
HOTĂRÂRE 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.573/1998 privind 

organizarea si funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci 
 

  

      În temeiul  prevederilor art.108 din Constituţia României, republicată,  
 

 Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 
 

 Art. I – Hotărârea Guvernului nr. 573/1998 privind  organizarea şi funcţionarea 
Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 345 din 11 septembrie 1998, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează, 
după cum urmează: 

 1.La articolul 1 alineatul 1 se modifică ș i va avea următorul cuprins: 
 „(1) Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci este organ de specialitate al 
administraț iei publice centrale, cu personalitate juridică, in subordinea Ministerului 
Economiei. 

 

 2.La articolul 1 după alineatul 2 se introduce un nou alineat 3, cu următorul cuprins: 
(3) Sediul Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci este  în Bucureşti,  str. Ion Ghica, 

nr.5, sector 3. 

 

     3. La articolul 3 punctul 2 se modifică ș i va avea următorul cuprins: 
 ”......................................................................................................... 
 2. este depozitarul registrelor naţionale ale cererilor depuse şi al registrelor naţionale 
ale titlurilor de protecţie acordate pentru invenţii, mărci, indicaţii geografice, desene şi 
modele, topografii de produse semiconductoare, modele de utilitate şi certificate suplimentare 
de protecţie; 
 ..........................................................................................................” 

 

4.La articolul 3, după punctul 9 se introduc 4 puncte noi, 9
1 

-9
4
 care vor avea 

următorul cuprins: 
”……………………………………………………………………………….. 
      9

1.asigură armonizarea cadrului legislativ naț ional cu reglementările internaț ionale 

ș i europene în domeniul protecț iei proprietăț ii industriale; 

 9
2. comunică Comisiei Europene măsuri legislative adoptate in domeniile guvernate de 

directive ș i alte acte normative europene transpuse, potrivit domeniilor de competenț ă ale 
Oficiului de Stat pentru Invenț ii ș i Mărci 

9
3
. iniț iază, negociază ș i participă, in condiț iile legii, la încheierea de convenț ii, 

acorduri, protocoale ș i alte înț elegeri interne si internaț ionale in domeniul protecț iei 

proprietăț ii industriale; 

9
4. participă ș i implementează prin specialiș tii Oficiului de Stat pentru Invenț ii ș i 

Mărci proiecte europene ș i regionale in domeniul proprietăț ii industriale, finanț ate parț ial 

sau integral de către organisme cu care oficiul dezvoltă relaț ii de cooperare. 

…………………………………………………………………………………” 

 

 5.La articolul 3 se adaugă 3 alineate noi, alineatul 2, 3 ș i 4 cu următorul cuprins: 
(2) Oficiul de Stat pentru Invenț ii ș i Mărci sprijină activitatea de inovare din 

institute de cercetare ș i universităț i prin acț iuni de diseminare ș i promovare a domeniului 

proprietăț ii industriale, in care scop alocă resurse materiale ș i/sau financiare din bugetul de 

venituri proprii al Oficiului de Stat pentru Invenț ii ș i Mărci. 



 (3) Pentru sprijinirea brevetării în străinătate a invenț iilor româneș ti, Oficiul de Stat 

pentru Invenț ii ș i Mărci poate aloca o parte din veniturile încasate în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 611/2002 privind aderarea României la Convenț ia privind eliberarea 

brevetelor europene, adoptată la Munchen la 5 octombrie 1973, precum ș i la Actul de 

revizuire a acesteia, adoptat la Munchen la 29 noiembrie 2000, potrivit criteriilor stabilite prin 

instrucț iuni emise de Directorul General OSIM ș i publicate în Monitorul Oficial al 

României, Partea I. 

 (4) Nivelul sumelor alocate în vederea sprijinirii inovării ș i brevetării invenț iilor 

româneș ti în străinătate se aprobă prin bugetul anual de venituri ș i cheltuieli al Oficiului de 

Stat pentru Invenț ii ș i Mărci. 
 

 6. La articolul 5 alin. 1 se modifică si va avea următorul cuprins: 
”(1) În structura organizatorică a Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci 

funcţionează direcţii şi servicii conform structurii organizatorice prevăzută în anexa la 

prezenta hotărâre.” 

 

7.  La articolul 5 alin. 3 se modifică ș i va avea următorul cuprins: 
“(3) Numărul maxim de posturi la Oficiul de Stat pentru Invenț ii ș i Mărci este de 

243, pentru care se aplică grila proprie de salarizare a Oficiului, aprobată de ordonatorul 
principal de credite.” 

 

 8.Articolul 6 se modifică ș i va avea următorul cuprins: 
  ”(1) Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci este condus de un Director General cu 

pregătire tehnică sau juridică ș i experienț ă în domeniul proprietăț ii industriale, numit prin 

decizie a Primului-ministru. 

 (2) Funcț ia de director general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci este 

asimilată cu funcț ia de secretar de stat. 

 (3) Directorul General conduce întreaga activitate a oficiului şi îl reprezintă in 
raporturile  cu Guvernul, ministerele, celelalte autorităț i ale administraț iei publice centrale 

ș i locale, cu instituț ii naț ionale ș i internaț ionale, precum ș i cu persoane fizice ș i 

juridice române ș i străine.  
 (4) Directorul General poate da mandat de reprezentare directorilor din subordine.  

 (5)Directorul General acordă împuternicire personalului de specialitate, pentru 
reprezentare în faţa autorităţilor judiciare. 
 (6) În exercitarea atribuţiilor sale, Directorul General emite ordine, decizii, 
instrucț iuni, dispoziț ii, cu caracter normativ sau individual.” 

  

 9.La articolul 7 alineatul 2 se modifică ș i va avea următorul cuprins: 
”(2) Preşedintele colegiului de conducere este Directorul General al Oficiului de Stat 

pentru Invenţii şi Mărci, iar în lipsa acestuia atribuţiile preşedintelui sunt îndeplinite de către 
un alt director împuternicit prin mandat scris.”     

 

10.La art. 8 se adaugă un alineat nou, alineatul (2), care va avea următorul cuprins: 
”(2)Structura organizatorică detaliată a OSIM ș i Regulamentul de Organizare ș i 

Funcț ionare  se aprobă, conform dispoziț iilor legale, prin Ordin al Ministrului Economiei”. 
 

 11.Articolul 10 se modifică ș i va avea următorul cuprins: 
 „Cheltuielile de funcţionare ale Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci se finanţează 
din veniturile proprii realizate. 

  

12. Articolul 11 se abrogă. 



 

 13. Articolul 14 alineatul (1) se modifică ș i va avea următorul cuprins: 
 ”(1) Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci poate sprijini activitatea centrelor 
regionale de promovare a proprietăț ii industriale, existente pe lângă Universităț i, Camere de 

Comerț  etc., prin acordarea de asistenţă tehnică, consultanţă şi dotare, conform legislaţiei în 
vigoare”. 
  

 14.Articolul 18 va avea următorul cuprins: 
     „Anexa conț inând structura organizatorică a oficiului face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.” 

 

 

 II. Hotărârea Guvernului nr. 573/1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de 
Stat pentru Invenţii şi Mărci, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345din 
11 septembrie1998, cu modificările ulterioare, cât şi cu modificările aduse prin prezenta 
hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial, Partea I, dându-se textelor o nouă 
renumerotare. 

 

 

 

PRIM-MINISTRU 

SORIN MIHAI GRINDEANU 
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DIRECTOR GENERAL 

SERVICIUL JURIDIC, COOPERARE 

INTERNATIONALA SI 

AFACERIEUROPENE 

DIRECȚIA BREVETE DE 
INVENȚIE ȘI  

SUPORT ALINOVĂRII 

DIRECȚIA MĂRCI ŞI 
DESENE 

 

SERVICIUL CONTESTATII - 

REVOCARI 

DIRECȚIA 
ECONOMICĂ 

DIRECȚIA SUPORT 
TEHNIC  

ȘI 
INFORMAȚIONAL 


