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https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip-contribution#ip-contribution_1 

https://euipo.europa.eu/tunnel-
web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/IPContributi
onStudy/performance_in_the_European_Union/eperformance_in_the_European_U
nion_sum-ro.pdf 



 
  

 
  

Principalele constatări 

➔   Sectoarele care utilizează intensiv DPI au generat 27,8 % din totalul 

locurilor de muncă în UE în perioada 2011-2013. În această perioadă, în 

medie, 60 de milioane de europeni au fost angajați în sectoarele care 

utilizează intensiv DPI. În plus, alte 22 de milioane de locuri de muncă au fost 

generate în sectoarele care furnizează produse și servicii sectoarelor care 

utilizează intensiv DPI.  

 

➔   În aceeași perioadă, sectoarele care utilizează intensiv DPI au generat 

peste 42 % din activitatea economică totală- (GDP) în UE, în valoare de 5,7 

mii de miliarde EUR. 

 

➔   În sectoarele care utilizează intensiv DPI salariile sunt semnificativ 

mai mari decât în alte sectoare, cu o primă salarială cu 46 % mai mare 

decât în alte sectoare.  

 

➔   Sectoarele  care  utilizează  intensiv  DPI  s-au  dovedit  cele  mai  

rezistente  la  criza  economică.  



 
  

 
  



 
  

 
  



 
  

 
  

Cota din PIB și rata de ocupare a forței de muncă în 
industriile cu utilizare intensivă a brevetelor în țările 
membre UE  
Perioada 2011-2013 



 
  

 
  

Cota din PIB și rata de ocupare a forței de 
muncă în industriile cu utilizare intensivă a 
mărcilor în țările membre UE  



 
  

 
  



 
  

 
  

- întreprinderile care dețin DPI tind să fie mai mari decât întreprinderile care nu  
dețin, după cum indică numărul de angajați (547 față de 94 de angajați în medie). Din acest motiv, 
indicatorii performanței economice, cum ar fi venitul, profiturile sau salariile, sunt exprimați pe angajat. 
 
- întreprinderile care dețin DPI oferă în medie salarii cu 20 % mai mari decât întreprinderile care nu 

dețin DPI.  
- creșterea performanței întreprinderilor depinde de tipul și de combinația de DPI.  
- Întreprinderile care dețin doar brevete au un venit pe angajat cu 15 % mai mare decât cele care nu 

dețin nici un DPI, cele care dețin brevete combinate cu mărci  de 17 % 
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Dolby Labs a fost fondată de Ray Dolby (1933-2013) în Londra, în 
1965. În același an, a inventat sistemul Dolby Noise Reduction, o 
formă de procesare a semnalelor audio pentru reducerea 
sunetului de fond pentru înregistrările audio . Prima sa cerere de 
brevet US privind tehnologia a fost depusă în 1969. 



 
  

 
  



 
  

 
  



 
  

 
  

Ruth Handler, co-fondator al companiei Mattel 



 
  

 
  

Ruth Handler, co-fondator al companiei Mattel, a observat-o pe fiica ei 
Barbara când se juca cu păpuși de hârtie timp de ore. Acest lucru a dat 
naștere viziunii lui Ruth de a crea o păpușă 3-D pentru fete pentru ca în 
joacă să își materializeze visele. Apoi, în 1959, prima păpușă Barbie 
numită după fiica lui Ruth - a debutat la Târgul de jucării din New York. 
 
La început, Barbie a fost primită cu scepticism de către industrie, dar 
Ruth a perseverat. Și acum, peste 55 de ani mai târziu, Barbie este o 
pictogramă globală care inspiră fete de pretutindeni pentru a fi cine își 
doresc ele. De la 180 de cariere, la rolurile sale fanteziste și în 
nenumăratele ei moduri și accesorii - Barbie a oferit întotdeauna 
posibilități fetelor și posibilități de povestire nesfârșite. 



https://youtu.be/ZyhrYis509A 

 

 
  

"Barbie Girl" 
 
Hi, Barbie 
Hi, Ken! 
Do you wanna go for a ride? 
Sure, Ken! 
Jump in... 
 
I'm a Barbie girl in the Barbie world 
Life in plastic, it's fantastic! 
You can brush my hair, undress me everywhere 
Imagination, life is your creation 
Come on, Barbie, let's go party! 
 
I'm a Barbie girl in the Barbie world 
Life in plastic, it's fantastic! 
You can brush my hair, undress me everywhere 
Imagination, life is your creation 
 
I'm a blond bimbo girl in a fantasy world 
Dress me up, make it tight, I'm your dolly 
You're my doll, rock'n'roll, feel the glamour in pink, 
Kiss me here, touch me there, hanky panky... 
You can touch, you can play, if you say, "I'm always yours." 
 
(uu-oooh-u) [2x] 

https://youtu.be/ZyhrYis509A
https://youtu.be/ZyhrYis509A


 
  

Cântecul Aqua "Barbie Girl" a făcut obiectul procesului Mattel v. MCA 
Records, pe care Mattel la pierdut în 2002, judecătorul Alex Kozinski spunând 
că piesa a fost o "parodie ".  

Pe data de 5 decembrie 2000, Mattel a dat in judecata MCA Records, 
compania de inregistrari a lui Aqua, pe motiv că piesa a încălcat marca 
Barbie și a transformat-o pe Barbie, referindu-se la ea ca "Blond Bimbo". 
și că versurile sale au afectat reputația mărcii lor și au afectat planul lor 
de marketing. 
MCA a contestat acțiune lui Mattel și a contraatacat  pentru defăimare 
după ce Mattel a comparat MCA cu un hoț de bancă. 



 
  

 
  



 
  

 
  

Caramida Lego, una dintre cele mai recunoscute jucării din lume, nu poate fi marcă 
comercială, au decis judecătorii europeni. 

Caramida din plastic roșu a fost elementul de bază pentru un succes global în 
industria jucăriilor. Forma cărămizii a fost înregistrată ca marcă comunitară în 1999. 

Dar producătorul canadian rival Mega Brands a făcut apel cu succes Oficiul Mărcii UE 
pentru a anula marca comercială a lui Lego. Experții au decretat că o cărămidă era o 
formă tehnică care nu poate fi marcă. 

Lego, a susținut prin avocații companiei, că desenul conține caracteristici care o 
diferențiază de altele similare, însă judecătorii au decis că păstrarea mărcii Lego pe 
designul cărămizilor ar crea un monopol asupra a ceea ce se ridica la o formă 
funcțională. 



 
  

 
  



 
  

Brevetul de invenție – mijloc de protecție a rezultatelor cercetării 

 
  



 
  

 
  



 
  

https://www.wall-street.ro/articol/Companii/218846/o-istorie-de-peste-100-de-ani-povestea-farmec-inainte-si-dupa-revolutia-din-1989.html 

 

1967 - Farmec produce in masa cremele 
Gerovital H3 
 
Primul eveniment major a fost realizarea in 
masa a cremelor cosmetice Gerovital H3, ca 
urmare a discutiei dintre prof. dr. Ana Aslan si 
directorul Farmec din 1967, in cadrul careia 
companiei ii este incredintat dreptul de a 
produce cremele Gerovital. Până la acel 
moment, renumita reteta anti-aging era 
disponibila doar unui numar restrans de 
persoane, printre care personalitati si 
celebritati internationale. 
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  http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/ 
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Cu o tradiţie de peste 40 de ani, DERO este o marcă românească modernă care a purtat dintotdeauna o mică 
parte din România în numele său – care provine de la „Detergent al României”. Lansat pe piaţa din România 
în 1966 ca produs al fabricii de detergenţi din Ploieşti, DERO a ajuns în timp să devină marca sinonimă cu 
„detergentul”.  

Miza: 100 de milioane de euro pe an. Atit valoreaza piata detergentilor din Romania, conform estimarilor lui 
Gabriel Predescu, brand building manager Dero. „De 

Brandul DERO a fost achizitionat in anul 1995 de compania Unilever, odata cu fabrica de detergenti de la 
Ploiesti, fapt ce a insemnat inceperea procesului de inovatie prin modernizarea produsului, a ambalajului si 
alinierea la standarde occidentale, dar totodata si pastrarea specificului 100% romanes multa vreme e o 
competitie sanatoasa. 

 

In fiecare secunda se cumpara un pachet de Dero in Romania. Produsul a luat nastere in 1966 pe platforma 
fabricii de detergenti din Ploiesti si de 40 de ani spala "romaneste" rufele din aproape toata tara.  
Cu toate acestea, Dero a devenit un brand cu acte in regula abia dupa preluarea companiei producatoare de 
catre multinationala Unilever in 1995. Astfel, avand in spate o echipa de strategi si consultanti din interiorul si 
din afara granitelor, Dero a ajuns sa conduca in volum piata de detergenti din Romania 

 
  



 
  

CONCLUZII 

 

 

 

 

 
  

 
Întreprinderile care dețin doar brevete au un venit pe angajat cu 15 % mai mare, 
cele care dețin brevete combinate cu mărci au un venit pe angajat cu 17 % mai 
mare. 
 



 
  

VĂ MULȚUMESC PENTRU ATENȚIE! 

 
 

 

 

 

 

 

berceanu.elisabeta@osim.ro  
  


