
ANEXĂ 

Măsuri pentru desfăşurarea şedinţei de soluţionare a contestaţiilor 

privind mărcile 
 

Având în vedere reluarea activităţii Comisiilor de Contestaţii Mărci ,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/intimaţii urmând a fi citaţi cu menţionarea pe citaţie a orei care 

deschide intervalul; l ista 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 părţ ilor 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 coronavirus, 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 alina.bumbanac@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/ 

consilierilorPI/avocaţilor/experţilor pentru efectuarea de fotocopii şi limitarea timpului alocat la 

aproximativ 15 min/persoană; 

► Consultarea dosarelor de contestaţii la sediul OSIM, e liberarea 

certificatelor de grefă  şi a copiilor de pe hotărâri sau alte acte din dosare se va face, 
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de asemenea, pe bază de programare, urmând a fi înmânate la data şi ora stabilită 

sau comunicate prin e-mail/fax;  

► Recomandăm contestatorilor/solicitanţilor/ consilierilorPI/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! 


