Comisia
a de Reexam
minare Inven
nţii (CRI)
Dosar N
Nr. CRI 2/202
20

Strad
da Ion Ghicaa Nr.5, Sectorr 3 BUCURE
EŞTI
Cod 0300044 ROMÂN
NIA

Către : C
COLBU GHE
EORGHE
Şos.Red
diu nr.6, bl.48
82, sc.A, et.5
5, ap.22,
Iaşi, jud Iaşi, Cod 70
00546
Vă înştiinţăm
m că la data 26.06.20 ora
a 9:30, se va
a întruni Com
misa de reexxaminare in
nvenții în ved
derea
soluţionă
ării, în confo
ormitate cu art.50
a
din Le
egea nr.64/1991 rep. privind breveteele de invenţie, a contesstaţiei
nr.10025
546/03.02.20
020, formula
ate de dl. COLBU GH
HEORGHE din Iaşi, îm
mpotriva împ
potriva Hottărârii
4/256/29
9.11.2019, de
d respinge
ere a CBI n r.a2013-00171, cu titlul AFÂŞIE D IN IPSOS ARMAT
A
CU GOL
ORIZON
NTAL (FIAGO
O) TERMO ŞI
Ş FONOIZO
OLARE ŞI PR
ROCEDEU DE
D REALIZA
ARE@.
Potrivit art.157 lit.i) Noull Cod Proc. Civ., prin în
nmânarea cittaţiei, sub seemnătură de primire, perrsonal
sau prin
n reprezentan
nt legal sau convenţiona
al, pentru un termen de ju
udecată, cel citat este prrezumat că are
a în
cunoştin
e aceluia pentru care cita
nţă şi termenele de judec
cată ulterioare
aţia i-a fost înnmânată.
Prezentarea
nal, prin ma
a / Reprezen
ntarea părţilo
or în faţa CR
RI se poate face:
f
person
andatar auto
orizat
sau prin avocat. La cerere, jude
ecarea în lipssă la termenul fixat, proc
cedura de cita
tare fiind lega
al îndeplinită
ă, CRI
poate so
oluţiona cazu
ul în absenţa părţii, pe ba
aza documen
ntelor din dos
sar.
Vă atragem atenţia asuprra menţiunilo
or din anexa ataşată
a
citaţie
ei.
e acte se vor depune la dossar în termenele legale şi în
ntr-un număr de copii cores
spunzător părţilor în
Eventuale alte
litigiu.
Listele/Pronunţările de şedinţă sunt afişa
ate pe site-ul OSIM
O
(www.os
sim.ro), la seccţiunea Comis
sia de
Reexamin
nare.

Raportor, Adrian Niculescu

nvenţii (CRI))
Comisia de Reexxaminare In
Strada Io
on Ghica Nr. 5, Sector 3 BUCUREŞTI
B
I
Dosar N
Cod 0300044 ROMÂN
Nr. CRI 3/202
20
NIA
Către : P
PĂLTÎNEA ANTON-ADR
A
RIAN
Şos.Pan
ntelimon nr.9
96, bl.210, sc
c.1, et.5, ap.3
34,
Sector.2
2, Bucureşti, Cod 021639
9
Vă înştiinţăm
m că la datta 26.06.20 ora 11:00, se va întru
uni Comisa de reexaminare inven
nții în
vederea
a soluţionării, în conform
mitate cu artt.50 din Leg
gea nr.64/19
991 rep. privvind brevete
ele de invenţie, a
contesta
aţiei nr.1002546/03.02.20
020, formula
ate de dl. PĂLTÎNEA
P
ANTON-ADR
A
RIAN din Bucureşti, împotriva
împotriv
va Hotărâriii 4/267/29.1
11.2019, de
e respingere
e a CBI nr.a
a2016-010366, cu titlul APROCEDEU
U DE
REPART
TIZARE A CONSUMUL
C
LUI DE CĂL
LDURĂ PE CALORIFER
C
RE ŞI APAR
RAMENTE, FĂRĂ
F
A FO
OLOSI
SENZOR
RI DE TEMP
PERATURĂ@.
Potrivit art.157 lit.i) Noull Cod Proc. Civ., prin în
nmânarea cittaţiei, sub seemnătură de primire, perrsonal
sau prin
n reprezentan
nt legal sau convenţiona
al, pentru un termen de ju
udecată, cel citat este prrezumat că are
a în
cunoştin
e aceluia pentru care cita
nţă şi termenele de judec
cată ulterioare
aţia i-a fost înnmânată.
Prezentarea
nal, prin ma
a / Reprezen
ntarea părţilo
or în faţa CR
RI se poate face:
f
person
andatar auto
orizat
sau prin avocat. La cerere, jude
ecarea în lipssă la termenul fixat, proc
cedura de cita
tare fiind lega
al îndeplinită
ă, CRI
poate so
oluţiona cazu
ul în absenţa părţii, pe ba
aza documen
ntelor din dos
sar.
Vă atragem atenţia
a
asupra menţiunilorr din anexa ataşată
a
citaţie
ei.
Eventuale
e alte acte se vor depune la
a dosar în term
menele legale şi într-un num
măr de copii coorespunzător părţilor
p
în litigiiu.
ate pe site-ul OSIM
O
(www.os
sim.ro), la seccţiunea Comis
sia de
Listele/Pronunţările de şedinţă sunt afişa
Reexamin
nare.

Raportor, Adrian Niculescu

Comisia
a de Reexam
minare Inven
nţii (CRI)
Dosar N
Nr. CRI 5/202
20

Strad
da Ion Ghicaa Nr.5, Sectorr 3 BUCURE
EŞTI
Cod 0300044 ROMÂN
NIA

Către : D
DAVIDONI IOAN
Loc.Tom
meşti, bl.A11,, ap.4,
jud Timişş, Cod 307410
Vă înştiinţăm
m că la datta 26.06.20 ora 12:30, se va întru
uni Comisa de reexaminare inven
nții în
vederea
a soluţionării, în conform
mitate cu artt.50 din Leg
gea nr.64/19
991 rep. privvind brevete
ele de invenţie, a
contesta
aţiei nr.1006196/23.03.20
020, formula
ate de dl. DAVIDONI
D
IO
OAN din Tim
mişoara, împ
potriva împo
otriva
Hotărârrii 4/15/30.01.2020, de
d respinge
ere a CBI nr.a2014-00
0110, cu tiitlul ADISPO
OZITIV PEN
NTRU
CREŞTE
EREA ENER
RGIEI COMB
BUSTIBILILO
OR@.
Potrivit art.157 lit.i) Noull Cod Proc. Civ., prin în
nmânarea cittaţiei, sub seemnătură de primire, perrsonal
sau prin
n reprezentan
nt legal sau convenţiona
al, pentru un termen de ju
udecată, cel citat este prrezumat că are
a în
cunoştin
e aceluia pentru care cita
nţă şi termenele de judec
cată ulterioare
aţia i-a fost înnmânată.
T
Taxa de procedură este re
eglementată d e Legea nr.3
381 din 1 ianu
uarie 2006 peentru modifica
area şi comple
etarea
Ordonan
nţei Guvernului nr.41/1998
8, republicată, privind taxele
e în domeniul protecţiei prooprietăţii indus
striale şi regim
mul de
utilizare a acestora (An
nexa 1, pct.20
0 sau pct.21) şşi cade în sarrcina contestatarului. Plata taxei în LEI, sau
s EUR se fa
ace în
Cont
IB
BAN:
RO05
5
TREZ 7032
0F33
3
5000
XXXX,
X
Trezo
oreria
Sectoor
3,
Bucureşti,
resspectiv
RO38RNCB008000563
30320005, co
od fiscal OSIM
M: 4266081 sa
au la casieria OSIM. În ziuua şedinţei contestatarul va
a avea
asupra sa
a dovada achitării taxei şi prrezenta pe ba
aza căreia se face
f
accesul în
n sala de şediinţe.

Prezentarea
a / Reprezen
ntarea părţilo
or în faţa CR
RI se poate face:
f
person
nal, prin ma
andatar auto
orizat
sau prin avocat. La cerere, jude
ecarea în lipssă la termenul fixat, proc
cedura de cita
tare fiind lega
al îndeplinită
ă, CRI
poate so
oluţiona cazu
ul în absenţa părţii, pe ba
aza documen
ntelor din dos
sar.
Vă atragem atenţia
a
asupra menţiunilorr din anexa ataşată
a
citaţie
ei.
Eventuale alte
e acte se vor depune la dossar în termenele legale şi în
ntr-un număr de copii cores
spunzător părţilor în
litigiu.
Listele/Pronunţările de şedinţă sunt afişa
ate pe site-ul OSIM
O
(www.os
sim.ro), la seccţiunea Comis
sia de
Reexamin
nare.

Raportor, Adrian Niculescu

EXTRAS din
ORDO
ONANŢA GU
UVERNULUI Nr. 41/1998
8 republicată
ă privind tax
xele în domeeniul protec
cţiei propriettăţii
ind
dustriale şi regimul
r
de u
utilizare a ac
cestora cu aplicare
a
de le 01.01.2020
0
ul sau titularu
ul dreptului d
de proprietate industrială
ă, care nu a preluat ori nu a transm
mis în
Art. 2. Solicitantu
condiţiile
e legale drep
ptul său până
ă la data plăţţii, plăteşte ta
axele prevăz
zute în anexee, după cum urmează:
B. pentrru persoane
e fizice:
a) 50% din cuantum
mul fiecărei taxe
t
datorate
e,
erioare lunii de plată m
mai
ultimele 12 luni ante
publicat oficial, în ulttimele 12 lun
ni;
mul fiecărei taxe
t
datorate
e,
b) 20% din cuantum
erioare lunii de plată m
mai
ultimele 12 luni ante
publicat oficial, în ulttimele 12 lun
ni.

dacă are şi calitatea de
d autor, cuu un venit me
ediu brut lun
nar pe
mic decâ
ât de 5 ori câştigul
c
medi
diu brut realiz
zat pe econ
nomie,
dacă are şi calitatea de
d autor, cuu un venit me
ediu brut lun
nar pe
mic decâ
ât de 3 ori câştigul
c
medi
diu brut realiz
zat pe econ
nomie,

ana care solicită acorda
area reducerrilor în calita
ate de solicittant sau, după caz, de titular
Art.3 - (1) Persoa
l data plăţii, acte prin ca
are să doved
dească îndep
plinirea condiiţiilor prevăzu
ute la art. 2.
trebuie ssă prezinte, la
CUANTUM
MUL ŞI TERME
ENELE privind plata taxelor p
pentru cererile de brevet de in
nvenţie şi brevvetele de invenţţie din
sunt :

Anexa
a1

pct.20 Examinarea
a unei contestaţii
- odată cu depunerea
d
contestaţiei : 713 LEI / 150 EUR
pct.21 Examinarea
a unei cereri de revoca
are - odată cu depunerea cererii : 11425 LEI / 300 EUR

ANEXĂ
Măsuri pentru desfăşurarea şedinţei de soluţionare a contestaţiilor privind
invenţiile,
Având în vedere reluarea activităţii Comisiilor de Reexaminare Invenţii,începând cu data de 15
mai 2020, având în vedere riscul încă crescut de răspândire a virusului gripal COVID-19, fiind
necesare în continuare măsuri în vederea reducerii riscului de contaminare, în vederea protejării sănătăţii
personalului propriu şi a participanţilor la şedinţele de soluţionare a contestaţiilor, se impun o serie
de măsuri, după cum urmează:
► Numărul de cauze pe şedinţa de judecată va fi limitat, în vederea evitării supraaglomerării
sălii de şedinţe dar şi a sediului OSIM; prin urmare, este posibil ca, în anumite cauze, termenele de
judecată să fie preschimbate pentru o şedinţă ulterioară mai puţin aglomerată;
► În vederea evitării interacţiunii în sala de şedinţe, dar şi în sediul OSIM, se vor lua măsuri
pentru limitarea numărului de persoane în sala de şedinţe şi se vor stabili intervale orare pentru
strigarea cauzelor, pe loturi de dosare, contestatorii urmând a fi citaţi cu menţionarea pe citaţie a orei
care deschide intervalul; lista întocmită de secretarul Comisiilor, cu menţiunea orei, urmând a fi afişată
pe pagina de internet OSIM, dar şi în exteriorul instituţiei, pe uşa de acces pentru public;
► Accesul părţilor se va face în incinta OSIM cu cel mult 15 minute înainte de ora stabilită
pentru şedinţă, iar în sala de şedinţă, cu cel mult 10 minute înainte, pe baza verificării listelor de şedinţă,
conform programării cauzelor în intervalele orare stabilite;
► Atât în interiorul sediului OSIM, cât şi în sala de şedinţă, purtarea măştii de protecţie facială
este obligatorie. Persoanelor care nu poartă măşti de protecţie facială li se va interzice accesul în
sala de şedinţă.
► În situaţia în care, din motive de protecţie personală, faţă de riscul infectării cu noul COVID-19, nu
doriţi să vă prezentaţi în faţa Comisiei, vă rugăm să solicitaţi judecarea în lipsă, în caz contrar urmând să se
dispună măsura suspendării cauzei.
► În situaţia judecării cauzei în lipsa părţilor, precum şi a judecării în prezenţa acestora, având în vedere
că timpul acordat fiecărei părţi pentru concluzii orale va fi limitat, în contextul situaţiei excepţionale în care ne
aflăm, aveţi posibilitatea să depuneţi concluzii scrise la fax: 021-312.38.19, e-mail: office@osim.ro sau e-mail:
ileana.bondar@osim.ro , până la închiderea dezbaterilor, sau să solicitaţi amânarea pronunţării pentru a
depune concluzii scrise.
► Secretarul Comisiilor va fi prezent în sala de şedinţă cu 15 minute înainte de începerea
şedinţei de judecată. Punerea la dispoziţie a dosarelor spre consultare, părţilor, reprezentanţilor sau
avocaţilor acestora se va face doar în intervalul orar alocat cauzelor respective, cu aprobarea
preşedintelui;
► Pentru fluidizarea activităţii se recomandă folosirea, în general, a telefoanelor mobile, a
tabletelor sau a altor mijloace proprii contestatorilor/solicitanţilor/consilierilor PI/avocaţilor/experţilor
pentru efectuarea de fotocopii şi limitarea timpului alocat la aproximativ 15 min/persoană;
► Consultarea dosarelor de contestaţii la sediul OSIM, eliberarea certificatelor de grefă şi a
copiilor de pe hotărâri sau alte acte din dosare se va face, de asemenea, pe bază de programare,
urmând a fi înmânate la data şi ora stabilită sau comunicate prin e-mail/fax;
► Recomandăm contestatorilor/solicitanţilor/ consilierilor PI/avocaţilor/experţilor să nu transmită
corespondenţa prin poştă sau curier ( pe hârtie), ci prin celelalte mijloace de comunicare prevăzute de
lege (fax, e-mail) şi să indice în cererile pe care le formulează o adresă de corespondenţă
electronică sau un număr de fax, la care să primească acte de procedură sau alte comunicări.
Vă mulţumim!

