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Proprietatea industrială
Parte a proprietății intelectuale

Proprietatea intelectuală insumeaza si protejeaza creatiile mintii umane: creații literare și
artistice, inovații industriale, aspectul și identificările de origine ale produselor.

Proprietatea intelectuală
include două categorii

Proprietatea industrială:

Drepturile de autor:

Mărci
Brevete de invenție
Desene și Modele Industriale
Indicații geografice
Modele de Utilitate

Opere literare
Opere artistice
Lucrări muzicale
Drepturi conexe: drepturile artiștilor
interpreți, ale producătorilor de fonograme și
ale organismelor de radiodifuziune

3

De ce să protejăm?
Drepturile de proprietate industrială se obțin doar prin
înregistrare, după regula „primul venit - primul servit”

Exclusivitate
Prin înregistrarea drepturilor de proprietate
industrială se obține un drept exclusiv de
proprietate asupra respectivului drept. Titularul
este singurul îndreptățit să exploateze dreptul
pe toată durata valabilității sale.

Siguranță
Protejarea drepturilor de proprietate industrială
conferă siguranța că nimeni altcineva nu va
înregistra drepturi identice sau asemănătoare
pentru aceleași produse sau servicii și că la
rândul dvs. nu încălcați drepturile înregistrate
ale terților.

Sursă de venituri
Drepturile de proprietate industrială pot fi
valorificate prin închiriere (licențiere) sau
vânzare (cesiune). De asemenea pot fi folosite
ca garanții reale.

Valoare
Drepturile de proprietate industrială aduc un
plus de valoare afacerii dvs. și contribuie eficient
la sporirea reputației dvs. pe piață.
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Brevetul de invenție
Conferă drept exclusiv asupra unei invenții

Brevetul de invenție
Se acordă pentru orice invenție care are ca obiect un produs sau un procedeu nou sau

care aduce o nouă soluție tehnică pentru rezolvarea unei probleme

Perioada
Condiții de acordare
Noutate - să nu fi fost făcut public
Activitate inventivă – să nu fie
evident pentru o persoană cu
cunoștințe medii în domeniu
Aplicabilitate industrială - să aibă
utilitate practică la nivel industrial

Teritoriu
Brevetul protejează invenția doar
în țara în care a fost acordat. Dacă
se dorește protecția în mai multe
țări trebuie obținute brevete în
fiecare dintre acestea

Un brevet este valabil pentru o
perioadă de 20 de ani la expirarea
cărora drepturile exclusive
încetează și invenția intră în
domeniul public

Menținere în vigoare
Pe întreaga perioadă de protecție
brevetul trebuie menținut în
vigoare prin plata anuală a unor
taxe oficiale numite anuități.

Drepturi
Brevetul acordă titularului său
exclusivitate în utilizare și
posibilitatea de a împiedica terții
de la fabricarea, vanzarea sau
importul invenției.
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Marca
Identifică originea produselor sau serviciilor

Marca
Deosebește produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale
concurenților

Bunuri/Servicii
Tipuri
O marcă poate fi compusă din:
cuvinte, desene, forme
tridimensionale, culori, sunete,
sau orice combinație a acestora

Perioada

Mărcile protejează produse și
servicii clasificate în 45 de clase

Teritoriu
Marca este protejată doar în țara
în care a fost acordată. Dacă se
dorește protecția în mai multe țări
trebuie obținute mărci în fiecare
dintre acestea

Marca este valabilă 10 ani

Drepturi

Reinnoirea

Marca acordă titularului său
exclusivitate în utilizare și
posibilitatea de a împiedica terții
de a înregistra mărci identice sau
similare.

După expirarea perioadei de
protecție marca tebuie reinnoită.
Reînnoirea se poate face pentru
perioade consecutive de 10 ani,
nelimitat
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Desenul sau modelul industrial
Protejează aspectul estetic sau ornamental al produselor

Desenul - aspectul bidimensional sau modelul - forma
tridimensională
Condiții de acordare
Noutate - să nu fi fost făcut public
Caracter individual– să producă o
impresie nouă comparativ cu ce
există pe piață
Funcție estetică – să nu surprindă
o funcție tehnică

Teritoriu
Desenele industriale se protejează doar
în teritoriul în care au fost acordate.
Dacă se dorește protecția în mai multe
teritorii trebuie protejate în fiecare
dintre acestea.

Drepturi
Conferă titularului dreptul de a folosi
exclusiv respectivul aspect estetic sau
formă ornamentală și de a împiedica
terții să folosească forme identice sau
asemănătoare.

Perioada
Desenele sunt valabile 10 ani.

Reinnoirea
Desenele pot fi reinnoite pentru 3
perioade consecutive a câte 5 ani.
Durata totală de viață a unui desen este
de 25 de ani

Depozitul multiplu
Pana la 100 de desene sau modele ce
aparțin aceleiași categorii de produse
pot fi înregistrate în aceiași cerere,
asigurând reduceri substanțiale ale
costurilor de protecție

Pentru mai multe detalii va rugăm să ne
contactați

0212300990

www.patents.ro
pop@patents.ro
Bulevardul Aviatorilor, nr. 57
Sector 1 Bucuresti

