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Cuprins 

•Ce?
•De 
ce? 
•Unde?
•Cum?
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Proprietatea 
intelectuală se referă la 

creaţii ale minţii:
invenţii, opere literare 

şi artistice, nume şi 
imagini utilizate în 

comerţ.

 ..este 
proprietatea 
intelectuală 

CE..



Proprietatea intelectuală 
se împarte în două categorii:

- Proprietatea industrială 
cuprinde : invenţii, modele de 
utilitate, mărci şi indicaţii 
geografice, desene şi modele, 
topografii de produse 
semiconductoare

- Drepturi de autor care se 
referă la: opere literare, 
lucrări de artă, lucrări 
muzicale , etc. şi drepturile 
conexe

 ..este 
proprietatea 
intelectuală 

CE..



Drepturile de PI permit 
creatorului sau 
proprietarului unui 
brevet, al unei mărci, sau 
al unei opere să 
beneficieze de pe urma 
muncii sau investiţiei.

- Importanţa PI a fost 
recunoscută pentru prima 
dată de
    Convenţia de la Paris 
pentru     protecţia PI din 
1883 
şi de 
     Convenţia de la Berna 
pentru lucrărilor artistice 
şi literare din 1886

 ..se înţelege 
prin drepturi 
de proprietate 
intelectuală 
(PI)

CE..



DE 
CE..

• Stimulează creşterea 
economică

• Mijloc de creştere 
economică prin transfer de 
tehnologie

• Stimulează inovarea

• Generator de profit prin 
exploatare 

• Creează spin-offs şi start-
ups

• Favorizează crearea de noi 
locuri de muncă, noi ramuri 
de activitate, 
imbunătăţeşte calitatea 
vieţii

.. este  
esenţială 
protecția 

proprietății 
industriale?

5/26/16 6



UNDE..

•Oficiul de Stat pentru Invenţii şi 
Mărci - OSIM

• înregistrează, publică, examinează, cererile din 
domeniul PI şi eliberează titlurile de protecţie care 
conferă titularilor drepturi exclusive pe teritoriul 
României

•Efectuează la cerere servicii de specialitate in 
domeniul PI

•Legislaţie armonizata:
- Lege 64/1991 - brevete de invenţie
- Lege 350/2007 - modele de utilitate 
- Lege 83/2014 - invenţii de serviciu
- Lege 129/1992 desene si modele
- Lege 84/1998 - mărci şi indicaţii geografice
- OG 41/1998 - taxe

..protejăm 
drepturile 

de 
Proprietate 
Industrială?
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UNDE..
• site OSIM – www.osim.ro

• EUIPO – 
www.euipo.europa.eu

• OEB – www.epo.org

• OMPI – www.wipo.int

• Brosuri, ghiduri, pliante

• Rapoarte anuale, statistici, 
baze de date

• IP Teaching Kit

…. găsim 
informaţia 
relevantă

?
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9

Protecţia PI

În ţara de origine În alte ţări

Cale naţională Calea internaţionalăCalea regională

Titlu de protecţie 
naţional Titlu de protecţie 

regional/naţional

Titlu de protecţie 
regional

Sistem Madrid

Sistem PCT 

Sistem Haga



CUM.. Servicii de identificare a 
potenţialului creativ al IMM-urilor 

- „Prediagnoza de proprietate 
Intelectuală”

- Cercetări documentare în bazele 
de date specifice domeniului la 
nivel mondial (identificarea 
competitorilor, nivelul tehnologic  
pe un anumit domeniu, 
supravegherea concurenţei, etc)

- „Plicul cu idei”

.. actionează 
OSIM pentru 

susţinerea 
inovării în 

IMM-uri?
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"Prediagnoza de 
proprietate intelectuală"

• "Prediagnoza de proprietate intelectuală"
are ca obiectiv susţinerea inovării şi 
valorificarea potenţialului creativ din 
întreprinderea dumneavostră

• Programul de prediagnoză presupune vizitarea 
întreprinderii de către un specialist OSIM şi 
evaluarea în baza unei discuţii cu 
managerul a întregului potenţial de 
Proprietate Intelectuală de care aceasta 
poate beneficia.

Specialistul OSIM va întocmi un STUDIU DE 
PREDIAGNOZĂ personalizat şi confidenţial, care 
va fi transmis managerului şi care va cuprinde 
RECOMANDĂRI PRACTICE PRIVIND 
UTILIZAREA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE 
ÎN MOD PROFITABIL pentru activitatea 
întreprinderii. 
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• Ce reprezintă “Plicul cu idei     

• Serviciul “Plicul cu Idei” este o modalitate prin care pot 
fi depozitate şi păstrate în siguranţă, în regim nepublic, 
de către OSIM, documente depuse de creatori, persoane 
fizice şi juridice în scopul certificării datei de depunere.

•  “Plicul cu idei” se depune la OSIM, personal sau prin 
poştă, de creatorul lucrării.

•  Efecte ce decurg din depozitarea ”Plicului cu idei” 

•             - poate constitui dovada datei la care autorul 
creaţiei intelectuale a depus documentul la OSIM;

•             - poate constitui certificarea existenţei soluţiei 
sau creaţiei aflată în plic la o anumită dată
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“Plicul cu idei” 
Un serviciu NOU la 
dispoziţia dvs. 
Folosiţi-l  !



CUM.. 
- Reduceri de taxe pentru obţinerea 
titlurilor în domeniul brevetelor şi 
design

- Modelul de utilitate –un titlul de 
protecţie adresat IMM-urilor

- Centre regionale de promovare a 
proprietăţii Industriale repartizate 
pe teritorul României în 17 judeţe

- Cursuri de iniţiere în domeniul PI

- Expoziţii de profil

- Seminarii naţionale şi internaţionale 
destinate IMM-urilor (privind 
strategii de inovare, 
licenţiere/cesionarea titlurilor de 
protecţie, etc)

.. actionează 
OSIM pentru 

susţinerea 
inovării în 

IMM-uri?
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CUM.. 
.. actionează 
OSIM pentru 

susţinerea 
inovării în 

IMM-uri?
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- Materiale promoţionale 
(broşuri, ghiduri privind 
înregistrarea , etc)
- Depunerea electronică a 
cererilor de PI (Brevete, 
mărci, design)
- Birou de relaţii cu publicul 
-Informări periodice si 
seminarii organizate in sala 
de lectură 
-Call –centre cu specialişti 
din domeniile PI  (telefonic, 
e-mail, etc)



Concluzie 

                 P E N T R U      C Ă

N E   DORIM
.. şi vrem ca afacerea 

dumneavoastră să 
rămână a 

dumneavoastră..

De ce e 
datoria 

noastră să 
protejăm PI? 
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Va multumesc!
Tatiana Radu
www.osim.ro
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