
70

Ce înseamnă examinare de fond a unei
mărci naţionale?
După depunerea documentaţiei privind
înregistrarea unei mărci, dacă sunt înde -
p linite condiţiile minime prevăzute de
legiu itor şi dacă nu s-au înregistrat opo-
ziţii, cererea de marcă va intra în exami-
narea de fond în cadrul O.S.I.M., însă
numai după plata taxei prevăzute de lege.
Examinarea de fond are în vedere înde-
plinirea de către viitoarea marcă a tuturor
condiţiilor de fond şi de formă necesare
pentru ca aceasta să se bucure de protecţia
oferită de legea română. 
Aşa cum precizam anterior, nu orice
semn care se depune la OSIM beneficiază
automat de protecţie. Marca trebuie să în-
deplinească anumite condiţii de fond şi de
formă pentru a putea fi admisă la protec-
ţie, iar cel mai important criteriu este dis-
tinctivitatea, adică acea capacitate a
semnului depus de a deosebi comercianţii
între ei şi serviciile/produsele acestora
între ele.

Ce este taxa de examinare? Când şi
cum se achită? 
Taxa de examinare este o taxă legală im-
pusă de legiuitor pentru a remunera auto-
ritatea care derulează procedura de
examinare în bazele de date naţionale,
comunitare şi internaţionale cu un stat
desemnat de România. Aceasta se achită
în termen de maxim 3 (trei) luni de la data
depunerii documentaţiei, în contul
O.S.I.M., iar cuantumul ei este variabil şi
depinde de tipul mărcii şi de numărul de
clase de produse/servicii care urmează a
fi examinate. 
Sancţiunea pentru neplata taxei de exami-
nare este respingerea mărcii fără a mai fi
analizată în fond, ceea ce conduce în mod

direct la pierderea tuturor sumelor inves-
tite până la acel moment în derularea 
procedurii. 

Cât durează examinarea de fond a unei
mărci?
Termenul maxim în care O.S.I.M. este
obligat să examineze în fond cererea de
marcă este de 6 (şase) luni de la data achi-
tării taxei de examinare. Pe parcursul
acestei proceduri pot exista mai multe co-
municări din partea O.S.I.M., inclusiv
avize de refuz provizoriu parţial/total, 
solicitări de neinvocare a unui drept ex-
clusiv, alte notificări etc. Solicitantul tre-
buie să-şi prezinte punctul de vedere în
termenul stabilit de lege în legătură cu
fiecare dintre aceste comunicări, în caz
contrar documentaţia urmând a fi anali-
zată pe baza documentelor aflate la dosar,
ceea ce diminuează şansele de a obţine
protecţia mărcii.
Examinarea se finalizează cu o decizie de
admitere sau de respingere la înregistrare
a mărcii dumneavoastră.
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KEYGROUP este primul
grup din România specializat
în proprietate intelectuală şi
dreptul afacerilor, o echipă

dinamică şi complexă, 
formată din avocaţi, consi-
lieri în proprietate intelec-

tuală, mediatori, experţi
economişti şi suport tehnic

conex (arhitecţi, ingineri,
evaluatori, specialişti IT,
graficieni etc.). Ne reco-

mandă experienţa a sute de
proiecte finalizate cu succes!

MARCA ÎNREGISTRATĂ ®

Cu siguranţă aţi auzit deseori
vorbindu-se despre noţiu-

nea de „proprietate intelec-
tuală”, mai ales având în vedere

mediul de afaceri înconjurător, 
dezvoltarea concurenţei şi principiile

comerciale de largă aplicabilitate.
Însă răspunsurile la întrebări de

genul: „Ce reprezintă de fapt proprie-
tatea intelectuală?”, „Cum mă poate

apăra un drept de proprietate intelec-
tuală recunoscut?”, „Ce beneficii am

în calitate de titular de drepturi?”,
„La ce riscuri supun compania dacă

nu am afacerea protejată?” 
sunt poate mai puţin înţelese sau 

explicate în mod concret, de către 
sursele de informaţie înconjurătoare.
De aceea ne-am propus să explicăm

pe înţelesul tuturor care sunt 
de fapt elementele de bază pe 

care orice persoană fizică 
sau entitate juridică ar fi oportun 

să le cunoască despre acest domeniu. 
O informaţie corectă este vitală pentru

a înţelege noţiunile şi pentru a stabili
astfel o adevărată strategie 
de proprietate intelectuală, 
care poate preîntâmpina o 

serie de probleme apărute în 
mod curent în activitatea 

comercială.

În acest număr al revistei vom
prezenta condiţiile iniţierii unei

opoziţii la înregistrarea unei
mărci depuse la O.S.I.M.


