ANEXA 1
Servicii privind cercetările documentare în domeniul desenelor şi modelelor

Nr.
Crt.
1

2

3

4

5

6a

Denumirea serviciului
Cercetare documentară
de anterioritate privind
noutatea (pentru un
singur
desen
sau
model)
Cercetare documentară
privind identificarea
patrimoniului de desene
şi modele înregistrate în
România,
ale
unui
titular sau autor
Cercetare documentară
privind identificarea
patrimoniului de desene
şi modele înregistrate
de
un
mandatar
autorizat
Cercetare documentară
în
vederea
evitării
contrafacerii (pentru un
singur
desen
sau
model)
Cercetare documentară
privind situaţia juridică
a unui certificat de
înregistrare
al
unui
desen sau model
(titular
decăzut
din
drepturi, schimbare de
titular,
certificat
în
vigoare, anulat etc.)
Cercetare de portofoliu
- abonament pe 6 luni

Informaţii minime
precizate de solicitant
Reproducerea
grafică a
desenului sau
modelului

Tarif
normal
(25 zile)

200 lei

Tarif de
urgenţă
(15 zile)

Tarif de
urgenţă
(7 zile)

400 lei

600 lei

Nume titular
sau
Nume autor

100 lei

130 lei

150 lei*

Nume mandatar

100 lei

130 lei

150 lei**

250 lei

400 lei

600 lei

175 lei

325 lei

475 lei

Reproducerea
grafică a
desenului sau
modelului

Număr
certificat

nume titular
200 lei
sau solicitant

6b

7

Cercetare de portofoliu
- abonament pe 6 luni,
cu
cercetare
documentară prealabilă
pe ultimii 3 ani
Înscrierea în baza de
desene şi modele
neînregistrate

nume titular
sau solicitant
Datele de
contact şi
reproducerea
grafică

500 lei

300 lei

*/**Rezultatul cercetării documentare poate fi furnizat în regim de urgență, în termen
de o zi, cu plata suplimentară a 50 lei.
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ANEXA 2

Cercetări documentare în domeniul desene şi modele

1. În cazul solicitării cercetării documentare menţionate la pct.1 din Anexa 3 solicitantul va
indica desenul sau modelul supus cercetării şi anii pentru care doreşte efectuarea acestui
serviciu.
Cercetarea are în vedere noutatea desenului sau modelului ataşat acesteia faţă de
documentele existente în bazele de date în conformitate cu art. 31 din Regulamentul de
aplicare a Legii nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor, republicată.
2. Cercetarea menţionată la pct. 2 din Anexa 3 a fost concepută pentru a oferi solicitantului
informaţii legate de patrimoniul unui autor sau titular cu privire la cererile de protecţie
publicate şi certificatele de protecţie obţinute, începând cu anul 1992.
Solicitarea trebuie să conţină numele autorului sau titularului pentru care se doreşte
identificarea portofoliului.
Rezultatul cercetării se va prezenta, după caz, sub forma unui tabel, cu desenele/modelele
evidenţiate (listing).
3.Cercetarea menţionată la pct. 3 a fost concepută pentru a identifica portofoliul unui
mandatar. Rezultatul cercetării se va prezenta, după caz, sub forma unui tabel, cu
desenele/modelele evidenţiate (listing).
Serviciul poate fi solicitat numai de către mandatar, pentru portofoliul propriu.
4. Cercetarea menţionată la pct. 4 are în vedere evitarea contrafacerii în domeniul
desenelor şi modelelor.
În documentare se au în vedere certificatele aflate în vigoare la data solicitării serviciului.
Acesta trebuie să anexeze la solicitarea respectivă o reproducere a desenului sau
modelului supus analizei.
5. Cercetarea menţionată la pct. 5 a fost concepută pentru a oferi solicitantului informaţii
legate de statutul juridic al unui certificat, identificat prin numărul său, în comanda depusă
la O.S.I.M.
6. Cercetarea documentară de la pct. 6 a fost concepută pentru a pune la dispoziţie
informaţii publice cu privire la activitatea de protecţie a desenului/modelului iniţiată de
persoane fizice sau juridice percepute ca şi concurenţi ai solicitantului serviciului.
Această cercetare documentară este oferită pe bază de abonament (6a şi b) şi poate fi
suplimentată cu o cercetare de anterioritate pe o durată de 3 ani (6b).
7. Serviciul menţionat la pct. 7 oferă posibilitatea publicării desenului sau modelului
neînregistrat într-o bază de date accesibilă în Internet prin intermediul paginii O.S.I.M.
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