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Proiecte Europene EUIPO

Proiectul ECP5 Capture and Store Historical Files -
EUIPO, Alicante, Spania, responsabil proiect, Dorel - Eugen 
MATEI, Şef Birou Eliberări Acte.

Proiectul ECP2-Front Office EUIPO, Alicante, Spania, 
responsabil proiect, Dan Petcu, Examinator. 

Programe de convergenţă:
I. Use of a trade mark in a form differing from the one registered

II. Distinctiveness of three-dimensional marks containing verbal 
and/or figurative elements when the shape is not distinctive in itself



Evoluţie proiecte europene

La sesiunile de discuţii din cadrul întâlniri grupurilor de lucru privind proiectele
ECP 5 şi ECP 2 au participat experţi ai oficiilor naţionale membre ale Uniunii Europene 
(Austria, Spania, Franţa, Grecia, Slovenia), WIPO, EPO  şi asociaţii de utilizatori INTA, 
UNION - IP, împreună cu specialişti din cadrul EUIPO.

Dl Savvas MAKRIS - Deployed Project Manager - EUIPO, a făcut o amplă introducere 
privind obiectivul, scopul, fazele de implementare şi stadiul actual de implementare al 
proiectului ECP 5.

Dl Alejandro Ruiz Davia - Deployed Project Manager - EUIPO, a făcut o amplă 
introducere privind obiectivul, scopul, fazele de implementare şi stadiul actual de 
implementare al proiectului ECP 2.

Au fost indentificate beneficiile privind implementare proiectelor, beneficii pentru 
utilizatorii interni din cadrul oficiilor naţionale (rapiditatea efectuării lucrărilor privind 
modificările în situaţia juridică a mărcilor, reînnoire, etc.; acces simultan la acelaşi dosar 
a mai multor examinatori, în funcţie de suportul tehnologic actual al fiecărui oficiu), dar 
şi pentru utilizatorii externi (comunicarea în timp real a datelor solicitate cu privire la 
situaţia actuală a mărcilor, comunicare de documente, etc.). 



Serviciul 
Mărci şi Indicaţii Geografice

Creşterea calităţii activităţii de 
examinare a cererilor de marcă 
şi indicaţii geografice prin 
respectarea prevederilor legale 
în vederea acordării unei 
protecţii eficiente



Depuneri cereri de Marcă pe cale 
naţională 

31 iulie

2016=5372/2017=5437



Depuneri cereri de Marcă pe cale 
internaţională 

31 iulie
2016=1130/2017=1227



Depuneri cereri de reînnoire Marcă

31 iulie
2016=4299/2017=4478



Cercetări documentare

31 iulie
2016=205/2017=353



Cereri de Marcă publicate

31 iulie
2016=5011/2017=5253



Cereri de Marcă pe cale naţională, 
examinate

31 iulie
2016=4393/2017=4527



Opoziţii examinate
31 iulie

2016=293/2017=338



Cereri de Marcă pe cale 
internaţională, examinate

31 iulie
2016=1220/2017=1239



Eliberare Certificate Marcă

31 iulie
2016=5797/2017=5812



Examinare cereri de Marcă reînnoite
31 iulie

2016=1630/2017=1747



Modificări în situaţia juridică: 
Cesiuni, Fuziuni, Licenţe

31 iulie
2016/2017



Eliberare Certificate Marcă reînnoite

31 iulie
2016=1903/2017=1954



Stocul cereri de marcă pentru 
examinare şi opoziţii/2017



OSIM are un sistem de 
management, care întruneşte 
cerinţele OSGG nr. 400/2015, cu 
modificările ulterioare şi ale 
Standardului ISO 9001:2015.




