
1 A se vedea RRPI nr. 4/2009, pp. 3-5.

RRPI - o revistă mai mult decât semiCentenară

ThePO

Moto: Omagiile mele promotorilor publicaţiilor OSIM
în materia Dreptului Proprietăţii Industriale din România!

Începând cu acest număr, OSIM editează seria L= 50 a Revistei Române de Proprietate Industrială
- promovată în ultimii ani prin sloganul “RRPI - Tribuna Sistemului Proprietăţii Industriale din România”,
ilustrat şi pe coperta special concepută pentru acest jubileu. După cum se ştie1, RRPI este continuatoarea
Revistei Invenţii şi Inovaţii (în continuare “Rev2In”), al cărei prim număr a apărut în ianuarie 1966. Această
revistă a fost publicată de OSIM fără întrerupere până la sfârşitul anului 1990, din 1991 apărând, de
asemenea, neîntrerupt (chiar dacă uneori cu întârziere) sub denumirea actuală. Aşa încât RRPI devine,
începând cu apariţia acestui număr, o revistă semiCentenară.



2 Numele Oficiul Proprietăţii Industriale al României (cu sigla OPI) a fost utilizat în perioada 1920-1950 (a se vedea RRPI
5/2009, pp. 3-7).

3 Majoritatea numerelor, de la 5/1966 la 10/1969, ale Revistei Invenţii şi Inovaţii conţin şi o “Partea Oficială”, constituită din
câte o listă (Listele nr. 37 la 69) a brevetelor de invenţie (şi certificate de autor) acordate de Oficiul de Stat pentru Invenţii
(OSI), denumirea din acea perioadă a Oficiului.

4 Cuvântul Înainte (al primului număr) din Buletinul Oficial nr. 1 este semnat Oficiul Proprietăţii Industriale, dar eu nu am niciun
dubiu că a fost scris de Directorul Raphael RACOVITZĂ.

5 “încurajarea tuturor invenţiunilor şi descoperirilor în scopul ca întreaga omenire să nu lase a se pierde nici o fărâmă din
rezultatele cugetării productive şi din toate aplicaţiunile ştiinţei”.

6 Convenţia de la Paris, privind protecţia proprietăţii industriale.

1. Buletinul Oficial/ Bulletin Official; Codul lui RACOVITZĂ

De fapt, la rândul ei, Revista Invenţii şi Inovaţii este continuatoarea primei publicaţii de proprietate
industrială editată în România - Buletinul Oficial/ Bulletin Official (publicaţie pionier în domeniul PI, în limbile
română şi franceză), al cărui prim număr a apărut pe 1 MAI 1921, la iniţiativa Directorului Oficiului
Proprietăţii Industriale al României2 - ing. Raphael RACOVITZĂ. Astfel, în perioada 1966-1969, Revista
Invenţii şi Inovaţii a avut o funcţie dublă, fiind atât o publicaţie de legislaţie, teorie şi practică de dreptul
proprietăţii industriale, cât şi o publicaţie oficială pentru publicitatea legală a brevetelor de invenţie acordate
de Oficiu3 (“Partea Oficială”).

Şi Buletinul Oficial editat între anii 1921-
1932 avea “Partea Oficială” (reglementări, decizii,
brevete acordate prin Decrete regale, transmiteri
de drepturi) şi “Partea neoficială” (studii, proiecte,
jurisprudenţă, informaţii pentru titularii de brevete).

Rolul determinant în apariţia Buletinului
Oficial pe care l-a avut, în opinia mea, Directorul
Raphael RACOVITZĂ este pus în evidenţă de
“CUVÂNTUL ÎNAINTE”4, în care vorbea despre
importanţa acestui “organ oficial al OPI de a pune
la curent străinătatea” cu titlurile de PI acordate în
România, şi “de a aduce claritate şi preciziune în
cunoştinţele publicului român în domeniul pro-
prietăţii industriale”, în contextul întregirii naţiunii.
Totodată, formulând misiunea5 OPI, s-a pronunţat
pentru necesitatea “adaptării sistemului legislativ”
în domeniul PI, după aderarea României la
“Convenţiunea Uniunei Internaţionale6... şi la
Aranjamentul de la Madrid pentru înregistrarea
internaţională a Mărcilor”.



7 La acea dată erau în vigoare, în domeniu, Legea brevetelor de invenţiune, din 1906, şi Legea mărcilor de fabrică şi de
comerţ, din 1879. Numele comercial era protejat prin Legea asupra înregistrării firmelor, din 1884. La acestea se adăugau
prevederi din Codul Penal (art. 335, 336 şi 339), referitoare la combaterea contrafacerii.

8 “cum ar fi legea desenelor şi modelelor industriale, [legea] asupra modelelor de utilitate şi [legea] asupra organizării unui
Oficiu naţional al Proprietăţii Industriale”.

9 De fapt este vorba de examinarea cererilor de brevet.

10 “Realitatea” unei invenţii nu putea să însemne altceva decât faptul că aceasta era realizabilă şi “susceptibilă de a un rezultat
nou industrial.”

11 “Un brevet nu poate cuprinde mai multe invenţiuni.” (art. 3, alin. 2, din ante-proiect).

În acest sens, Directorul Raphael RACOVITZĂ a propus “schimbarea radicală a legilor actuale”7,
“şi întocmirea de legi noi8”, care să răspundă şi marilor probleme ce “sunt la ordinea zilei în viaţa
internaţională”, precum: ”brevetul internaţional, extinderea examenului9 prealabil, utilizarea invenţiunilor
în scopul apărării naţionale, încurajarea tuturor invenţiunilor şi descoperirilor” pentru ca să nu se piardă
“nici o fărâmă din rezultatele cugetării productive şi din toate aplicaţiunile ştiinţei”.

În articolul de fond, intitulat “Proprietatea industrială în România”, publicat în acelaşi număr inaugural
(şi continuat în nr. 6/01.06.1922), Directorul Raphael RACOVITZĂ, după analiza critică a legislaţiei şi calităţii
titlurilor acordate, se pronunţă pentru “schimbarea radicală a spiritului legilor noastre asupra proprietăţii
industriale”, enunţând şi principiile de bază ale noilor proiecte legislative.

1.1. Astfel, principiile care au stat la baza “Ante-proectului de Lege asupra Brevetelor de
invenţiune”, publicat în nr. 1-2 ale Buletinului Oficial, sunt: 

- “examenul prealabil obligatoriu asupra formei în care este întocmită” cererea de brevet (în
urma căruia cererile necorespunzătoare puteau fi respinse), dar şi “asupra noutăţii şi realităţii10

invenţiunei” (aceasta însă “fără consecinţe juridice”, brevetul urmând însă a fi acordat, în
funcţie de situaţie, “cu sau fără menţiunea «recomandat de juriul examinator»”, şi “pe riscul
persoanei care îl cere”) - art. 5, 11 şi 16, din ante-proiect; şi

- cererea provizorie (“principiul provizoratului”) ce ar fi trebuit definitivată în termen de 6 luni -
art. 13-15, din ante-proiect.

În plus, acest proiect permitea brevetarea invenţiilor din domeniul chimiei, dar în acest caz ar fi
trebuit prezentate la OPI “probe sau tipuri ale rezultatului invenţiunei” şi instituia condiţia unităţii11. Se prevedea
că dreptul la brevet aparţine “persoanei care declară că ... este adevăratul şi primul autor al invenţiunii”.

1.2. În privinţa mărcilor, situaţia era şi mai dificilă deoarece, după Marea Unire, trebuia creat un
sistem unitar (“chestiunea regularizării mărcilor”). Principiile enunţate de Directorul Raphael RACOVITZĂ
în studiul “Proprietatea industrială în România”, care au stat la baza “Proectului de Lege asupra mărcilor
de fabrică sau de comerţ”, publicat în nr. 3 al Buletinului Oficial, din 1 septembrie 1921, sunt:

- înregistrarea centrală a mărcilor numai la Oficiul Proprietăţii Industriale al României;
- “strictă onestitate în viaţa comercială”, prin interzicerea mărcilor deceptive;
- “depozitul mărcii este declarativ de proprietate”, deponentul beneficiind doar de “o pesumţiune

de proprietate” timp de 2 ani, “în care interval oricine va fi primit să discute proprietatea de
creaţiune şi de întrebuinţare a mărcii, şi să revendice proprietatea ei”, după care “depozitul
devine atributiv de proprietate”;

- asimilarea străinilor din ţările membre ale “Uniunii pentru protecţiunea proprietăţii industriale”
cu naţionalii, conform prevederilor art. 2, din Convenţia de la Paris.



12 Un design “nu este considerat ca nou dacă acesta a fost accesibil publicului înainte de data depunerii cererii, sau dacă este
asemănător” altuia din “domeniul public, încât, cu toate diferenţele de detaliu ce le prezintă, nu este o creaţiune nouă sau
originală.”

13 A se vedea Alexei BĂDĂRĂU, Petru CIONTU, Nicolae MIHĂILESCU, Din Istoria Protecţiei Proprietăţii Industriale în
România, Editura OSIM, Bucureşti, 2003, vol. I, pp. 337-344.

Aşadar, proiectul prevedea: depunerea mărcilor la Oficiul Proprietăţii Industriale al României,
posibilitatea de înregistrare a mărcilor 3D - “forma caracteristică a recipientelor” şi a mărcilor colective
(pentru care trebuia depus şi “actul constitutiv şi statutele colectivităţii deponente”), obligativitatea de “a
exploata marca în mod efectiv” şi neîntrerupt (fără pauze mai mari de 1 an), sub sancţiunea radierii la
“cererea oricărui interesat”.

În vederea creării unui sistem unitar, proiectul prevedea redepunerea la OPI, în termen de 1 an,
a tuturor mărcilor în conformitate cu noua lege, coliziunile urmând a se soluţiona pe baza “anteriorităţii de
creaţiune unită cu anterioritatea depozitului”. Noile mărci urmau a fi înregistrate la OPI, iar în urma
examinării motivelor absolute şi relative de refuz (dubla identitate) - Oficiul “va refuza depunerea unei mărci
pentru acelaş produs, deja depusă” - art. 16 din proiect.

1.3. Cât priveşte proiectul legii design-ului (“asupra desenurilor şi modelurilor industriale”), acesta
a fost publicat în nr. 4-5 al Buletinului Oficial din 1 ianuarie 1922.

Iată principalele prevederi: proteja formele noi12 “date configuraţiunilor exterioare sau ornamentaţiei
diferitelor produse”, în urma înregistrării la OPI de către “adevăratul şi primul autor”, prezumat a fi
“depunătorul” pe răspunderea căruia se făcea înregistrarea, deşi Oficiul urma să examineze cererile (formal
şi în fond); cererile nereglementare, după un “avis motivat”, care nu era succedat în termen de “modificarea
sau împlinirea neajunsurilor sau lipsurilor constatate”, urmau a fi refuzate “fără drept de apel”; dacă o cerere
îndeplinea condiţiile legale, OPI elibera deponentului “un act constatator de înregistrare şi ocrotire a
dreptului asupra” design-ului, valabil pe 5 ani, şi publica înregistrarea în “Buletinul Proprietăţii Industriale”.
(art. 18, din proiect).

1.4. În ceea ce priveşte soluţionarea litigiilor cu privire la cererile de brevet, “refuzul unei cereri
[...] poate face obiectul unei contestaţiuni [...] în faţa juriului examinatorilor”, iar “dacă inventatorul nu se
declară mulţumit cu deciziunea [...] se poate adresa [...] Comisiunei superioare a Proprietăţii Industriale,
care va decide în mod definitiv.”

În cazul contestaţiilor generate de refuzul de înregistrare a mărcii sau de decizia de radiere din
partea OPI, cei interesaţi vor putea face apel la Comisiunea superioară a Proprietăţii Industriale, urmat
eventual de “recurs înaintea Înaltei Curţi de Casaţie”, secţia Contencios-Administrativ.

1.5. Proiectele noilor legi de bază ale protecţiei PI (invenţii, mărci, design), publicate în Buletinul
Oficial, împreună cu proiectul legii de organizare a Oficiului Proprietăţii Industriale al României au fost
grupate în iunie 1922 într-un Cod al Proprietăţii Industriale13 (proiect), înaintat de Directorul Raphael
RACOVITZĂ ministerului coordonator - “Ministerul de Industrie şi Comerţ”, pentru a fi depus la Parlament.

Proiectul Codului Proprietăţii Industriale (Codul lui Racovitză) nu a fost adoptat, şi niciuna dintre
legile componente, şi, ca urmare, Raphael RACOVITZĂ a demisionat din funcţia de director OPI. A urmat
un nou eşec în încercarea de a adopta o nouă lege a mărcilor în cursul anului 1923, şi, în final, “chestiunea
regularizării mărcilor” a fost rezolvată prin “Deciziunea nr. 76517, din 1 decembrie 1923”, a ministrului
Industriei şi Comerţului.



1.6. Morala: dacă o şansă nu este fructificată la momentul oportun, nu se ştie când se va ivi
următoarea oportunitate, pentru că, la noi, obstacole şi frânari se vor găsi la tot pasul! Ca dovadă:

- Legea asupra mărcilor de fabrică sau comerţ, publicată în Monitorul Oficial, nr. 86, din
15 aprilie 1879, a rămas în vigoare până la data de 29.06.1968, când a fost abrogată (prin
intrarea în vigoare a Legii 28/1967), din considerente de schimbare a regimului politic, dar
şi pentru motivele pe care le-a invocat şi Directorul Raphael RACOVITZĂ încă din 1921;

- Legea asupra Brevetelor de Invenţiune, din 1906, a rămas în vigoare până pe 30.12.1967,
când a fost revocată (în aceleaşi condiţii) prin Decretul 884/ 08.09.1967;

- protecţia invenţiilor din domeniul chimiei/farmaceuticii a fost posibilă în România, după 1974,
dar numai în regim de proprietate a statului, liberalizarea statutului juridic al titularilor
intervenind abia din 1992 (în timp ce în Germania se aplică din 1968);

- denumirea de Buletin Oficial de Proprietate Industrială (BOPI) a fost adoptată prin Legea
64/21.10.1991 (art. 64, lit. g);

- Legea privind protecţia desenelor şi modelelor industriale a fost adoptată în 1992
(L. 129/1992);

- Legea privind protecţia modelelor de utilitate a fost adoptată în 2007 (L. 350/2007);
- referitor la Comisiunea superioară a Proprietăţii Industriale, mă voi limita la a spune că

Departamentul/Direcţia de Apeluri, în coordonare administrativă a Directorului general, dar
independentă decizional, a funcţionat în OSIM în perioada 1999-2013;

- gruparea legislaţiei naţionale de PI, care devine pe an ce trece tot mai complexă/complicată,
într-un Cod al Proprietăţii Industriale (după model francez, polonez etc.) rămâne şi astăzi “un
pod prea îndepărtat”, dar de care am fost atât de aproape (în 1922!);

- conţinutul Codului Racovitză şi publicarea bilingvă în română şi franceză au fost semnale clare
ale dorinţei de conectare a României la “viaţa internaţională” în materia proprietăţii industriale.

2. Revista Invenţii şi Inovaţii

2.1. Perioada 1966-1978

Primul număr al Revistei Invenţii şi Inovaţii (Rev2In) a apărut în ianuarie 1966, din iniţiativa unui
Comitet de redacţie (format din cei mai buni specialişti din fiecare sector de activitate al Oficiului) al cărui
preşedinte era directorul Oficiului de Stat pentru Invenţii (OSI). În cea mai mare parte a acestei perioade
(1967-1978), Director al Oficiului şi preşedinte al Comitetului de redacţie a fost ing. Lucian MARINETE,
cel care, în această calitate, a făcut parte din delegaţia ţării noastre la Conferinţa Diplomatică de la
Stockholm, din 12-14.07.1967, privind Proprietatea Intelectuală, în urma căreia a fost instituită OMPI şi a
fost revizuită Convenţia de la Paris, inclusiv pe baza unui amendament la art. 4, propus de delegaţia
României. Evenimentele au fost reflectate în nr. 2, 7-9/1967 ale revistei.



Antetul Revistei Copyright, publicaţie lunară
a BIRPI - predecesoare ale OMPI, noiembrie 1967

Componenţa delegaţiei ţării noastre,
p. 260

E. HOLBAN : Proiectul înfiinţării unei noi Organizaţii Internaţionale pentru Pro-   
prietatea Intelectuală    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    58

Ing. L. MARINETE şi I. CAMENIŢĂ : Confereinţa diplomatică de la Stockholm   
(12 iunie — 14 iulie 1967) privind proprietatea intelectuală   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    241

* * * Adoptarea amendamentului la art. 4 al Convenţiei de la Paris pentru Protecţia    
Proprietăţii Industriale, propus de delegaţia Republicii Socialiste România .   .   .   .   .   .   281

Ing. L. MARINETE : Aspecte privind rezultatele Conferinţei de la Stockholm,   
consacrată problemelor de proprietate intelectuală   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    329

În această perioadă, în Revistă au fost publicate cu regularitate studii, analize şi comentarii asupra
legislaţiei PI, consideraţii asupra brevetabilităţii şi condiţiilor de brevetare, clasificarea descrierilor de invenţii,
organizarea colecţiilor şi cercetarea documentară şi informarea din brevete, procedura de brevetare a
invenţiilor în alte ţări, inventatori de renume, invenţii pionier, subiecte la ordinea zilei, promovarea protecţiei
prin brevet şi stimularea inventatorilor, întrebări şi răspunsuri, opinii ale cititorilor.

Iată doar câteva titluri de articole publicate în revistă în această perioadă (un cuprins al cuprinsurilor);
trebuie să recunosc faptul că selecţia după temă şi autor mi-a creat mari bătăi de cap, cel mai mare regret
fiind acela că nu am reuşit să-i cuprind pe toţi colaboratorii Rev2In:

Autor/autori: Titlu articol Nr./an

1 Dr. IOLANDA EMINESCU : Noutatea, element de calificare a invenţiei 5/1966

Dr. doc. YOLANDA EMINESCU : Cu privire la interpretarea art. 35 din Legea
nr. 28/1967 privind mărcile de fabrică, de comerţ şi de serviciu . . .

4/1969

Y. PLASSERAUD şi H. HIANCE : Noua lege franceză cu privire la brevete . . .
Franţa. Legea pentru valoriificarea activităţii de invenţii şi pentru modificarea

regimului brevetelor de invenţii (Nr. 68 — 1 din 2 ianuarie 1968) . . .
2/1969

I. CAMENIŢĂ : Contribuţii la studiul naturii juridice a drepturilor inventatorilor
şi a celorlalţi autori de creaţii intelectuale . . .

4/1966

5 I. CAMENIŢĂ : Despre dreptul de prioritate. Dreptul de prioritate de prim de-
pozit. Dreptul de prioritate de expoziţie şi dreptul de prioritate convenţio-
nală al resortisanţilor unionişti . . .

12/1967



Autor/autori: Titlu articol Nr./an

Dr. IOAN CAMENIŢĂ : Conţinutul, realizarea şi consumarea dreptului exclusiv
al titularului brevetului de invenţie, în dreptul comparat (II)

1;2/1972

Dr. IOAN CAMENIŢĂ : Condiţiile juridice privind folosirea (exploatarea în
ţară şi în străinătate a standardelor de stat (STAS) în roport cu res-

pectarea drepturilor pe care le au titularii brevetelor de invenţii, documen-
taţiilor tehnice (Know-how) sau inovaţiilor . . .

5/1973

Dr. I. CAMENIŢĂ, ing. AL. BĂDĂRĂU : Durata protecţiei juridice a inven-
ţiilor asigurată prin brevetul de invenţii. Privire comparativă a legis-
laţiilor unor state . . .

3/1973

Dr. IOAN CAMENIŢĂ : Studii de drept comparat privind durata pro-
tecţiei juridice a invenţiilor. Rolul stabilirii în mod judicios a duratei
de protecţie a invenţiilor pentru crearea unui nou sistem al bre-
vetelor care să favorizeze transferul de tehnologie în ţările în curs
de  dezvoltare . . .

2/1975

10 Ing. L. MARINETE şi ing. AL. BĂDĂRĂU : Criterii de bază ale principa-
lelor sisteme de clasificare a brevetelor de invenţii . . .

8/1966

Ing. AL. BĂDĂRĂU : Clasificarea brevetelor de invenţii din Statele Unite ale
Americii . . .

12/1967

Ing. ERHAN VALERIU : Literatura de brevete de invenţii din Elveţia (II) 5,6/1973

Ing. E. PAU : Invenţiile care pot fi protejate şi invenţiile care nu pot fi protejate
prin acte de protecţie . . .

1/1966

Ing. C. NEGOIŢĂ : Unele probleme legate de brevetarea calculatoarelor elec-
tronice numerice . . .

4/1966

15 Ing. ŞT. LUPAN şi ing. M. ROTHENBERG : Despre noţiunea de Know-how 3/1968

Ing. I. IACOVACHI : Programele calculatoarelor electronice, speţă brevetabilă
prin legislaţia de invenţii americană

6/1970

I. IACOVACHI : Protecţia sistemelor automate, prin brevete 1/1972

Ing. I. IACOVACHI : Programele calculatorului electronic deschid criza brevetului 12/1972

Ing. E. PAU : Importanţa redactării corecte a descrierii invenţiei, în vederea
obţinerii protecţiei acesteia . . .

7/1969

20 Ing. V. DOBRE : Prezentarea stadiului cunoscut al tehnicii în descrierile de invenţii 2/1967

Ing. E. PAU : Criterii folosite la examinarea invenţiilor (II) 3/1966
1;4/1967

Ing. L. MARINETE : Examinarea, componentă de bază a activităţii de protec-
ţie  a  invenţiilor . . .

1/1969

Ing. L. MARINETE : Oponenţa în procesul de examinare a noutăţii şi progresu-
lui tehnic al invenţiilor . . .

2/1969

Ing. WERNER TEUTSCH : Aspecte legate de examinarea brevetelor de invenţie
cu privire la „nivelul inventiv" . . .

3/1970

25 Ing. E. PAU : Din activitatea Comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor privind inven-
ţiile . . .

3/1969



Autor/autori: Titlu articol Nr./an

Dr. I. CAMENIŢĂ: Recursul, cale de atac împotriva hotârîrilor luate de către
Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor privind invenţiile din cadrul Ofi-
ciului de Stat pentru Invenţii şi Mărci . . .

5/1970

V. IANCU : Regimul juridic privind transmiterea drepturilor cu privire la invenţii
în dreptul român . . .

5/1969

Ing. V. DOBRE — Unele aspecte privind invenţiile de serviciu . . . 1/1976

V. IANCU : Protecţia invenţiilor în Republica Federală a Germaniei 3/1967

30 Ing. E. PAU : Probleme privind protecţia invenţiilor pe plan internaţional. Tratatul
de colaborare în domeniul brevetelor (PCT) . . .

5/1970

I. CAMENIŢĂ: Tratatul de cooperare internaţională în domeniul brevetelor de invenţie
adoptat la 19 iunie 1970, la conferinţa diplomatică de la Washington . . .

10;11/
1970

Ing. V. DOBRE : Sistemul africano-malgaş de protecţie a proprietăţii
industriale (O.A.I.P.I.) . . .

7/1972

Ing. V. DOBRE - Dr. ERNESTA ARACAMA: Convenţia de la Paris şi ţările
Americii Latine . . .

2/1976

Ing. I. IACOVACHI : Inventatorul român Henri Coandă pe pămîntul patriei sale 8/1967

35 Ing. I. N. IACOVACHI : Inventatori români deschizători de drumuri în teh-
nica  mondială . . .

4/1972

Ing. AL. LORENŢ : Procedee pentru mărirea productivităţii sondelor de ţiţei,
oglindite în brevete de invenţii.

10/1970

Ing. AL. LORENŢ : Evoluţia procedeelor de exploatare a sării prin sonde, urmărită
în brevetele de invenţii . . .

5/1968

Ing. V. PORDEA : Perspective şi posibilităţi de exploatare a zăcămintelor de nisi-
puri şi şisturi bituminoase pentru completarea bilanţului energetic . . .

5/1974

Dr. ing. M. ISPAS: Lance şi cap de lance pentru oţelării, descrise în brevetele
de invenţii . . .

10/1971

40 Farm. RĂDULESCU MIOARA : Cercetări în domeniul utilizării colage-
nului oglindite în literatura de brevete . . .

1/1975

Ing. VERONICA COSTINESCU : Surse de informare secundare ale
literaturii de brevete (I) . . .

2;3/1973

Ing. I. IACOVACHI şi GH. IOVIŢU : Cursuri de instructaj, în probleme de
invenţii şi inovaţii, ţinute de Oficiul de stat pentru invenţii . . .

8/1966

Ing. L. Marinete, V. Iancu : Legea nr. 62/1974 privind invenţiile şi inovaţiile — Comentariu 3/1976-
3/1978

Ing. Gheorghe Bucşă : „Biroul Brevetelor" — primul organ naţional pentru protec-
ţia proprietăţii industriale în  România . . .

4/1974

45 Ing. ION CONSTANTIN
Centrul de Studii Internaţionale în dome-
niul Proprietăţii Industriale de la Strasburg.

1/1977



14 Listele anterioare au fost publicate în Revista “Metrologia Aplicată”, începând cu nr. 7/1957.

Iniţial am intenţionat să alcătuiesc un Top 10, dar mi-a fost imposibil. Şi aşa am sentimentul că
i-am nedreptăţit pe mulţi autori, dar sper că, trezind interesul pentru Colecţia revistei, cititorii îi vor (re)descoperi
singuri.

Autorii articolelor/studiilor publicate în această perioadă au fost/sunt cei mai buni specialişti în PI:
dr. doc. Yolanda EMINESCU (prof. la Facultăţile de Drept din Bucureşti şi Strasbourg) - primul specialist
român în dreptul proprietăţii intelectuale de talie internaţională, dr. jur. Ioan CAMENIŢĂ (doctor în dreptul
brevetelor: PCT, priorităţi, drept comparat), jur. Vasile IANCU, ing. Eugen PAU (iniţiatorul culegerii de speţe -
un prim ghid de examinare a CBI), ing. Alexei BĂDĂRĂU (pasionat de clasificarea descrierilor de brevet
şi de cercetarea documentară a invenţiilor), ing. Vasile DOBRE, gen. (R) ing. Alexandru LORENŢ, ing. Ion
N. IACOVACHI (pasionat de marii inventatori români şi de noi speţe - Sisteme automate şi programe de
calculator) ş.a.

Dintre colaboratorii străini, menţionez contribuţia întemeietorului unuia dintre cele mai mari cabinete
de brevete din Franţa - Yves Plasseraud (pe care am avut ocazia să-l cunosc în 2001, la seminarul
organizat de OMPI, OMC şi OSIM, pe tema “Mijloace de respectare a drepturilor de PI”, la Mangalia).

Grija faţă de Revistă, în primii ani de apariţie, este reflectată de titluri precum: “La început de An
Nou” din nr. 1/1967, sau “3 ani de apariţie”, din nr. 12/1968.

Unele dintre temele dezbătute atunci în Revistă (invenţii implementate pe calculator - CII, brevete
esenţiale pentru standarde - SEP) sunt, la un alt nivel, de actualitate şi astăzi.

Organizaţii regionale de PI, precum OAIPI, precursoarea actualei OAPI - Organizaţia Africană a
Proprietăţii Intelectuale (din ţările africane în care se vorbeşte franceza, fondată în 1977), sunt prezentate
în paginile revistei.

În “Partea Oficială” a numerelor 4/1966 - 10/1969 ale revistei au fost publicate listele de la 36 la
69 ale brevetelor de invenţie şi certificatelor de autor acordate de OSI14.

Odată cu adoptarea şi intrarea în vigoare a Legii 28/1967, Oficiul dobândeşte competenţe şi în
domeniul protejării mărcilor, şi, ca urmare, OSI se transformă în OSIM, iar Revista, deşi şi-a păstrat numele
(!?), şi-a îmbogăţit, în mod firesc, cuprinsul/conţinutul şi cu lucrări privind dreptul mărcilor. După înfiinţarea
Sectorului Mărci din OSIM, a fost completat corespunzător Comitetul de redacţie (Viorica Ştefănescu şi
dr. ing. Romulus SUSAN) şi cercul de colaboratori ai revistei (ing. E Vrabie, Paul Teodorescu).

Primele articole referitoare la “Noua legislaţie privind mărcile...”, “Importanţa mărcii...” şi “Procedura
de înregistrare...” apar în nr. 4; 8; 10 şi 12/1968 ale Revistei, după care subiectele pe acest domeniu (tipuri
de mărci, procedura de înregistrare, taxe) devin o permanenţă.

În nr. 4/1974, ing. E. Vrabie scria despre “unele aspecte ale protecţiei juridice a desenelor şi
modelelor industriale”, iar în nr. 3/1975, ing. Mircea GHIORGHIU, despre “incidenţa dintre invenţii şi desene
sau modele industriale”.

Începând cu nr. 1/1977, revista apare cu o nouă grafică (pe care o va păstra până la sfârşitul anului
1990):



de care se va ocupa dl Nicolae M. MIHĂILESCU, cel care va debuta apoi ca autor de articole şi va fi
redactor responsabil în perioada 2/1977-1992. După pensionare, va rămâne un colaborator apropiat al
revistei până în prezent.

De asemenea, semnalez debutul la revistă al “noului val”: farm. Mioara RĂDULESCU, dr. ing.
Gheorghe BUCŞĂ, ing. Viorel PORDEA, ing. Ion CONSTANTIN, ing. Valeriu ERHAN - un lider de şcoală
PI pentru noii examinatori de brevete din perioada 1985-1998. Aceştia, împreună cu dr. ing. Romulus
SUSAN, dr. ing Ştefan IANCU, fiz. Petru CIONTU, ing. Petru COSTINESCU, ing. Tiberiu POPESCU, vor
asigura schimbul de generaţii, formând nucleul de bază al Colegiului de redacţie din perioada următoare.

2.2. Perioada 1978 -1989

În perioada 1978-1989, la conducerea OSIM şi totodată preşedinţi ai Colegiului de redacţie al
Revistei Invenţii şi Inovaţii (Rev2In) au fost ing. George FILIPAŞ şi ing. Ion MARINESCU.

Revista Invenţii şi Inovaţii, nr. 4/1981 Revista Invenţii şi Inovaţii, nr. 2/1986

Risc din nou o selecţie de articole publicate în această perioadă, deşi sunt convins că vor fi obiecţii,
dar promit că nu voi repeta greşeala pentru următoarea perioadă, care cuprinde debutul meu (3/1991),
colaborarea, îndeplinirea responsabilităţii de Redactor şef adjunct (începând cu nr. 4/1999) şi Redactor
şef (începând cu nr. 4/2009).

Aşadar, iată doar câteva titluri de articole publicate în revistă în perioada 1978-1989:

Nr.
Autor/autori
Titlu articol

Nr./an

1 Dr. doc. YOLANDA EMINESCU
Contractul de cercetare ştiinţifică şi brevetul de invenţie, în legislaţia română

2/1981

YOLANDA EMINESCU, OTILIA CALMUSCHI
Convenţia de la Paris şi revoluţia tehnico- şti-
inţifică.

2/1983

YOLANDA EMINESCU
Din activitatea unor organizaţii internaţionale
şi naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale

4/1886

YOLANDA EMINESCU
Din activitatea Asociaţiei Internaţionale
pentru Protecţia Proprietăţii Industriale
(A.I.P.P.I). Reuniunea de la Sidney

4/1988



Nr.
Autor/autori
Titlu articol

Nr./an

5 Ing. GEORGE FILIPAŞ
Aportul invenţiilor la dezvoltarea economică şi socială a României şi contribuţia O.S.I.M.
la dezvoltarea activităţii de invenţii şi inovaţii

2/1981

Ing. ION MARINESCU
Centenarul Convenţiei de la Paris pentru protecţia
proprietăţii industriale.

1-2/1983

Dr. IOAN BRÂNDUŞ
Zborul astronautului roman — strălucită con-
firmare a valorii umane şi tehnico-ştiinţifice
româneşti

3/1981

Dr. IOAN CAMENIŢĂ
Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor
(PCT) reglementare internaţională privind pro-
tecţia juridică a invenţiilor în alte state, în actuala
etapă de dezvoltare a relaţiilor internaţionale (IV)

3/1978-
2/1979

Dr. IOAN CAMENIŢĂ
Documentarea internaţionala a cererii internaţio-
nale

1/1981

10 Ing. ION CONSTANTIN
Atribuţiile Oficiului de Stat pentru Invenţii şi
Mărci în calitate de oficiu receptor în ca-
drul Tratatului de cooperare în domeniul
brevetelor (PCT)

4/1981

Ing. ION CONSTANTIN
Probleme ale brevetării în străinătate a inven-
ţiilor româneşti.

1/1982

Ing. ION CONSTANTIN, Fiz. PETRU CIONTU
Calea de protecţie internaţionala a invenţiilor
în conformitate cu prevederile Convenţiei de la
Paris şi importanţa sa actuală.

2/1983

Ing. VALERIU ERHAN
Unitatea invenţiei

4/1983

Ing. VALERIU ERHAN
Consideraţii privind clasificarea invenţiilor.

1/1985

15 Ing. VALERIU ERHAN
Studiu asupra revendicărilor

2/1985

ing. VALERIU ERHAN
Unele probleme ale examinării de fond a cererilor
de brevet de Invenţii în R.S.R.

4/1985

JEAN PAUL BENTZ
Studiu privind abordarea sintetică a apreci-
erii activităţii inventive (I)

4/1990

Dr ing. GHEORGHE BUCŞĂ
Ec. OLIMPIA FILIP

Prima bază de date automatizată a cererilor de
brevete de invenţii din cadrul Oficiului de Stat
pentru Invenţii şi Mărci

1/1989



Nr.
Autor/autori
Titlu articol

Nr./an

Dr. ing. ALEXANDRU LORENT
Legătura examinatorilor cu inventatorii în
procesul de examinare a cererilor de
brevete de invenţii.

2/1982

20 Dr. ing. ROMULUS SUSAN
PAUL TEODORESCU

O sută de ani de la apariţia primei legi privind
mărcile de fabrică şi de comerţ din România

2/1979

Dr. ing. ROMULUS SUSAN
Lista produselor şi serviciilor la care se
aplică mărcile înregistrate şi clasificarea
acestora

3/1984

Ing. VASILE DOBRE
La a 75-a aniversare a primei legislaţii de invenţii
din România

1/1981

Ing. VASILE DOBRE
Protecţia produselor prin desene şi modele
industriale

3-4/1980

Ing. DORIN OLĂNESCU
Pompele de căldura în contextul ener-
getic actual — orientări şi perspective

2/1980

25 Ing. PETRU COSTINESCU, Ing. DAN ŞOVA
Programele pentru calculatoare şi brevetele de
invenţii.

2/1983

Ing. PETRU COSTINESCU
Invenţia pionier (cu exemplificări din do-
meniul electrotehnicii)

2/1985

Farm. MIOARA RĂDULESCU, ing. PETRU
COSTINESCU

Fiziologul român Prof. dr. Nicolae Paulescu desco-
peritor al insulinei (pancreina) este şi inventa-
torul primului procedeu de fabricaţie a ei

2/1984

Farm. MIOARA RĂDULESCU
Brevetabilitalea invenţiilor din domeniul medical
şi al biotehnologiilor

3/1989

Ing. FLORIN POPA
Descrieri de invenţii referitoare la roboţii indus-
triali intrate în Colecţia naţională de brevete

2/1987

30 Dr. ing. ALEXANDRU CRISTIAN ŞTRENC
Invenţii şi realizări de seamă în evoluţia
către calculatoarele moderne

2/1989

Ing. MIRCEA GHEORGHIU
Metodologii de rezolvare a studiilor de
puritate de brevet (II).

2-3/1982

Ing. MIRCEA GHEORGHIU
Familiile de brevete şi rolul lor în activi-
tatea de informare şi documentare din li-
teratura de brevete de invenţii. Metodo-
logii de identificare a familiilor de brevete.

4/1982



Nr.
Autor/autori
Titlu articol

Nr./an

Ing. TIBERIU POPESCU
Bazele cercetării purităţii de brevet

2-4/1989

Prof. dr. ing. NICOLAE GHEORGHIU
Prof. dr. ing. NICOLAE BUDIŞAN
Participarea Institutului politehnic "Traian Vuia" - Timişoara, în cadrul procesului de
integrare a învâţâmîntului cu cercetarea şi producţia, la realizarea de invenţii pentru
economia naţională

2/1981

35 Ing. LUCIAN MARINETE şi colab.
Invenţia brevetabilă în activitatea "ICPE"

2/1986

Ing. CONSTANTIN GHIŢĂ şi colectiv
Unele aspecte privind activitatea de in-
venţii şi inovaţii la Întreprinderea de Apa-
rate Electrice de Măsurat (IAEM) — Timi-
şoara

3/1988

Dr. ing. ALEXANDRU LORENŢ
Pregătirea specialiştilor în domeniul proprie-
tăţii industriale o necesitate actuală

3-4/1980

ADA PETRESCU
Dreptul de proprietate industrială ca obiect de
studiu în institutele de învăţămînt superior, la
100 de ani de la încheierea Convenţiei de la
Paris.

2/1983

Ing. GHEORGHE BUCŞĂ
Ing. ION CONSTANTIN

Mic dicţionar de proprietate industrială

1/1979-
3-4/1980

40 Ing. ION N. IACOVACHI
Radu Elie, mare constructor inovator şi ingi-
ner român

1/1980

Prof. dr. ing. VITALIE BELOUSOV şi colab.
O nouă orientare în sinteza sculelor aşchietoare.

1/1983

Ing. VALERIU GEAMBAZU
Salonul de invenţii „INVENTICA" — Iaşi

4/1979

NICOLAE M. MIHĂILESCU
PETRU COSTINESCU

Calendar 1987. Invenţii. Descoperiri. Evenimente.
Realizări tehnice remarcabile

1/1987

Ing. MIRCEA GHEORGHIU
125 de ani de la naşterea marelui savant român
Anghel Saligny

3/1979

Se poate constata cu uşurinţă că în paginile revistei, în afară de subiectele tehnice legate de activitatea
OSIM (dintre care nu pot să nu remarc studiile privind revendicările, unitatea invenţiei şi examinarea de
fond a CBI) şi a inventatorilor şi inovatorilor, au fost reflectate majoritatea evenimentelor şi aniversărilor
din domeniul PI. Ţin să fac o menţiune specială, cu privire la articolul referitor la invenţia pionier a prof. dr.
Nicolae PAULESCU, “descoperitor al insulinei (pancreina) şi inventatorul primului procedeu de fabricaţie
a ei”, publicat de dna farm. Mioara RĂDULESCU, ing. Petru COSTINESCU, în nr. 2/1984 al Rev2In.



15 Debut: Petre OHAN, Căi de protecţie a programelor pentru calculator, RRPI 3/1991, pp. 63-67.

Mulţi dintre colaboratorii iniţiali ai revistei au continuat să publice împreună cu “noul val”. Începând
cu nr. 1/1986, redactorul responsabil - dl Nicolae M. MIHĂILESCU, la început în colaborare cu dl ing. Petru
COSTINESCU, apoi singur, a publicat, în fiecare prim număr din fiecare an, un calendar aniversar al
evenimentelor PI.

3. RRPI din 1991

După 25 de ani de existenţă sub denumirea Invenţii şi Inovaţii, la un an de la schimbarea regimului
politic, numele revistei este modificat în concordanţă cu conţinutul acesteia, şi devine Revista Română de
Proprietate Industrială - RRPI, dar, de această dată, numele oficiului rămâne neschimbat! Preşedintele
Colegiului de redacţie în perioada 1990-1996 a fost farm. Mioara RĂDULESCU, Director general al OSIM,
iar între anii 1997-2014, Directorul general adjunct, dr. ing. Alexandru-Cristian ŞTRENC.

În perioada 1993-2009, Redactor Şef al RRPI a fost ing. Valeriu GEAMBAZU, şef serviciu Colecţii
de brevete şi un vechi colaborator al revistei.

Această ultimă perioadă, în care la revistă au scris şi autori dintr-o nouă generaţie (printre care
mă număr şi eu15), fiind mult mai apropiată de prezent, este binecunoscută cititorilor şi, de aceea, nu voi
face nicio selecţie de articole. Voi menţiona doar că Revista a abordat teme de actualitate şi de interes din
domeniul proprietăţii industriale, a promovat schimbul de opinii şi dezbaterile; a reflectat jurisprudenţa
internă şi internaţională.

Voi menţiona doar primul articol din noua serie:

Nr. 1-2 (1991), pp. 3-7 Principii fundamentale ale proiectului legii asupra brevetelor de invenţie /
Yolanda Eminescu, Mioara Rădulescu

care cred că reprezintă una dintre ultimele colaborări ale prof. dr. doc. Yolanda EMINESCU la revistă, fiind,
de această dată, coautoare cu dna Director General Mioara RĂDULESCU la fundamentarea noii legi
(L. 64/1991) asupra brevetelor de invenţie.



16 Tudor Arghezi, Testament.

4. Note de final

Până în prezent, în cei peste 49 de ani de existenţă ai revistei, OSIM a publicat 297 de numere
curente şi 2 numere speciale: unul dedicat IMM-urilor, în 2004, şi unul dedicat Centenarului Primei Legi
a Brevetelor de Invenţie, în 2006. Astfel că, printr-o fericită coincidenţă, acest număr dublu nu numai că
inaugurează seria semiCentenară (L=50), dar va fi şi nr. 300-301 al Revistei.

În editorialul din numărul 4/2009, într-un limbaj
metaforic, spuneam despre RRPI că este “Manualul de
prezentare şi utilizare a Sistemului protecţiei proprietăţii
industriale” şi lansam sloganul “RRPI - Tribuna
Sistemului Proprietăţii Industriale”.

În cei aproape 50 de ani de existenţă, în Revista
de PI a Oficiului au fost publicate acte normative,
jurisprudenţă/cazuistică, studii, referate şi capitole din
lucrări de doctorat, ghiduri practice, dezbateri; a fost
promovat dialogul cu cititorii. În acelaşi timp, RRPI a fost
o fereastră bine orientată către evoluţiile europene şi
internaţionale în domeniu, dar şi o punte către tradiţiile
şi realizările deosebite din trecut ale inventatorilor români
sau de origine română. În fiecare perioadă, Colegiul de
redacţie al revistei a fost format din nucleul distinctiv de
profesionişti ai Oficiului - “corpul profesoral al Şcolii de
PI din OSIM”. În paginile revistei, de-a lungul unui
semicentenar, graţie efortului colaboratorilor - fără
îndoială, cei mai buni specialişti în Dreptul Proprietăţii
Industriale - a fost adunat/reflectat tot ce a avut mai
valoros România în materia Proprietate Industrială.

Au fost şi propuneri de articole pe care a trebuit
să le refuzăm întrucât nu au corespuns standardului de
profesionalism al revistei, impus de Colegiul de redacţie.

Colecţia Revistei este în prezent un tezaur PI, care se cere pus la dispoziţia publicului interesat
de oriunde s-ar afla, prin mijloacele oferite de tehnologiile moderne. Site-ul Oficiului oferă de câţiva ani
(pentru perioada 2008 - la zi) unele informaţii despre conţinutul RRPI, cu scop de promovare, dar este prea
puţin. Cred că ar trebui iniţiat un program de tip back log, astfel încât întreaga colecţie să fie transpusă în
versiune IT şi să poată fi accesibilă (gratis - mai puţin ultimele câteva numere - sau contra cost) via Internet.
Aceasta nu elimină (cel puţin deocamdată) versiunea pe hârtie, pentru cititorii rămaşi credincioşi textului
tipărit şi pentru autorii care doresc să lase urmaşilor “un nume adunat pe-o carte”16.



17 Jacob şi Wilhelm Grimm, Albă-ca-Zăpada şi cei şapte pitici.

18 După testamentul eruditului Ienăchiţă Văcărescu (1740-1797): “Urmaşilor mei Văcăreşti/Las vouă moştenire/ Creşterea
limbii româneşti/ ş-a patriei cinstire.”

În acelaşi timp, datorită numărului mare de colaboratori şi calităţii acestora - practic elita specia-
liştilor PI, Revista este o frescă amplă şi adevărată a evoluţiei protecţiei proprietăţii industriale din România,
care are mulţi admiratori. Alţii însă nu se regăsesc în această frescă şi, probabil, ar dori ca ea să aibă soarta
“oglinzii fermecate”17, sau, fiind prinşi/atraşi de alte probleme, nu au ochi şi pentru Revistă!

La 50 de ani, RRPI arată încă bine, deşi “mai întârzie la program” (întotdeauna există loc de mai
bine!), şi, împreună cu părintele ei - Buletinul Oficial / Bulletin Official, spune celor interesaţi istoria edificării
Sistemului Proprietăţii Industriale în România, unde se află el în prezent şi cum ar trebui acesta să se
adapteze pentru viitor.

Deşi are un număr redus de abonaţi, RRPI are un număr mult mai mare de cititori, ea aflându-se
în marile biblioteci, la cererea acestora, inclusiv în biblioteca AGEPI, unde este aşteptată cu nerăbdare
de colegii de peste Prut.

Prin urmare, RRPI este un important vector de imagine al Oficiului!

De aceea, urmaşilor mei în Colegiu, “las vouă moştenire”18 “Tezaurul gândirii PI româneşti”, pentru
a face tot ce depinde de voi, astfel încât Revista Română de Proprietate Industrială - “Tribuna Sistemului PI”,
ajunsă în prag de semiCentenar, să apară în continuare, cel puţin la acelaşi nivel ca până acum,

Mulţi ani de acum încolo!


