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Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (https://osim.ro/)

  

Română (https://osim.ro/) English (https://osim.ro/en/home/)

  MENIU

Util (https://osim.ro/category/util/)

Întrebări frecvente (https://osim.ro/intrebari-frecvente/cum-protejati-obiectele-de-proprietate-industriala-in-
romania/)

Formulare (https://osim.ro/category/formulare-pi/)

Formulare cereri – brevete de invenţie (https://osim.ro/formulare-pi/formulare-pentru-brevete-de-inventie/)

Formulare cereri – mărci și indicații geografice (https://osim.ro/formulare-pi/formulare-pentru-marci-si-indicatii-
geografice/)

Formulare cereri – desene și modele (https://osim.ro/formulare-pi/formulare-pentru-desene-si-modele/)

Formular cereri – topografii de produse semiconductoare (https://osim.ro/formulare-pi/formular-pentru-
topografii-de-produse-semiconductoare/)

Formulare cereri – model de utilitate (https://osim.ro/formulare-pi/formulare-pentru-model-de-utilitate/)

Formulare cereri – certificat suplimentar de protecţie (https://osim.ro/formulare-pi/formulare-pentru-
certificatul-suplimentar/)

Formulare pentru cereri cercetări documentare în domeniile de proprietate industrială
(https://osim.ro/formulare-pi/formulare-pentru-cereri-de-cercetari-documentare-domeniul-pi/)

Depunere online cereri (https://osim.ro/e-osim-ro/inregistrare-online-cereri-domenii-pi-depunere-electronica/)

Comisii Contestații – Revocări (https://osim.ro/comisii-contestatii-revocari/)

Comisia contestaţii mărci (https://osim.ro/comisii-contestatii-revocari/comisia-de-contestatii-marci/)

Comisia de reexaminare invenţii (https://osim.ro/comisii-contestatii-revocari/comisia-de-contestatii-revocari-
inventii/)

Comisia contestaţii desene şi modele (https://osim.ro/comisii-contestatii-revocari/comisia-de-contestatii-
desene-si-modele/)

Anunţuri achiziţii publice (https://osim.ro/informatii-interes-public/achizitii-publice/anunturi-achizitii-publice-
2020/)
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 Evitați solicitările de plăți
     frauduloase:
Facturi înşelătoare ! (https://osim.ro/despre-osim/facturi-inselatoare/)
Certificate de marcă „neconforme”! (https://osim.ro/despre-osim/atentie-certificate-de-marca-neconforme/)

 Proiecte (/despre-osim/proiect-consolidarea-capacitatii-de-implementare-si-evaluare-a-strategiilor-politicilor-

publice-pe-care-le-coordoneaza-oficiul-de-stat-pentru-inventii-si-marci-si-ministerul-economiei/)

Sugestii și reclamații (https://osim.ro/contact-ro/sugestii-si-reclamatii/)

Legături utile (https://osim.ro/legaturi-utile/)

Centre Regionale (https://osim.ro/centre-regionale/)

Consilieri în Proprietate Industrială (https://osim.ro/consilieri-proprietate-industriala/)

17 IANUARIE (/noutati/17-ianuarie-2020/)

Ziua de 17 ianuarie reprezintă pentru noi, toți cei ce lucrăm în domeniul proprietății industriale,
aniversarea primei Legi a brevetelor din România devenită totodată Ziua Aniversară a OSIM.
(/noutati/17-ianuarie-2020/)

 

  NOUTĂȚI

 COMUNICAT

PRIVIND UNELE CLARIFICĂRI LEGATE DE ART. 1 ALIN. (3) DIN ORDINUL DIRECTORULUI GENERAL OSIM NR.
27/21.03.2020*

     Având în vedere că au fost constatate unele disfuncționalități legate de depunerea cererilor de înregistrare a
titlurilor de P.I. transmise prin intermediul poștei electronice (e-mail-ului), disfuncționalități care au condus la
dublarea înregistrării cererilor precum și faptul că transmiterea acestor cereri se face prin intermediul canalelor
nesecurizate,
          Începând cu data de 27 martie 2020 și până la încetarea stării de urgență, instituită prin Decretul
Președintelui României nr. 195/16 martie 2020, OSIM nu va mai lua în considerare cererile de înregistrare a
titlurilor de P.I. depuse prin intermediul poștei electronice (e-mail-ului).

Solicitanții pot depune cererile de înregistrare doar prin următoarelor mijloace:

27 martie 2020
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  Acord pentru primire de informaţii (/util/acord-pentru-primire-de-informatii/)

  Sondaj de opinie

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiQOpcWjx4SR_bvn0z0DySuvDDhQRpb64EnMRtTWFtpi3UZQ/viewform)

  Programul de lucru   > > > (/contact-ro/programul-de-functionare/)

 Cuantumul taxelor de la 01.01.2020 (/wp-content/uploads/Legislatie/Taxe-proprietate-industriala-valabile-
incepand-cu-01-ianuarie-2020-Anexele-1-2-4-5-6-OG41.pdf)

Cont IBAN:
RO05 TREZ 7032 0F33 5000 XXXX

     Solicitanții pot depune cererile de înregistrare doar prin următoarelor mijloace:
           – Prin poștă și/sau curier;
                     – Prin intermediul aplicațiilor on-line dedicate depunerilor cererilor de PI disponibile pe site-ul
www.osim.ro;
           – Prin fax – doar cererile de înregistrare a mărcilor.

[ * ORDIN nr.27/21.03.2020 (/wp-content/uploads/Legislatie/Ordin27_21_03_2020.pdf) privind stabilirea unor măsuri la nivelul OSIM în vederea prevenirii și

limitării efectelor infectării cu noul tip de coronavirus SARS-Co V-2 ]

Evenimentul Young Practitioners dedicat recentelor amendamente ce vor fi aduse Legii nr . 84/1998 privind
mărcile și indicațiile geografice, programat să se desfăşoare în data de 3 aprilie 2020 la Hotel Novotel, s-a
anulat.
În situaţia în care se va reprograma vom reveni cu date concrete.

Comunicat informativ cu privire la termenele aferente procedurilor în faţa O.S.I.M. (/wp-
content/uploads/InfoIntPublic/2020/comunicat-informativ-204069-23032020.pdf)

Directorul General al O.S.I.M. emite următorul ORDIN (/wp-
content/uploads/Legislatie/Ordin27_21_03_2020.pdf)

privind stabilirea unor măsuri la nivelul OSIM în vederea prevenirii și limitării efectelor infectării cu noul tip de
coronavirus SARS-Co V-2

Directorul General al O.S.I.M. emite următorul ORDIN (/wp-
content/uploads/Legislatie/prelungiresuspendareprogramlucru.pdf)

privind prelungirea suspendării programului de lucru al Oficiului de Stat pentru lnvenții și Mărci

23 martie 2020

23 martie 2020

21 martie 2020

14 martie 2020

   Arhivă  
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Trezoreria Sector 3, Bucureşti
Cod fiscal: 4266081

Mai mult (/conturi-osim/)

Oferta de invenţii    >>> (/proprietate-industriala/inventii/oferte-de-brevete-si-cereri-de-brevet-pentru-licenta-
sau-cesiune/)

Plicul cu idei >>> (/proprietate-industriala/plicul-cu-idei/)

COMISII DE CONTESTAȚII

 INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

Posturi vacante – Anunț din 24.03.2020  (/posturi-vacante/posturi-vacante-2020/)

Declaraţii de avere / Declaraţii de interese (/informatii-interes-public/declaratii-de-avere-si-interese-publicate-
in-2020/)

Achiziţii publice  (/informatii-interes-public/achizitii-publice/achizitii-publice-2020/)

Mai mult (/informatii-interes-public/informatii-de-interes-public/)

25 martie 2020

Anunţ reprogramare şedinţe (/wp-content/uploads/apeluri/Anunt-cu-privire-reprogramare-sedinte-
P25032020.pdf)

Comisia de Contestații Mărci (/comisii-contestatii-revocari/comisia-de-contestatii-marci/#pronuntari) –
P ţă i di 24 ti 2020

 (/)

(https://www.facebook.com/OficiuldeStatpentruInventiisiMarciOSIM) (https://twitter.com/OSIM_IPO_RO) 
(http://www.linkedin.com/company/osim-ro/) 

(https://www.youtube.com/channel/UC2O5TLXLJT2eizwBg9IZm1w)
© 2019 OSIM
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