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Secţiunea a 2-a    

Motivul emiterii actului normativ 
 

1.Descrierea situaţiei 
actuale 

Protecț ia proprietăț ii industriale în România este asigurată de Oficiul de 
Stat pentru Invenţii  şi Mărci (OSIM), a cărui activitate este reglementată 
potrivit Hotărârii Guvernului nr. 573/1998 privind organizarea ș i 
funcț ionarea Oficiului de Stat pentru Invenț ii ș i Mărci, modificată prin 
Hotărârea Guvernului nr. 1396/2009 ș i Hotărârea Guvernului nr. 
560/2013. 

OSIM este autoritate unică pe teritoriul României în acordarea protecț iei 
proprietăț ii industriale, în conformitate cu legislaț ia naț ională în 
domeniu ș i cu prevederile tratelor internaț ionale la care România este 
parte, având ca atribuț ii principale examinarea cererilor de acordare a 
protecț iei drepturilor de proprietate industrială, eliberarea titlurilor de 
protecț ie a drepturilor de proprietate industrială pe teritoriul României, 
administrarea ș i gestionarea Registrelor naț ionale  ale titlurilor de 
protecț ie a drepturilor asupra brevetelor de invenț ie, mărcilor, 
indicaț iilor geografice, desenelor ș i modelelor industriale, modelelor de 
utilitate, topografiilor de produse semiconductoare şi certificatelor 
suplimentare de protecţie. 

Totodată, OSIM desfăș oară activităț i de promovare ș i susț inere a 
inovării prin servicii de specialitate în domeniul proprietăț ii industriale 
pentru mediul de afaceri, mediul universitar ș i cercetare, prin campanii 
de informare asupra proprietăț ii industriale ș i asupra modalităț ii de 
valorificare a titlurilor de protecț ie prin transfer de tehnologie. 

În exercitarea atribuț iilor decurgând din legile speciale de proprietate 
industrială (Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenț ie, republicată, 
Legea nr. 84/1998 privind mărcile ș i indicaț iile geografice, republicată, 
Legea nr. 129/1992 privind desenele ș i modelele, republicată, Legea nr. 
350/2007 privind modele de utilitate, Legea nr. 83/2014 privind 
invenț iile de serviciu, Legea nr. 16/1995 privind protectia topografiilor 
produselor semiconductoare, republicata), cât ș i potrivit H.G. nr. 
573/1998, cu modificările ulterioare, OSIM dezvoltă relaț ii cu instituț ii 
similare din alte state precum ș i cu organizaț ii internaț ionale ș i 
regionale în domeniul proprietăț ii industriale; de asemenea reprezintă 
România în organizaț iile la care este membră. 

La punerea în aplicare de o manieră cât mai eficientă a măsurilor stabilite 
prin Programul de Guvernare 2017 – 2020 (Capitolul Economie. Politici 
Industriale, Capitolul Cercetare – Dezvoltare – Inovare), OSIM poate 
contribui în mod direct şi prin acordarea de sprijin financiar pentru 
activitatea de brevetare în străinătate a invenț iilor româneș ti. Pentru 
susţinerea activităț ilor de inovare din întreprinderi mici şi mijlocii, 
institute de cercetare ș i universităț i OSIM poate desfăşura acț iuni de 



promovare a proprietăț ii  industriale, inclusiv prin alocarea de resurse 
materiale/financiare din veniturile proprii. Sprijinirea derularii 
Programelor Operationale Competitivitate (POC) 2014 – 2020 care se 
realizează prin servicii de specialitate implică existenţa unor resurse 
umane suficiente şi specializate. 

Pentru implicarea activă ș i efectivă  a OSIM în aceste activităț i este 
necesară completarea cadrului legal actual care reglementează organizarea 
ș i atribuț iile oficiului, prin introducerea unor reglementări exprese care 
să permită alocarea unor fonduri din veniturile proprii cu finalizare prin 
obț inerea unor rezultate benefice atât pentru instituț ie cât ș i pentru 
economia naț ională. 

Potrivit actualelor reglementări, activitatea OSIM este finanț ată integral 
din veniturile proprii realizate, Oficiul funcț ionând în subordinea 
Ministerului Economiei şi având un număr de 243 de posturi, într-o 
structură organizatorică formată din direcț ii, servicii ș i birouri, cu 
atribuț ii specifice decurgând din legislaț ia  în domeniul proprietăț ii 
industriale. 

Începând din anul 2015, în cadrul OSIM a fost implementat Sistemul  
integrat: Sistem de management al calităț ii – Sistem de control intern/ 
managerial, în conformitate cu cerinț ele standardului ISO 9001:2008 ș i 
Ordinului SGG nr. 400/2015, cu modificările ș i completările ulterioare. 
În acest context, analizele periodice ale  activităț ii de ansamblu a 
Oficiului au relevat o necesitate reală de îmbunătăț ire a 
funcț ionalităț ilor existente, pentru asigurarea îndeplinirii atribuț iilor 
legale ale instituț iei în condiț ii de maximă eficienț ă ș i eficacitate.  

Creș terea eficienț ei activităț ii instituț iei poate fi asigurată prin 
delimitarea clară ș i precisă a activităț ilor desfăș urate în cadrul fiecărui 
compartiment, în funcț ie de natura ș i specificul acestora ș i stabilirea 
unui nivel adecvat de subordonare astfel încât să fie evitată dublarea 
coordonarii unor activităț i ș i dublarea sarcinilor ș i responsabilităț ilor, 
acestea reprezentând un consum inutil de timp ș i resurse care nu poate 
aduce un beneficiu performanț ei activităț ii instituț iei. În acest sens, a 
fost identificată necesitatea modificării structurii organizatorice OSIM 
pentru a se obț ine o creș tere a eficienț ei activităț ii instituț iei şi a 
responsabilizării personalului.  

11 În cazul proiectelor 
de acte normative care 
transpun legislaţie 
comunitară sau crează 
cadru pentru aplicarea 
directă a acesteia, se 
vor specifica doar 
actele comunitare în 
cauză însoţite de 
elementele de 
identificare ale acestora 

Nu este cazul 

 

2. Schimbări 
preconizate 

Având în vedere că domeniul proprietăț ii industriale prezintă o 
importanț ă strategică deosebită  la nivel European (“Strategia Europa 
2020“) şi este recunoscut  la nivel naț ional ca factor stimulator al 
inovării, pentru consolidarea  contribuț iei OSIM la punerea în aplicare 



de o maniera cât mai eficientă a măsurilor stabilite prin Programul de 
Guvernare 2017 – 2020 cu incidenț ă asupra obiectului de activitate al 
OSIM (respectiv Capitolul Economie. Politici Industriale: Programul 
national “Promovarea proprietăț ii intelectuale romăneș ti”, Capitolul 
Cercetare – Dezvoltare – Inovare: Inovarea ș i trasferul tehnologic ; 
Capitolul Administraţie Publică), prezentul proiect de hotărâre propune o 
serie de modificări ș i completări care vizează în esenț ă: 

- creș terea  gradului de implicare al OSIM în susț inerea 
activităț ii de inovare ș i cercetare în România, prin diversificarea 
activităț ilor desfăș urate, inclusiv prin acordarea de sprijin 
financiar pentru brevetarea în străinătate a invenț iilor româneș ti,  

- îmbunătăț irea organizării actuale sub aspect instituț ional,  
- eliminarea sau corectarea unor neconcordanț e cu alte 

reglementări în vigoare.  

Modificările ș i completările propuse vor produce un impact pozitiv 
semnificativ asupra activităț ii instituț iei ș i implicit asupra întregii 
economii naț ionale. 

În concret, schimbările preconizate sunt următoarele: 

1. Introducerea unei menț iuni exprese privind locaț ia în care 
OSIM îș i desfăș oară activitatea, în scopul creș terii gradului de 
informare a persoanelor interesate în protejarea drepturilor de proprietate 
industrială ș i pentru facilitarea accesului celor interesaț i în consultarea 
bazei de date conț inând soluț iile cuprinse în stadiul tehnicii. 
 

2. Având în vedere că începând cu data de 01.07.2011 protecț ia 
noilor soiuri de plante este acordată de Institutul de Stat pentru Testarea 
ș i Înregistrarea  Soiurilor din cadrul Ministerului Agriculturii, conform 
prevederilor art. 38 din Legea nr. 266/2002 privind producerea, 
prelucrarea, controlul ș i certificarea calităț ii, comercializarea 
seminț elor ș i a materialului săditor, precum ș i testarea ș i înregistrarea 
soiurilor de plante, republicată,  s-a impus modificarea punctului 2 al 
articolului 3 prin eliminarea menț iunii ”soiurilor de plante”, pentru 
corelarea cu prevederile actului normativ amintit. În egală măsură, s-a 
impus înlocuirea în cadrul aceluiaș i punct a sintagmei  ”topografii ale 
circuitelor integrate” cu ”topografii ale  produselor semiconductoare”, 
pentru asigurarea unei terminologii unitare, în acord cu prevederile Legii 
nr. 16/1995 privind protecț ia topografiilor produselor semiconductoare, 
republicată. 

 
3. La nivelul întregului cadru legislativ naț ional în domeniul 
proprietăț ii industriale sunt iminente modificări, urmare evoluț iilor 
actelor normative europene:  adoptarea în anul 2015 a Directivei (UE) 
2015/2436 de apropiere a legislaț iilor statelor membre cu privire la mărci 
ș i a Regulamentului (UE) nr. 2015/2424 al Parlamentului European ș i al 
Consiliului de modificare a Regulamentului nr. 207/2009 privind marca 
comunitară, cu obligativitatea implementării în legislaţia naţională până în 
2018; preconizata intrare în vigoare la sfârşitul lui 2017 a sistemului 
brevetului unitar cu operaţionalizarea Curţii Unificate de Brevete şi 
obligativitatea reglementării în legislaţia naţională a regimului dublei 
protecţii. 

Aceste  derulări impun asigurarea unei cooperări eficiente între Oficiile 



Naț ionale de Proprietate  Intelectuală din statele membre, precum ș i 
între acestea ș i Oficiul de Proprietate Intelectuală al Uniunii Europene, 
respectiv Oficiul European de Brevete, pentru armonizarea cadrului legal 
la nivel European.  

Totodată pentru derularea ș i implementarea unor proiecte europene în 
domeniul proprietăț ii industriale, finanţate şi conduse de către 
Organizaţiile Europene amintite, este necesară îmbunătăţirea cadrului 
legal existent. În ultimul an au fost aș ezate pe baze noi relaț iile de 
cooperare atât cu aceste organizaț ii europene, cât ș i cu oficii de 
proprietate industrială din alte state (de exemplu SUA, Japonia, Slovenia, 
Spania, etc), dar derularea unor acţiuni concrete de implementare a 
acestor relaţii trebuie facilitată prin existenţa unui cadru legal adecvat. 

Nu în ultimul rând, asigurarea preşedinţiei Uniunii Europene în prima 
parte a anului 2019 impune măsuri concrete de pregătire, capitolul 
Proprietate Industrială intrând în atribuţiile concrete ale OSIM. 

De aceea, pentru îmbunătăț irea cadrului legal care reglementează în 
prezent atribuț iile specifice ale OSIM ș i pentru asigurarea  
implementării corespunzatoare  a noilor reglementări specifice precum ș i 
a obligaț iilor rezultate din tratatele ș i acordurile de cooperare 
internaț ională, având în vedere că reglementarea actuală a atribuț iilor 
OSIM în domeniul cooperării internaț ionale este mult prea generală,  au 
fost adăugate la art. 3 punctele 91 la 94.  

4. O completare importantă pe care o introduce prezentul proiect de 
hotărâre constă în reglementarea posibilităț ii de sprijinire financiară, din 
veniturile OSIM, a activităț ii de inovare  a solicitanț ilor români de 
brevet de invenț ie, pentru brevetarea în străinătate a invenț iilor lor. 
Scopul introducerii unei astfel de reglementari îl reprezintă stimularea 
mediului de afaceri românesc pentru a valorifica potenț ialul inovativ de 
care dispune, prin accesarea pieț ei Uniunii Europene, dezvoltarea 
afacerilor ș i ca o consecinț ă, creș terea investiț iilor alocate în inovare. 
Obț inerea unor drepturi exclusive pe teritoriul Uniunii Europene sau 
altor state, în funcț ie de domeniul de activitate, va stimula creș terea 
calităț ii titlurilor de protecț ie, dezvoltarea spiritului antreprenorial ș i 
creș terea numărului de cereri de brevet. Acesta din urmă reprezintă unul 
din indicatorii Indicelui Global al Inovaț iei (IGI). IGI reprezintă un 
instrument util pentru factorii de decizie cu privire la politica de inovare a 
unei ț ări şi atractivitatea investiţiilor străine. IGI realizează o analiză 
pentru identificarea economiilor ultraperformante ale unor state de pe 
glob, urmare a unei politici susț inute de inovare. Editia a IXa a IGI 
(disponibilă pe adresa www.globalinnovationindex.org)  relevă că în 
ultimii ș ase ani, statele aflate în mod consecvent pe primele cinci poziț ii 
sunt Elveț ia, Suedia, Marea Britanie, SUA ș i Finlanda. Datele 
prelucrate privesc 128 de state printre care ș i România. Ț ara noastră 
ocupă locul 48 în lume, iar în cadrul Uniunii Europene, în ce priveşte 
inovarea, România se afla pe ultimul loc (28). Sprijinirea brevetării în 
străinătate se va face  dintr-un fond de inovare anual, aprobat prin bugetul 
de venituri ș i cheltuieli al OSIM. 

Totodată, este avută în vedere ș i posibilitatea sprijinirii 
materiale/financiare a activităț ii de inovare din institutele de cercetare ș i 
universităti, printre altele, prin acț iuni de diseminare ș i promovare în 
vederea valorificării, a domeniului proprietăț ii industriale; aceasta, în 

http://www.globalinnovationindex.org/


condiț iile în care dinamica evoluț iei unor domenii cum sunt tehnologia 
informaț iilor ș i a comunicaț iilor, eco-nano-tehnologii ș i materiale 
avansate, sisteme inteligente ș i domotică, impun protecț ia eficientă prin 
brevet de invenț ie în scopul transferului de tehnologie, concomitent cu 
creș terea calităț ii cererilor de brevet depuse ș i, implicit, reducerea 
timpului de obț inere a brevetelor. 

În acest sens, au fost introduse 3 alineate noi la art. 3 al actului normativ 
existent. 

5. Pentru creș terea eficienț ei activităț ii instituț iei, modificările 
aduse structurii organizatorice OSIM sunt următoarele: 

- Se desființ ează postul de director general adjunct, în condiț iile 
în care, specificul ș i complexitatea atribuț iilor direcț iilor pe 
care ar trebui sa le coordoneze presupune cunoaș terea tuturor 
activităț ilor specifice acestora de către o singură persoană, ceea 
ce este practic imposibil. Mai mult, atribuț iile unui director 
general adjunct ar dubla atribuț iile directorilor de direcț ie, în 
condiț iile în care o astfel de funcț ie nu ar putea fi exercitată 
decât de o persoană cu o pregătire de specialitate, temeinică, care, 
pentru a sprijini cu adevărat activitatea directorului general, ar 
trebui  să acopere toate domeniile tehnice ale instituț iei: brevete, 
mărci, indicaț ii geografice, desene ș i modele industriale, baze de 
date-informatică, promovare. 
În aceste condiț ii, postul de Director General Adjunct desființ at 
se transformă în post de execuț ie ș i urmează a fi alocat unei 
structuri de specialiatate din cadrul instituț iei. 

- Serviciul Contestaț ii Revocări din cadrul Direcț iei Juridice, 
Contestaț ii, Cooperare Internaț ională ș i Afaceri Europene trece 
în subordinea directă a Directorului General, având în vedere că 
activitatea de soluț ionare a contestaț iilor din cadrul acestui 
serviciu, cu privire la hotărârile luate în direcţiile de specialitate, 
se realizează prin Comisii de Contestaț ii/Revocări. Acestea 
desfăș oară o procedură cu caracter administrativ - jurisdicț ional, 
specifică Oficiilor Naț ionale de Proprietate Intelectuală la nivel 
European ș i nu numai, care impune asigurarea unui cadru 
organizaț ional adecvat capabil să asigure independenț a ș i 
imparț ialitatea în soluț ionarea cauzelor aflate pe rolul 
Comisiilor de Contestaț ii. Actuala structură organizatorică în care 
Serviciul Contestaț ii-Revocări funcț ionează în cadrul Direcț iei 
Juridice, Contestaț ii, Cooperare Internaț ională ș i Afaceri 
Europene nu asigură îndeplinirea cerinț elor sus-menț ionate. De 
aceea şi pe modelul structurilor similare ale Oficiilor de 
Proprietate Industrială, acest serviciu a fost trecut în directa 
coordonare a directorului general, care este garantul  asigurării 
totalei independenț e ș i imparț ialităţi în soluț ionarea cauzelor 
aflate pe rolul Comisiilor de Contestaț ii. Se asigură totodată şi 
deplina conformitate cu prevederile regulamentelor Comisiilor de 
Contestaț ii, care stabilesc că preș edintele acestora este directorul 
general al instituţiei. 

- Ca o consecinț a a trecerii Serviciului Contestaț ii – Revocări în 
directa coordonare a Directorului General, Direcț ia Juridică, 
Contestaț ii, Cooperare Internaț ională ș i Afaceri Europene se 
desființ ează, nemaifiind  îndeplinită cerinț a numărului minim de 



15 posturi de execuț ie prevăzut de legislaț ia în vigoare pentru 
funcț ionarea unei direcț ii, iar Serviciul Juridic, Cooperare 
Internaț ională ș i Afaceri Europene trece în subordinea directă a 
Directorului General. Aceasta permite  compartimentului juridic  
să asigure în mod direct, eficient ș i adecvat legalitatea tuturor 
actelor emise de Directorul General precum ș i o reprezentare ș i 
apărare eficientă ș i de calitate a intereselor OSIM în faț a 
instanț elor de judecată, cu respectarea statutului profesiei de 
consilier juridic. De altfel, atribuț iile postului de Director al 
Direcț iei Juridice, Contestaț ii, Cooperare Internaț ională ș i 
Afaceri Europene, astfel cum acestea erau configurate, reprezentau 
în fapt o dublare a activităț ii de coordonare desfăș urată de ș efii 
celor două Servicii aflate în componenț a Direcț iei, directorul 
direcț iei semnând atât hotărârile Comisiei de contestaț ii cât ș i 
întâmpinările formulate de consilierii juridici ai OSIM în litigiile 
având ca obiect contestarea acestor hotărâri, fapt ce poate afecta 
imparț ialitatea ș i independenț a activităț ii consilierilor juridici. 
Prin urmare,  acest post de director se desființ ează ș i se 
transformă în post de  execuț ie, urmând a fi alocat Serviciului 
Contestaț ii Revocări. 

- Potrivit actualei structuri organizatorice Serviciul Mărci ș i 
Indicaț ii Geografice ș i Serviciul Desene ș i Modele, se află în 
coordonarea directă a directorului general adjunct, post care din 
anul 2015 a fost vacant, iar  coordonarea activităț ii celor două 
servicii a fost asigurată direct de către directorul general.  În urma 
acestei experienț e s-a constat că timpul alocat de directorul 
general pentru această activitate este foarte mare, fiind necesară 
sprijinirea activităț ii directorului general prin desfăș urarea 
activităț ii de coordonare a activităț ilor complexe ș i specifice 
desfăș urate în cadrul celor două servicii de specialitate de către 
un director cu pregătire juridică, astfel încât activitatea 
Directorului General să se poată desfăș ura în parametri optimi. În 
acest sens, se înființ ează Direcț ia Juridică, Cooperare 
Internaț ională, Mărci  ș i Desene, în cadrul căreia vor funcț iona 
Serviciul Juridic, Cooperare Internaț ională ș i Afaceri Europene, 
Serviciul Mărci ș i Indicaț ii Geografice ș i Serviciul Desene ș i 
Modele. O asemenea organizare ș i coordonare a activităț ilor de 
bază privind protecț ia mărcilor, indicaț iilor geografice, 
desenelor ș i modelelor, se impune cu atât mai mult cu cât în 
cadrul celor două servicii de specialitate, pe lângă activitatea de 
examinare a cererilor de titluri de protecț ie, se efectuează ș i 
modificări în situaț ia juridică a mărcilor, indicaț iilor geografice 
ș i a desenelor ș i modelelor, care vizeaza înscrierea în registrele 
naț ionale a cesiunilor, fuziunilor, licenț elor, măsuri de executare 
silită etc., care este necesar a fi gestionate în mod unitar, pentru 
asigurarea unei eficienț e sporite a activităț ii de examinare ș i 
acordare a titlurilor de protecț ie în privinț a semnelor  distinctive 
(mărci) ș i a aspectului estetic exterior al produselor (design). 
 

Prin urmare, structura organizatorică a OSIM conform prezentului proiect 
de act normativ conț ine funcț ionalităț ile necesare exercitării 
atribuț iilor ș i competenț elor legale ale instituț iei ț inând seama de 



specificul ș i compexitatea acestora. 

Astfel, Directorul General coordonează activităț ile de bază ale institutiei, 
structurate în patru direcț ii ș i un serviciu: 

- Direcț ia Brevete de Invenț ie ș i Suport al Inovării 
- Direcț ia Juridică, Cooperare Internaț ională, Mărci ș i  Desene  
- Direcț ia Suport Tehnic ș i Informaț ional 
- Direcț ia Economică 
- Serviciul Contestatii - Revocari  

 

6. De asemenea, proiectul de hotărâre prevede că salariile 
personalului OSIM sunt stabilite potrivit grilei proprii a instituț iei, 
aprobată de ordonatorul principal de credite. 

OSIM ca instituț ie a administraț iei publice centrale este autoritate unică 
pe teritoriul României în asigurarea protecț iei proprietăț ii industriale, în 
conformitate cu legile ș i prevederile convenț iilor ș i tratatelor 
internaț ionale la care statul român este parte. Calitatea de autoritate unică 
a oficiului este dată de natura ș i conț inutul atribuț iilor pe care le 
exercită. Activitatea de examinare a cererilor de protecț ie a obiectelor de 
proprietate industrială (brevete de invenț ie, modele de utilitate, desene 
ș i modele, mărci ș i indicaț ii geografice, topografii ale produselor 
semiconductoare, certificate suplimentare de protecţie) este recunoscută 
chiar prin includerea în cadrul COR a profesiei de examinator de stat de 
specialitate, profesie care nu se regăseș te în competenț a niciunei alte 
instituț ii din România. 

Perioada de formare a unui examinator de stat de specialitate este 
îndelungată (în cazul examinatorilor de brevete poate ajunge la 3 ani), iar 
munca de examinare este una de răspundere, complexă ș i presupune o 
analiză rapidă, eficientă ș i profesionistă a îndeplinirii condiț iilor legale 
de acordare a protecț iei drepturilor de proprietate industrială amintite. 
Toate acestea necesită o bună cunoaș tere a legislaț iei aplicabile fiecărui 
obiect de proprietate industrială în parte, dar ș i pregatire tehnică în 
domeniile în care este incidentă protecț ia solicitată printr-un brevet de 
invenț ie, aceasta fiind o condiț ie esenț iala  pentru înț elegerea 
soluț iei tehnice propuse ș i pentru analizarea acesteia în raport cu 
celelalte soluț ii tehnice din stadiul tehnicii, pentru verificarea îndeplinirii 
condiț iilor de noutate ș i activitate inventivă la acordarea brevetelor, 
prevăzute de legislaț ia specială în domeniu.  

Pentru asigurarea unui nivel ridicat de calitate a activităț ilor de bază ale 
instituț iei  în concordanț ă cu standardele europene ș i în scopul 
acordării unei protecț ii eficiente a drepturilor de proprietate industrială 
pe teritoriul României este necesară  menț inerea specialiș tilor OSIM 
precum ș i  atragerea ș i pregătirea de noi specialiș ti in domeniu, în 
special a examinatorilor de brevete -  care să fie capabili să evalueze rapid 
ș i profesionist noile soluț ii tehnice în special în domeniile tehnologiilor 
de vârf precum invenț iile în domeniul biotehnologiilor ș i IT&C – cloud 
computing, Industria 4.0 etc.   

Deciziile ș i hotărârile emise de OSIM în procedurile de acordare a 
protecț iei drepturilor de proprietate indistrială  trebuie să fie de o calitate 
ridicată ș i să garanteze titularilor o protectie solidă, legală ș i eficientă, în 
acest fel crescând încrederea solicitanț ilor în instituț ie, dar şi în 



beneficiile protejării şi valorificării drepturilor lor intelectuale. 

În prezent, OSIM are nevoie acută de specialiș ti în domenii precum IT, 
electronică, fizică aplicată, care pot fi atraşi numai printr-o stimulare 
materială adecvată. 

Având în vedere caracterul unic ș i specific al activităț ilor de bază ale 
instituț iei precum ș i finanț area instituț iei exclusiv din venituri proprii, 
pentru asigurarea unui sistem eficient ș i echilibrat de motivare a 
personalului, proiectul de hotărâre prevede instituirea grilei unice de 
salarizare supusă aprobării ordonatorului principal de credite. Astfel, 
salariile personalului vor fi achitate din bugetul de venituri ș i cheltuieli al 
OSIM, fără a afecta  bugetul consolidat al statului.   

Stabilirea unei grile unice de salarizare la nivelul instituț iei, impune 
abrogarea articolului 11 din hotărârea în vigoare. 

 

7. Modificarea art. 6 a fost impusă de necesitatea completării ș i 
clarificării cadrului legal existent. 

Astfel, îndeplinirea cu succes de către directorul general a activităț ii de 
reprezentare a OSIM atât la nivel naț ional cât ș i la nivel internaț ional 
ș i asigurarea unei coordonări eficiente a întregii activităț i complexe ș i 
specifice a unei instituț ii cu caracter unic ș i de importanț ă strategică 
pentru economia naț ională cum este OSIM,  necesită o bună  cunoaș tere 
ș i înț elegere a domeniului proprietăț ii industriale ș i a rolului pe care 
această instituț ie îl joacă în economia naț ională. O pregătire tehnică de 
specialitate sau juridică a conducătorului OSIM, dublate de experienț a în 
domeniul proprietăț ii industriale, reprezintă nu doar  un avantaj, ci ș i o 
garanț ie a coordonării eficiente a întregii activităț i a Oficiului, a 
implicării OSIM în procese decizionale privind strategii ș i programe de 
proprietate industrială ș i a unei reprezentări de înaltă calitate a României 
în relaț iile pe care OSIM le întreț ine cu organismele internaț ionale sau 
europene de proprietate intelectuală,  precum ș i cu celelalte oficii 
naț ionale de proprietate industrială. 

Nu în ultimul rând, Directorul General OSIM este Preș edinte al Comisiei 
de Contestaț ii, activitate care implică în mod necesar pregătire juridică 
sau tehnică, având în vedere că soluț ionarea contestaț iilor presupune 
analiza aspectelor tehnice sau juridice în legatură cu îndeplinirea 
condiț iilor legale pentru acordarea protecț iei drepturilor de proprietate 
industrială.  

 În acest context, au fost introduse doar cerinț e privind pregătirea în 
domeniul tehnic sau studii juridice, acestea fiind în legătură cu 
activităț ile specifice de bază ale instituț iei, ș i care trebuie să se 
regăsească în profilul conducătorului unei instituț ii unice cum este 
OSIM.  

În egală măsură, modificările art. 6 propuse prin prezentul proiect de act 
normativ aduc o îmbunătăț ire ș i o clarificare a  cadrului legal existent, 
prin indicarea faptului ca funcț ia de Director General OSIM este 
asimilată funcț iei de secretar de stat, fiind astfel eliminate dificultăț ile 
de interpretare ș i aplicare a dispoziț iilor legale generale care 
reglementează funcț iile de demnitate publică, în condiț iile în care actul 
de organizare ș i funcț ionare a OSIM nu conț inea o prevedere clară în 



acest sens.  

8. Urmare desființ ării postului de director general adjunct, este 
necesară actualizarea prevederilor art. 7 alin. 2 din actul normativ 
existent, prin eliminarea acestei menț iuni din text. 
 
9. Adăugarea unui nou alineat la art. 8 al actului normativ existent 
este în concordanț ă cu prevederile exprese cuprinse în hotărârea de 
organizare ș i funcț ionare a Ministerului Economiei, conform cărora 
structura organizatorică detaliată ș i regulamentul de organizare ș i 
funcț ionare ale instituț iilor din subordinea Ministerului se aprobă prin 
ordin al Ministrului Economiei. 

 
10. Modificarea art. 10 din actul normativ existent este necesară în 
considerarea faptului că OSIM, ca instituț ie finanț ată integral din 
venituri proprii, poate suporta din bugetul propriu cheltuielile cu 
consolidarea ș i / sau extinderea sediului. 

 
11. Modificarea art. 14 alin. 1 si art. 18 din actul normativ existent 
reprezintă în fapt o clarificare a reglementării existente, fără modificări 
de substanț a ale textului. 

 
 
3.Alte informaţii Nu este cazul 
Secţiunea a 3-a  

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ                               

1.Impactul 
macroeconomic          

Prezentul act normativ nu are impact la nivel macroeconomic 

11 Impactul asupra 
mediului concurenţial 
ș i domeniului 
ajutoarelor de stat 

Nu este cazul 

 
2.Impactul asupra 
mediului de afaceri          

  
Întărirea capacităț ii instituț ionale a OSIM ar conduce la un impact 
pozitiv, de stimulare a activităț ii creatoare ș i inovative a mediului de 
afaceri care solicită ș i dobândeș te drepturi de proprietate industrială pe 
baze legale, administrative ș i tehnice, gestionate de către OSIM.  

3.Impactul social                                     
 
 Măsurile vizează îmbunătăț irea capacităț ii de inovare din România, 
stimularea potenț ialului creator al inventatorilor, al intreprinderilor mici 
ș i mijlocii, ș i nu în ultimul rând al mediului academic, măsuri care pot 
contribui la creș terea numărului locurilor de muncă ș i îmbunătăț irea 
calităț ii vieț ii. 

4.Impactul asupra 
mediului 

Nu este cazul 

5. Alte informaţii Nu este cazul 

Secţiunea a 4-a  

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul  

curent, cât ș i pe termen lung pe 5 ani) 



-mii lei – Proiectul de act normativ nu presupune o creştere/diminuare a veniturilor bugetare 

Indicatori Anul curent Următorii 4 ani Media pe 5 
ani 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale 
veniturilor bugetare, 
plus/minus, dîncare: 

a) buget de stat, 
dînacesta:  

i) impozit pe profit   

ii) impozit pe venit                                     
b) bugete locale:              
i) impozit pe profit                        

c)bugetul asigurărilor 
sociale de stat:                  
i) contribuţii de asigurări 

      

2. Modificări ale 
cheltuielilor bugetare, 
plus/minus, din care:                                   
a) buget de stat, din 
acesta:                        i) 
cheltuieli de personal                      
ii) bunuri ș i servicii                                    
b) bugete locale:                                            
i) cheltuieli de personal                       
ii) bunuri ș i servicii                                   
c) bugetul asigurărilor 
sociale de stat:                         
i) cheltuieli de personal                       
ii) bunuri ș i servicii 

      

3. Impact financiar, 
plus/minus, din care: 

 a) buget de stat                                             
b) bugete locale 

      

4. Propuneri pentru 
acoperirea creşterii 
cheltuielilor           
bugetare 

      

5. Propuneri pentru a 
compensa reducerea  
veniturilor bugetare 

      

6. Calcule detaliate       



privind fundamentarea 
modificărilor  veniturilor 
şi/sau cheltuielilor 
bugetare 

7. Alte informaţii Nu este 
cazul 

     

Secţiunea a 5-a         

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 
Măsuri normative 
necesare pentru aplicarea 
prevederilor proiectului 
de act normativ: 
a) acte normative în 
vigoare ce vor fi 
modificate sau abrogate 
ca urmare a intrării în 
vigoare a proiectului de 
act normativ ; 
b) acte normative ce 
urmează a fi elaborate în 
vederea implementării 
noilor dispoziţii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instrucț iuni emise de Directorul General OSIM ș i publicate în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, pentru stabilirea criteriilor în 
vederea sprijinirii financiare de către OSIM a brevetării în străinătate a 
invenț iilor româneș ti. 

2. Conformitatea 
proiectului de act        
normativ cu legislaţia 
comunitară în cazul 
proiectelor ce transpun 
prevederi comunitare 

Proiectul de act normativ  nu transpune prevederi ale legislaț iei 
europene.  

3.Măsuri normative 
necesare aplicării directe 
a actelor normative 

 

4.Hotărâri ale Curţii de 
Justiţie ale Uniunii 
Europene 

 

5. Alte acte normative 
ș i/sau documente      
internaţionale dîncare 
decurg angajamente 

 

6.Alte informaţii  

Secţiunea a 6-a  

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normative 



1.Informaţii privind 
procesul de          
consultare cu organizaţii     
neguvernamentale, 
instituite de                 
cercetare şi alte 
organisme implicate 

 

2. Fundamentarea 
alegerii organizaţiilor cu 
care a avut loc   
consultarea, precum şi a 
modului în care 
activitatea acestor   
organizaţii este legată de 
obiectul  proiectului de 
act normativ  

Nu este cazul 

3. Consultările organizate 
cu autorităţile 
administraţiei publice 
locale, în situaţia în care 
proiectul de act normativ 
are ca obiect  activităţi 
ale acestor autorităţi, în 
condiţiile Hotărârii 
Guvernului nr.  521/2005 
privind procedura de 
consultare a structurilor 
asociative ale 
autorităţilor 
administraţiei publice 
locale la elaborarea   
proiectelor de acte 
normative      

Nu este cazul 

4. Consultările 
desfăşurate în cadrul 
consiliilor 
interministeriale, în     
conformitate cu 
prevederile Hotărârii   
Guvernului nr. 750/2005 
privind      constituirea 
consiliilor 
interministeriale 
permanente           

Nu este cazul 

5. Informaţii privind 
avizarea de către:      a) 
Consiliul Legislativ                                    
b) Consiliul Suprem de 

 

Este necesar avizul Consiliului Legislativ. 



Apărare a Ţării                                         
c) Consiliul Economic şi 
Social  
d) Consiliul Concurenţei 
 e) Curtea de Conturi                   

6. Alte informaţii  

Secţiunea a 7-a    

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act 

normativ  
1.Informarea societăţii 
civile cu privire la 
necesitatea elaborării 
proiectului de act 
normativ                         

 
  

2.Informarea societăţii 
civile cu privire la 
eventualul impact asupra 
mediului în urma 
implementării proiectului 
de act  normativ, precum 
şi efectele asupra 
sănătăţii ș i securităţii 
cetăţenilor sau diversităţii 
biologice              

 

3. Alte informaţii  

Secţiunea a 8-a   

Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în 
aplicare a proiectului de 
act normativ de către 
autorităţile administraţiei 
publice centrale şi/sau 
locale - înfiinţarea unor 
noi organisme sau 
extinderea competenţelor 
instituţiilor existente   

Prevederile proiectului de act normativ vor fi puse în aplicare de Oficiul 
de Stat pentru Invenţii ș i Mărci  ș i vor fi reflectate în Structura 
organizatorică detaliată, Regulamentul de Organizare ș i Funcț ionare a 
instituț iei ș i fiș ele de post ale personalului. 

2. Alte informaţii Nu este cazul 

  

Faţă de cele prezentate mai sus, a fost elaborat prezentul Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru 
modificarea ș i completarea Hotărârii nr. 573/1998 privind organizarea ș i funcț ionarea Oficiului de 
Stat pentru Invenț ii ș i Mărci. 
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