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   DATE DESPRE COMUNICARE                                      CONS 1 COMPET 2 ALTELE 1 

1. Data adoptării de către Comisia Europeană: 25.11.2020; responsabil Direcția Generală 

Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri 

2. Denumire document: Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Valorificarea la maximum 

a potențialului inovator al UE - Un plan de acțiune privind proprietatea intelectuală care să 

sprijine redresarea și reziliența UE 

3. Date de identificare: COM(2020)760  

4. Tipul documentului: nelegislativ 

5. Alte informații: Propunerea vine în completarea altor instrumente, precum Mecanismul de 

Redresare și Reziliență sau noua strategie industrială a UE menite a asigura mijloacele necesare 

pentru ca UE și Statele Membre să facă față provocărilor actuale la nivel economic și social.   

6. Stadiul actual / Evoluții viitoare: 

- Parlamentul European: Comisie competentă pentru raport – Comisia Juridică (JURI); 

comisii sesizare pentru aviz - Comisia pentru comerț internațional (INTA), Comisia pentru 

industrie, cercetare și energie (ITRE), Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor 

(IMCO), Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală (AGRI), Comisia pentru cultură și 

educație (CULT), Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) (cf. OEIL).   

- Comitetul Economic și Social European: Secțiunea competentă - Secțiunea pentru piața 

unică, producție și consum. Secțiunea va emite un proiect de aviz pe data de 31 martie 2021, 

urmând ca proiectul să fie votat în sesiunea plenară a CESE prevăzută a se desfășura între 27 și 

28 aprilie 2021 (cf. eesc.europa.eu).  

 

1. CONTEXT 

 

În luna martie a anului 2020, Comisia Europeană (CE) a prezentat noua strategie industrială a 

UE. În cadrul acesteia, CE a recunoscut necesitatea ca politica UE în domeniul proprietății intelectuale 

să contribuie la susținerea și la consolidarea suveranității tehnologice a Europei, precum și la 

promovarea unor condiții de concurență echitabile la nivel mondial, și a anunțat adoptarea planului de 

acțiune. La data de 10 noiembrie 2020, Consiliul a invitat Comisia să prezinte propuneri pentru 

viitoarea politică a UE în domeniul proprietății intelectuale. Solicitarea Consiliului e bazată pe o serie 

de acțiuni anterioare, precum concluziile Consiliului din 27 mai 2019 privind O strategie pentru politica 

industrială a UE: o viziune pentru 2030 sau solicitarea adresată Comisiei de Consiliul European în 

martie 2019 de a prezenta o viziune pe termen lung privind viitorul industrial al UE.  

În ceea ce privește comunicarea Comisiei, aceasta pleacă de la constatarea faptului că 

proprietatea intelectuală este un factor determinant esențial pentru creșterea economică, deoarece ajută 

întreprinderile să își valorifice activele necorporale. Activele necorporale, precum cercetarea și 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_760_RO_ACTE_f.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/inta/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/itre/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/agri/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/cult/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/libe/home.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2020)0760&l=en
https://webapi2016.eesc.europa.eu/v1/documents/EESC-2020-05871-00-00-NINS-TRA-RO.docx/content
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/fs_20_425
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/fs_20_425
https://www.consilium.europa.eu/media/46671/st-12750-2020-init.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/46671/st-12750-2020-init.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9706-2019-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9706-2019-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1-2019-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1-2019-INIT/ro/pdf
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dezvoltarea, invențiile, creațiile artistice și culturale, mărcile, software-ul, know-how-ul, datele și 

procesele comerciale, reprezintă pietrele de temelie ale economiei bazate pe cunoaștere de astăzi. În 

ultimele două decenii, volumul investițiilor anuale în „activele de proprietate intelectuală” a crescut cu 

87 % în UE, în timp ce volumul investițiilor în active corporale (nerezidențiale) a crescut cu numai 30 

%. De asemenea, investițiile în active necorporale au fost afectate într-o măsură semnificativ mai mică 

de criza economică anterioară (care a început în 2008). 

Sectoarele industriale care utilizează intensiv proprietatea intelectuală joacă un rol esențial în 

economia UE și oferă societății locuri de muncă durabile și de calitate. Potrivit unui studiu realizat de 

către Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală(EUIPO), sectoarele industriale care 

utilizează intensiv drepturile de proprietate intelectuală reprezintă aproape 45 % din PIB-ul Europei și 

contribuie în mod direct la crearea a aproximativ 30 % din totalul locurilor de muncă. Multe dintre 

ecosistemele europene nu pot prospera fără o protecție eficace a proprietății intelectuale și fără 

instrumente eficace de comercializare a activelor necorporale.  

Planul este, de asemenea, gândit să completeze Mecanismul de redresare și reziliență propus 

de Comisie pentru a susține Statele Membre în contextul social și economic creat de pandemia de 

COVID-19, precum și pentru a le ajuta în tranziția către o economie verde și digitală.  

 

2. Prezentarea comunicării 

2.1.Obiectivul general 

 

Plecând de la aceste premise, planul de acțiune urmărește să permită industriei creative și 

inovatoare din Europa să rămână un lider mondial și, de asemenea, urmărește să accelereze dubla 

tranziție verde și digitală a Europei. În special, planul de acțiune stabilește pașii esențiali pentru a 

îmbunătăți protecția proprietății intelectuale, pentru a spori gradul de utilizare a proprietății intelectuale 

de către IMM-uri, pentru a facilita partajarea proprietății intelectuale în vederea sporirii gradului de 

adoptare a tehnologiilor în cadrul industriei, pentru a combate contrafacerea și a îmbunătăți asigurarea 

respectării drepturilor de proprietate intelectuală, precum și pentru a promova condiții de concurență 

echitabile la nivel mondial.  

De asemenea, criza provocată de noul coronavirus a evidențiat anumite tipuri de dependență de 

inovare și de tehnologii; prin urmare, planul de acțiune abordează aceste provocări, asigurând în același 

timp faptul că proprietatea intelectuală critică poate fi pusă la dispoziție în momente de criză. 

 

2.2. Obiectivele specifice  

 

Comunicarea stabilește obiective specifice și măsuri propuse pe cinci domenii considerate a fi 

esențiale:  

1. O mai bună protecție a proprietății intelectuale 

2. Promovarea unei utilizări și implementări eficace a proprietății intelectuale, în special de către 

IMM-uri 

3. Facilitarea accesului la activele protejate de proprietatea intelectuală și a partajării acestora 

4. Combaterea încălcărilor Drepturilor de Proprietate Intelectuală (DPI) 

5. Concurență echitabilă la nivel mondial 

 

2.3.  Principalele măsuri propuse  

 

Pe fiecare dintre cele cinci domenii esențiale, planul de acțiune prevedere o serie de măsuri 

concrete. 

 

Pentru a îmbunătăți modul în care sunt protejate DPI în UE, Comisia: 

 va sprijini o introducere rapidă a sistemului de brevete unitare, în vederea creării unui ghișeu 

unic pentru protecția brevetelor și pentru asigurarea respectării acestora în întreaga UE (2021); 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip-contribution
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip-contribution
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:52020PC0408R(02)
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 va optimiza sistemul de certificate suplimentare de protecție, pentru a-l face mai transparent și 

mai eficient (primul trimestru al anului 2022); 

 va moderniza legislația UE privind desenele și modelele industriale, pentru a o face mai 

accesibilă și pentru a sprijini mai bine tranziția către economia digitală și verde (al patrulea 

trimestru al anului 2021); 

 va consolida sistemul de protecție a indicațiilor geografice aferente produselor agricole, pentru 

a-l face mai eficace, și va analiza, pe baza unei evaluări a impactului, dacă să propună un sistem 

de protecție la nivelul UE pentru indicațiile geografice neagricole (al patrulea trimestru al 

anului 2021); 

 va evalua legislația privind soiurile de plante (al patrulea trimestru al anului 2022). 

 

Pentru a stimula adoptarea și utilizarea proprietății intelectuale, Comisia: 

 va pune la dispoziție, împreună cu EUIPO, o schemă de vouchere de proprietate intelectuală 

pentru IMM-uri, în vederea finanțării înregistrării DPI și a consilierii strategice în materie de 

proprietate intelectuală (primul trimestru al anului 2021); 

 va introduce servicii de asistență în domeniul proprietății intelectuale pentru IMM-uri în cadrul 

programului „Orizont Europa” și le va extinde și la alte programe (2020 și ulterior). 

 

Pentru a stimula acordarea de licențe și partajarea proprietății intelectuale, Comisia: 

 va asigura disponibilitatea proprietății intelectuale critice în momente de criză, inclusiv prin 

intermediul unor noi instrumente de acordare a licențelor și al unui sistem de coordonare a 

acordării licențelor obligatorii (2021-2022); 

 va îmbunătăți transparența și previzibilitatea în ceea ce privește acordarea de licențe pentru 

BES-uri, prin încurajarea inițiativelor conduse de industrie, în sectoarele cele mai afectate, 

combinate cu posibile reforme, inclusiv în materie de reglementare, dacă și acolo unde este 

necesar, cu scopul de a clarifica și de a îmbunătăți cadrul privind BES și de a pune la dispoziție 

instrumente eficace în materie de transparență (primul trimestru al anului 2022); 

 va promova accesul la date și schimbul de date, protejând în același timp interesele legitime, 

prin clarificarea anumitor dispoziții esențiale ale Directivei privind secretele comerciale și 

printr-o reexaminare a Directivei privind bazele de date (al treilea trimestru al anului 2021). 

 

Pentru a combate încălcările în domeniul proprietății intelectuale, Comisia: 

 va clarifica și va actualiza responsabilitățile serviciilor digitale, în special ale platformelor 

online, prin intermediul Actului legislativ privind serviciile digitale (al patrulea trimestru al 

anului 2020); 

 va consolida rolul OLAF în lupta împotriva contrafacerii și a pirateriei (2022); 

 va crea un set de instrumente ale UE pentru combaterea contrafacerii, stabilind principii pentru 

acțiuni comune, pentru cooperare și pentru schimbul de date dintre titularii de drepturi, 

intermediari și autoritățile de aplicare a legii (al doilea trimestru al anului 2022). 

 

Pentru a asigura un climat de concurență echitabilă la nivel mondial, Comisia: 

 va continua să urmărească includerea unor capitole ambițioase privind proprietatea intelectuală, 

cu standarde ridicate de protecție în cadrul acordurilor de liber schimb; 

 va utiliza pe deplin dialogurile privind proprietatea intelectuală cu principalii parteneri 

comerciali și cu alte țări prioritare, precum Statele Unite, China, Republica Coreea, Thailanda, 

Turcia și Brazilia, pentru a promova reforme, și va spori și mai mult sfera de cuprindere a 

programelor sale esențiale în domeniul proprietății intelectuale prin care oferă cooperare 

tehnică în China, în Asia de Sud-Est și în America Latină; 

 va folosi ca atu lista de supraveghere a contrafacerii și pirateriei, care raportează piețele și 

furnizorii de servicii despre care se afirmă că sunt implicați în, facilitează sau câștigă din 

activități de contrafacere și de piraterie, și Raportul privind țările terțe, care identifică țările 

terțe unde situația protecției și a asigurării respectării DPI (online și offline) suscită cel mai 

mare nivel de îngrijorare; 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/december/tradoc_157564.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/january/tradoc_158561.pdf
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 în cooperare cu Înaltul Reprezentant și cu statele membre, va fi pregătită să utilizeze măsurile 

restrictive disponibile pentru a contracara spionajul cibernetic sponsorizat de sectorul privat și 

de guverne care vizează achiziționarea de active europene de proprietate intelectuală de vârf; 

 va lua în considerare aderarea UE la Tratatul de la Singapore privind dreptul mărcilor1; 

 va continua să acorde asistență întreprinderilor europene în străinătate; 

 își va intensifica eforturile de furnizare a unei asistențe tehnice calificate pentru a ajuta țările în 

curs de dezvoltare să utilizeze în mod optim proprietatea intelectuală pentru a-și sprijini 

creșterea economică. 

Pentru a putea atinge țintele stabilite, Comisia se bazează pe Parlamentul European și pe 

Consiliu, precum și pe toate părțile interesate, pentru a sprijini și a contribui la punerea în aplicare a 

prezentului plan de acțiune și a diferitelor acțiuni pe care le conține.  

De asemenea, ea invită statele membre să își elaboreze politicile și strategiile naționale în 

materie de proprietate intelectuală în conformitate cu obiectivele stabilite în prezentul plan de acțiune 

și să acorde prioritate, în cadrul eforturilor lor de a asigura redresarea economică, unei mai bune 

protecții și asigurări a respectării proprietății intelectuale.  

În plan legislativ, Comisia va prezenta o propunere de revizuire a Directivei 96/9/CE privind 

protecția juridică a bazelor de date. Totodată, Planul trebuie privit, mai ales în contextul actualei 

epidemii de COVID-19 și al nevoii pacienților europeni de acces la tratamente inovative și accesibile, 

în tandem cu Strategia farmaceutică pentru Europa lansată la finalul lunii noiembrie 2020.  

3. Poziții și lucrări ale instituțiilor UE și ale statelor membre  

 

3.1. Instituții ale UE 

3.1.1. Consiliul Uniunii Europene 

 

 La reuniunea organizată la 10 noiembrie 2020, au fost adoptate concluzii prin care s-a solicitat 

Comisiei elaboreze mecanisme și propuneri privind protejarea proprietății intelectuale pe mai multe 

paliere.  

 La 27 mai 2019, Consiliul a adoptat concluziile privind o strategie pentru politica industrială a 

UE: o viziune pentru 2030 prin care recunoaște că un regim funcțional și eficace al drepturilor de 

proprietate intelectuală are un rol crucial pentru dezvoltarea și creșterea continue și reamintește că 

este esențial să se continue elaborarea, îmbunătățirea și actualizarea cadrelor europene privind 

proprietatea intelectuală.  

 

3.1.2. Consiliul European 

 

 La reuniunea care a avut loc între 21 și 22 martie 2019, liderii UE au subliniat 

necesitatea ca UE să încurajeze asumarea mai multor riscuri și să intensifice investițiile în cercetare 

și inovare.  

 

3.1.3. Comitetul economic și social european 

 

 Avizul CESE privind COM(2020)760 final se află în curs de adoptare. Cu referință la 

Planul de acțiune privind proprietatea intelectuală, la 8 ianuarie 2021, s-a emis către CESE o notă de 

informare privind sinteza documentului Comisiei și o propunere de calendar de examinare. 

Alte avize relevante: 

                                                 
1România a aderat la Tratat prin Legea nr. 360 din 4 decembrie 2007 pentru ratificarea Tratatului de la Singapore privind dreptul 

mărcilor, adoptat la 28 martie 2006 în cadrul Conferinței diplomatice pentru adoptarea unui tratat revizuit privind dreptul 

mărcilor (Singapore, 13-31 martie 2006) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1127
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1127
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1127
https://wipolex.wipo.int/en/text/290019
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:31996L0009&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:31996L0009&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0761&from=EN
https://www.consilium.europa.eu/media/46671/st-12750-2020-init.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9706-2019-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1-2019-INIT/ro/pdf
https://webapi2016.eesc.europa.eu/v1/documents/EESC-2020-05871-00-00-NINS-TRA-RO.docx/content
https://webapi2016.eesc.europa.eu/v1/documents/EESC-2020-05871-00-00-NINS-TRA-RO.docx/content
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 Pachetul privind drepturile de proprietate  

 Pachetul privind drepturile de autor 

 Piața unică pentru drepturile de proprietate intelectuală 

 Protecția drepturilor de proprietate intelectuală 

 

 

3.1.4. Parlamentul European 

 

 La 20 octombrie 2020, Parlamentul European (PE) a adoptat Rezoluția referitoare la 

drepturile de proprietate intelectuală pentru dezvoltarea tehnologiilor din domeniul inteligenței 

artificiale. Prin această rezoluție, Parlamentul subliniază că este necesar ca Comisia să urmărească să 

ofere o protecție a proprietății intelectuale bazată pe echilibru și inovație, în beneficiul dezvoltatorilor 

europeni de Inteligență Artificială(IA), să consolideze competitivitatea internațională a 

întreprinderilor europene, inclusiv împotriva unor tactici litigioase abuzive și să asigure securitate 

juridică maximă pentru utilizatori, îndeosebi în cadrul negocierilor internaționale, în special în ceea 

ce privește discuțiile în curs privind IA și revoluția datelor la nivelul Organizației Mondiale a 

Proprietății Intelectuale (OMPI. 

 Totodată, plecând de la critica formulată de Africa de Sud cu privire la faptul că 

Uniunea Europeană ar fi descurajat membrii Organizației Internaționale a Comerțului să își 

actualizeze legislația în domeniul protecției intelectuale astfel încât să facilitatea acordării de licenței 

obligatorii, un grup de membrii ai PE a adresat două întrebări scrise Comisiei pe această temă. Euro 

deputații, membrii ai Grupului Stângii, solicită Comisie să își exprime poziția asupra acuzațiilor 

formulate de Africa de Sud, precum și asupra modul de abordare cu privire la licențele obligatorii și 

alte mijloace similare de flexibilizare prevăzute de Acordul privind aspectele legate de comerț ale 

drepturilor de proprietate intelectuală.  

 

3.2. Statele membre ale UE 

 Polonia - Comisia pentru afaceri a Uniunii Europene a Seimului Poloniei, prezidată de 

deputatul Anita Czerwińska (PiS) , vicepreședinte al Comisiei, a solicitat să nu se depună 

observații asupra COM(2020)760 final și să se accepte fără examinare de către Comisie; 

 Suedia – Documentul este transmis Comisiei pentru industrie și comerț a parlamentului 

suedez (Riksdag)  pentru examinare. Comisia va raporta Camerei examinarea documentului într-o 

declarație. 

 Germania - Comisie responsabilă: Comisia pentru afaceri juridice și protecția 

consumatorilor a Bundestagului german. Comisii pentru aviz: Comisia pentru educație, cercetare și 

evaluare tehnologică, Comisia pentru afaceri culturale și media, Comisia pentru afaceri economice și 

energie. 

 România – Document transmis pentru examinarea fondului la Comisia pentru industrii 

și servicii, la Comisia juridică, de disciplină și imunități și la Comisia pentru afaceri europene, la data 

de 11 februarie 2021. 

 Slovacia – Document aflat în examinare. Organul administrativ central responsabil: 

Biroul Proprietății Industriale din Republica Slovacă. 

 Marea Britanie – Camera Lorzilor a eliminat acest document din examinare. 

 

3.3. Poziții și lucrări relevante – rapoarte și studii 

 Studiu- Intellectual property rights intensive industries and economic performance in 

the European Union 

 Studiu - High-growth firms and intellectual property rights - IPR profile of high-

potential SMEs in Europe 

 Studiu - Studiu de ansamblu privind brevetele potențial esențiale care au fost prezentate 

ETSI 

https://webapi2016.eesc.europa.eu/v1/documents/EESC-2017-06184-00-00-AC-TRA-RO.docx/content
https://webapi2016.eesc.europa.eu/v1/documents/EESC-2016-05382-00-00-AC-TRA-RO.docx/content
https://webapi2016.eesc.europa.eu/v1/documents/content
https://webapi2016.eesc.europa.eu/v1/documents/ces1377-2011_ac_ro.doc/content
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0277_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0277_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0277_RO.html
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/IP/C/W672.pdf&Open=True
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/IP/C/W672.pdf&Open=True
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/IP/C/W672.pdf&Open=True
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/IP/C/W672.pdf&Open=True
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-000465_EN.html#def1
https://www.wto.org/English/docs_e/legal_e/27-trips.pdf
https://www.wto.org/English/docs_e/legal_e/27-trips.pdf
https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/biuletyn.xsp?skrnr=SUE-43
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/scrutiny/COM20200760/serik.do?appLng=RO
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/scrutiny/COM20200760/debta.do?appLng=RO
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=641
https://www.nrsr.sk/ssez/agenda.aspx?agendaId=9232
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/scrutiny/COM20200760/uklor.do?appLng=RO
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/IPContributionStudy/IPR_firm_performance_in_EU/2021_IP_Rights_and_firm_performance_in_the_EU_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2019_High-growth_firms_and_intellectual_property_rights/2019_High-growth_firms_and_intellectual_property_rights_executive_summary_EN.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC121411
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 Raport– Hidden treasures. Mapping Europe’s sources of competitive advantage in 

doing business 

 Raport - Science, Research and Innovation performance of the EU, 2020 

 Raport - Evaluare privind Observatorul Încălcărilor Drepturilor de Proprietate 

Intelectuală 

 Informare - An EU intellectual property policy to boost innovation 

 Fișă tehnică despre UE - Proprietatea intelectuală, industrială și comercială 

 Studiu - Challenges facing sports event organizers in the digital environment 

 Informare - An EU framework for artificial intelligence 

 Analiză aprofundată - Standard Essential Patents and the Internet of Things 

 Informare - Contracts for the supply of digital content and digital services 

 Informare - Copyright in the digital single market 

 

4. Aspecte privind poziția autorităților române  

Printre prioritățile stabilite prin Programul de guvernare 2020-2024, valorificarea creativității, 

a proprietății intelectuale și a patrimoniului cultural reprezintă un factor cheie de dezvoltare 

economică a României, obiectiv prevăzut în cadrul direcției de acțiune Susținerea industriilor creative.  

Sunt, de asemenea, prevăzute măsuri pentru sprijinirea dezvoltării și inovării, în special în domeniul 

digital și în cadrul mediului academic. O altă direcție de acțiune a Programului de guvernare o 

reprezintă înființarea de  hub-uri de excelență regională care să stimuleze inovarea și în afara 

Capitalei. 

Toate acestea se subsumează viziunii conform căreia România trebuie să devină o țară 

competitivă economic la nivel regional și global prin implementarea unui model economic bazat pe 

antreprenoriat, deschidere la concurență, inovare și investiții din fonduri europene. 

Documentele de referință la nivel național sunt: 

 Hotărârea nr. 573/1998 privind organizarea și funcționarea Oficiului de Stat pentru Invenții și 

Mărci prevede înființarea Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci ca organ de specialitate al 

administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Economiei, 

Energiei și Mediului de Afaceri și îi stabilește atribuțiile. 

 Hotărârea nr. 401 din 29 martie 2006 privind organizarea, funcționarea, structura personalului 

și dotările necesare îndeplinirii atribuțiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor prevede 

înființarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor ca organ de specialitate al administrației 

publice centrale în subordinea Guvernului, cu personalitate juridică, fiind autoritate unică de 

reglementare, evidență prin registre naționale, supraveghere, autorizare, arbitraj și constatare 

tehnico-științifică în domeniul drepturilor de autor și al drepturilor conexe. 

 Legea nr. 64 din 11 octombrie 1991 privind brevetele de invenţie reglementează procedura de    

acordarea brevetelor de invenţie pe teritoriul României 

 Legea nr. 350 din 3 decembrie 2007privind modelele de utilitate definește modelul de utilitate 

și reglementează modalitatea de înregistrare 

 Legea nr. 611 din 13 noiembrie 2002privind aderarea României la Convenţia privind eliberarea 

brevetelor europene, adoptată la Munchen la 5 octombrie 1973, precum şi la Actul de revizuire a 

acesteia, adoptat la Munchen la 29 noiembrie 2000 stabilește modul de recunoaștere a brevetelor 

europene pe teritoriul României 

 Legea nr. 84 din 15 aprilie 1998 privind mărcile și indicațiile geografice definește și 

reglementează regimul mărcilor și indicațiilor geografice pe teritoriul României.  

 Legea nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe definește și 

reglementează regimul drepturilor de autor.  

 

Organismele la nivel naţional cu atribuţii în domeniul proprietății intelectuale sunt: 

 

http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/79B3608B5B4D3F71C125842D0040675A/$File/quality_report_2018_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/support-policy-making/support-national-research-and-innovation-policy-making/srip-report_en
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/43846
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/615662/EPRS_BRI(2018)615662_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N54576/doc_ro.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/654205/EPRS_STU(2020)654205_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/659282/EPRS_ATA(2020)659282_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/608854/IPOL_IDA(2019)608854_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/649354/EPRS_BRI(2019)649354_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/625165/EPRS_ATA(2018)625165_EN.pdf
https://gov.ro/fisiere/pagini_fisiere/Program_de_guvernare_2020_2024.pdf
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/15658
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/15658
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/70395
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/70395
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/84262
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/87792
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/40058
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/40058
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/40058
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/230312
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/7816
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 Oficiul  de  Stat  pentru  Invenţii şi  Mărci (OSIM)-  organ  de  specialitate  al  administraţiei  

publice  centrale,  cu  autoritate  unică  pe teritoriul  României  în domeniul  asigurării protecţiei 

proprietăţii  industriale,  în  conformitate cu legislaţia naţională şi cu prevederile convenţiilor şi 

tratatelor internaţionale la care ţara  noastră  este  parte.  În  mod  concret,  OSIM este abilitat, prin 

legi organice, să acorde  titluri de protecţie în domeniul proprietăţii industriale (brevete  de  invenţie,  

certificate  de  model  de utilitate, certificate de înregistrare mărci, indicaţii geografice, desene şi 

modele), valabile pe teritoriul  României,  şi  să  recunoască  efectele brevetelor europene pentru care 

s-a solicitat, în baza  convenţiilor şi  tratatelor  internaţionale, protecţieşi în ţara noastră. 

 

 Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA)- organ de specialitate al administraţiei 

publice centrale în subordinea Guvernului, cu personalitate juridică, fiind autoritate unică de 

reglementare, evidenţă prin registre naționale, supraveghere, autorizare, arbitraj şi constatare 

tehnico-ştiintifică în domeniul drepturilor de autor şi al drepturilor conexe. 

 

5. Surse utile 

 

 Fișă informativă privind Planul de acțiune privind proprietatea intelectuală pentru a consolida 

reziliența și redresarea economică a UE. 

 Fișă informativă privind noua strategie industrială pentru o Europă verde, digitală și competitivă 

la nivel mondial. 

  Întrebări și răspunsuri Planul de acțiune privind proprietatea intelectuală pentru a consolida 

reziliența și redresarea economică a UE. 

 

 

Alina I. Novac 

26 februarie 2021 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/43865
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_416
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_2188

