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Proiecte în derulare în 2019 



Noua versiune de depunere online pentru cereri de Mărci şi DM 

Interfaţa ”Bunuri si servicii” 
îmbunătăţită vizual 

Raport de similaritate în 
format PDF 04 

03 
Posibilitate de încărcare 
simultană a mai multor 

imagini pentru DM 

01 

02 Noi tipuri de Mărci  



Beneficiile noii versiuni de depunere online pentru Marci si DM 

Grad mai înalt de 
predictibilitate 

Timp examinare 
eficientizat 

Costuri 
reduse 

Convergenţa 
la nivelul UE 

 Îmbunătăţirea 
experienţei 
utilizatorilor 



Noi servicii online pentru Marci si DM (e-services) 

Transferuri de drepturi 

Schimbare detalii titular 

Schimbare mandatar/adresa corespondenţă 

Drepturi în rem 

Opoziţie 

Retragere/Renunţare 

Observaţii 

Limitare bunuri şi servicii 

Reînnoire 

Transferuri de drepturi 

Schimbare detalii titular  

Opoziţie 

 Schimbare mandatar/adresa de corespondenţă 

Licenţă 

Drepturi în rem 

Reînnoire 

Marci  Desene si Modele  

NOU 

Licenţă 



Noua versiune de Back Office 

Imbunătăţiri ale 
functionalităţilor existente 

Noi funcţionalitati agreate 
în Grupul de Lucru 02 

03 
Imbunătăţirea experienţei 

utilizatorilor   
01 

04 Noi tipuri de Mărci şi alte 
cerinţe din noua lege 



Beneficiile noii versiuni de Back Office 

Eficienţa 
operaţională 

Reducerea 
timpului de 
examinare 

Costuri 
reduse 

Convergenţa 
de practici la 

nivelul UE 

 Îmbunătăţirea 
experienţei 
utilizatorilor  



Academia de e-Learning 

“Cum sa protejaţi o marcă în România?” 

• 24 Oficii Naţionale de Proprietate Industrială  
implicate 

• OSIM s-a alaturat proiectului la începutul anului 2018, 
primul tutorial realizat în limba română găzduit la 
EUIPO şi accesibil de pe site-ul OSIM are tema: 
„Utilizarea TMCLASS” 

• Ultimul tutorial postat pe canalul YouTube al OSIM: 
“Reforma în domeniul Mărcilor”  

• Pana în prezent sunt disponibile pe canalul YouTube al 
OSIM 3 tutoriale: 

“Cum sa protejaţi un desen sau model în România?“ 

“Reforma în domeniul Mărcilor” 

https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=3383
https://www.youtube.com/channel/UC2O5TLXLJT2eizwBg9IZm1w/videos
https://www.youtube.com/channel/UC2O5TLXLJT2eizwBg9IZm1w/videos


Transfer de cunoştinţe tehnice şi Grupuri de Lucru 

Transfer de cunoştinţe tehnice 
Participanţi 

2 reprezentanţi 
OSIM 

• In Februarie 2018 a avut loc cursul de Prince 2 
Foundation organizat pentru OSIM 

• Proiectul va continua si in 2019, daca vor mai fi 
persoane interesate sa participe 

Grupuri de Lucru privind 
aplicaţiile informatice 

• Spaţiu pentru consultări reciproce şi transferul de 
cunoştinţe 

• Schimb de experienţă legat de aspectele tehnice 
aplicatiilor intre Oficiile Nationale  

• Schimb de coduri sursă şi soluţii între experţii IT 

• Spatiu pentru consultări şi decizii cu privire la 
funcţionalităţile ce se vor implementa 

• Schimb de experienţă cu privire modul de 
implementare 

• Informări despre stadiul proiectelor de 
dezvoltare 

Participanţi 

Back Office 



Va multumesc! 


