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Dezvoltarea societății umane nu poate fi despărțită de existența
unor semne distinctive, apărute în cele mai îndepărtate timpuri, ca
precursoare a mărcilor, fiind studiate de diverși autori și specialiști în
domeniu (care se regăsesc în bibliografie).
După Aurora Pețan, vasul cu inscripția
“Decebalus per Scorilo”, probabil cel mai
celebru artefact găsit de arheologi la
Sarmizegetusa Regia, a iscat multe discuții
și continuă să își păzească tainele.
Informațiile arheologice făcute publice sunt
destul de puține, iar sensul inscripției încă nu este pe deplin lămurit.
Vasul cu inscripție a fost găsit la Sarmizegetusa Regia într‐o clădire
neobișnuită (ca formă și dimensiuni), dar care are inventarul unei
case obișnuite (cu excepția marelui vas).

Vasul a fost găsit fragmentat, primele fragmente în 1803, restul
în 1954 și 1955 și se datează cu certitudine la sfârșitul sec. I d.Hr.,
în vremea lui Decebal. Are dimensiuni neobișnuite, o formă
atipică și este unic atât în Dacia, cât și în restul Europei
contemporane.
Nu se cunoaște la ce era folosit vasul. Inscripția este scrisă cu
litere latine în patru perechi de ștampile aplicate invers (de la
stânga la dreapta), unele cu capul în jos. Există două direcții de
interpretare a inscripției: în limba dacă („Decebal fiul lui Scorilo”
sau („Decebal pentru Scorilo”) sau în limba latină („Decebal prin
Scorilo” sau „Decebal pentru Scorilo”). Per rămâne cheia
inscripției, însă cu șanse mici de rezolvare pe viitor, dacă nu apar
date noi.

Este de presupus ca aceste nume ”DECEBALUS PER SCORILLO”
nu sunt indicații ale unui atelier de
olărie ci mai degrabă ar putea fi
mărci de posesiune indicând pe
proprietar.
Cea mai răspândită traducere a
inscripţiei, acceptată de mulţi lingvişti
şi istorici, este „Decebal, fiul lui
Scorilo”.
Dar, după opinia prof. Adrian
Bucurescu o traducere mai corectă
este că inscripţia s‐ar putea traduce
aşa: “CREAT PENTRU CASA LUI
DECEBAL.”

Legiunea V‐a Macedonica a fost cantonată
la Potaissa (azi Turda) spre apărarea granițelor
provinciei romane Dacia Porolissensis. La
Potaissa, Legiunea a construit un castru
de format‐standard, pe terasa superioară
a Arieșului, pe platoul numit azi Dealul
Cetate. Cărămizile castrului erau marcate cu inițialele LVM .
Legiunea a XIII‐a Gemina a fost una dintre
legiunile de elită ale armatei romane.
Legiunea a participat şi la cele două războaie
dacice, după care a fost staţionată la Apulum
până la Retragerea Aureliană.

Cărămizile sale purtau semnul distinctiv
de posesiune al legiunii LEGXIIIGE. Pe
teritoriul României, prezența semnelor
distinctive pe obiecte sau pe fragmente
din acestea, este semnalată și datată din
secolul al II ‐lea î.H.
Au fost găsite de către arheologi inscripții pe vase antice, amfore,
capace de vas, opaițe și alte obiecte şi mai vechi în Transilvania, în
zona Dobrogei, și în Oltenia și Banat, până la nordul Dunării. Au fost
identificate pe vase din perioada cuceririi Daciei de către romani și
cea a părăsirii acesteia de către Aurelian sau pe obiecte mult mai
vechi.

Deoarece în 2021 Timișoara va fi Capitală Culturală Europeană, am
considerat de datoria noastră să aducem în atenție unele mărci
timișorene și din zonă ‐ mărci de de renume și mărci notorii:
1. O istorie mai aparte a avut marca notorie Guban

Povestea fabricii Guban este, de fapt, povestea fondatorului
acesteia, Blaziu Guban, care a înregistrat, de altfel, brandul Guban.
Blaziu Guban s‐a născut în 1904 şi a făcut la școală doar cinci clase.
Chiar și așa, și‐a descoperit talentul de chimist și a început să
lucreze încă din perioada Primului Război Mondial la o fabrică de
ghete din Oradea, după ce a fost, inițial, îngrijitor de porci. În 1932,
Blaziu Guban a fost remarcat de directorul fabricii de pantofi FILT
din Timișoara, care îl angajează pe post de chimist.
Tot atunci a început să fabrice cremă de pantofi în bucătăria
locuinței sale. O cremă a cărui patent l‐a vândut în
1935 unei companii palestiniene. Cu banii obținuți
din această tranzacție, Guban a înregistrat în 1937,
Uzinele Chimice Guban Timişoara, un nume de brand
cu o istorie de aproape 80 de ani, timp în care a mai
apărut pe creme de pantofi, cutii de ceară, soluții de lipit, mase
plastice, produse de tâmplărie, accesorii metalice , corpuri de

iluminat și chiar instrumente muzicale (saxofoane).
În 1952 Guban își donează fabrica statului român, cu condiția să
rămână director al acesteia pe viață. Primele perechi de pantofi ies pe
piață în 1959 și sunt recunoscute în scurt timp pentru eleganță și
comoditate. E o chestiune de timp până când Guban ajunge să încalțe
mai toată elita comunistă, dar modelele sale ajung și în picioarele
fostului președinte american Harry Truman, Sophia Loren, Gina
Lolobrigida, Regele Mihai, Tudor Arghezi, Gheorghe Gheorghiu‐Dej,
Nicolae şi Elena Ceauşescu.
Din 1965 fabrica începe să producă și mase
plastice, imprimeuri, confecții,
mic mobilier, candelabre și alte
accesorii metalice.

După retragerea lui Blaziu Guban din funcția de director, în fabrică
avea să rămână până în 1992 un alt Guban, fiul său – inginerul
Tiberiu Guban.

Printre cele 25 de invenții ale sale, în 1956 a creat prima piele
artificială din România, pielea artificială (GUTIPLAST), înregistrând
marca națională MN 015245 GUTIPLAST ‐ clasa 18‐ piele
artificială compactă pe bază de PVC.

Până în 1989, fabrica și‐a dezvoltat producția și s‐a extins. Chiar dacă
fabrica a trecut prin mai multe transformări, brandul Guban a rezistat
și după 1989.
Moștenitorii lui Blaziu Guban au încercat
să o recupereze în justiție, însă instanțele
nu le‐au dat câștig de cauză.
Punctul vulnerabil al acțiunii lor a fost actul de donație făcut de Blaziu
Guban către stat în 1952. Brandul Guban a supraviețuit însă și de
această dată, ca marcă de renume mondial.
Ca mijloc de individualizare a produselor aparținând unui producător,
de‐a lungul timpului, marca “GUBAN” și‐a îndeplinit funcția de
concurență bazată pe mecanismul de atragere a clientelei, asigurând
diferențierea produselor prin calitate și prezentare și totodată, funcția
de garanție pentru consumator a unei calități constante a produselor
purtând această marcă.

Diversificarea produselor demonstrează că marca “GUBAN” a devenit
un simbol de calitate extinzându‐și efectele dincolo de domeniul de
origine, la obiecte dintre cele mai diferite, cărora le‐a împrumutat
prestigiul mărcii. După această istorie zbuciumată, brandul a rezistat,
iar acum continuă să se confecţioneze încălţăminte, într‐un spaţiu
mult restrâns faţă de vremurile de odinioară
(cu 57 de muncitori) având un nou magazin
de prezentare.
Astăzi, în fabrica din Timișoara se produc 80 de
modele de pantofi de damă. Produsele, lucrate
în proporție de 70% manual, sunt vândute în
România, Italia și alte țări din Europa, atât prin
magazinele proprii, cât și prin rețeaua de comerț
modern, în 118 magazine partenere din toată ţara,dar și pe magazine
online, la secțiuni de încălțăminte de lux.

MN 010350 cl. 25

EM 006497036
cl. 2,3,18,25

MN 005138 cl. 2,3,4,6,11,
14,18,4,25,26,27

EM 7386485
cl.2,3,18,25

MN 034145 cl. 1,2,3,6,9,11
16,17,18, 20,24,25,27,35

EM 005851217 cl. 3, 25

EM 007379639
cl. 2, 3, 18,25

MN 033837 cl.1,2,3,6,9
11,16,17,18,20,24,25,27,35

2. S.C.FILTY S.A. a fost una dintre cele mai mari firme producătoare de
încălţăminte din România, având o îndelungată experienţă în
fabricarea încălţămintei.
Societatea a fost fondată în 1 octombrie 1921 din inţiativa unui grup
de politicieni, comercianţi şi meseriaşi sub denumirea de Societatea
Anonimă FILT, Fabrică de încălțăminte de Lux, avînd 40 de muncitori.
În 1924 a trecut de la producţia manuală la fabricaţia cu mașini, ceea
ce a ridicat producţia zilnică la 200 perechi de pantofi. Peste trei ani,
FILT avea unica secţie de calapoade din țară. Produsele fabricii s‐au
bucurat de apreciere încă de la început. În timp s‐a ajuns la o
activitate susținută de export în Anglia, Franța, Suedia, Africa de Sud,
etc. După naţionalizare, fabrica s‐a numit „Modern” şi a continuat să
producă încălţăminte după 1990 sub numele de S.C. Filty S.A. În cele
din urmă şi‐a încetat activitatea şi a fost demolată în vechea locație
pentru construirea unui mall iar azi produce din nou în alte locații .

MN 115312

MN 073193 cl.25

cl. 18, 25,. 42

MN 022776 FILTY LUX
cl. 25

Depozit M 019966
cl.

MN 005130 FILTY
cl. 18, 25

18, 25

MN 017985 FILTY
cl. 25

Multe dintre fabricile Timişoarei de odinioară, de pe porţile cărora
ieşeau conserve, pantofi, pălării, dulciuri şi multe altele ce ajungeau în
întreaga lume, acum sunt doar o amintire, ruine sau chiar au fost rase
de pe faţa pamântului în anii de după Revoluţie.
Din fericire, mai avem branduri, poate nu la fel de vechi, dar care
continuă să dăinuie la Timişoara şi în aceste vremuri, cum ar fi AEM
sau ELBA.
3. Fabrica de Aparate ELectrice de Măsurat (AEM) este una dintre cele
mai mari companii din Timişoara şi singura din ţară care produce toate
echipamentele de măsurare pentru utilităţi‐ gaz, apă, energie
electrică. Când tradiţia întâlneşte inovaţia, rezultatul este o companie
cu un “suflet” în măsurarea energiei. AEM este un simbol al oraşului şi
un furnizor favorit global al contoarelor pentru electricitate şi gaz.
AEM a fost înfiinţată la Timişoara la 1 mai 1970. Era una dintre cele
mai mari fabrici din oraş, iar 2 ani mai târziu au fost produse primele
contoare de energie electrică. 40 de ani mai tarziu, în 2012, AEM a
ajuns să livreze 21% din producţie în străinătate, în Uniunea
Europeană şi în diferite ţări din Orientul Mijlociu.

Societatea Comercială Aparate Electrice de Măsurat SRL, Timișoara a
devenit un brand cunoscut cu marca „aem” :
MN 013564‐ cl. 9
MN 019082
aem‐Timișoara cl. 6, 8, 9

MN 014785
cl. 09, 19

MN 047331cl.06‐11,18,19.28,35,
36, 37, 39, 44

MN 014784 cl. 09,10,11,
28, 35, 37, 39, 42

MN 015615 cL.09

Mai sunt produsele cu marca AEM având prenumele : AEM‐AMPA,
AEM‐SIM, AEM‐ISU, AEM – AUS, în acest caz strategia adoptată fiind
cea a mărcii –sursă, adică produsele sunt denumite, au un prenume,
nu doar un nume generic.
4. În anul 1884 Timișoara devenea primul
oraș din Europa cu străzile iluminate electric.
Nu este deloc o coincidență faptul că prima
companie ce se ocupa cu producția reperelor destinate corpurilor de
iluminat a luat ființă în acest oraș și a continuat să fie un etalon al
companiilor românești de tradiție. Toate transformările prin care
ELBA a trecut de‐a lungul existenței sale au fost determinate de
condiţii obiective – criza economică, război, evoluţie tehnologică,
dezvoltarea şi emanciparea cerinţelor pieţei.
Istoria Elba începe din anul 1921 prin înființarea firmei "DURA" la
Timișoara, care avea ca obiect principal de activitate fabricarea
reperelor destinate copurilor de iluminat. Această firmă a constituit
punctul de plecare al existenței companiei ELBA de astăzi.

În perioada crizei interbelice are loc fuziunea firmei "DURA" cu alte
firme cu profil asemănător, iar în anul 1948 firma este naționalizată,
tot de atunci urmând să fie recunoscută sub numele de
”ELECTROBANAT”.
Din 1990, firma activează sub titulatura de S.C. ELBA S.A., iar în
anul 1995 ELBA se privatizează integral, din 2013, devine ELBA S.A.
SC ELBA SA Timişoara, a înregistrat în anul 1965 marca internaţională
nr. WO 294227 ELBA, iar în anul 1988 marca MN 010250 ELBA,
produsele cu marca ELBA având prenumele – marcă: RO 87789 ELBA
CISA, RO 87790 ELBA FIDI , RO 87791 ELBA FIA , RO 87792 ELBA FIPA,
RO 87793 ELBA FIPAD , RO 87794 ELBA FIRI, RO 87795 ELBA PSHM, RO
87796 ELBA PSFL, RO 91292 ELBA FIRA, și în acest caz strategia de
marcă adoptată fiind cea a mărcii –sursă‐ care se caracterizează prin
faptul că produsele sunt denumite, au un prenume, nu doar un nume
generic.

WO 294224 cl.09, 11

RO 010250 cl.06, 11

5. Fabrica de ciocolata Kandia din Timişoara, a fost prima fabrică de
ciocolată de pe teritoriul actual România. Totul a început în 1890 într‐
un mic atelier transformat în 1895 astfel încât să putem vorbi de o
fabrică în toată puterea cuvântului. Marca Kandia datează din 1917.
După începuturile din 1890‐1895, când se lucra cu câţiva oameni, din
1917 fabrica se numeşte oficial Kandia, aşa cum
s‐a numit o bună perioadă insula Creta.
O alegere inedită, care punctează foarte clar
situarea pe piaţă pe o nişă de lux, “exotică” o alegere care denotă şi
profesionalismul cu care era gândită strategia de marketing.
Numele comercial al titularului actual este SC KANDIA DULCE SA
Bucureşti, cuprinzând ca marcă de garanție marca de renume
KANDIA.

Numele comercial al titularului SC KANDIA DULCE SA Bucureşti
cuprinde marca de garanție KANDIA.

6. Societatea Comercială BEGA PAM S.A. are ca obiect de activitate
fabricarea şi comercializarea produselor de panificaţie proaspete şi
congelate, biscuiţi, napolitane, specialităţi, prestări servicii, operaţiuni
de import‐export în activitatea proprie, comercializarea produselor
agroalimentare, comerţ en gros şi en detail.
Societatea a luat fiinţă în anul 1956, ca întreprindere de industrie
locală, cuprinzând 6 ramuri industriale, de la industria alimentară
până la cea metalurgică. În anul 1960, dată fiind dezvoltarea acesteia,
întreprinderea îşi schimbă denumirea în Combinatul de Industrie
Locală Timişoara. În anul 1972, prin măsuri de reorganizare, are loc
desprinderea de la Combinatul de Industrie Locală a tuturor unităţilor
ce nu aveau profil alimentar, preluând în schimb activitatea de paste‐
biscuiți. In anul 1973 se preia la Combinat activitatea de panificaţie şi
activitatea de morărit din judeţul Timiș. Din anul 1977 îşi schimbă
denumirea din Combinatul de Industrie Locală în Întreprinderea de
Morărit, Decorticat, Panificaţie şi Produse Făinoase Timiş,

denumire pe care şi‐o păstrează până în anul 1990, când se transformă
în societatea comercială BEGA‐PAM S.A. Timişoara.
Cu o tradiţie de peste 62 de ani în producerea şi comercializarea de
biscuiţi, napolitane, specialităţi, produse de panificaţie, etc, S.C.
BEGA‐PAM S.A. se distinge prin calitatea produselor sale, datorată
reţetelor tradiţionale şi grijii deosebite faţă de cerinţele
consumatorilor.
În timp, datorită diversificării produselor, societatea a lansat pe piață
diferite mărci, adoptând strategiile considerate ca fiind cele mai
potrivite momentului, ca de exemplu, mărci de produse și mărci –
gamă care acoperă sub un nume comun de marcă şi promovează sub
acelaşi slogan (sau nume), un ansamblu de produse care aparţin
aceluiaşi teritoriu de competenţă.
În arhitectura lor de marcă‐gamă, alăturat mărcii‐gamă produsele îşi
păstrează un nume (marcă) curent, adică propria marcă asociată
mărcii gamă.

În unele structuri de marcă‐gamă produsul (serviciul) mai poartă şi
o marcă‐umbrelă sau o marcă de garanţie .
Exemplificam unele mărci de produse:

Tot sub marca de garanție MN 048991 ”BEGAPAM SINCE 1956” sunt
înregistrate și mărcile :
MN 96122
MN72765

R096122

Societatea Bega‐Pam SA Timișoara, dupa 62 de ani de existenţă, în
care s‐a impus pe piaţa românească prin produsele sale de
panificaţie tradiţionale, produce și astăzi biscuiți umpluți sau
napolitane cu marca verbală MN 2R 10308 “DĂNUȚ” pe clasa 30
și mărcile individuale combinate “ DĂNUȚ”; marca MN 111158 “Bega
Pam since 1956 DĂNUȚ” are
are alăturat prenumelui marca
de garanție MN 048991
“BEGAPAM SINCE 1956”

7. În anul 1718 se înființează Fabrica de bere
Timişoreana, cetatea fiind sub comanda
Prințului Eugeniu de Savoya .
În Anii 20’ Berea Timişoreana
devine berea oficială a Casei Regale din
România.
Denumirea mărcii este ea însăși un vector de imagine și comunicare,
legată de oraşul Timişoara, loc de naștere al multor premiere
naţionale, printre care și prima bere românească.
Timișoreana nu a renunțat la numele original. A fost re‐lansată la nivel
național cu numele original ‐ în semn de respect al tradiţiei berarilor
timişoreni în ideea că în cele din urmă românii se întorc la valorile
tradiţionale.

CUPA ROMÂNIEI TIMIŞOREANA
SUPERCUPA TIMIŞOREANA

TIMIŞOREANA RADLER

TIMIŞOREANA. POVESTEA MERGE MAI DEPARTE

8. Principala stațiune balneară a județului Timiș, care datorită apelor
sale figurează în marile enciclopedii ale lumii, precum aceea a
savanților italieni M. Messini și C.G. Lollo “Aque minerali del mondo”
sau “Precis d`hydrologie” a omului de știință francez A. Morette, s‐a
impus în țară și în străinătate.
Aşezarea din Depresiunea Buziaşului este
cunoscută încă de pe vremea romanilor, sub
denumirea de Ahibis. Atestarea documentară
este din secolele XIV ‐ XV.
Arheologul Liviu Mărghitan susține că Buziașul și Băile
Herculane: “au fost căutate în antichitatea daco‐romană pentru
condițiile lor speciale, curative”. Declarat localitate balneară încă
din anul 1819, oraşul propriu‐zis se desfăşoară pe terasa superioară
a Timişului, la contactul dintre Câmpia Banatului de Est şi dealurile
bănăţene – Dealul Silagiu, în partea de sud‐est a celui mai mare
judeţ al ţării, judeţul Timiş.

Valoarea terapeutică a apelor minerale a devenit cunoscută în scurt
timp și în țările vecine, Buziașul fiind “locul cel pentru izvoarele cele
tămăduitoare cunoscute și într‐alte stăpâniri și unde oamenii din
locuri îndepărtate se adună”.
Buziaș a fost între 22‐26 august 1886 gazda Congresului al XIII‐lea al
medicilor și naturaliștilor din Ungaria și Transilvania cu participarea
unor specialiști din Asia și Europa. Promenada stațiunii este celebră,
singurele promenade similare din Europa se
găsesc în Karlovy Vary și în Baden‐Baden.
Datorită condițiilor
naturale favorabile,
cu bogate izvoare
de ape minerale, Buziașul a fost recunoscut
ca un potențial centru balnear.

După Unirea Banatului cu România, își menține statutul de stațiune
balneară de tratament cardio‐vascular.
În 1816 a început amenajarea primelor izvoare, bazele stațiunii
balneare fiind construite în 1819. În 1839 a fost declarată stațiune
balneară. Între 1903 ‐ 1907 sunt forate 12 izvoare de adâncime și se
construiește fabrica de îmbuteliere a apei minerale.
În 1911 este declarată oficial stațiune
balneoclimaterică. Denumirea localității
Buziaș și a zonei înconjurătoare face
obiectul indicației geografice IG 00015
BUZIAŞ / 29.02.2004, Nr BOPI 2/2004
capitolul: Indicaţii geografice, Reînnoită
din data 31.01.2013, Nr BOPI 1/2013
titular SOCIETATEA NAŢIONALĂ A APELOR
MINERALE SA, BUCUREŞTI.

R095728

MN 025678
MN 069735

MN 020696 ”RAMIN SURSA BUZIAS

9. Comtim Group a fost un combinat agricol din Timișoara care era
cel mai mare producător industrial de carne de porc din România.
De asemenea, Comtim era și cel mai mare combinat de prelucrare a
cărnii de porc din sud‐estul Europei, iar în 1989 aici lucrau 15.000 de
oameni. Societatea a fost fondată în anul 1967. Timp de 28 de ani,
director general al companiei a fost Florentin Cârpanu, iar la 4 ani
de la plecarea acestuia, în 1999, Comtim a intrat în procedură de
faliment. COMTIM ‐ Timişoara gestiona 26 de societăţi în patru mari
complexe de creşterea porcilor: Beregsău, Birda, Pădureni şi Gătaia;
trei complexe de îngrăşare pentru taurine cu un efectiv de 40.000
capete.
În perioada sa de mare succes,
COMTIM HOLDING creştea
anual 1,5 milioane de capete
porci şi oferea 15.000 locuri
de muncă.

Începând cu luna octombrie 2004,ca urmare a preluării de către grupul
american ”Smithfield Foods, Comtim
Group și‐a schimbat denumirea în
„Smithfield Ferme ” SRL.
Compania Smithfield, este lider în
industria de creștere a suinelor
și a producerii cărnii de porc, gestionează în România, 46 de
ferme în județele Timiș și Arad.
Smithfield Foods este companie americană,
care are peste 51.000 de angajați în SUA
și în întreaga lume, inclusiv China, Franța,
Mexic, Polonia, România, Spania și Regatul
Unit.

MN 017861

MN 071951

IR 629240

MN 020922

MN 21454

MN 019635

MN 118153

MN 118154

MN 126769

MN 065856

MN 126824

MN 021454
COMTIM‐HOLDING

MN118199

MN 061989

MN 071951

MN 072477

MN 062996

MN 061776

MN 020922
MORTADELLA ‐ COMTIM – CARNEX

Această scurtă prezentare a unor mărci cunoscute timișorene, ar mai
putea fi completată cu alte mărci de tradiție, la care se adaugă și
mărcile noilor firme sau filiale ale multinaționalelor prezente în
Timișoara, ca de exemplu:

PERLAN BONUX

Câteva considerente privind istoria profesiei de consilier în
proprietate industrială:
Se pare că o primă mențiune a profesiei este în anul 1897
an menționat în volumul omagial CENTENNIAL EDITION
AIPPI 1897‐1997.
Tot aici este menționat anul 1902 ca an de intrare
a României în această Asociație Internațională pentru
Protecția Proprietății Industriale, deci am putea afirma
că acest an este prima mențiune a profesiei de consilier în
proprietate industrială în România.
Un exemplu de mărci înregistrate în România în perioada 1937‐1944,
sunt cele menționate de Alexei R. Bădărău, Nicolae M.Mihăilescu,
avizate la camerele de comerț sau la tribunalele de atunci. Mărcile
se înregistrau direct de către solicitant sau prin intermediul unui
”procurator”, care era un mandatar al solicitantului, care putea fi o
persoană fizică, ori de profesie inginer sau avocat.

PROCURATÓR, procuratori, s. m. 1. Magistrat roman, ales de obicei
dintre liberți, însărcinat cu strângerea dărilor și cu conducerea
provinciilor imperiale. 2. Înalt demnitar în republicile Veneția și
Genova, în Evul Mediu. 3. Persoană care acționează în numele cuiva,
pe baza unei procuri; mandatar. – Din fr.procurateur, lat. procurator, ‐
oris. sursa: DEX. `09 (2009)
Din exemplele următoare se poate constata că procuratorii erau
avocați, sau ingineri:
‐ Firma: Golgate‐Palmolive‐Peet Company, reprezentată prin d‐nii
Ing. Marcus&Berlescu din București.
Produsul: săpun de ras. Denumirea produsului: ”Colgate”
‐ Firma: Golgate‐Palmolive‐Peet Company, reprezentată prin d‐nii
Ing. Marcus&Berlescu din București.
Produsul: cremă de ras. Denumirea produsului: ”Palmolive”
‐Firma: India Tyre&Rubber Company Limited, prin procurator Ing.
Marcus & din București. Produsul: Anvelope de cauciuc pentru roți,

mai cu seama pentru biciclete.
‐Firma: ”Gunther Wagner” prin procurator Av. Dr. Eudoxe
Grigorovitza din București. Sediul: Hannover (Germania).
Produsul: Cerneală inalterabilă la lumină și cerneală de toc rezervor.
Denumirea produsului: ”Grune PELIKAN Tinte”
‐Firma: ”Gunther Wagner” prin procurator Av. Dr. Eudoxe
Grigorovitza din București. Sediul: Hannover (Germania).
Produsul: Cerneală hectograf, violetă, albastră și neagră.
Denumirea produsului: ”Pelikan”
‐Firma: ”Gunther Wagner” prin procurator Av. Dr. Eudoxe
Grigorovitza din București. Sediul: Hannover (Germania).
Produsul: Cerneală inalterabilă la lumină și cerneală de toc rezervor.
Denumirea produsului: ”Rote Pelikan Tinte”.
Produsul: Cerneală inalterabilă la lumină și cerneală de toc rezervor.
Denumirea produsului: ”Pelikan Fullhalter Tinte”.

‐Firma: ”Gunther Wagner” prin procurator Av. Dr. Eudoxe
Grigorovitza din București. Sediul: Hannover (Germania).
Produsul: Cerneală inalterabilă la lumină și cerneală de toc rezervor.
Denumirea produsului: ”Rote Pelikan Tinte”.
‐Firma: ”Gunther Wagner” prin procurator Av. Dr. Eudoxe
Grigorovitza din București. Sediul: Hannover (Germania).
Produsul: Cerneală inalterabilă la lumină și cerneală de toc rezervor.
Denumirea produsului: ”Violette Pelikan Tinte”.
‐Firma: ”Gunther Wagner” prin procurator Av. Dr. Eudoxe
Grigorovitza din București. Sediul: Hannover (Germania).
Produsul: Cerneală inalterabilă la lumină și cerneală de toc rezervor.
Denumirea produsului: ”Blaue Pelikan Tinte”.
‐Firma: ”Gunther Wagner” prin procurator Av. Dr. Eudoxe
Grigorovitza din București. Sediul: Hannover (Germania).
Produsul: Cerneală inalterabilă la lumină și cerneală de toc rezervor.
Denumirea produsului: ”Pelikan Fullhalter Tinte”.

PROCURATOR

În perioada comunistă, au existat două legi: Legea nr. 62/1974
privind invențiile și inovațiile și Legea nr. 28/1967 privind mărcile de
fabrică, de comerț și de serviciu.
Documentația de înregistrare a unei mărci la OSIM era întocmită de
către responsabilii cu invențiile și inovațiile din
întreprindere, care aveau această sarcină de
serviciu suplimentară față de atribuțiile
lor de bază.
Periodic se făceau cursuri de specializare în
domeniu. Atât brevetele de invenție cât și mărcile
aparțineau în totalitate statului, de exemplu toate
mărcile de produse zaharoase aveau ca titular
Direcția de specialitate din Ministerul Industriei
Alimentare.

Situația s‐a schimbat de abia prin apariția Legii nr. 64/1991 privind
brevetele de invenție, care la articolul 43 precizează:
”În procedurile în fața Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci,
persoanele fizice sau juridice îndreptățite la eliberarea brevetului de
invenție pot beneficia de asistența unui consilier în proprietate
industrială, autorizat”.
În regulamentul de aplicare al Legii nr. 64/1991, la regula 5 se
menționează:
(1) Depunerea cererii de brevet de invenție la O.S.I.M sau
reprezentarea solicitantului în procedurile în fața O.S.I.M se poate
face prin mandatar autorizat, cu domiciliul sau sediul în România.
(2) În cazul în care solicitantul brevetului de invenție este reprezentat
prin mandatar autorizat, acesta poate semna cererea de brevet pe
baza unei procuri scrise.
(3) În procedurile în fața O.S.I.M, solicitantul sau titularul străin
poate fi reprezentat numai de un consilier în proprietate industrială,
autorizat”.

La paragraful (7) este specificat că un consilier în proprietate
industrială trebuie să fie cu studii superioare tehnice sau juridice:
”Poate fi consilier în proprietate industrială cetățeanul român, cu
domiciliul în România, care îndeplinește cumulativ următoarele
condiții: posedă diplomă de absolvire a unei instituții de învățământ
superior tehnic sau juridic”.
(8) ”Lista consilierilor în proprietate industrială se publică în
Buletinul Oficial de proprietate industrială”.
Ca urmare, în septembrie 1992, OSIM a organizat
primul examen de atestare în această profesie,
pentru probleme de brevete și mărci, cu o
largă participare a responsabililor de invenții și mărci
din întreprinderi și a specialiștilor Rominvent.
Fiecare admis la examen a primit o adeverința de promovare.

După apariția Legii nr. 129/1992 privind protecția desenelor și
modelelor industriale, s‐a dat examenul de extindere
a profesiei de consilier în proprietate industrială
și pentru probleme de desene și modele industriale,
cei admiși la examen primind o adeverință de
promovare.
S‐a mai dat examenul de autorizare în specialitatea
topografii de circuite semiconductoare, conform Legii nr. 16 din 6
martie 1995 (republicată) privind protecția topografiilor produselor
semiconductoare și a Ordinului nr. 6 pentru aprobarea normelor de
aplicare a legii nr.16/1995.

Încă din 1992, prima listă a acestor consilieri autorizați, a fost
transmisă la WIPO Geneva cu 13 consilieri grupați în 10 firme. Lista
acestora a fost publicată în Buletinul Oficial de Proprietate
Industrială‐ Secțiunea Desene și Modele Industriale numărul
1/1993 (publicat în 30 martie 1993).

Profesia de consilier în proprietate industrială a fost reglementată
prin apariția Ordonanței nr. 66 din 17 august 2000, privind
organizarea și exercitarea profesiei de consilier în proprietate
industrială, (republicată în temeiul art. II din Legea nr. 331/2006
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.
66/2000 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier în
proprietate industrială, și a Instrucțiunii nr. 108 din 17 octombrie
2002 de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 66/2000 privind
organizarea si exercitarea profesiei de consilier în proprietate
industriala, emisă de OSIM.
De abia în 2004, profesia de consilier a apărut pe
Lista profesiilor reglementate în România și a
autorităților competente corespunzătoare fiecărei
profesii reglementate, conform Legii nr. 200/2004
privind recunoașterea diplomelor și calificărilor
profesionale pentru profesiile reglementate în România.
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