications rejected upon examination 414 359 234 197 181
- applications withdrawn upon
  examination

18 8 5 13 4



Table No. 15. Examination of variety patent applications
2007 2008 2009 2010 2011

Examined - total number 27 36 37 31 37
of which:
- granted patents 27 35 30 27 34
- rejected applications 0 1 7 4 3

Table No. 16. Substantive examination of SPC applications
2007 2008 2009 2010 2011

Examined - total number 58 25 28 21 30
of which:
- granted - 14 18 21 27
- rejected - 11 9 - 3
- withdrawn - 0 1 - 0

Table No. 17. Examination of utility model applications
2009 2010 2011

Examined - total number 13 32 89
of which:
- granted 13 29 39
- rejected 0 1 43
- withdrawn 0 2 7

Table No. 18. Examination of applications for trademark registration
2007 2008 2009 2010 2011

Examined - total number 21235 19196 15770 13669 13346
of which:
a. Examination of applications by
    national route - total

15805 13741 11403 7869 9505

of which:
- registered 10816 9282 7475 6174 7247
- refused 4236 4080 3244 1159 2144
- cancelled/withdrawn 753 379 684 536 114

b. Examination of applications by
     international route - total

5430 5455 4367 5800 3841

of which:
- registered 4976 5053 3823 4703 3760
- refused 411 402 544 1097 81
- cancelled/withdrawn 43 0 0 0 0



Table No. 19. Examination of applications for trademark renewal
2007 2008 2009 2010 2011

Examination of applications for renewal
(national) - total

1474 1965 1565 2077 1841

of which:
- registered 1474 1965 1565 2077 1841

Table No. 20. Examination of applications for design registration
2007 2008 2009 2010 2011

Examined applications - total number 1682 1217 1058 979 770
of which:

 a. Preliminary examination - total 561 427 526 460 380
 b. Substantive examination - total - of which: 1121 790 532 519 390

- by national route - total 789 702 464 469 375
of which:
- admitted for protection 640 628 423 435 355
- protection refused upon
  substantive examination 

148 73 40 33 16

- renunciation 1 1 1 1 4
- by international route - total 332 88 68 50 15

of which:
- admitted for protection 332 88 68 50 15
- protection refused upon
  substantive examination 

0 0 0 0 0

- renunciation 0 0 0 0 0



III. STOCK OF APPLICATIONS

2007 2008 2009 2010 2011
1. Stock of patents 3376 3048 2939 3254 3840

of which:
- in the Preliminary Examination 1539 1695 1764 1840 2231
- in the Substantive Examination 1837 1353 1175 1414 1609

2. Stock of variety patent applications 77 70 44 67 0
3. Stock of applications for TSP registration 0 0 0 4 0
4. Stock of applications for SPC 88 119 84 79 65
5. Stock of utility model applications - 19 55 81 57
6. Stock of applications for design registration 476 231 265 224 163

of which:
- in the Preliminary Examination 55 62 61 72 39
- in the Substantive Examination 421 169 204 152 124

7. Stock of design oppositions 5 5 5 8 2
8. Stock of applications for trademark registration -
total*

15937 11843 9040 9951 5262

9. Stock of trademark oppositions - - 409 822 882
Total stock of applications on
31 December 2011 - OSIM

16418 12079 9310 13660 10271

* Renewals included

IV. ISSUANCE OF PROTECTION DOCUMENTS

Table No. 21. Issued patents arranged by categories of
Romanian owners

Categories of owners 2007 2008 2009 2010 2011
Natural persons 224 300 263 170 168
Companies 141 118 123 74 79
Research institutes 91 114 174 85 99
Education institutions 3 11 59 87 84
Others 23 1 1 4 3
Romanian owners 482 544 620 420 433



Table No. 22. Issued patents arranged by administrative units
Administrative units Cod 2007 2008 2009 2010 2011
BUCUREŞTI B 197 221 261 155 169
ALBA AB 4 5 9 3 6
ARAD AR 0 9 3 1 3
ARGEŞ AG 11 11 9 7 7
BACĂU BC 7 9 14 21 8
BIHOR BH 2 13 6 7 4
BISTRIŢA NĂSĂUD BN 3 7 9 4 1
BOTOŞANI BT 0 0 1 1 3
BRAŞOV BV 10 11 8 9 8
BRĂILA BR 2 1 1 0 1
BUZĂU BZ 4 12 7 6 4
CARAŞ SEVERIN CS 1 4 0 1 0
CĂLĂRAŞ CL 9 6 2 0 2
CLUJ CJ 15 28 33 24 25
CONSTANŢA CT 16 14 15 13 9
COVASNA CV 1 0 0 1 0
DÂMBOVIŢA DB 2 12 4 4 5
DOLJ DJ 32 17 14 7 8
GALAŢI GL 7 11 10 6 7
GIURGIU GR 3 2 5 1 2
GORJ GJ 3 6 8 4 7
HARGHITA HR 0 1 2 1 1
HUNEDOARA HD 8 5 7 0 7
IALOMIŢA IL 5 4 4 0 1
IAŞI IS 32 33 40 31 28
ILFOV IF 8 15 16 11 15
MARAMUREŞ MM 3 7 11 4 8
MEHEDINŢI MH 1 3 1 1 0
MUREŞ MS 9 2 13 10 6
NEAMŢ NT 10 5 13 9 9
OLT OT 4 1 3 1 3
PRAHOVA PH 34 31 24 5 12
SATU MARE SM 0 1 0 2 0
SĂLAJ SJ 0 3 2 0 1
SIBIU SB 5 7 4 3 1
SUCEAVA SV 2 9 33 38 41
TELEORMAN TR 1 3 0 1 0
TIMIŞ TM 21 6 11 21 18
TULCEA TL 2 0 2 0 0
VÂLCEA VL 5 5 14 5 0
VASLUI VS 0 1 1 2 0
VRANCEA VN 3 3 0 0 3



Table No. 23. Issued patents arranged by the
owner's country of residence 

2007 2008 2009 2010 2011

Owner's country Cod Total N PCT Total N PCT Total N PCT Total N PCT Total N PCT

USA US 67 7 60 72 10 62 22 7 15 14 3 11 10 4 6

Croatia HR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3

Germany DE 32 15 17 21 6 15 12 2 10 6 3 3 2 1 1

France FR 15 7 8 12 1 11 2 1 1 1 0 1 2 0 2

Switzerland CH 6 2 4 18 2 16 4 1 3 5 2 3 1 0 1

Czeck Rep. CZ 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

Italy IT 8 2 6 3 1 2 2 1 1 2 1 1 1 0 1

Austria AT 1 1 0 2 1 1 1 1 0 2 1 1 0 0 0

Israel IL 1 0 1 0 0 0 2 1 1 2 0 2 0 0 0

Japan JP 10 2 8 9 2 7 7 1 6 1 0 1 1 1 0

Rep. of Korea KR 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 1

Luxembourg LU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Russia RU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

Turkey TR 3 2 1 1 1 0 1 0 1 3 3 0 1 0 1

Taiwan TW 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

Others 54 3 51 68 8 60 13 2 11 5 0 5 0 0 0

Total 201 45 156 207 33 174 68 18 50 41 13 28 26 9 17

V. APPEAL

Table No. 24. Appeals lodged with the Inventions Board of Appeal
2007 2008 2009 2010 2011

Appeals remained unsolved from the preceding
years

4 10 11 14 9

Appeals lodged in the current year 25 26 33 34 13
Solved - total number - of which: 19 25 31 39 16

- from the previous year 4 9 11 14 9
- from the current year 15 16 20 25 7

- decisions - total 19 25 31 39 16
- admitted 3 9 9 16 4
- rejected 16 16 21 23 11
- other decisions 0 0 1 0 1

Appeals to be solved next year 10 11 13 9 6



Table No. 25. Appeals lodged with the Trademarks Board of Appeal
2007 2008 2009 2010 2011

Appeals remained unsolved from the preceding
years

88 157 181 111 175

Appeals lodged in the current year 417 414 285 306 331
Solved - total number - of which: 348 390 355 242 303

- from the previous year 88 121 163 81 110
- from the current year 260 269 192 161 193

- decisions - total 348 390 356 242 303
- admitted 203 172 178 108 160
- rejected 109 96 162 126 129
- other decisions 36 122 15 8 14

Appeals to be solved next year 157 181 111 175 203

Table No. 26. Appeals lodged with the Designs Board of Appeal
2007 2008 2009 2010 2011

Appeals remained unsolved from the preceding
years

2 1 1 2 0

Appeals lodged in the current year 17 13 4 12 9
Solved - total number - of which: 18 13 3 14 8

- from the previous year 1 0 1 2 0
- from the current year 17 13 2 12 8

- decisions - total 18 13 3 14 8
- admitted 14 8 2 4 0
- rejected 4 5 1 9 3
- other decisions 0 0 0 1 5

Appeals to be solved next year 1 1 2 0 1



VI. SERVICES

Table No. 27. Services in the IP field
2007 2008 2009 2010 2011

Specialized searches by chemical substances 194 268 221 89 34
Inventions searches 71 38 54 29 42
Total - inventions* 265 306 275 118 84
Trademark searches 4514 2594 2000 1350 2715
Design searches 58 68 90 64 101
Total services 4837 2968 2365 1532 2900
* The figure also includes 8 searches conducted based on the agreement concluded with
  National Offices (Slovenia and Macedonia)

VII. ARCHIVES ACTIVITY

Table No. 28. Activity of OSIM Archives - Inventions
2007 2008 2009 2010 2011

New entries 1865 2662 2400 1377 6315
Lending 1960 915 3065 2586 359

Table No. 29. Activity of OSIM Archives - Trademarks
2007 2008 2009 2010 2011

New entries 22707 18673 2400 11724 1775
Lending 7399 7385 3065 5416 4820

Table No. 30. Activity of OSIM Archives - Designs
2007 2008 2009 2010 2011

New entries 984 6074 1697 1295 10
Lending 1202 416 9354 - 615



VIII. ECONOMIC ACTIVITY

Table No. 31. Income - thousand lei
Indicators 2011
Patents 17099.72
Utility models 79.57
Plant varieties 30.91
Other income 27.17
Total Patents Directorate 17237.37
Trademarks and Geographical Indications 17294.80
Designs 899.62
Appeals 252.84
Search 363.70
IP Courses 57.75
Other income 1255.78
Total income 37361.86

Table No. 32. Expenditures - thousand lei
Indicators 2011

- personnel costs 11944.67
- goods and services 5545.95
- capital expenditure 725.05
- Transfers abroad 3237.43

Total expenditures 21453.10
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