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În centrul capitalei, în imediata vecinătate a Muzeului de
Istorie al Municipiului Bucureşti, pe str. Ion Ghica, la nr. 5, se
află o clădire cu mai multe etaje, declarată monument istoric.
Cu faţada înnegrită de timp, cu uriaşa sa uşă metalică, pe care
cu greu o urneşti din loc dacă vrei să intri, clădirea de care
vorbim adăposteşte între zidurile sale personalul Oficiului de
Stat pentru Invenţii şi Mărci, instituţia fiind veche de mai bine
de 113 ani.
La o primă evaluare, activitatea celor care muncesc în acest
loc nu spune unui trecător mare lucru. Vizitatorul ocazional,
care vine să depună o cerere de brevet, de marcă sau desen
sau model, primeşte - dacă îndeplineşte toate criteriile legale un certificat ce are rol de document de protecţie. Dacă însă
doreşte să-şi repete vizita, fiind interesat să cunoască ce este
nou în lumea aceasta a proprietăţii industriale, cu aplicaţie la
domeniul său de activitate sau de interes, sau vrea să consulte
cu proprii ochi brevetele de invenţie obţinute de alţi
inventatori, din întreaga lume, omul nostru începe să
înţeleagă că un întreg sistem lucrează pentru ca el să fie bine
informat şi să plece acasă cu o mulţime de idei, soluţii sau
rezolvări pentru care, de unul singur, ar fi pierdut multe zile şi
nopţi muncind.
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RRPI – TRIBUNA SISTEMULUI PROPRIETĂŢII INDUSTRIALE™
Cel ce doreşte poate fi ajutat în cadrul instituţiei noastre de personalul cu un înalt grad de
specializare în domeniul protecţiei proprietăţii industriale, prin diverse servicii pe care OSIM i
le pune la dispoziţie, precum cercetări documentare în domeniul invenţiilor, mărcilor sau
desenelor şi modelelor.
Spre exemplu, poate vă întrebaţi dacă este necesară o cercetare documentară înainte de
depunerea unei cereri de brevet de invenţie, şi de ce? Aceasta nu este obligatorie, dar este
indicat să se facă o cercetare documentară deoarece ea are mai multe avantaje, de exemplu:
evidenţiază soluţii noi ce pot fi utilizate pentru îmbunătăţirea invenţiei dumneavoastră;
defineşte în acest fel stadiul cunoscut al tehnicii; se obţine o siguranţă mai mare privind
acordarea brevetului dacă se evită, în revendicări, soluţiile evidenţiate în urma cercetării.
Nici în domeniul mărcilor efectuarea unei cercetări documentare nu este obligatorie, dar, în
cele mai multe cazuri, vă salvează de cheltuieli nedorite, cum ar fi: reclama pentru o marcă
aparţinând altcuiva (mai ales în cazul ziarelor, revistelor, detergenţilor, băuturilor, produselor
cosmetice) şi daunele care ar trebui plătite în cazul utilizării unei denumiri deja existentă ca
marcă. Cercetările documentare sunt realizate atât în baza naţională de date, constituită din
mărci şi cereri de înregistrare de mărci, cât şi în baze de date internaţionale, constituite din
mărci şi cereri de înregistrare de mărci având România ca ţară desemnată pentru protecţie.
În asigurarea protecţiei juridice a desenelor şi modelelor, un rol important îl joacă
identificarea creaţiilor de design cunoscute în domeniul respectiv, prin realizarea unor
cercetări documentare. Efectuarea unei cercetări documentare pentru desene şi modele, ca şi în
cazul mărcilor sau al invenţiilor, nu este obligatorie, dar în cele mai multe cazuri vă salvează
de cheltuieli nedorite şi de daunele care ar trebui plătite în cazul utilizării unui design deja
protejat. Realizarea unei cercetări documentare, înainte de a solicita înregistrarea unui
desen/model, uneori poate fi necesară, mai ales dacă nu aveţi certitudinea că produsul pe care
doriţi să-l protejaţi vă conferă exclusivitate în exploatarea acestuia, conform Legii 129/1992,
cu modificările ulterioare.
În afara serviciilor de cercetare documentară, instituţia noastră vă oferă şi alte servicii,
precum „Oferta de invenţii”, „Prediagnoza de proprietate industrială” sau “Plicul cu idei”.
În legătură cu „Oferta de invenţii”, prin intermediul bazei de date „Oferte de brevete şi
cereri de brevet pentru licenţă sau cesiune”, puteţi să vă oferiţi rodul inventivităţii dvs.
persoanelor interesate, acestea având posibilitatea culegerii de informaţii despre soluţiile
tehnice care-i interesează şi care sunt oferite pentru a fi exploatate pe baza unor contracte de
licenţă sau cesiune. Aceste soluţii tehnice pot fi conţinute de brevete de invenţie şi de cereri
de brevet publicate.
În ceea ce priveşte „Prediagnoza de Proprietate Industrială”, instituţia noastră pune la
dispoziţia Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, care activează în sectoare economice productive
sau în sfera cercetării, acest serviciu, având ca obiectiv susţinerea inovării şi valorificarea
potenţialului creativ din întreprinderea dumneavoastră. În cadrul acestui serviciu, un
specialist OSIM vizitează întreprinderea şi evaluează, în baza unei discuţii cu managerul,
întregul potenţial de Proprietate Intelectuală de care aceasta poate beneficia: invenţii, mărci,
desene industriale, modele de utilitate, licenţe şi cesiuni, servicii de cercetare documentară,
know-how, secrete de serviciu. În baza datelor furnizate de către managerul întreprinderii,
specialistul OSIM va întocmi un studiu de prediagnoză personalizat şi confidenţial, care va
cuprinde recomandări practice privind utilizarea proprietăţii intelectuale în mod profitabil
pentru activitatea întreprinderii.
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Poate vă întrebaţi ce reprezintă serviciul „Plicul cu Idei”. Acest serviciu este o modalitate
prin care pot fi depozitate şi păstrate în siguranţă, în regim nepublic, de către OSIM,
documente depuse de către persoane fizice sau juridice, care cuprind lucrări şi creaţii din cele
mai diverse domenii, ce nu pot fi protejate prin legislaţia privind proprietatea intelectuală, în
scopul certificării datei de depunere. Iar dacă vă puneţi şi întrebarea: Ce efecte produce
depozitarea Plicului cu Idei?, iată trei dintre răspunsuri: “Plicul cu Idei” poate constitui dovada
datei la care autorul creaţiei intelectuale a depus documentul la OSIM, poate constitui
certificarea existenţei soluţiei sau creaţiei aflate în plic la o anumită dată, şi nu se constituie
într-un titlu de proprietate intelectuală şi nu conferă drepturi exclusive.
Dar cine este interesat poate obţine mai multe informaţii accesând pagina web a Oficiului
(www.osim.ro), selectând domeniul de interes din capitolul „Proprietate industrială”, sau de
la specialiştii compartimentului „Relaţii cu publicul”, la sediul OSIM sau prin alt mijloc de
comunicare (telefon, e-mail).

Fără să ştie, vizitatorul sau clientul nostru nu a fost singur. L-au însoţit şi ajutat Henri
Coandă, Traian Vuia, Aurel Vlaicu, Elie Carafoli, Nicolae Paulescu, Ana Aslan, George (Gogu)
Constantinescu, Petrache Poenaru şi mulţi alţi mari inventatori români a căror prezenţă o
simţim şi noi, cei care lucrăm în această clădire veche.
În încheiere, vă asigur că dragostea şi respectul pentru înaintaşii noştri ne pun în situaţia de a
ne gândi în permanenţă la ei, la modul în care ei ar fi rezolvat problemele cu care ne confruntăm zi de zi, printr-o judecată dreaptă şi profesionistă a cererilor pentru obţinerea unui titlu
de protecţie.
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