
1

www.osim.ro

1

Descoperiti valorile ascunse ale
Proprietăţii Industriale

Eugenia Nicolae

„Noutăţi privind cercetarea 
documentară

în domeniul mărcilor şi 
desenelor”
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ÎN LIPSA INVENTATORULUI
George D. MARGOLIN (SUA)– inventator si poet

Dacă ne lipseşte un inventator
se pierde o invenţie

Prin lipsa unei invenţii
se pierde un produs

Prin lipsa produsului 
o companie este pierdută

Prin lipsa companiei
o industrie s-a pierdut

Prin lipsa unei industrii
s-au pierdut mii de locuri de muncă

Traducere si adaptare Florin POPA – OSIM, 
dupa WIPO MAGAZINE February 1999
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Puterea Proprietăţii 
Industriale

• Stimulează economia către noi tipuri 
de afaceri 

• Creează avantantajul competitivităţii 
în economia de piaţă

• Reflectă societatea şi evoluţia ei

• Creează de noi locuri de muncă…
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Valoarea informarii din ”resursele”  
proprietăţii industriale

• O resursă informaţională care acoperă toate 
ariile tehnologice

• Acces la o informaţie “unică”

• Acces la informatii detaliate

• Informaţii referitoare la noile tehnologii

• Informaţii referitoare la noile produse

• Identificarea unor noi cereri de brevet 
pentru produse existente

• Identificarea unor noi clienţi
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Valoarea informarii din ”resursele”  
proprietăţii industriale

• Monitorizarea activităţii inventive a 
concurenţilor dumneavoastră.

• Identificarea unor “tehnologii gratuite”

• Evitarea duplicării costurilor cercetării 
pe anumite teme

• Indentificarea unor potenţiali doritori 
de licenţe sau parteneri de afaceri
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Valoarea informarii din ”resursele”  
proprietăţii industriale

• Informaţii despre inventatori sau cercetători 
individuali

• Detalii privind istoricul unor documente de 
brevet

• O sursă de informatii valoroasă pentru 
universitati, licee (ex: proiecte de diplomă)

• Evitarea contrafacerii brevetelor 
existente 

• etc….
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Gratuit !!!
FREE !!
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Unde ?
• RoPatentSearch –

http://bd.osim.ro/cgi-bin/invsearch8 -

• Espacenet - http://worlwide.espacenet.com

• PatentScope -
https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf

• aRDi- http://www.wipo.int/ardi/en/

• Madrid Express -
http://www.wipo.int/romarin/search.xhtml;jsessionid=58
EA9F4D7DD200E026901B5569645552

• TMview - https://www.tmdn.org/tmview/welcome

• Design View - https://www.tmdn.org/tmdsview-
web/welcome

http://bd.osim.ro/cgi-bin/invsearch8
http://worlwide.espacenet.com/
http://www.wipo.int/ardi/en/
http://www.wipo.int/romarin/search.xhtml;jsessionid=58EA9F4D7DD200E026901B5569645552
http://www.wipo.int/romarin/search.xhtml;jsessionid=58EA9F4D7DD200E026901B5569645552
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Registru online mărci -
http://api.osim.ro:8083/TMreg

Registru online Desene şi
Modele -

http://api.osim.ro:8083/DM
reg

http://api.osim.ro:8083/TMreg
http://api.osim.ro:8083/DMreg
http://api.osim.ro:8083/DMreg
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clic
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NOU !

• Registru Marci -
http://api.osim.ro:8083/TMreg

• Registru desene -
http://api.osim.ro:8083/DMreg

http://api.osim.ro:8083/TMreg
http://api.osim.ro:8083/DMreg
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• NU UITAŢI NICI O CLIPĂ:

• “Imaginaţia este mai importantă 
decât cunoaşterea”.

Albert Einstein

• ABORDAŢI ORGANIZAŢIILE DE 
CONSULTANŢĂ, EVALUARE, 
FINANŢARE

• “MARKETINGUL ŞI INOVAREA 
PRODUC REZULTATE; TOATE 
CELELALTE SUNT COSTURI”
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Vă mulţumesc pentru atenţie!

–http://totallyabsurd.com/brainbuzzer.htm

http://totallyabsurd.com/brainbuzzer.htm

