OFICIUL DE ST AT PENTRU INVENTII SI MARCI

ORDIN NR . ......

r!:.f.. ...../.... /t.-.9.J:.@.~0

privind prelungirea suspendarii programului de lucru al Oficiului de Stat
pentru lnventii ,i Marci

Avand Tn vedere confirmarea infectarii cu noul virus COVID 19 a doua
salariate OSIM din cadrul Directiei Economice, precum ~i faptul ca mai multe
persoane din cadrul OSIM se afla Tn carantina ~i izolare la domiciliu pana la
data de 20 martie 2020,
Avand Tn vedere Dispozitia de Serviciu nr. 203918/09.03.2020 prin
care a fost suspendat programul de lucru pana la data de 13 martie 2020
inclusiv
Avand Tn vedere evolutiile recente ulterioare emiterii Ordinului
Directorului General OSIM nr. 24/13.03.2020, masurile luate la nivelul
ministerelor ~i a aparatului guvernamental precum ~i recomandarile Directiei
de Sanatate Publica Bucuresti,
'

Pana la obtinerea unor informatii actualizate de la Directia de Sanatate
'
'
'
Publica Bucuresti,
'

In temeiul dispozitiilor art. 6 alin. (5) din H.G. nr. 573/1998 privind
organizarea ~i functionarea OSIM, cu modificarile ~i completarile ulterioare ~i
a Deciziei Primului Ministru al Romaniei nr.484/07.12.2019,
Directorul General OSIM emite urmatorul

ORDIN

Art. 1. Perioada de suspendare a programului de lucru OSIM, prevazuta
la art. 1 din Dispozitia de Serviciu nr. 203918/09.03.2020 se prelunge~te
pana la data de 20 martie 2020 inclusiv, urmand ca modalitatea de
recuperare a acestui interval sa fie stabilita printr-o dispozitie ulterioara,
conform legii.

UZ PUBLIC
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Art.2. Toate termenele aferente procedurilor aflate in derulare in fata
OSIM care se implinesc in perioada 16 martie - 20 martie 2020 inclusiv, se
prelungesc pana la sfar~itul zilei de luni, 23 martie 2020.
Art.3. La data prezentului ordin , Ordinul Directorului General OSIM nr.
24/13.03.2020 se revoca.
Art. 4. Prezentul Ordin se publica pe site-urile de INTRANET
INTERNET ale institutiei ~i se comunica salariatilor OSIM.
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