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e[i în fiecare an sunt premiate
numeroase inven]ii române[ti la
nivel interna]ional, pân` în
prezent au fost depuse mai pu]in
de 70 de cereri de brevet

european prin intermediul mandatarilor
autoriza]i din România, arat` datele Camerei
Na]ionale a Consilierilor în Proprietate
Industrial` din România.
}ara noastr` a aderat la Conven]ia Brevetului
European în 2003. Ca termen de compara]ie,
ne putem raporta la Bulgaria, care a aderat cu
opt luni mai devreme, dar care are în prezent
peste 400 de cereri de brevet european depuse,
sau la Norvegia, care a aderat în 2008, având
deja peste 1.500 de cereri depuse la Oficiul
European de Brevete. 
Este de remarcat, de asemenea, potrivit
Oficiului de Stat pentru Inven]ii [i M`rci
(OSIM), cre[terea în 2001 cu 4% a num`rului
de brevete europene extinse pe teritoriul
României, de circa 4% fa]` de 2010,
însemnând un num`r de 162 de brevete.
Asigurarea cre[terii economice [i a unei
dezvolt`ri sustenabile în UE nu este legat` de
viitorul produc]iei de mas`, al manufacturii
extensive, ci de inova]ie, inven]ie [i
creativitate. Spiritul inovativ al românilor s-a
materializat prea pu]in prin produse „Made in
Romania”, din cauza lipsei unei strategii
na]ionale coerente de sus]inere a cercet`torilor
[i a pragmatismului sc`zut al creatorilor de
brevete. 
Câ]i inventatori români au o leg`tur`
permanent` cu marile companii energetice sau
cu cele din sectorul farmaceutic, din IT&C,

transporturi sau construc]ii, pentru a stabili din
timp viabilitatea [i eficacitatea brevetului la
care lucreaz`? Câ]i inventatori au o rela]ie
solid` cu un consilier în proprietate
industrial`, pentru a-[i înregistra brevetele la
nivel na]ional [i european? Câte produse
române[ti sunt cunoscute în Spania, Rusia,
China sau în Brazilia? Ce s-a ales de Gerovital
sau de alte produse care au conferit prestigiu
]`rii noastre? Autorit`]ile vamale anun]`
s`pt`mânal confiscarea unor bunuri
contraf`cute (în special m`rfuri chineze[ti).
Îns` câte tone de astfel de produse, în valoare
de milioane de euro lunar, au trecut [i mai trec
libere prin vam`, sabotând [i falimentând
practic firme române[ti de textile, juc`rii,
IT&C, materiale de construc]ii etc.?
Prin publica]ia de fa]`, Finmedia î[i propune
s` contribuie la con[tientizarea mediului local
de afaceri cu privire la importan]a [i
beneficiile propriet`]ii intelectuale în general
[i în particular, prin situa]ii punctuale [i studii
de caz. 
Vor fi al`turi de noi, în data de 25 aprilie 2012,
la prima edi]ie a Galei Propriet`]ii Intelectuale
pe care o organiz`m, institu]ii direct angajate
în reglementarea, promovarea [i sus]inerea
acestor active nepre]uite ale companiilor –
CNCPIR [i OSIM. Cu acest prilej, pe baza
rezultatelor ob]inute în anul 2011, vom premia
principalele agen]ii na]ionale de proprietate
industrial` [i societ`]i de avocatur` cu
departamente puternice de PI. Suntem absolut
convin[i c` aceast` ni[` extrem de important`
pentru economia româ neasc` merit` cel pu]in
o zi de s`rb`toare pe an!
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Pia]a neagr` a ]igaretelor a sc`zut în luna
ianuarie 2012 pân` la 13%, comparativ cu
15% în noiembrie 2011, se arat` într-un
comunicat al JT International România,
care citeaz` ultimele date ale companiei
Novel. JTI România subliniaz` c`

sc`derea este remarcabil` în compara]ie
cu ianuarie 2010, când contrabanda a
atins un maxim istoric de 36,2% pe fondul
cre[terilor masive ale accizei la ]igarete.
Ulterior, comer]ul ilegal cu ]igarete a
intrat pe un trend descendent, cu excep]ia
lunilor iulie [i noiembrie din 2011. 
Potrivit companiei, diminuarea contra -
ban dei cu ]igarete se datoreaz` eforturilor
concertate ale autorit`]ilor, schimb`rilor
legislative, precum [i colabor`rii strânse
dintre institu]iile statului [i industria
tutunului.
„Pia]a neagr` a sc`zut semnificativ pentru
c` autorit`]ile au ac]ionat în mod
concertat. Dup` semnalul puternic dat de
Consiliul Suprem de Ap`rare a ]`rii, prin
care combaterea comer]ului ilicit cu
]igarete a devenit o prioritate, legisla]ia 

s-a modificat, a fost emis un ordin comun
al mini[trilor de Interne [i de Finan]e, s-a
constituit un grup de lucru [i s-a elaborat
un plan strategic de combatere a comer -
]ului ilicit cu ]igarete”, se men]ioneaz` în
comunicat.
În plus, JTI România subliniaz` c`,
datorit` eforturilor autorit`]ilor din
Republica Moldova, ponderea contra -
bandei cu ]igarete cu timbru moldovenesc
a sc`zut. În prezent, se manifest` îns` un
fenomen de majorare a contrabandei cu
]igarete provenite din Serbia. 
Industria tutunului este unul dintre cei mai
mari contribuabili la bugetul de stat al
României. În 2011, cele trei companii au
contribuit la bugetul general consolidat cu
circa 2,75 miliarde de euro, reprezentând
accize [i TVA. 

Pia]a neagr\ a ]igaretelor 
a sc\zut la 13%, în ianuarie 2012

Carcase de telefon 
[i cititoare de carduri
în valoare de 418.000 de euro,
re]inute de inspectorii vamali

Vame[ii const`n]eni au confiscat,
recent, carcase de telefon [i
cititoare de carduri susceptibile a fi
contraf`cute, în valoare de circa
418.000 de euro, în urma unui
control am`nun]it efectuat asupra
unui container sosit din China, cu
destina]ia Bucure[ti. Potrivit unui
comunicat al Autorit`]ii Na]ionale
a V`milor (ANV), ac]ionând în
baza analizei de risc, lucr`torii va -
mali de la Biroul Vamal Constan]a
Sud, afla]i în exercitarea atribu]ii -
lor prev`zute prin lege, au proce -

dat la efectuarea unui control
am`nun]it asupra unui container
sosit din China, cu destina]ia Bu -
cu re[ti. În urma controlului vamal
efectuat asupra containerului, au
fost descoperite diferite modele de
carcase de telefon marca Nokia [i
cititoare de carduri inscrip]ionate
Micro SD, în valoare de aproxi -
 m ativ 418.000 de euro, m`rfuri
susceptibile a aduce atingere
asupra drepturilor de proprietate
intelectual` a m`rcilor respective. 
Conform prevederilor Regula -
mentului (CE) nr. 1383/2003 [i a
Legii nr. 344/2005, privind unele
m`suri pentru asigurarea respec -
t`rii drepturilor de proprietate
intelectual` în cadrul opera]iunilor
de v`muire, autoritatea vamal` a
re]inut bunurile susceptibile a fi
contraf`cute în vederea trimiterii
spre expertizare, la finalizarea
cazului urmând a fi dispuse
m`surile legale ce se impun. 

{ampoane
contraf\cute în valoare
de 430.000 de euro

Poli]i[tii ilfoveni au con -
fiscat, recent, dintr-un
com plex comercial din
localitatea Afuma]i, apro -
 x imativ 100.000 de [am -
poane contraf`cute, adu se
din Pakistan, în valoare
de 430.000 de euro. Cele
aproximativ 100.000 de
[ampoane care poart`
însemnele unei m`rci

consacrate [i protejate în România au fost g`site 
într-un camion, în timpul controlului f`cut de poli]i[tii
de investigare a fraudelor din cadrul IPJ Ilfov într-un
complex comercial din Afuma]i, informeaz` Poli]ia
Român`. 
În urma verific`rilor, poli]i[tii au stabilit c` produsele
provin din Pakistan [i aveau ca beneficiar o societate
comercial` cu sediul în complexul comercial din
Afuma]i. „Poli]i[tii au luat leg`tura cu reprezentan]ii
m`rcii originale în România, care au confirmat faptul
c` [ampoanele nu au fost produse cu acordul
titularului m`rcii [i au stabilit un prejudiciu de
430.000 de euro”, se arat` într-un comunicat de pres`
al Poli]iei Române. Administratorul societ`]ii va fi
cercetat penal, iar produsele contraf`cute au fost
indisponibilizate pentru continuarea cercet`rilor.

I P NEWS
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Operatorul unei re]ele sociale online nu poate
fi constrâns s` aplice un sistem general de

filtrare, vizându-i pe to]i utilizatorii s`i,
pentru a preveni înc`rcarea ilegal` de opere

muzicale [i audiovizuale, a afirmat la
mijlocul lunii februarie Curtea European` de

Justi]ie, relateaz` AFP.
Aceast` decizie confirm` un verdict

precedent, din noiembrie anul trecut, care
sublinia c` a ordona unui furnizor de internet
s` creeze un sistem de filtrare [i de blocare a

comunica]iilor electronice pentru a proteja
drepturile de proprietate intelectual`

contravine dreptului comunitar.
Noua decizie a CEJ reprezint` o lovitur`

sever` pentru sus]in`torii unei filtr`ri
generalizate pe internet. Filtrele pot aduce

atingere drepturilor fundamentale ale
cet`]enilor europeni, afirm`, în esen]`, CEJ.

Curtea a fost apelat` s` tran[eze într-un
diferend între Societatea belgian` a

compozitorilor (Sabam) [i Netlog, o
platform` a unei re]ele de socializare online.

În iunie 2009, Sabam a chemat Netlog în fa]a
unui tribunal belgian, cerând instan]ei s`
solicite re]elei de socializare s` opreasc`

imediat împ`rt`[irea ilegal` de opere
muzicale sau audiovizuale din repertoriul

Sabam, sub amenin]area unei penaliz`ri de
1.000 de euro pe zi de întârziere. Netlog a

contestat aceast` solicitare, argumentând c`
aceasta ar însemna impunerea unei obliga]ii

generale de supraveghere, ceea ce este
interzis de legisla]ia european` privind

comer]ul electronic. CEJ a dat câ[tig de
cauz` re]elei de socializare, explicând c`

aplicarea unui sistem de filtrare i-ar impune
(re]elei) o supraveghere general` a

informa]iilor stocate în cadrul s`u, lucru
interzis de directiva (european`) privind

comer]ul electronic.
CEJ a pledat pentru un „echilibru just” între

dreptul de proprietate intelectual`, pe de o
parte, [i libertatea de afaceri, dreptul la
protec]ia datelor cu caracter personal [i

libertatea de a primi sau comunica informa]ii,
pe de alt` parte. 

Un nou eveniment purtând marca
Andra Mu[atescu 
Law & Industrial Property Offices 

Justi]ia 
european\ î[i

confirm\
opozi]ia fa]\ de

introducerea de
filtre pe internet

În luna noiembrie a anului trecut,
Cabinetul de Avocatur` [i Cabinetul
de Proprietate Industrial` Andra
Mu[atescu au organizat, la sediul
central al Oficiului de Stat pentru
Inven]ii [i M`rci (OSIM) din
Bucure[ti, sub egida Asocia]iei
Interna]ionale a M`rcilor (INTA), o
mas` rotund` cu tema „Viziune de
ansamblu asupra legisla]iei m`rcilor
la un an de modificare”. Ajuns la cea
de-a patra edi]ie, evenimentul este
deja consacrat [i a[teptat în fiecare
an cu ner`bdare de c`tre to]i membrii
comunit`]ii de proprietate intelec -
tual` (PI) din România. 
Lista din acest an a vorbitorilor a
inclus judec`tori de la Curtea de
Apel Bucure[ti, pre[edintele Comi -
siei de Contesta]ii din cadrul OSIM,
[eful Direc]iei de Supraveghere
Accize [i Opera]iuni Vamale, Servi -
ciul Antidrog [i Protec]ia Drepturilor
de Proprietate Intelectual`, Autori -
tatea Na]ional` a V`milor, procurori-
[efi de la Parchetul de pe lâng` Înalta
Curte de Casa]ie [i Justi]ie.
În deschidere, Dr. Andra Mu[atescu,
pre[edintele evenimentului, a urat
bun-venit participan]ilor, a rostit câ -
teva cuvinte despre edi]ia anterioa r`
organizat` de Andra Mu[atescu Law
& Industrial Property Offices sub
egida INTA, precum [i despre evo lu -
]ia organiza]iei INTA. În cuvântarea
sa de deschidere, Gabor Varga, di rec -
 torul general al OSIM, a mul]umit tu -

turor participan]ilor pentru prezen ]` [i
reprezentan]ilor Andra Mu[a tes cu
Law & Industrial Property Offices
pentru organizarea evenimentului.
Ovidiu Dinescu, [ef Serviciu M`rci,
purt`tor de cuvânt, [ef Serviciu
Analize [i Sinteze Documentare în
cadrul OSIM, a reliefat câteva idei cu
privire la practica OSIM în ceea ce
prive[te noile modific`ri legisl ative, în
timp ce Mihaela Ciocea, jude c`tor la
Curtea de Apel Bucu re[ti, a vorbit
despre jurispruden]a în func]ie de
modific`rile legisla]iei pri vind pro -
prie tatea intelectual`. Petre Ohan,
director Departament Apeluri/Stra te -
gie [i pre[edinte al Comisiilor de
Contesta]ii din cadrul OSIM, s-a
referit la excep]iile de procedur` pre -
v`zute de noua lege a m`rcilor [i care
au fost ridicate în fa]a Comisiei, dup`
ce noua lege a intrat în vigoare, iar
Monica Pop, procuror-[ef la Parchetul
de pe lâng` Înalta Curte de Casa]ie [i
Justi]ie, a men]ionat c` exist` deja „un
ghid antipiraterie”, iar „ghidul referi -
tor la contrafaceri” este în lucru. Ale -
xan dru Arjoca, procuror-[ef în cadrul
Parchetului de pe lâng` Înalta Curte de
Casa]ie [i Justi]ie din România, a
vorbit audien]ei despre num`rul
cazurilor gestionate de Parchet [i a
men]ionat câteva exemple. Nicolae
Mure[an, partener la Cabinetul de
Avocat [i Cabinetul de Proprietate
Industrial`, a fost de asemenea lector
la acest eveniment.
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Ileana Florea este licen]iat` în
medicin` general` [i drept, urmând în

prezent cursuri postuniversitare în
domeniul formul`rilor farmaceutice

organizate de Universitatea din
Manchester. A devenit consilier în

proprietate industrial` în 2003 [i este
avocat în Baroul Bucure[ti din 2009.

A urmat numeroase cursuri de
specializare în domeniul dreptului

brevetului european, organizate de
Academia Oficiului European de

Brevete, de Institutul Mandatarilor
Europeni (EPI) [i de Centrul de
Studii Interna]ionale în domeniul
Propriet`]ii Intelectuale (CEIPI).

Ileana este tutore EPI [i primul
consilier de brevet european cu

practic` în România care a promovat
examenul de calificare profesional`

organizat de Oficiul European de
Brevete (OEB). De]ine expertiz` în

materia brevetului de inven]ie, în
special în domeniul farmaceutic,

domeniu în care înc`lcarea
drepturilor exclusive implic` adesea

probleme juridice [i tehnice complexe.
Din februarie 2011 de]ine func]ia de

pre[edinte al Camerei Na]ionale a
Consilierilor în Proprietate

Industrial` din România.

.

Camera Na]ional` a Consilierilor în
Proprietate Industrial` din Româ-
nia (CNCPIR) num`r`, în prezent,
265 de consilieri care func]ioneaz`
sub forma a 184 de agen]ii, cabinete
[i persoane fizice autorizate. Cum
vede]i dezvoltarea acestei orga-
niza]ii în urm`torii ani?

Protec]ia [i valorificarea crea]iei inte lec -
tuale, în spe]` a drepturilor de pro prietate
industrial`, influen]eaz` în mod direct
progresul economic al oric`rei ]`ri. De[i
domeniul propriet`]ii indus triale este de o
importan]` vital` pentru economia Româ -
niei, profesia de consi lier în acest dome -
niu nu se bucur` de o expunere pe m`sur`.
CNCPIR este înc` o organiza]ie profesio -
na  l` cu un num`r mic de membri, compa -
ra tiv cu organi za]iile altor profesii libera le.
Cu toate c` legea condi]ioneaz` exerci ta rea
profesiei de consilier în proprietate in dus -
trial` de calitatea de membru al CNCPIR,
nu exist` o obliga]ie expres` pentru cei
care au promovat examenul de a solicita
intrarea în Camer` într-un anumit termen.
În prezent, Registrul Na ]io nal al Consi -
lierilor gestionat de OSIM cuprinde de
aproape trei ori mai mul]i consilieri decât
num`rul de membri CNCPIR.
Viitorul nostru ca organiza]ie depinde în
mare m`sur` de îmbun`t`]irea legisla ]iei,
în special prin introducerea unor m`suri
de protec]ie. Cadrul legal actual nu per -
mite sanc]ionarea exercit`rii f`r` drept a
profesiei de consilier, în baza unor norme
speciale.
În ceea ce prive[te dezvoltarea noastr` ca
or ganiza]ie, am reu[it, cu ocazia Con fe -
rin ]ei anuale din februarie 2012, s` adop -
t`m dou` m`suri importante, [i anume:
am redus taxa de înscriere în Camer` cu
peste 50 de procente (în prezent, taxa fiind
de 1.500 de lei) [i am decis ca CNCPIR s`
devin` membru observator al Uniunii
Profesiilor Liberale din România. Sunt
convins` c` adoptarea acestor m`suri va

determina înscrierea în Camer` a unui
num`r semnificativ dintre cei care au
promovat deja examenul de consilier în
proprie tate industrial`, fapt ce va contribui
la consolidarea statutului CNCPIR ca
asocia]ie a unei profesii liberale.
Ne propunem ca în viitorul apropiat, cu
sprijinul unor structuri care au ini]iativ`
legislativ`, s` promov`m un proiect de
modificare a Ordonan]ei Guvernului nr.
66/2000 privind organizarea [i exerci ta rea
profesiei de consilier. 
Una dintre modific`rile importante pe
care le avem în vedere este înfiin]area
unui institut de preg`tire a viitorilor consi -
lieri în proprietate industrial` care s`
func]ioneze sub autoritatea CNCPIR.
Camera ar urma s` preia [i competen]a de
organizare a examenului de calificare
profesional`, a[a cum se întâmpl` de altfel
[i în alte ]`ri, de exemplu în Marea
Britanie, unde organiza]ia profesional` a
consilierilor în materia brevetului de
inven]ie num`r` peste 1.800 de membri.

CNCPIR are 56 de tutori care-i
sprijin` pe cei care doresc s` devin`
consilieri. În câ]i ani se formeaz` un
expert în proprietate industrial`?
Cum vede]i viitorul acestei profesii
în ]ara noastr`?

În prezent, calitatea de tutore se ob]ine la
cerere, de c`tre orice membru al CNCPIR
care are o vechime de cel pu]in 5 ani în
profesie. 
Pentru sus]inerea examenului de consilier
în România, un asistent în proprietate
industrial` are nevoie de o perioad` de
practic` în acest domeniu de cel pu]in trei
ani. Durata stagiului este aceea[i cu cea
necesar` pentru calificarea în profesia de
consilier în materia brevetului european.
În Marea Britanie îns`, pentru calificarea
în profesia de consilier în proprietate
industrial`, stagiul poate dura [i 4-5 ani de
zile.

Viitorul nostru ca organiza]ie
depinde în mare m\sur\ 
de îmbun\t\]irea legisla]iei

Interviu cu 
ILEANA FLOREA,

Pre[edinte, CNCPIR (Camera
Na]ional` a Consilierilor în

Proprietate Industrial` din România)

INSTITU}II
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Am putea deduce c` un specialist în
proprietate industrial` se formeaz` într-o
perioad` relativ lung` de timp. În practic`
îns`, este foarte important` expunerea la
cazuri concrete [i de aceea asistentul în
proprietate industrial` beneficiaz`, în
primul rând sub aspect practic, de
coordonarea unui tutore, în perioada sa de
formare.
În unele materii ale propriet`]ii indus triale
cum este materia brevetului de inven]ie,
cererile na]ionale [i interna ]io nale depuse
de solicitan]ii români prin intermediul
consilierilor sunt relativ pu]ine [i
preg`tirea teoretic` a consilie rilor trebuie
s` suplineasc` practica mai restrâns`. 
CNCPIR organizeaz` periodic semina rii
de preg`tire profesional` [i comuni c`ri
[tiin]ifice în care sunt abordate cu
prec`dere teme de interes din domeniul
brevetului de inven]ie. De asemenea,
exist` o colaborare strâns` în acest do -
meniu, cu Institutul Mandatarilor Euro -
peni (EPI) [i cu Centrul de Studii
Interna]ionale în Proprietate Intelec tual`
(CEIPI).

În ultimii ani, tot mai multe societ`]i
de avocatur` [i-au dezvoltat depar-

tamente puternice de proprietate in-
telectual`. Cum vede]i concuren]a
avoca]ilor în acest sector?

Trebuie f`cut` distinc]ia între departa -
mentele de proprietate intelectual` ale
societ`]ilor de avocatur` care au ca obiect
asisten]a juridic` a clien]ilor în aceast`
materie a dreptului [i societ`]ile comer -
ciale înfiin]ate de avoca]i care au dobândit
prin examen [i calitatea de consilieri în

proprietate industrial`. Acestea din urm`
func]ioneaz` ca agen]ii de proprietate
industrial` cu obiect unic de activitate. 
Dac` reprezentarea clien]ilor în fa]a
instan]ei [i a organelor cu atribu]ii
jurisdic]ionale ale OSIM poate fi f`cut`
prin intermediul formelor de exercitare a
profesiei de avocat, reprezentarea soli -
citan ]ilor în procedurile de ob]inere a
drepturilor de proprietate industrial` se
poate face doar prin intermediul agen]iilor
de proprietate industrial`, [i anume de
c`tre consilieri.
Faptul c` tot mai mul]i avoca]i devin [i
consilieri în proprietate industrial` nu
poate s` fie decât îmbucur`tor. Exist` o
leg`tur` strâns` între cele dou` profesii,
avoca]ii consilieri participând în mod
activ [i constructiv la evenimentele
CNCPIR [i mai ales în grupurile de lucru
care au ca obiect îmbun`t`]irea legisla]iei.

Cum colaboreaz` CNCPIR cu Ofi-
ciul de Stat pentru Inven]ii [i M`rci
în respectarea drepturilor de pro-
prietate industrial`?

Colaborarea cu OSIM a fost [i este în
continuare foarte bun`. Trebuie men ]io -
nat` în mod deosebit colaborarea
CNCPIR cu serviciul de marketing al
OSIM, în contextul organiz`rii unor eve -
 nimente profesionale foarte apreciate. 
CNCPIR organizeaz` anual sesiuni de
comunic`ri [tiin]ifice la care sunt invita]i
speciali[tii de la OSIM, iar autoritatea
na]ional` în domeniul pro prie t`]ii indus -
tria le organizeaz` anual seminarii deve -
nite tradi]ionale în do meniul m`rcilor,
desigur cu participarea consilierilor în PI.

Cum aprecia]i evolu]ia judec`to-
rilor specializa]i în proprietate in-
 telectual` din ]ara noastr`?

În România exist` din 2004 complete
specializate în proprietate intelectual` la
Tribunalul Bucure[ti [i sec]ii civile [i de
proprietate intelectual` la Curtea de Apel
Bucure[ti [i la Înalta Curte de Casa]ie [i
Justi]ie. Num`rul de cauze în domeniul
propriet`]ii intelectuale aflate pe rolul
instan]elor judec`tore[ti a cres cut în
aceast` perioad`. Cu toate aces tea, un
num`r relativ mic de judec`tori este
implicat în mod constant în solu]ionarea
litigiilor în aceast` materie.
Judec`torii specializa]i în proprietate
intelectual` particip` periodic la
evenimente de preg`tire profesional`
organizate de OSIM, CNCPIR, OHIM
sau OEB, respectiv la stagii de preg` tire,
colocvii anuale pentru judec`tori sau

Dorim înfiin]area unui
institut de preg`tire a 
viitorilor consilieri în 
proprietate industrial` care 
s` func]ioneze sub 
autoritatea CNCPIR.

}inuta: Dana T`nase
www.danatanase.com

{edin]` foto realizat` 
la Club Lounge, 
Hotel InterContinental
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seminarii, în cadrul c`rora judec` torii din
]ara noastr` au posibilitatea de a face
schimb de experien]` cu privire la practica
judiciar` în domeniu, cu colegii lor din
Uniunea European`.

Prin revista noastr` dorim s` con-
tribuim la popularizarea pro-
priet`]ii intelectuale în mediul de
afaceri. Când crede]i c` vor con[ti-
entiza managerii [i arti[tii români
importan]a respect`rii domeniului
propriet`]ii intelectuale? De ce
este bine ca oamenii de afaceri,
arti[tii, univers it`]ile, inventatorii
etc. s` colaboreze permanent/con-
stant cu exper]ii în proprietate in-
telectual`?

Colaborarea cu consilierul în proprietate
industrial` înc` din faza premerg`toare
demersurilor de înregistrare a drepturilor
este esen]ial`, în special în materia breve -
tu lui de inven]ie. S` ne imagin`m situa]ia
în care inventatorul depune cererea de bre   -
vet pe baza unei descrieri alc`tuite de fec   -
tuos care urmeaz` a fi publicat`. Prac tic
dezv`luie solu]ia publicului f`r` a mai
putea ob]ine exclusivitatea meritat`. Pen -
tru o inven]ie este esen]ial` etapa re dac -
t`rii cererii de brevet. Nu se poate ob]ine
f`r` consiliere adecvat` un drept exclusiv
cu con]inut cât mai larg [i în acela[i timp
suficient de solid pentru a nu fi anulat
ulterior. O descriere bine reali zat` în urma
unei cercet`ri documentare corecte înso -
]it` de un set de revendic`ri bine formulat
asigur` 80% din succesul unei cereri de
acordare a unui brevet de inven]ie.
{i în privin]a m`rcilor colaborarea cu
consilierul este foarte important`. Acesta
trebuie s` fie implicat înc` de la început în
procesul de alegere a unei m`rci. Astfel se
evit` investi]ii inutile într-o marc` ce nu
poate fi înregistrat` deoarece fie este
descriptiv`, adic` lipsit` de distinctivitate,
fie este greu sau imposibil de ap`rat sau,
mai grav, apar]ine unei alte persoane.
Redactarea claselor de produse [i servicii
este de asemenea important` [i trebuie s`
ia în considerare atât modalitatea în care
marca va fi folosit`, cât [i rezultatele
cercet`rii prealabile.
Odat` marca înregistrat`, aceasta este
lipsit` de valoare dac` nu este protejat`.
Primul pas este monitorizarea. În con for -
mitate cu recentele modific`ri legis lative,
OSIM nu mai are nicio atribu]ie în acest
sens [i toat` responsabilitatea este în
sarcina titularului. În prezent, pentru o
protec]ie efectiv`, este nece sar` monitori -
zarea a trei registre vala bile în România,
cu o frecven]` de cel pu]in o dat` pe

s`pt`mân`, pentru iden tificarea eventua -
lelor m`rci identice sau similare.
În general, proprietatea intelectual` este
un domeniu extrem de specializat. OSIM
are personal specializat exclusiv în pro -
prietate industrial`. La nivelul instan]elor
judec`tore[ti func]ioneaz` de asemenea
complete specializate. Este normal ca [i
titularul de drepturi de proprietate
intelectual` s` fie la rândul s`u reprezentat
de o persoan` sau de o societate specia -
lizat` în acest domeniu.
{i pentru titularii drepturilor de autor sau
de drepturi conexe, autorii operelor de
crea]ie intelectual` de orice fel, fie arti[ti
interpre]i sau produc`tori, beneficiul
consultan]ei [i asisten]ei de specialitate
este indiscutabil. De multe ori, ace[tia nu
cunosc toate drepturile pe care le prevede
în beneficiul lor legea special`. De
asemenea, respectivii titulari nu [tiu de
cele mai multe ori c` drepturile lor nu se

exercit` doar indi vidual, ci [i colectiv în
mod obligatoriu, iar pentru aceasta este
necesar` dobân di rea calit`]ii de membru
al unei socie t`]i specializate. Totodat`,
pentru o protec]ie adecvat` [i o exploa tare
cât mai eficient` a drepturilor, este impor -
tant ca, la semnarea contractelor cu utili -
za  torii, ace[tia s` fie reprezenta]i de avo -
ca]i specializa]i în domeniu, pentru a evita
încheierea unor contracte nefa vorabile.

Sunte]i trainer na]ional al Institutu-
lui Mandatarilor Europeni (Euro-
pean Patents Institute-EPI). Ce
efort implic` înregistrarea unui
brevet european, comparativ cu cea
a unui brevet na]ional? Unde se
situeaz` ]ara noastr` pe pia]a în-
registr`rilor de brevete europene?

Înregistrarea unui brevet european im pli -
c` \n primul rând un efort financiar con -
siderabil. Dac` ob]inerea acestuia poate
costa pân` la câteva mii de euro, validarea
brevetului în cele 38 de state contractante
poate presupune pân` la câteva zeci de mii
de euro. Costul ridicat se datoreaz`
traducerilor în limba na]io na l` a fiec`rui
stat în care se dore[te protec ]ie. În prezent,
doar 18 dintre cele 38 de state au simpli -
ficat procedura de traducere prin aderarea
la Protocolul de la Londra.
Este foarte important ca inventatorul
român s` beneficieze de consiliere [i în
ceea ce prive[te investi]ia în brevetare.
Strategia e foarte important`. Sunt inven]ii
care au valoare economic` mare [i pot fi
u[or reproduse. În cazul aces tora este
important` de]inerea dreptului exclusiv în
cât mai multe state, ]inând cont [i de
aspecte privind pia]a comun` [i comer -
cializarea produsului brevetat.
Este de asemenea esen]ial` atragerea de
fonduri într-o etap` timpurie, astfel încât
la momentul acord`rii brevetului euro -
pean s` existe posibilitatea finan ciar` de a
continua [i finaliza ob]inerea protec]iei în
toate statele vizate.
De[i în fiecare an sunt premiate nu me -
roase inven]ii române[ti la nivel inter -
na]ional, pân` în prezent au fost depuse
mai pu]in de 70 de cereri de brevet
european prin intermediul man datarilor
autoriza]i din România. Româ nia a aderat
totu[i la Conven]ia Bre vetului European
în 2003. Ca termen de compara]ie, ne
putem raporta la Bul ga ria, care a aderat
cu 8 luni mai devreme, dar care are în
prezent peste 400 de cereri de brevet
european depuse, sau la Norvegia, care a
aderat în 2008, având deja peste 1.500 de
cereri depuse la Oficiul European de
Brevete.

Pentru o protec]ie adecvat` 
[i o exploatare cât mai 
eficient` a drepturilor, este 
important ca la semnarea 
contractelor cu utilizatorii, 
ace[tia s` fie reprezenta]i 
de avoca]i specializa]i în 
domeniu, pentru a evita 
încheierea unor contracte 
nefavorabile.





Cine sunt profesioni[tii care
protejeaz\ m\rcile [i brevetele

Pia]a de consultan]` în domeniul
propriet`]ii intelectuale este în curs de
maturizare, în prezent ea fiind deosebit de

fragmentat`. Camera Na]ional` a
Consilierilor în Proprietate Industrial` din
România num`r` acum 265 de consilieri
care func]ioneaz` sub forma a 184 de
agen]ii, cabinete [i persoane fizice
autorizate. 

Cele mai mari agen]ii de proprietate in -
dus  trial` sunt Rominvent, Weizmann
Ariana & Partners, Empora, Cabinet M.
Oproiu, Cabinet Andra Mu[atescu, Ratz`
& Ratz`, Petosevic, Inventa, Frisch &
Partners. Alte agen]ii care s-au remarcat
în ultimii ani prin num`rul ridicat de
m`rci [i brevete înregistrate sunt Rodall,
Cosmovici & Associates, Bogdan Alecu,
Cabinet Individual Car men Neac[u,
Cabinet Individual Sonia Florea, Intelect,
Loyal Partners etc. 
Printre societ`]ile de avocatur` care au
depar tamente puternice de proprietate
intelectual` sau chiar entit`]i distincte
(firme de IP) sunt NNDKP, }uca Zbârcea
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Proprietatea intelectual\ –
un domeniu în plin\ ascensiune

Veniturile cabinetelor de proprietate industrial` [i ale departamentelor de
proprietate intelectual` ale societ`]ilor de avocatur` provin majoritar de la

firmele multina]ionale, în special din sectorul de pharma, FMCG (Fast-moving
consumer goods), IT&C, industria cosmetic`, industria sticl`riei, industria
alimentar`, industria textil`, industria materialelor de construc]ii, industria

muzical`, transporturi, educa]ie, mass-media, case de produc]ie audio-video etc.
În ultimii ani, companiile române[ti au înregistrat, totu[i, progrese semnificative
în ceea ce prive[te importan]a acordat` domeniului propriet`]ii intelectuale, mai

mult sau mai pu]in for]ate de împrejur`ri. 

COVER



& Asocia]ii, Mu[at & Asocia]ii, Popovici
Ni]u & Asocia]ii, Vil`u & Mitel, Zam fi -
rescu Raco]i Predoiu, Stoica & Asocia]ii,
unele dintre acestea fiind distinse anual
cu premii interna]ionale prestigioase.

Alte case de avocatur` cu expertiz`
ridicat` sunt Biri[ Goran, Bulboac` &
Asocia]ii, Cunescu, Balaciu & Asocia]ii,
D&B David [i Baias, Dragne & Aso -
cia]ii, Leaua & Asocia]ii, Pachiu &
Asocia]ii, CMS Cameron McKenna,
Drakopoulos Law Firm, Wolf Theiss etc.
Exist` [i societ`]i comerciale care au pro -
priii consilieri specializa]i în proprietate
industrial`.

***
V` prezent`m  mai jos informa]ii despre
cabinetele de pro prietate industrial` [i
despre societ`]ile de avocatur` care au
r`spuns chestionarului nostru.

Cabinete de proprietate
industrial\ 

Andra Mu[atescu Cabinet de Pro prie -
tate Industrial` ofer` consultan]` [i re -
prezen tare în fa]a tuturor instan ]e lor,
indiferent de grad de jurisdic]ie [i în fa]a
oric`ror institu]ii de stat [i private. Având
7 colaboratori, cabine tul asist` clien]i din
industria farma ceu tic` [i echipamente
medicale, indus tria alimentar`, industria
construc]iilor de ma[ini, industria chimi -
c`, IT&C, mass- media [i industria de
divertis ment, FMCG (Fast-moving con -
su mer goods) etc. 

Cabinetul Enpora a fost fondat de
doam na Virginia-Daisy Pop, având în
pre zent 10 angaja]i. „Echipa noastr` îm -
bin` armonios experien]a de peste dou`
decenii a consilierilor seniori (în cazul
fon da toarei firmei chiar de peste 40 de
ani, domnia sa fiind decanul de vârst` al
consi lierilor în activitate) cu dina mismul
[i crea tivitatea grupului tân`r de
consilieri juridici/IP cu experien]e între
6 [i 8 ani în domeniu”, ne-a precizat
C`lin Pop, ma  n a ging partner, Enpora.
Clien]ii Enpora acoper` întreaga arie de
sectoare de activitate: industrie (cu pre -
pon deren]` in dus tria chimic`, farma -
ceutic`, de auto mo bile dar [i altele),
comer], servicii, la bo ratoare de cerce -
tare, case de avocatur` [i cabinete de IP
din str`in`tate etc.

Cabinetul Individual Sonia Florea
ofer` servicii de consiliere în domeniul
m`r cilor [i indica]iilor geografice, în
proce durile desf`[urate în fa]a OSIM,
OHIM, OMPI. Alte activit`]i profe sio -
nale legate de exercitarea [i ap`rarea
drep turilor de proprietate intelectual`
sunt desf`[urate în calitate de avocat
cola borator al SCA Florea Gheorghe [i
Asocia]ii. Clien]ii asista]i [i/sau repre -
zenta]i în domeniul propriet`]ii indus -

triale sunt persoane fizice [i persoane
juridice (produc`tori, distribuitori), din
diverse sectoare econo mice: industria
cosmetic`, industria sticl`riei, industria
alimentar`, industria textil`, industria
materialelor de cons truc]ii, industria
muzical`, transporturi, IT, educa]ie,
mass-media etc.

Frisch & Partners a fost fondat` de
Crina Frisch [i Drago[ Vil`u, având acum
6 angaja]i [i oferind servicii de înregis -
trare m`rci, desene [i modele industriale,
brevete de inven]ie, contracte licen]` [i
franciz`, men]ineri în vigoare, celebrity
law, contracte televiziune [i industria
diver tismentului, litigii internet, com -
batere contrafacere [i piraterie. Potrivit
Crinei Frisch, atuurile cabinetului con -
s tau în proactivitate, flexibilitate, [i repre -
zentare la nivel mondial prin re]eaua
proprie de cabinete asociate.
Printre clien]ii din ultimii ani se reg`sesc
atât companii din FORTUNE 100, dar [i
companii mici [i mijlocii, organiza]ii
publice [i celebrit`]i.

Agen]ia Intelect din Timi[oara a fost
fondat` de doamna Elisabeta Buzlea,
având acum 4 angaja]i. „Identific`m, pro -
p unem [i implement`m solu]ii persona -
lizate pentru protec]ia, administrarea [i
valorificarea inteligen]ei partenerilor
no[tri: protec]ie, transfer, evaluare, ex per -
 tize judiciare, coaching, referitoare la:
in ven]ii, m`rci, design, secrete comer cia le
(know-how), drepturi de autor (copy -
right)”, a subliniat Elisabeta Buzlea.
Printre principalii clien]i se reg`sesc
Alconor Company, ANGST, Benvenuti,
Bizmart, Comcas, Distrigaz Vest, Duma -
lex, Electrocentrale Bucu re[ti, Enviro -
tech, Leru Com, Lotus Center, Progres,
Silvian, Vinex Murfatlar.

Inventa este prima firm` de profil înfiin -
]at` în România (în 1991), asigurând
consultan]` în proprietate industrial` pe
plan intern [i extern. Fondatorul Inventa,
Constantin Turcanu, fost, timp de 9 ani
(1991 – 2000), pre[edintele Asocia]iei
Na]ionale a Consilierilor în Proprietate
Industrial` din România [i, timp de 4 ani
(2000 – 2004), pre[edintele Camerei
Na]ionale a Consilierilor în Proprietate
Industrial` din România. De remarcat c`
exper]ii Inventa au preg`tit 50 de serii de
cursan]i în proprietate industrial`. Inventa
are parteneri în peste 60 de ]`ri, princi -
pali i clien]i fiind firme din sectorul far -
maceutic, al produc]iei de bunuri mate -
riale, alimentare, b`uturi etc. 
Agen]ia Loyal Partners din Gala]i a fost

Cele mai puternice 
societ\]i în sectorul
propriet\]ii intelectuale
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Sursa – Managing Intellectual Property,
IP Handbook, edi]ia 2011
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fondat` de Dan Pu[ca[u, consilier euro -
pean de brevete [i m`rci. Domeniile de
activitate ale firmei sunt brevete de
inven]ie, m`rci, desene [i modele indus -
triale, topografii de circuite integrate.
Principalii clien]i provin din urm`toarele
sectoare: construc]ii, metalurgie, ma[ini
termice, construc]ia de ma[ini, produ -
c`tori ]ig`ri [i b`uturi alcoolice, industria
alimentar` [i restaurante, media, case de
produc]ie audio-video.

Cabinetul M. Oproiu este fondat de
Margareta Oproiu [i Raluca Vasilescu,
având în prezent 24 de angaja]i. Este un
Cabinet privat, fondat de un consilier în
proprietate industrial` cu competen]`
dubl` – de cercet`tor [tiin]ific cu expe -
rien]` de 25 ani [i de consilier în proprie -
tate industrial`, cu calificare profesional`
[i cu experien]` în domeniu. Profesia de
baz` – fizician, cu brevete de inven]ie
proprii în domeniul fizicii plasmei [i al
spectroscopiei – acoper` mai multe do -
menii tehnice [i [tiin]ifice. Rigoarea pro -
fesional` este confirmat` prin primirea în
cadrul FICPI (Federa]ia Interna]ional` a
Consilierilor în Proprie tate Intelectual`),
din anul 1996. Cofondatorul Raluca Va -
si lescu are competen]e [i bun` exper tiz`
atât tehnic`, cât [i legal` [i managerial`,
datorit` diferitelor cursuri de specialitate
f`cute în cadrul FICPI în calitate de
membru din anul 1998. Cabinetul are un
portofoliu de peste 1.200 de clien]i
externi permanen]i [i de circa 60 de
clien]i români. Printre clien]ii str`ini sunt
multe companii multina]ionale în dome -
niul farmaceutic, petrochimic, alimentar
[i în industria confec]iilor de lux.

Aura Câmpeanu, directorul biroului
PETOŠEVIĆ din România, a remarcat
c` societ`]ile române[ti au înregistrat
progrese semnificative în ceea ce prive[te
importan]a acordat` dome niului proprie -
t`]ii intelectuale, mai mult sau mai pu]in
for]ate de împrejur`ri. „Sunt multe
exemple în care firme româ ne[ti au avut
de suportat consecin]ele lipsei protej`rii
la timp a m`rcilor proprii ori a altor
obiecte de proprietate industrial` în care
au investit eforturi semnificative pentru a
le crea, dezvolta [i promova, dar de pe
urma c`rora nu au putut beneficia pe
m`sur` ori nu au fost singurii care au
f`cut-o. Odat` cu protec]ia crea]iilor lor,
titularii de drepturi dobândesc dreptul
exclusiv de a le folosi [i exploata [i,
implicit, de a se opune oric`rei folosiri
neautorizate. Or, lipsa protec]iei îi
priveaz` de astfel de drepturi, iar
consecin]ele pot fi, nu de pu]ine ori,

extrem de nefaste pentru companiile ex -
pu se unor astfel de situa]ii”. Potrivit
Aurei Câmpeanu, domeniul propriet`]ii
intelectuale este unul cu un poten]ial ma xi m
de dezvoltare în ]ara noastr`, iar po ten -
]ialul de cre[tere al agen]iilor de proprie -
tate industrial` este, ca atare, unul ridicat.  

Societ\]i de avocatur\

Andra Mu[atescu Cabinet de Avocat
are 7 angaja]i, domeniile de activitate
fiind proprietate intelectual`, Drept Civil,
Drept Comercial [i Drept Fiscal. Depar -
tamentul de proprietate intelectual` este
în plin` extindere, ne-a declarat Andra
Mu[atescu, managing partner. Principalii
clien]i din ultimii ani sunt societ`]i de
b`uturi [i alimente, telecomunica]ii,
produc]ia c`rnii, b`uturi spirtoase, textile,
îmbr`c`minte sport, parfumuri, mâncare
pentru copii, produc`toare de automo bi -
le/autobuze, produc`toare de odorizante
de camer` [i de ma[ini, cas` de produc]ie
de [tiri [i de divertisment, cas` de discuri,
re]ea de televiziune prin cablu [i societ`]i
farmaceutice.

Biri[ Goran are un departament dinamic
de Proprietate Intelectual`, IT & Media.
„Lucr`m cu o gam` larg` de clien]i, fie c`
sunt companii tinere, societ`]i private,
fonduri cu capital de risc sau companii
multina]ionale listate la burs`. Oferim ser -
vicii în toate aspectele legate de Tehno lo -
gia Informa]iei, inclusiv internet [i comer]
electronic, asocieri de tip joint venture,
fuziuni din domeniul tehnolo giei, precum
[i achizi]ii [i ob]inerea li cen]elor pentru
tehnologie”, ne-a decla rat Ana-Maria
Andronic, Senior Asso ciate, Biri[ Goran.

D&B David [i Baias ofer` asisten]` în
structurarea portofoliului de proprietate
intelectual`, asisten]` în maximizarea
protec]iei portofoliului de proprietate
intelectual`, litigii în materie de
proprietate intelectual` (incluzând, dar
f`r` a se limita la, litigii privind brevete
de inven]ie, m`rci, software, know-how
etc.), asisten]` în negocierea [i structu ra -
rea tranzac]iilor cu o important` compo -
nent` de proprietate intelectual` etc.
Departamentul este integrat cu depar -
tamentul de taxe al Pricewater hou se -
Coopers, oferind solu]ii optime din
perspectiv` juridic` [i fiscal`. „Depar -
tamentul s-a axat în principal pe tranzac -
]iile ce aveau o component` esen]ial` de
proprietate intelectual` [i pe micro-
managementul portofoliului de proprie -
tate intelectual` al unor societ`]i foarte
importante din România. De asemenea,

litigiile din materie de proprietate intelec -
tual` au o component` important`, D&B
David [i Baias având o serie de dosare
inovative în domeniul propriet`]ii
intelectuale în diverse industrii (telecom,
FMCG etc.)”, ne-a declarat C`t`lin
Suliman, Managing Associate pentru aria
de practic` IP. Principalii clien]i au fost
Caroli, Mega Image, AstraZeneca,
Orange, un important produc`tor de
produse de larg consum [i un important
produc`tor de produse de panifica]ie.

Dragne & Asocia]ii are o experien]` re -
dutabil` în litigii de proprietate intelec -
tual`. Recent, aceast` cas` de avocatur` a
ob]inut respingerea în fa]a Tribunalului
Bucure[ti a ac]iunii ini]iate de Red Bull
împotriva European Drinks [i a Transil -
vania General Import Export cu privire la
b`uturile energizante Rienergy. Red Bull
a cerut instan]ei interzicerea comercia -
liz`rii, a produc]iei, a transportului [i a
publicit`]ii pentru b`uturile energizante
Rienergy. În plus, reclamanta a solicitat
desp`gubiri, evaluate provizoriu la suma
de 10.000 de euro, reprezentând daune
materiale [i morale suferite în urma
presupusei înc`lc`ri a dreptului la marc`.
Tribunalul a respins în totalitate ac]iunea,
ca neîntemeiat`. Dragne & Asocia]ii a
lucrat în aceast` spe]` împreun` cu o
echip` din cadrul Stoica & Asocia]ii (de
partea European Drinks).

Drakopoulos Law Firm are acum 14
an gaja]i, fondatorii fiind Panagiotis Dra ko -
poulos, Adrian Roseti, Lauren]iu Gorun
[i Claudia Hutina. Atuurile sale sunt ex per -
tiza interna]ional`, abordarea profesio nis -
t`, un departament solid de litigii [i o
serie de clien]i companii multina]ionale.
Principalii clien]i din ultimii ani sunt
Société de Produits Nestlé S.A., Reckitt
Benckiser, Bacardi & Company Limited,
Franchise World Headquarters LLC, Elit
România Piese Auto Originale SRL.

Mu[at & Asocia]ii are un departament
puternic de Proprietate Intelectual`, care
ofer` servicii de consultan]` juridic` [i
reprezentare în litigii pentru un num`r
considerabil de companii multina]ionale
cu activitate în diferite industrii, respectiv
farma, IT&C, energie, FMCG sau media,
institu]ii de stat din România [i str`in` -
tate, dar [i persoane fizice. Mu[at &
Asocia]ii se num`r` printre pu]inele case
de avocatur` care combin` eficient servi -
ciile diversificate de consultan]` cu repre -
zen tarea clien]ilor în litigii complexe în
domeniul propriet`]ii intelectuale. Acest
avantaj competitiv rezult` dintr-o practic`
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exercitat` cu consecven]` în cei peste 20
de ani de activitate, dar [i din integrarea
sa într-o firm` de avocatur` ce ofer` un
spectru complet de servicii juridice. For]a
departamentului de Proprietate Intelec -
tual` din cadrul Mu[at & Asocia]ii st` [i
în m`rimea, talentul, preg`tirea [i capa -
bilit`]ile celor 12 avoca]i specializa]i –
consultan]i, litigan]i [i consilieri auto -
riza]i în proprietate intelectual` – de a se
completa reciproc [i prezenta clien]ilor
recomand`ri [i solu]ii relevante pentru
business. Know-how-ul de]inut [i abili -
t`]ile demonstrate sunt eviden]iate de
portofoliul extins de clien]i care au ales
de-a lungul timpului profesioni[tii în
proprietate intelectual` din cadrul Mu[at
& Asocia]ii în reprezentarea intereselor.
În plus, Anca Buta Mu[at, Partner Mu[at
& Asocia]ii [i coordonatoarea departa -
mentului de proprietate intelectual`, este
constant recomandat` ca [i avocat de top
pe aria sa de expertiz` de c`tre ghidurile
juridice interna]ionale. Principalii clien]i
din ultimii ani sunt GlaxoSmithKline,
Roche, Abbot, Novartis, Electrolux,
Alcatel-Lucent, Google, Intel, SBS
Broadcasting, Fortis Bank, GDF Suez,
Banca Transilvania etc.

NNDKP IP a fost înfiin]at` în anul 2003.
Avoca]ii specializa]i în proprietate
intelectual` lucreaz` în egal` m`sur` în
cadrul societ`]ii de avocatur` (NNDKP
SCA) [i al societ`]ii de consultan]`
(NNDKP IP). Consilierii în proprietate
industrial` lucreaz` în cadrul societ`]ii de
consultan]`, dar specializarea lor este
folosit` inclusiv în cadrul proiectelor
desf`[urate de casa de avocatur` (de
exemplu, în litigiile în leg`tur` cu breve -
tele sau certificatele suplimentare de
protec]ie, care implic`, pe lâng` cuno[ -
tin]ele juridice, [i cuno[tin]e tehnice).
Echipa de avoca]i ofer` servicii în toate

domeniile principale ale propriet`]ii
intelectuale: m`rci, desene, inven]ii, drept
de autor, nume de domeniu. Potrivit
clasamentelor din 2012 ale revistei
Managing Intellectual Property (MIP),
NNDKP IP a r`mas cea mai bine cotat`
divizie specializat` afiliat` unei case de
avocatur` din România. „Dezvolt`m
împreun` cu clien]ii strategii cu privire la
portofoliul de m`rci [i îi sf`tuim în
leg`tur` cu riscurile asociate adopt`rii
anumitor brand-uri; serviciile noastre
variaz` de la cercet`ri de rutin`, anterior
înregistr`rii [i lans`rii unor noi m`rci,
pân` la asisten]` cu privire la procese
complexe de rebranding la nivel na]ional
sau interna]ional – pentru a-i sprijini în
administrarea riscurilor, continuarea
cre[terii [i protejarea cotei de pia]`”, ne-a
declarat Ana-Maria Baciu, 

Popovici Ni]u & Asocia]ii asigur`
asisten]` juridic` [i reprezentare în fa]a
Oficiului de Stat pentru Inven]ii [i M`rci
(OSIM), a celui pentru Protec]ia Drep -
turilor de Autor (ORDA) [i în fa]a
instan]elor de judecat` în litigii complexe
privind contrafacerea/utilizarea ilegal` a
m`rcilor, inven]iilor [i a altor drepturi de
proprietate intelectual`, precum [i în
proceduri necontencioase de înregistrare,
protejare, licen]iere [i utilizare a acestora.
Departamentul de proprietate intelectual`
are specializare [i experien]` în toate
ariile propriet`]ii intelectuale, precum [i
rela]ii de cooperare excelente cu firme de
avocatur` de top din Europa, SUA [i
Asia, putând astfel aviza clien]ii români
în majoritatea ]`rilor în care î[i extind
afacerile. Principalii clien]i în ultimii ani
au fost ArcelorMittal, Asseco SEE,
Auchan, Credit Europe Bank, Deutsche
Leasing, Dorma, ECS, Euromall Grup,
Federa]ia Român` de Tenis, Fondul
Proprietatea, Immofinanz, Lidl România,

Primagaz România, Scandia, Shell Gas,
SIVECO, Orange, Oresa Ventures.
Lista celor mai recente mandate include:
Medicient (fost Bioresfarm) – asisten]`
juridic` în leg`tur` cu redactarea [i nego -
cierea contractelor de licen]iere [i fabricare
pentru medicamente ale c`ror brevete sunt
de]inute de Medicient; Dorma – asisten]`
juridic` în leg`tur` cu protejarea dome -
niului de internet „dorma.ro” [i încetarea
actelor de folosire f`r` drept de c`tre ter]e
companii a m`rcii „Dorma”; Grupul
Farmexim/HelpNet – asisten]` juridic` în
leg`tur` cu înregis trarea unor m`rci la
nivel comunitar; Fondul Proprietatea –
asisten]` juridic` [i reprezentare în fa]a
OSIM în leg`tur` cu înregistrarea m`rcilor
sale; Hewlett-Packard România – asis -
ten]` juridic` în leg`tur` cu identificarea
unor mecanisme de stopare a importurilor
paralele ale produselor HP în România.

}uca Zbârcea & Asocia]ii are un de -
partament foarte puternic de proprietate
intelectual`, precum [i o entitate
distinct`, }uca Zbârcea & Asocia]ii IP,
fondat` de Ciprian Dragomir, Avocat
Asociat. Clien]ii beneficiaz` de serviciile
a 4 avo ca]i din echipa de dreptul proprie -
t`]ii intelectuale [i a 3-4 avoca]i spe -
cializa]i în litigii de proprietate inte -
lectual`. Princi palii clien]i în ultimii ani
provin din Agricultur`, Comer], Teleco -
munica]ii [i comunica]ii electronice,
Farma, Energie, Cultur`/art` [i alte
industrii (alimentar` [i a b`uturilor;
tutun; textile/confec]ii îm br` c`minte;
prelucrarea lemnului etc.).

Zamfirescu Raco]i Predoiu este unul
din juc`torii importan]i pe pia]a
propriet`]ii intelectuale, fiind clasat` pe
primele locuri în domeniul contencio -
sului propriet`]ii intelectuale. Pe lâng`
serviciile de asisten]` juridic` [i repre -
zentare în cadrul litigiilor de proprietate
intelectual`, societatea noastr` ofer`, de
asemenea, [i o gam` larg` de servicii
juridice legate de protejarea drepturilor
de proprietate intelectual`. Echipa ofer`
servicii de asisten]` juridic` [i reprezen -
tare într-un num`r impresionant de litigii
majore, unei game variate de clien]i, de
la mari societ`]i farmaceutice [i
importante entit`]i corporatiste la firme
locale de m`rime medie. Principalii
clien]i în ulti mii ani au fost GSK, Danya
Cos metics, un important produc`tor
francez de medicamente originale în
baza brevetelor de inven]ie [i un im -
portant produc`tor japonez de medi -
camente originale. 

Mircea Fica

11.600 cereri de m\rci în anul 2011

În domeniul brevetelor de inven]ie la OSIM (Oficiul de Stat pentru Inven]ii [i M`rci) s-au
înregistrat anul trecut 1.427 de cereri, cu o cre[tere de 0,6% fa]` de anul 2010. În
domeniul m`rcilor s-au înregistrat un num`r de 11.600 cereri, cu o sc`dere de 3,6% fa]`
de anul 2010, ne-a informat Ovidiu Dinescu, purt`torul de cuvânt al OSIM. În domeniul
desenelor [i modelelor au fost înregistrate un num`r de 356 de cereri, cu o sc`dere de
28,8% fa]` de anul 2010. Cu privire la protec]ia solicitat` în alte state au fost înregistrate
cre[teri fa]` de 2010 la cererile de protec]ie a inven]iilor. Astfel au fost depuse prin
intermediul OSIM 55 de cereri de protec]ie interna]ional` a inven]iilor, cu peste 80% fa]`
de 2010. Num`rul mai redus de cereri de înregistrare interna]ional` a m`rcilor prin
Aranjamentul de la Madrid, doar 76 de cereri, se datoreaz` utiliz`rii siste mu lui comunitar
de protec]ie, mai u[or de utilizat [i care confer` protec]ie pe întreg te ri to riul UE. De
asemenea, este de men]ionat cre[terea num`rului de brevete europene extinse pe teritoriul
României, de circa 4% fa]` de 2010, însemnând un num`r de 162 de brevete.
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Cum vede]i activitatea dumnea -
voastr` în domeniului propriet`]ii
industriale?

Casa noastr` de avocatur` [i de pro prie -
tate industrial` ofer` servicii complete
în acest domeniu, personalizate pe fie -
care client conform necesit`]ilor aces -

tuia. Grani]ele dintre ]`ri încep s` dis -
par` treptat, dar pentru Casa de avoca -
tur` [i de proprietate industrial` Andra
Mu[atescu au disp`rut de mult ]inând
cont de faptul c` avem o re]ea interna -
]io nal` de colaboratori care ofer` clien -
]ilor posibilitatea înregistr`rii dreptu -
rilor de proprietate industrial` oriunde
în lume. Practic nu exist` loc în lume
unde s` nu avem una sau mai multe ca -
binete de avocat sau agen]ii de proprie -
tate industrial` care la cerere s` ne poat`
oferii servicii impecabile conform nece -
sit`]ilor clien]ilor. 

În ce constau serviciile dumnea -
voastr`?

În primul rând am putea spune c` este
serviciul de depunere a cererilor de înre -
gistrare la OSIM cu toate implica]iile ce
decurg din aceasta, cum ar fi: clasific`ri
[i ]inerea sub observa]ie pân` la ob]i -
nerea certificatului de marc`, model [i
desen industrial, brevet etc. În al doilea
rând este „administrarea” portofoliilor
de m`rci, desene [i modele industriale [i
inven]iile clien]ilor no[tri, care sunt în
num`r considerabil. Aceasta înseamn`
s` urm`re[ti în permanen]` pia]a pentru
a interveni atunci când se impune,
pentru a stopa orice încercare de
înc`lcare a drepturilor ai c`ror titulari

sunt clien]ii no[tri. Nu este u[or s`
realizezi aceast` urm`rire, deoarece
trebuie efectuat` la diferite perioade de
timp pentru a nu pierde termenele în
care po]i ac]iona. Pentru aceasta, avem
un personal calificat, care cunoa[te [i
distinge cazurile de încercare de
înc`lcare a drepturilor. Tot un demers
important este atunci când suntem
solicita]i s` analiz`m din punct de
vedere juridic anumite contracte având
ca obiect drepturile de proprietate
intelectual`. Mul]i dintre clien]ii no[tri
au achizi]ionat alte societ`]i atât în ]ar`
cât [i în str`in`tate, motiv pentru care
am redactat contractele respective.
Astfel, valoarea însumat` a contractelor
a fost de peste 20 miliarde de euro [i au
con]inut un portofoliu impresionant de
m`rci, desene [i modele industriale.
Un alt serviciu pe care-l prest`m este
„administrarea” portofoliilor unor
clien]i în ceea ce prive[te drepturile lor
de proprietate industrial` în toat` lumea.
A[a cum am men]ionat, avem de o re]ea
interna]ional` de speciali[ti, fiindu-ne
cât se poate de la îndemân` s` le oferim
acest serviciu la cel mai înalt grad de
profesionalism, cu rezultate remar -
cabile.

Care sunt cele mai noi demersuri
pe care le-a]i întreprins pentru
clien]ii dumneavoastr`?

În afara obi[nuitelor proceduri adminis -
trative [i contencioase din fa]a OSIM [i
din instan]`, cu care suntem deja mult
prea familiariza]i, de ceva vreme am
avut succese remarcabile în ceea ce
prive[te stoparea infrac]iunilor s`vâr[ite
prin internet. Astfel, am început un lung
[ir de demersuri împotriva mai multor
activit`]i de acest gen, care au avut ca
rezultat încetarea ter]ilor de a mai clona
site-uri sau de a utiliza f`r` drept
domenii de internet care aduceau
atingere dreptului la marc`, împotriva
celor care nu au încetat aceast` folosire
f`r` drept fiind începute urm`riri
penale.

Oferim servicii personalizate
pentru fiecare client

Interviu cu 
ANDRA MU{ATESCU,

Managing Partner, 
Casele de avocatur` [i de proprietate

industrial` Andra Mu[atescu

Dr. Andra Mu[atescu este avocat, consilier în proprietate industrial` în domeniul
m`rcilor, al desenelor, al inven]iilor [i al topografiilor de circuite integrate [i

consilier european. Înc` de la intrarea în Baroul Bucure[ti, în 1997, a ales ca [i
domeniu proprietatea intelectual`. {i-a des`vâr[it studiile în Marea Britanie, în

cadrul Universit`]ii Cambridge [i al Universit`]ii Durham, ob]inând titlul de
Master în Drept. În 2008 devine Doctor în Drept, cu specializarea „Dreptul

propriet`]ii intelectuale“, titlu acordat de Academia Român`, Institutul de
Cercet`ri Juridice. Este autor [i coautor a peste 20 de articole în domeniul

juridic, moderator [i lector în cadrul a numeroase conferin]e, simpozioane [i
congrese în ]ar` [i str`in`tate (e.g. INTA). De asemenea, face parte din

comitetele de conducere ale Asocia]iei Interna]ionale a M`rcilor (INTA) [i ale
Asocia]iei Europene a M`rcilor (ECTA), având [i un rol activ în cadrul Asocia]iei
Interna]ionale a Propriet`]ii Intelectuale (AIPPI) [i în cadrul WIPO/OMPI, unde

este arbitru. Ca o încununare a recunoa[terii mondiale în domeniu, a primit
recent premiul de „Avocat de proprietate intelectual` al anului” din partea

revistei britanice Corporate INTL.

AGEN}II DE PROPRIETATE INTELECTUAL|
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ANDRA MU{ATESCU
LAW & INDUSTRIAL PROPERTY OFFICES

Casa de avocatur` Andra Mu[a tescu
s-a înfiin]at în anul 1999, titulara sa
acordând deja consul tan]` specializat`
înc` din 1997. În 2005 au fost puse
bazele entit`]ii juridice distincte

„Andra Mu[atescu Cabinet de Pro -
prietate Industrial`”, care în scurt timp
a devenit unul dinte cele mai cunos cu -
te cabinete de proprietate industrial`
din ]ar`, dar [i din str`in`tate.

Momentul înfiin]\rii 
[i o scurt\ istorie a cabinetului:

Activit\]ile cele mai
importante din 2011:

 asisten]` juridic` acordat` uneia
dintre cele mai cunoscute societ`]i
multina]ionale din domeniul tele co -
munica]iilor, ale c`rei m`rci valo -
reaz` peste 20 miliarde de euro, pri -
vind contractul de cesiune al aces -
tora în cadrul grupului, cesiune
ulterior înregistrat` la OSIM;

 asisten]` juridic` privind licen]a
având ca obiect patru m`rci acordat`
liderului de pia]` de telefonie mobil`
din România;

 negocierea [i redactarea contrac -
telor de coexisten]` privind m`rcile
liderului de pia]` al produselor de
carne conservat` din România cu
concuren]i ai s`i pe plan mondial;

 asigurarea victoriei celei mai ma ri
societ`]i din lume în domeniul
alimentar într-un proces împotriva
unui concurent produc`tor de batoa -
ne de ciocolat` cu privire la o marc`
nedistinctiv`;

 consultan]` juridic` [i reprezen ta -
rea una dintre cele mai mari societ`]i
la nivel mondial produc`toare de
mâncare pentru bebelu[i într-un
dosar în care folosirea de c`tre un
ter] a unei m`rci similare cu o marc`
a clientului ar fi dus la diminuarea
gra dului s`u de distinctivitate, în
con di]iile în care marca este evalua -
t` la peste un miliard de euro.

Cabinetul este câ[tig`tor a numeroase
premii interna]ionale, precum „Socie -
tatea de Avocatur`/Cabinetul de
Avocat al Anului în România pentru
Rezolvarea Conflictelor”, premiu
acor dat de Acquisition International
Magazine, „Avocatul de proprietate
intelectual` al anului” din partea

revistei britanice Corporate Intl., pen -
tru excelen]` în afaceri [i perfor man]`
remarcabil`.
Suntem recomanda]i în domeniul
propriet`]ii intelectuale în topul
societ`]ilor de avocatur` din România
al prestigioaselor publica]ii britanice
WTR1000 [i Chambers and Partners.

Premii [i recunoa[teri interna]ionale:

 \nregistr`ri de m`rci, consultan]` [i
reprezentare acordat` pe tot parcursul
procedurii de înregistrare, respectiv,
opozi]ii, contesta]ii [i instant în fa]a
OSIM, OHIM [i WIPO;
 \nregistr`ri de brevet de inven]ii, con   -
sultan]` [i reprezentare pe tot par cur sul
procedurilor pân` la ob]inerea certi fi -
catului de brevet în fa]a OSIM, OEB;
 \nregistr`ri de desene [i modele in -
dus triale, consultan]` [i reprezentare
acordat` pe tot parcursul procedurii de

înregistrare, respectiv, opozi]ii, con -
tes ta]ii [i instant în fa]a OSIM, OHIM
[i WIPO;
 consultan]` [i reprezentare a clien -
]ilor în raporturile cu Autoritatea Na -
]io nal` a V`milor privind impor turile
de produse contraf`cute;
 negocierea [i redactarea contrac te -
lor [i a tranzac]iilor na]ionale [i inter -
na  ]ionale;
 redactarea de contracte de cesiune,
licen]` [i know-how.

Domeniile [i activit\]ile demarate 
în aceast\ specializare:

Casele de Avocatur` [i de Proprietate Industrial` Andra Mu[atescu „Ofer` o gam` larg`
de servicii juridice corporatiste [i comerciale care includ consiliere privind dreptul
muncii, concuren]ei [i UE, cu un puternic accent pe PI” (Legal 500).
„Reputa]ia în domeniul de PI a atras cu sine mai mul]i clien]i interna]ionali cunoscu]i”,
care „laud` serviciile de PI incluzând [i litigii” (Legal 500). Practicând „în fruntea
domeniului juridic IP din România, are o vast` experien]` în consultan]a acordat` în
principal societ`]ilor multina]ionale” (WTR1000).

Dr. Andra Mu[atescu este „un expert în IP de un standard absolut înalt” (Legal
500) [i „un avocat fantastic” (Chambers and Partners). 
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Inspectoratul General al Poli]iei
Române (IGPR) [i Business Software

Alliance (BAS) au anun]at recent
continuarea campaniei „Software-ul
f`r` licen]` e un lux pe care nu ]i-l

po]i permite!”, lansat` în luna
septembrie 2011, precum [i primele
rezultate ale parteneriatului încheiat
în domeniul prevenirii [i combaterii

pirateriei software. 

În cadrul campaniei men]ionate, care are
drept scop furnizarea de informa]ii cu
privire la prevederile legale în acest
domeniu [i la consecin]ele ce decurg din
utilizarea de programe piratate, oferind
solu]ii pentru remedierea situa]iei, peste
13.000 de firme din România au primit
scrisoarea comun` IGPR-BSA, prin care
au fost informate asupra riscurilor aso -
ciate pirateriei software. Pân` în prezent,
2.869 companii (22%) au primit consul -
tan]` telefonic` de specialitate, dintre care
un procent de 51%, respectiv 1.468 de
companii, au completat [i au trimis for -
mu lare de audit intern. Campania de pre -
venire va continua [i în prima jum`tate a
anului 2012 prin men]inerea activ` a
liniei telefonice dedicate campaniei (021-
529.71.95) [i, mai mult, contactarea
telefonic` a tuturor companiilor care au
primit scrisoarea.

Condamn\ri pentru utilizare
[i distribuire neautorizat\ 
de software

Ca urmare a dosarelor penale înaintate
instan]elor judec`tore[ti, în 2011 s-au în -
re gistrat 11 cazuri de condamnare pentru
utilizare neautorizat` de software [i 19
condamn`ri pentru distribuire neauto -
rizat` de software. Tribunalul Bihor a
pronun]at în 2011 cea mai mare amend`
penal` – 8.000 de lei, la care s-au ad`ugat
desp`gubirile acordate p`r]ilor civile –

titulari ai drepturilor de autor asupra
programelor pentru calculator (aproape
10.000 de euro). Instan]ele din Bucure[ti
au pronun]at în 2011 dou` hot`râri ju de -
c`tore[ti de condamnare la pedeapsa în -
chi sorii cu executare; astfel, adminis tra -
torul unei companii implicate în activit`]i
de distribuire de software f`r` licen]` pre -
ins talat pe calculatoarele vândute a fost
condamnat de c`tre Tribu nalul Bucure[ti
la 6 luni de închisoare cu executare, iar
Judec`toria Sectorului 6 a pronun]at o
hot`râre de condamnare la 3 ani [i 6 luni
de închisoare cu executare pentru
distribuire neautorizat` de soft ware.
Desp`gubirile totale solicitate în 2011 în
dosarele de utilizare neautorizat` sunt de
peste 380.000 euro, iar desp`gubirile
solicitate în dosare de distribuire neauto -
rizat` sunt de peste 130.000 euro. 
Ac]iunile de verificare a respect`rii
legisla]iei în materia drepturilor de autor
pentru care structurile specializate ale
Poli]iei Române au competen]` vor fi
continuate, conform legii. 
„La mai pu]in de jum`tate de an de la
semnarea Protocolului pentru prevenirea
[i combaterea pirateriei software, succe -
sul primei campanii de prevenire, al`turi
de continuarea activit`]ilor de preg`tire [i

de aplicare a legii, demonstreaz` natura
temeinic` [i eficace a colabor`rii cu
Poli]ia Român`”, a subliniat avocatul
Mag da Popescu (foto), reprezentant al
Business Software Alliance în România.
Business Software Alliance este princi -
palul promotor al industriei de software la
nivel mondial, activând în 80 de state
pentru dezvoltarea pie]elor de software [i
crearea condi]iilor pentru inova]ie [i
cre[tere. Printre membrii BSA se num`r`:
Adobe, Apple, Autodesk, Bentley Sys -
tems, Bitdefender, CNC, Corel, Dassault
Systèmes SolidWorks Corporation, Mi cro -
 soft, Progress Soft ware, Romsym Data,
Siemens, Siveco, Softwin, Symantec [i
The MathWorks.

Amenzi mari 
pentru înc\lcarea legii

Legisla]ia în vigoare stabile[te, în caz de
utilizare a programelor pentru calculator
f`r` de]inerea licen]elor necesare, amen -
d` penal` de pân` la 30.000 de lei sau
închisoarea de la 1 la 4 ani pentru per -
soanele fizice, respectiv amend` penal`
de la 5.000 de lei la 600.000 de lei, pentru
persoanele juridice, în timp ce pedepsele
complementare pot include: dizolvarea
persoanei juridice, suspen darea activit`]ii
par]ial sau integral pe o perioad` de la 3
luni la 1 an, închiderea unor puncte de
lucru pe o perioad` de la 3 luni la 3 ani,
interzicerea dreptului de a participa la
procedurile de achizi]ii publice pe o pe ri -
oad` de la 1 la 3 ani, afi[area sau difu -
zarea hot`rârii de condamnare.
În plus fa]` de pedepsele de natur` pena l`,
legea permite titularului dreptu rilor înc`l -
cate s` cear` desp`gubiri ce pot ajunge la
triplul pre]ului maxim al licen ]ei, iar
programele pentru calculator neli cen ]iate
[i suporturile sau echipamentele pe care
sunt reproduse sau instalate pot fi ridicate
ca mijloace de prob` sau confis cate.

Mircea Fica

Bilan] pozitiv
în campania de combatere
a pirateriei software
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Re]eaua grupului PETOŠEVIĆ
acoper` întreaga Europ` Central`
[i de Sud-Est, filiala din România
beneficiind de expertiza [i know-
how-ul celorlalte birouri. Prin ce 
s-a distins biroul PETOŠEVIĆ din
Bucure[ti în ultimii ani? Ce rol
ocup` el în structura grupului?

Nu ne-am pus problema dac` un birou
sau altul se distinge în cadrul grupului.
Suntem mai curând o echip`, o echipa
unit`, colabor`m strâns în cazurile
complexe, mai ales în cele care vizeaz`
mai multe jurisdic]ii, iar experien]a unui
birou este a întregului grup. Ceea ce pot

s` v` spun despre biroul din România este
c`, în timp, am reu[it s` ne construim un
portofoliu de clien]i interna]ionali care
vorbe[te de la sine, [i de ale c`ror
drepturi/cazuri de proprietate industrial`
ne ocup`m nu doar la nivelul ]`rii noastre,
ci în multe alte ]`ri din Europa balcanic`,
central` [i de est [i în Comunitatea
Statelor Independente. Acest lucru a fost
posibil datorit` unei echipe locale 
într-adev`r foarte profesionist`, de care
sunt mândr` [i c`reia îi mul]umesc pentru
dedica]ia deosebit` de care d` dovad`.
Avem în plan [i sper s` reu[im s` ne
m`rim echipa în viitorul chiar foarte
apropiat. 
În sfâr[it, trebuie men]ionat faptul c`
biroul nostru are un reprezentant, prin
directorul s`u, în board-ul companiei –
organism responsabil cu managementul
[i strategia la nivelul întregului grup –
fapt ce vorbe[te de la sine despre pozi]ia
biroului din România în cadrul grupului. 

Pe fondul crizei economice, a cres-
cut num`rul [i valoarea bunurilor
contraf`cute. Care au fost cazurile
mai importante de contrafaceri pe
care le-a]i solu]ionat, în ultimii ani?

Este adev`rat c` num`rul cazurilor de
contrafaceri de care ne-am ocupat a
crescut exponen]ial de la un an la altul,
probabil [i pe fondul general al crizei
economice. Domeniile vizate cu prec` -
dere au fost domeniul IT, al produselor
electrice [i electronice, juc`rii, articole de
vestimenta]ie [i înc`l]`minte, industria
farmaceutic`, dar nu numai.
În general, clien]ii no[tri acord` o
deosebit` importan]` luptei împotriva
contrafacerii [i pirateriei. Este cunoscut
c` aceste fenomene au un impact negativ
atât asupra titularilor de drepturi, care pot
suferi reduceri ale veniturilor, reducerea
activit`]ii de inovare [i cercetare din
cauza resurselor diminuate, precum [i a
riscului de a nu-[i mai recupera inves -

ti]iile f`cute în acest domeniu, reducerea
num`rului de locuri de munc` etc., cât [i
asupra consumatorilor care sunt afecta]i
într-o egal` m`sur`, ajungând s` cumpere
produse de o calitate îndoielnic` [i care-i
fac s` scoat` al]i bani din buzunar într-un
termen foarte scurt, ca s` nu mai discut`m
de situa]iile în care s`n`tatea le este pus`
în pericol.

Cum au primit ACTA (Acordul
Co mercial de Comba tere a Contra -
facerii) clien]ii dumnea voas  tr`?

Este, totu[i, prematur s` discut`m des -
pre acest acord, atâta timp cât nu este
înc` în vigoare, ba mai mult, exist`
controverse puternice în jurul adopt`rii
sale. Nu este un subiect pe care s`-l
abord`m în momentul de fa]` în rela]ia
cu clien]ii no[tri, de[i f`r` îndoial` este
în aten]ia tuturor. {i noi [i, cu siguran]`,
[i clien]ii no[tri, a[tept`m rezultatele
evalu`rii Acordului de c`tre Curtea
European` de Justi]ie. 

Cum colabora]i cu OSIM, ORDA
[i celelalte institu]ii care regle-
menteaz` sectorul de proprietate
intelectual` din România?

Echipa noastr` are experien]a lucrului
cu institu]ii na]ionale dar [i interna ]io -
nale, cum sunt Oficiul pentru Armo -
nizarea Pie]ei Interne [i Oficiul Mondial
de Proprietate Intelectual`. Rela]ia cu
institu]iile din România este, în general,
una foarte bun`, profesionalismul per -
so nalului este la un nivel comparabil cu
cel al statelor cu tradi]ie din UE, iar
reglementarile de ordin legislativ în
domeniu sunt, la rândul lor, armonizate
cu legisla]ia european`. F`r` a fi
perfec]ionist` îns`, cred c` este înc` loc
de mai bine în multe privin]e, în special
în ceea ce priveste transparen]a [i
predictibilitatea, pe care credem c` ar
trebui pus mai mult accent.

Ne vom extinde 
echipa `n viitorul apropiat

Interviu cu 
AURA CÂMPEANU,

Director, PETOŠEVIĆ SRL
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Sunte]i unul dintre membrii fonda-
tori ai VentureConnect by Biri[
Goran, proiect care vine în spri-
jinul antreprenoriatului românesc
[i care sus]ine dezvoltarea com-
paniilor de IT&C. Cât de impor-
tant este parteneriatul cu Gecad
pentru reu[ita acestui demers? 

Prestigiosul grup Gecad este unul dintre
investitorii hot`râ]i s` investeasc` în start-
up-uri române[ti de succes [i a dorit s`
comunice public acest lucru într-un mod
clar. Ne-a onorat [i ne-a bucurat foarte
mult dorin]a lor de a se al`tura în mod
public [i de a construi în jurul Ventu re -
Connect, iar acest lucru arat` c` ini]iativa

noastr` ac]ioneaz` în zona de business în
care este nevoie de a[a ceva. 

Recent a]i înfiin]at Funda]ia Ven-
tureConnect. Care este rolul aces-
tei organiza]ii?

Funda]ia VentureConnect a luat na[tere
la fel de firesc ca [i ini]iativa, organizat`
informal, de acum doi ani. Pe parcursul
activit`]ilor desf`[urate în anii trecu]i, 
ne-am dat seama c` este nevoie de o
entitate, de un vehicul, care s` poat` ajuta
Board-ul VentureConnect s` imple men -
teze mai u[or, mai structurat [i mai
eficient deciziile luate în urma discu]iilor
dintre membrii s`i [i activit`]ile propuse,
mai ales c` acestea din urm` s-au extins
de la an la an. Ne-am dorit astfel s` putem
facilita parteneriate ale VentureConnect
cu alte ini]iative complementare din
indus  trie, s` fim mai productivi, în ge ne -
ral, în implementarea tuturor proiec telor
pe care ni le propunem [i, astfel, ideea de
a înfiin]a o funda]ie a venit firesc.

Dori]i s` lansa]i o serie de activit`]i
lunare (Venture Mentoring) cu
scopul de a r`spunde întreb`rilor
pe care le ridic` demararea [i dez-
voltarea unei afaceri în sectorul
IT&C. Cât de bine se organizea -
z`/mobilizeaz` fondurile de inves -
ti]ii [i cât de viabile sunt proiec tele
de afaceri propuse de tinerii antre-
prenori?

Investitorii, fie ei business angels, fie fon -
du rile de investi]ii, au r`spuns întot dea -
una cu foarte mare promptitudine invita -
]ii lor noastre de a participa la eveni -
mentele VentureConnect [i [i-au ar`tat
întotdeauna disponibilitatea de a participa
[i a investi în proiecte române[ti viabile.
De cealalt` parte, a antreprenorilor, am
v`zut un interes crescut de la un eve -
niment la altul. De[i la început a existat o
oarecare reticen]` a antrepre norilor,
absolut fireasc`, de a participa la astfel de

evenimente [i de a îndr`zni s` fac` un
„pitch“, acum solicit`rile de a participa la
evenimentele VentureConnect vin din ce
în ce mai mult din partea lor, a[a încât
suntem bucuro[i c` a crescut nivelul de
încredere în oportunit`]ile pe care le ofer`
VentureConnect pentru antreprenori.

Conform ANIS (Asocia]ia pa-
tronal` a industriei de software [i
servicii), în România activeaz`
peste 11.000 de companii în sectorul
IT&C. Ce au în comun software-ul
[i avoca]ii? 

Software-ul se poate proteja juridic cu
ajutorul cuno[tin]elor avoca]ilor specia -
liza]i în legisla]ia de tehnologie. De[i s-ar
p`rea c` nu exist` o leg`tur` direct` între
creatorii de software [i avoca]i, în
realitate, ar fi foarte util pentru un creator
de software s` colaboreze aproape în
permanen]` cu un avocat specializat care
s` îl poat` ajuta pe acesta s`-[i securizeze
exploatarea comercial` viitoare nestin -
ghe rit` a software-ului creat.

În ultimii [ase ani s-au înregistrat
în sectorul IT&C peste 15 fuziuni
[i achizi]ii majore de c`tre fon-
durile de investi]ii, indicând o
tendin]` de consolidare. Câte firme
crede]i c` doresc s` se uneasc`
pentru a forma entit`]i puternice,
capabile s` concureze cu societ`]i
mai mari?

Cred c` majoritatea afacerilor se gândesc
la un moment dat s` formeze parteneriate
de afaceri care s` le consolideze pozi]ia
pe pia]` [i, într-adev`r, am v`zut în
ultimii ani în România, în sectorul IT&C,
astfel de „mi[c`ri“, fie în sensul atragerii
unui investitor în afacerea respectiv`, fie
în al atragerii unui partener strategic mai
puternic. Astfel de ac]iuni nu pot fi decât
benefice pentru afacerea respectiv`, cu
condi]ia s` fie f`cute cu partenerul
potrivit [i la momentul potrivit.

Software-ul 
se poate proteja juridic

Interviu cu 
ANA MARIA ANDRONIC,

Senior Associate, Coordonatorul
Departamentului de Proprietate

Intelectual`, Biri[ Goran

SOCIET|}I DE AVOCATUR|
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Cele mai importante tranzac]ii majore includ: 
 Consultant principal al Appnor MSP S.A. cu privire la
parteneriatul cu REVEVOL, o re]ea global` destinat` utiliz`rii
solu]iilor inovatoare în domeniul comunica]iilor, cu accent pe
restructurarea societar` [i contractele de licen]` software;

 Consultant principal al XSR MG cu privire la ac]iunea
interna]ional` de înc`lcare a drepturilor de autor formulat` împotriva
Muzeo.fr, un important studio de web design din Fran]a;

 Consultant principal al renumitului artist român Tudor Chiril` [i
al forma]iei sale muzicale VAMA cu privire la procesul complex de
restructurare a activit`]ii în ceea ce prive[te drepturile de proprietate
intelectual` [i administrarea tuturor drepturilor de interpretare
de]inute de VAMA;

 Asisten]` juridic` acordat` I.T.N.T., o important` companie de
dez  voltare software, cu privire la constituirea unei structuri PI
interna]ionale;

 Consultant principal al Realitatea Media S.A. (care de]ine cel mai
important canal TV de [tiri din România) în leg`tur` cu toate aspec -
tele legate de drepturile de autor [i contractele încheiate cu angaja]ii
s`i [i restul personalului (contracte de produc]ie, contracte de
marketing [i toate contractele de drepturi de autor aferente);

 Consultant principal al Intact Media Group, al doilea mare
conglomerat media din România (care de]ine canalul TV de [tiri [i
divertisment Antena 3), în leg`tur` cu toate aspectele legate de
drepturi de autor (contracte, proprietate intelectual`, strategie etc.) ce
vizeaz` angaja]ii s`i [i restul personalului;

 Consultant principal al 2Parale Afiliere, principala platform`
local` de marketing afiliat cu privire la diverse contracte de licen]`
software [i de prest`ri servicii [i contractele comerciale cu afilia]ii [i
companiile de publicitate;

 Consultant principal al unuia dintre cele mai mari conglomerate
din lume care ofer` servicii media [i de publicitate, cu privire la
diversele achizi]ii din România;

 Consultant principal pentru un fond cu capital de risc din SUA, cu
privire la achizi]ionarea unui pachet minoritar de ac]iuni în dou`
companii române[ti importante din domeniul site-urilor de c`utare a
locurilor de munc`;

 Consultant principal al ac]ionarilor unuia dintre site-urile de top
din domeniul HR/site-uri privind locurile de munc` <www.despre -
firme.com>;

 Consultant principal al unui important portal de [tiri din România
în vânzarea pachetului majoritar de ac]iuni c`tre un mare
conglomerat din domeniul media cu sediul în Europa;

 Consultant principal pentru doi investitori de tip business angel cu
privire la investi]ia într-o societate româneasc` recent înfiin]at` din
domeniul online în leg`tur` cu furnizarea online a serviciilor de
livrare de flori;

 Consultant principal al ac]ionarilor în leg`tur` cu afacerea online
a unei companii media din domeniul online;

 Asisten]` acordat` directorilor unei companii de dezvoltare soft -
ware într-o tranzac]ie realizat` cu capital împrumutat;

 Consultant principal în leg`tur` cu o investi]ie în valoare de mai
multe milioane de euro într-un joc social online de strategie
<www.erepublik.com>.

Biri[ Goran Departamentul de Proprietate Intelectual\, IT & Media

Membrii departamentului (ANA-MARIA
ANDRONIC, Senior Associate, Coordonatorul

Departamentului de Proprietate Intelectual`,
MONICA NOVAC, Associate, 

[i TEODORA O}ETEA, Associate) posed` o
experien]` vast` privind aspecte legate de afaceri,

tehnologie [i dreptul propriet`]ii intelectuale. 

„Lucr`m cu o gam` larg` de clien]i, fie 
c` sunt companii tinere, societ`]i private, 

fonduri cu capital de risc sau companii 
multina]ionale listate la burs`. Oferim 

servicii în toate aspectele legate de 
Tehnologia Informa]iei, inclusiv internet [i 

comer] electronic, asocieri de tip joint 
venture, fuziuni din domeniul tehnologiei, 
precum [i achizi]ii [i ob]inerea licen]elor 
pentru tehnologie.” Ana-Maria Andronic.

Eveniment VentureConnect 

Eveniment VentureConnect 
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Valentin Berea este partener în cadrul
Bulboac` & Asocia]ii [i coor do na  torul

departamentelor de proprietate
intelectual`, concuren]` [i litigii.

Preciz\ri prealabile

Legea nr. 84/1998 privind m`rcile [i
indica]iile geografice (în continuarea
„Legea M`rcilor”) prevede posibilitatea
ter]ilor care justific` un interes s` ob]in`
anularea unei m`rci înregistrate cu rea-
credin]`. Legea M`rcilor nu define[te
no]iunea de rea-credin]` la înregistrarea
unei m`rci, interpretarea acesteia fiind
l`sat` la aprecierea suveran` a judec`to -
rilor investi]i cu solu]ionarea cazurilor
concrete. 
O problem` special`, care va fi anali -
zat` în continuare, este aceea a înregis -
tr`rii în România a unei m`rci identice
sau similare cu o marc` pre-existent` în
alte jurisdic]ii, dar care nu se bucur` de
protec]ie pe teritoriul României (ne -
fiind, spre exemplu, înregistrat` la nivel
comunitar anterior m`rcii române[ti).
Deseori, astfel de m`rci sunt înregistrate
în România de solicitan]i care vor s`
ob]in` un avantaj injust prin înregis tra -
rea m`rcii na]ionale, fie prin blocarea
intr`rii pe pia]` a unui concurent, fie
prin ob]inerea unor beneficii din ceda -
rea m`rcii c`tre titularul str`in. Exem -
plele sunt nenum`rate în acest sens,
exis tând societ`]i comerciale care
înregistreaz` portofolii întregi de m`rci
(de regul`, de renume) pe care nu le
folosesc, dar pe care le ofer` apoi spre
cesiune titularilor str`ini. În aceast`
situa]ie, jurispruden]a [i doctrina sunt
unanime în a recunoa[te inciden]a relei
credin]e în persoana titularului m`rcii
na]ionale [i, pe cale de consecin]`, nuli -
tatea m`rcii.
Sunt îns` [i situa]ii în care o societate
comercial` înregistreaz` o marc` iden -
tic` sau similar` cu o marc` pre-exis -
tent` în str`in`tate, dar cu inten]ia

(materializat`) de a o folosi pentru
conferirea distinctivit`]ii propriilor
produse sau servicii. Având în vedere
caracterul esen]ialmente teritorial al
protec]iei conferite de înregistrarea unei
m`rci (care este limitat` la ]ara/]`rile în
care marca a fost înregistrat`), simpla
pre-existen]` a m`rcii str`ine nu poate
prin ea îns`[i s` conduc` la anularea
m`rcii na]ionale. În caz contrar, ar
însemna c` ori de câte ori o marc` este
înregistrat` pe cale na]ional` într-o ]ar`,
aceasta ar deveni indisponibil` în toate
celelalte jurisdic]ii din lume, ceea ce
este evident absurd. 
Totu[i, în cazul în care solicitantul care
înregistreaz` marca în România se afl`
în rela]ii de concuren]` cu titularul
m`rcii str`ine pre-existente pe mai
multe pie]e geografice (spre exemplu, în
cazul unor grupuri interna]ionale cu
prezen]` în mai multe jurisdic]ii), se
poate prezuma în mod rezonabil faptul
c` cel dintâi cuno[tea existen]a m`rcii
anterioare apar]inând concurentului.
În aceste situa]ii, se pune urm`toarea
întrebare: trebuie considerat solicitantul
unei înregistr`ri de marc` ca fiind de
rea credin]` numai din cauza împre -
jur`rii c` la momentul înregistr`rii ar
putea avea cuno[tin]` de faptul c` un
ter] utilizeaz` în alt stat o marc` simi -
lar` sau trebuie avute în vedere [i alte
elemente ale spe]ei?
R`spunsul la aceast` întrebare a fost [i
este în continuare unul destul de contro -
versat, dat` fiind importan]a m`rcilor în
rela]iile de concuren]` dintre societ`]ile
comerciale, care face ca miza acestor li -
tigii s` fie în unele cazuri foarte ridicat`.
Ca r`spuns la aceast` întrebare, vom
pre zenta în continuare argumentele
re]inute de c`tre Curtea European` de

No]iunea de rea-credin]\ 
la înregistrarea unei m\rci pre-existente
pe alt\ pia]\, din perspectiva 
jurispruden]ei comunitare

De VALENTIN BEREA,
Partener, Bulboac` & Asocia]ii
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Justi]ie, argumente pe care le conside -
r`m întemeiate.

Decizia Cur]ii Europene 
de Justi]ie în cauza Lindt

Într-o hot`râre din 11 iunie 2009, emis`
în urma solu]ion`rii unui recurs preju -
dicial cu privire la interpretarea artico -
lului 51 aliniatul (1) litera (b) din Regu -
lamentul 40/94 privind marca comu -
nitar` (Cauza „Lindt”), Curtea Euro -
pean` de Justi]ie clarific` conceptul de
rea-credin]` la înregistrarea unei m`rci,
în contextul dreptului european al
m`rcilor. 
Astfel, curtea european` sus]ine c`
„trebuie constatat c` împrejurarea c`
solicitantul are sau trebuie s` aib`
cuno[tin]` de faptul c` un ter] utilizeaz`
de mult` vreme, cel pu]in într-un stat
membru, un semn identic sau similar
pentru un produs identic sau similar, ce
poate conduce la confuzie cu semnul a
c`rui înregistrare se cere, nu este su -
ficient` în sine pentru a stabili existen]a
relei credin]e a solicitantului”. 
Prin urmare, potrivit instan]ei europene,
simpla împrejurare c` solicitantul ar
putea avea cuno[tin]` de existen]a
m`rcii pe o alt` pia]` nu conduce
automat la dovedirea inten]iei de fraud`
[i, implicit, a relei credin]e a acestuia. 
În acest sens, în sec]iunea privind
argumentele p`r]ilor din Hot`rârea Cur]ii
Europene de Justi]ie, Comisia European`

sus]ine urm`toarele: „OAPI trebuie s`
verifice în cadrul procedurii de înregis -
trare a unui semn ca marc` dac` aceast`
înregistrare se efectueaz` în vederea unei
utiliz`ri efective a m`rcii. În schimb,
dac` OAPI înregis treaz` un semn ca
marc` [i dac` aceasta din urm` nu este
ulterior utilizat` efectiv, ter]ii vor putea
de asemenea […] s` invoce […] reaua
credin]` a solicitantului în momentul
înregistr`rii acestui semn ca marc` [i s`
solicite declararea nulit`]ii acesteia
pentru acest motiv”. Urmând aceea[i
logic` juridic`, Curtea European` admite
c` „pentru a aprecia existen]a relei
credin]e, trebuie s` se ia în considerare
[i inten]ia solicitantului la momentul
depunerii cererii de înregistrare”.
În continuarea argument`rii, instan]a
european` a statuat c` „inten]ia de a
împiedica un ter] s` comercializeze un
produs poate, în anumite împrejur`ri, s`
constituie element al relei credin]e a
solicitantului […] în special atunci când
se adevere[te c` solicitantul a înregis -
trat un semn ca marc` comunitar`, f`r`
inten]ia de a-l utiliza”.  

Concluzii

A[adar, instan]ele na]ionale învestite cu
astfel de litigii trebuie s` administreze
probe prin care s` determine care a fost
inten]ia real` a solicitantului la mo men -
tul depunerii cererii de înregistrare a
m`rcii.

Având în vedere faptul c` buna sau reaua
credin]` a unei persoane la mo mentul de -
punerii cererii de înregistrare a unei m`rci
constituie o atitudine psi hologic` intern`
a acesteia (subiectiv`), aceasta poate fi
determinat` în mod obiectiv doar prin
analizarea compor tamentului exteriorizat
al respectivei persoane.  În consecin]`,
apre cierea ca rac terului fraudulos al voin -
]ei depo nen tului, existent` la momentul
înregistr`rii unei m`rci, nu se poate
realiza în lipsa unei analize obiective a
ac]iunilor acestuia, anterioare, concomi -
ten te sau ulterioare înregistr`rii m`rcii. 
Astfel, folosin]a efectiv` a m`rcii de
c`tre titular (de ex.: prin imprimarea
m`rcii pe ambalaje, comercializarea de
produse cu respectiva denumire, promo -
varea m`rcii prin campanii publicitare
etc.) reprezint` o prob` important` în
sensul c` înregistrarea s-a f`cut în
scopul legitim al folosirii acesteia pen -
tru a conferi distinctivitate produselor
titularului (aceasta fiind finalitatea licit`
a înregistr`rii oric`rei m`rci).
Concluzionând, împrejurarea c` solici -
tantul cuno[tea sau nu utilizarea m`rcii
într-un alt stat nu este un element sufi -
cient în vederea aprecierii bunei sau
relei credin]e. Buna sau reaua credin]` a
acestuia se examineaz`, inevitabil, prin
raportare la conduita sa anterioar`,
concomitent` sau ulterioar` înregistr`rii
m`rcii, folosin]a efectiv` a m`rcii
reprezentând o prob` foarte puternic` a
caracterului licit al înregistr`rii.
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Partener / Coordonator: 
ANCA BUTA MU{AT

Num`r avoca]i: 12

Anul înfiin]\rii [i scurt istoric al departamentului:

Mu[at & Asocia]ii a înfiin]at departamentul de proprietate intelectual` în anul
1998, fiind una dintre primele case de avocatur` din România care a oferit
asisten]` juridic` în acest domeniu, iar în 2007 a pus bazele entit`]ii juridice
distincte „Mu[at & Asocia]ii Intellectual Property”.

Distinc]ii interna]ionale:

Mu[at & Asocia]ii este recomandat` în domeniul propriet`]ii intelectuale în
topul firmelor de avocatur` din România al prestigioaselor publica]ii britanice
de specialitate PLC – Which Lawyer? [i Chambers Europe.

Subdomenii abordate de aceast\ specializare:

 Reprezentarea intereselor clien]ilor în fa]a autorit`]ilor publice competente
(Oficiul de Stat pentru Inven]ii [i M`rci, Oficiul Român pentru Drepturile de
Autor, Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pie]ei Interne)
 Proceduri de înregistrare/protejare a drepturilor de proprietate intelectual`
pentru  m`rci, brevete, modele [i desene industriale
 Negocierea [i redactarea contractelor de franciz`, de licen]` [i de cesiune
 Litigii de proprietate intelectual`
 Drepturi de autor [i drepturi conexe
 Practici de combatere a falsurilor

Cele mai importante mandate din 2011:

 Reprezentarea INDITEX, unul dintre cei mai importan]i produc`tori de
haine din lume, în leg`tur` cu înc`lcarea m`rcilor INDITEX (ZARA,
BERSHKA, STRADIVARIUS). Activitatea noastr` a inclus redactarea de
notific`ri pentru încetarea înc`lc`rilor drepturilor de proprietate intelectual` ale
clientului.
 Reprezentarea COMITETULUI INTERNA}IONAL OLIMPIC [i a COMI -
TETULUI OLIMPIC [i SPORTIV ROMÂN în mai multe litigii având ca
obiect înc`lcarea de c`tre ter]i a drepturilor asupra m`rcilor [i simbolurilor
olimpice, protejate prin Carta Olimpic`. Activitatea noastr` a inclus asisten]` [i
reprezentare în litigii împotriva unor ter]i responsabili de anumite campanii
publicitare în cadrul c`rora au fost folosite f`r` drept m`rcile [i simbolurile
olimpice.
 Asistarea FORTIS GROUP (unul dintre cele mai importante grupuri finan ciar-
bancare din Europa) în litigiul împotriva unei societ`]i de asigurare din
România pentru anularea unei m`rci înregistrate care încalc` drepturile
protejate în favoarea clientului. Mandatul nostru a inclus asistarea în cadrul
negocierilor [i reprezentare în fa]a Oficiului de Stat pentru Inven]ii [i M`rci [i
a instan]elor de judecat`.

Mu[at & Asocia]ii

Acord`m [i în acest an o 
importan]` deosebit` rolului 
asumat: acela de a oferi 
servicii de excelen]` în 
domeniu, dar mai ales de 
a contribui la informarea 
juc`torilor din pia]` cu 
privire la importan]a 
de]inerii [i protej`rii 
drepturilor de proprietate 
intelectual` asupra 
m`rcilor, brevetelor etc. 

Sper`m ca acest demers s` 
se concretizeze într-un 
num`r cât mai mare de 
proiecte pe care s` le 
ad`ug`m portofoliului 
actual. Nu în ultimul rând, 
vom continua s` investim în 
competen]ele profesionale 
ale echipei.
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Ce rol ocup` departamentul de
Proprietate Intelectual` în cadrul
Popovici Ni]u & Asocia]ii? Ce
strategie ave]i pentru dezvoltarea
acestei arii de practic`?

Departamentul nostru de Proprietate Inte -
lectual` (PI) are o vechime de peste 10
ani, îns`, pe fondul cre[terii semnificative
a cerin]elor [i proiectelor din ultimii 2-3
ani, departamentul se afl` în plin proces
de extindere [i consolidare. În acest sens,
sprijinim [i încuraj`m demersurile nece -
sare ca un num`r tot mai mare de avoca]i
specializa]i în PI s` ob]in` [i calitatea de
consilier de proprietate intelectual`, astfel
încât s` putem acoperi toate solicit`rile

clien]ilor no[tri de servicii legale PI, de la
m`rci, brevete, desene [i modele, drepturi
de autor etc.
În acela[i timp, clien]ii ne percep ca o
societate de avocatur` ce ofer` servicii
integrate (de la corporate [i real estate la
mediu [i regulatory sau de la fiscal la PI),
de unde [i preocuparea noastr` continu`
de a veni în întâmpinarea acestor cerin]e
[i de a colabora strâns cu departamentele
de Corporate & Comercial, M&A [i IT, a
c`ror activitate implic` deseori input din
partea departamentului de PI.
De asemenea, ca implementare a princi -
piilor preg`tirii permanente a avoca]ilor,
Popovici Ni]u & Asocia]ii (PN&A) s-a
implicat [i va continua s` se implice activ
în organizarea diverselor conferin]e/se -
mi narii, evenimente având ca obiect
diverse teme de drept, inclusiv de PI.

Ave]i rela]ii de cooperare excelente
cu firme de avocatur` de top din
Eu ropa, SUA [i Asia, putând astfel
aviza clien]ii români în majoritatea
]`rilor în care î[i extind afacerile.
Ce avantaje confer` clien]ilor dum-
neavoastr` înregistrarea unei m`rci
comunitare?

Formalit`]ile de înregistrare a unei m`rci
comunitare se deta[eaz` în mod evident
prin suple]e [i costuri reduse fa]` de
procedurile de înregistrare a m`rcilor la
nivel interna]ional în baza Aranjamen tu -
lui de la Madrid.
Înregistrarea unei m`rci comunitare
presupune o singur` procedur` de urmat
[i o singur` cerere adresat` unui singur
oficiu competent, ob]inându-se în schimb
o protec]ie valabil` pe teritoriul a 27 de
]`ri, însumând o pia]` de peste 350 mili -
oane de persoane. Efectele înregistr`rii
m`rcii comunitare sunt acelea[i în toate
cele 27 de state membre UE, f`r` a fi
condi]ionat` de înregistrarea prealabil` la
nivel na]ional a m`rcii respective.

În acela[i timp, o cerere de marc`
comunitar` neacceptat` la înregistrare
poate fi transformat` într-o cerere de
marc` la nivel na]ional.
Nu trebuie ignorate costurile înregistr`rii
unei m`rci comunitare, care sunt mult
mai mici (se pl`tesc o singur` dat`) în
compara]ie cu sistemul de înregistrare a
m`rcilor la nivel interna]ional în baza
Aranjamentului de la Madrid în acela[i
num`r de state.

Care au fost cele mai importante
cazuri unde a]i asigurat asisten]`
juridic` în proprietate intelectual`,
în ultimii ani? 

Cele mai importante cazuri au fost
urm`toarele: Federa]ia Român` de
Tenis - asisten]` juridic` [i reprezentare
în fa]a Oficiului de Stat pentru Inven]ii [i
M`rci în leg`tur` cu ac]iunea ini]iat` de
}iriac Group privind anularea înregis -
tr`rii m`r cii „OPEN ROMANIA”/„BCR
OPEN ROMANIA”, de]inut` de FRF;
SIVECO Romania - asisten]` juridic` în
leg`tur` cu opozi]ia SIVECO Romania
împotriva unei m`rci similare cu cele 26
de m`rci comerciale înregistrate de
SIVECO Ro ma nia, precum [i în leg`tur`
cu înre gistrarea drepturilor SIVECO Ro -
ma nia asupra a zeci de programe infor -
matice; Lidl Romania - asisten]` juridic`
în leg`tur` cu înregistrarea de m`rci noi
pe teritoriul României, dar [i în leg`tur`
cu aplicabilitatea legii drepturilor de autor
privind materialele promo]ionale ale Lidl
în România; Asseco SEE - asisten]`
juridic` [i reprezentare în fa]a Oficiului
de Stat pentru Inven]ii [i M`rci în
leg`tur` cu înregistrarea a 8 m`rci Asseco
SEE la nivel na]ional; Primagaz Ro ma -
nia - asisten]` juridic` în leg`tur` cu ob]i -
nerea licen]ei pentru marca Primagaz de
la Primagaz Fran]a, dar [i în leg`tur` cu
înregistrarea a dou` m`rci na]ionale com -
binate.

Departamentul nostru 
de PI se afl\ în plin proces de
extindere [i consolidare

Interviu cu 
CRISTIAN POPESCU,

Managing Associate, 
Popovici Ni]u & Asocia]ii
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Ana-Maria Baciu este specializat` în
toate aspectele privind m`rcile,

desenele, brevetele, dreptul de autor [i
numele de domeniu. Coordoneaz`

divizia de Consiliere în Proprietate
Intelectual` a NNDKP, dar [i

practicile Farmaceutice [i S`n`tate,
Jocuri de Noroc [i Protec]ia

Consumatorilor. Ana-Maria Baciu
este membru al Camerei Na]ionale a

Consilierilor în Proprietate
Industrial` din România [i vice-

pre[edinte al grupului regional de
lucru din Lex Mundi privind

reglement`rile din industria de
s`n`tate. Este licen]iat` a Facult`]ii

de Drept a Universit`]ii Bucure[ti.

NNDKP are unul dintre cele mai
solide departamente de proprietate
intelectual` dintre societ`]ile de avo-
 catur` care activeaz` în România.
Care sunt principalele avantaje com-
 petitive?

Departamentul de proprietate inte -
lectual` al NNDKP cuprinde în prezent
7 „fee earneri”, dintre care patru avoca]i
(doi dintre ei de]inând [i calificarea de
consilieri în proprietate industrial`) [i
trei consilieri în proprietate industrial`
în domeniile m`rci, desene [i brevete.

În plus fa]` de membrii echipei care
lucreaz` în mod constant în domeniul
propriet`]ii intelectuale, beneficiem de
suportul unei echipe de cinci avoca]i din
departamentul de litigii al casei de
avocatur` care sunt specializa]i în acest
domeniu.
Un alt avantaj competitiv al echipei
noas tre const` în oferta foarte variat` de
servicii, în posibilitatea de a oferi clien -
]ilor asisten]` complet` în toate dome -
niile propriet`]ii industriale [i dreptu -
rilor de autor [i conexe – înce pând de la
strategia abordat` în vederea protej`rii
acestor drepturi, înregistrarea [i admi -
nis trarea acestora, pân` la reprezentarea
în litigii [i în opera]iunile ini]iate împo -
triva contrafacerilor sau asisten]` în
capitalizarea prin licen]iere sau transfer
a acestor drepturi.
În plus, datorit` preg`tirii [i vastei
experien]e a membrilor echipei noastre
mixte, formate atât din avoca]i cât [i din
consilieri specializa]i în proprietate
intelectual` (cu un bagaj de cuno[tin]e
tehnice care nu se reg`sesc în nicio alt`
echip` a vreunei alte case de avoca tur`
prezente pe pia]a din România), reu[im
s` oferim clien]ilor no[tri o baz` de
cuno[tin]e care este în mod obi[nuit
asociat` buticurilor spe cia lizate în do -
meniul propriet`]ii inte lec tuale. Aceasta
este dublat` de resur sele [i perspectiva
comercial` asupra aface rilor clien]ilor,
pe care doar o cas` de avocatur` care
practic` avocatura de business de mai
bine de 20 de ani le poate oferi.

Din ce sectoare economice provin
clien]ii dumneavoastr`, în sectorul
propriet`]ii intelectuale? Care au
fost cei mai importan]i clien]i, în ul-

timii ani? Dori]i s` atrage]i clien]i
din alte industrii?

Asist`m clien]i (corpora]ii na]ionale [i
multina]ionale, entit`]i non-profit, pre -
cum [i persoane fizice) în tranzac]ii
majore privind drepturi de proprietate
intelectual`, cu accent pe contracte de
licen]iere [i/sau transfer, contracte de
prest`ri servicii sau contracte de distri -
bu]ie în diverse industrii (farmaceutic`,
software, tutun, FMCG etc.). Printre
clien]ii cei mai importan]i din ultimii
ani se reg`sesc Philip Morris, Heineken,
Kraft Foods, Bitdefender, Dr. Reddy’s,
Zentiva, Romastru Trading, Total, Ford
Motor Company, Colgate Palmolive,
Unilever [i Smithfield. Strategia de dez -
voltare a departamentului nostru pen tru
perioada imediat urm`toare vizea z`
promovarea echipei [i a servi ciilor în
medii mai pu]in conven]ionale pentru
pia]a avoca]ial` (cum ar fi „social
media”) [i atragerea de noi clien]i în
industrii precum industria far maceutic`
[i de s`n`tate, retail, me dia, FMCG,
telecomunica]ii [i financiar-bancar.

Nestor Nestor Diculescu Kingston
Petersen Consiliere în Proprietate
Intelectual` (NNDKP IP) a asistat
Bitdefender în proiectul de rebran -
di ng ini]iat în 2011. Care au fost
par  ticularit`]ile acestui proces,
]inând cont de faptul c` multe state
de interes pentru Bitdefender nu
sunt parte în sistemul unitar de 
înregistrare interna]ional` a m`r -
cilor?

Am fost al`turi de Bidefender, al c`rui
proces de rebranding a inclus 60 de

Principalul nostru avantaj 
competitiv `l reprezint\ 
echipa de avoca]i specializa]i 
în proprietate intelectual\

Interviu cu 
ANA-MARIA BACIU,

Partener, Coordonatorul diviziei de
Proprietate Intelectual` a NNDKP
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jurisdic]ii, chiar din momentul imple -
ment`rii noii identit`]i puse la punct de
o agen]ie de publicitate (de altfel, Bit -
de fender era clientul nostru [i înaintea
ini ] ierii procesului de rebranding). Îm -
preu n` cu managementul Bitdefender,
echipa noastr` a ales cele mai potrivite
c`i de protec]ie a m`rcilor, teritoriile,
clasele de produse pentru care m`rcile
vor fi înregistrate, punând la punct
strategiile de înregistrare ce urmau s`
fie folosite. Practic, împreun` cu depar -
tamentul juridic al celor de la Bitde -
fender, noi ne-am ocupat de tot ceea ce
a însemnat consultan]a [i apoi repre -
zen tarea în procesul de înregistrare a
noilor m`rci ale companiei. Proiectul a
impli cat câteva sute de ore lucrate, la
care s-au ad`ugat alte câteva sute de ore
ale consultan]ilor din teritoriile în care
s-a apelat la parteneri externi – echipa
NNDKP responsabil` de proiectul
Bitdefender gestionând [i rela]ionarea
cu firmele de consultan]` în jurisdic]iile
unde trebuia f`cut` o înregistrare
na]ional` (în cazul ]`rilor care nu erau

incluse în Protocolul [i Aranjamentul
de la Madrid care le-ar fi permis
aplicarea procedurii de înregistrare
interna]io nal`). De asemenea, s-a apelat
[i se apeleaz` în continuare la con sul -
tan]i externi în ]`rile în care au existat
probleme cu înregistrarea m`rcilor.

Cum colabora]i cu autorit`]ile va-
male în lupta pentru combaterea
produc]iei [i distribu]iei de bunuri
contraf`cute?

În lupta împotriva contrafacerilor, am
stabilit rela]ii bune de colaborare cu
toate autorit`]ile vamale, pentru a
împiedica accesul bunurilor contraf` -
cute pe teritoriul ]`rii. Asist`m în mod
constant clien]ii în combaterea pro -
duc]iei [i distribu]iei de bunuri con -
traf`cute. Avoca]ii [i consilierii no[tri
depun [i urm`resc cererile de inter -
ven]ie în cadrul opera]iunilor de v` mu -
ire în leg`tur` cu drepturi de proprietate
intelectual` [i î[i folosesc experien]a [i
deschiderea interna]ional` pentru a-[i
sf`tui clien]ii cu privire la cele mai bune
strategii în lupta împotriva înc`lc`rilor
drepturilor lor de proprietate inte lec -
tual`. 

Potrivit unor informa]ii din pia]`,
un sfert din totalul ac]iunilor în
contrafacere judecate de Tribu na -
lul Bucure[ti, în ultimii cinci ani,
au avut ca obiect m`rci de lux.
Cum percepe]i viitorul acestui
fenomen (contrafacerea m`rcilor
de lux)?

Acest procent de 25% nu se confirm`
nici din experien]a noastr`, nici din
informa]iile pe care le avem la nivelul
pie]ei din România (care, desigur, e
posibil, dar totu[i pu]in probabil, s` nu
fie cele mai relevante). 
Dup` p`rerea mea, în prezent, în
România, contrafacerea este mai mult
îndreptat` spre m`rci aferente bunurilor
de larg consum (tutun, cafea, condi -
mente, ciocolat` etc.), precum [i spre
m`rci de îmbr`c`minte [i înc`l]`minte
(de obicei din gama produselor al c`ror
pre] este u[or peste medie, f`r` îns` a
putea fi considerate de lux) [i juc`rii. 
Ca tendin]`, este posibil s` ajungem
într-adev`r, în viitor, la contrafacerea în
mas` a produselor de lux. Cred totu[i c`
vremurile când vom vedea, ca în Italia,
Fran]a sau Turcia, copii ale gen]ilor de
mii de euro la vânzare pe trotuarele din
Bucure[ti sunt înc` destul de înde p`r -
tate.

Strategia de dezvoltare a 
departamentului nostru pentru
perioada imediat urm`toare 
vizeaz` promovarea echipei 
[i a serviciilor în medii mai 
pu]in conven]ionale pentru 
pia]a avoca]ial` (cum ar fi 
„social media”) [i atragerea 
de noi clien]i în industrii 
precum industria farmaceu ti c`
[i de s`n`tate, retail, media, 
FMCG, telecomunica]ii [i 
financiar-bancar. 
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În ultimii ani, }uca Zbârcea &
Asocia]ii [i-a înte]it activitatea în
sectorul IP, fapt remarcat de pres-
tigioasa revist` britanic` Intellec-
tual Property Magazine, care a
no minalizat societatea dumnea -
voas tr` pentru premiul „Firma de
avocatur` a anului în domeniul
Propriet`]ii Intelectuale pe o pia]`
emergent`”, unde a]i concurat
al`turi de cele mai puternice firme
de avocatur` europene. Ce viitor
are aceast` arie de practic` în
cadrul }uca Zbârcea & Asocia]ii?

A fost o onoare s` accedem în etapa
final` a unei competi]ii ce reune[te pro -
fesioni[ti de talie interna]ional` în do -
meniul propriet`]ii intelectuale, com -
panii cu portofolii valoroase de proprie -
tate intelectual` [i unele dintre cele mai
puternice firme de avocatur` interna -
]ionale cu practic` în acest domeniu.
Calificativul „Highly Co mmen ded” pe
care l-am ob]inut în categoria „Firma de
avocatur` a anului în do meniul Pro prie -
t`]ii Intelectuale pe o pia]` emer gent`”
reprezint` o recu noa[tere a activi t`]ii
echipei noastre în domeniul propriet`]ii
intelectuale [i cu prec`dere în ceea ce
prive[te sprijinul acordat clien]ilor în
combaterea con tra facerii [i a contra -
bandei cu produse de larg consum.
Era maximul pe care-l puteam ob]ine
dat` fiind concuren]a la acest nivel din
partea unor firme de avocatur` ce acti -
veaz` pe pie]e mult mai mature, be ne -
ficiind de o cazuistic` [i expertiz` pe
m`sur` [i de clien]i extrem de dinamici.
În contrast, în România, pia]a de pro -
prietate intelectual` este foarte frag men -
tat` [i cu resurse pu]ine. Departamentul
nostru de Proprietate Intelectual` se va

dezvolta pe acelea[i coordonate ca [i în
anii trecu]i. Partea de consultan]` este
axat` în principal pe asisten]a clien]ilor
în lupta împotriva contrafacerilor [i a
contrabandei. Aici am dezvoltat o
practic` foarte bun`.
Strategia noastr` este s` lucr`m cu
clien]i mari, multina]ionale, în leg`tur`
cu proiecte cu un nivel ridicat de com ple -
 xitate, unde putem aduce plusva loa re. 
În portofoliul nostru de clien]i exist` [i
societ`]i cu capital majoritar românesc,
îns` undeva sub 30-40%.

Câ]i avoca]i lucreaz` în departa-
mentul de Proprietate Intelectual`?

Avem un nucleu de 3-4 avoca]i care
acord` consultan]` permanent` în
dreptul propriet`]ii intelectuale [i mai
exist` al]i trei avoca]i care se ocup` de
litigii în acest sector. Acoperim nevoile
societ`]ii noastre cu acest num`r de
avoca]i. Date fiind condi]iile economice
actuale, urm`rim o cre[tere a nivelului
de înc`rcare cu o cazuistic` complex` [i
mai pu]in cre[terea numeric` a depar -
tamentului. 

Ce rezultate a]i avut, concret, în
2011, în asistarea clien]ilor în com-
baterea contrafacerii [i a contra-
bandei cu produse de larg consum? 

Între noi [i autorit`]i exist` o foarte
bun` colaborare, avem ni[te proceduri
standard care ne permit s` fim foarte
eficien]i [i s` distrugem capturi mari de
produse contraf`cute. Înc` din primul
an de când asist`m o firm`
multina]ional` de ]ig`ri am contribuit,
cu sprijinul Poli]iei de Frontier` [i a
autorit`]ilor vamale, la realizarea de

Am dezvoltat substan]ial 
activitatea `n ceea ce prive[te lupta
`mpotriva contrafacerii [i a contrabandei

Interviu cu  
CIPRIAN DRAGOMIR,

Avocat Asociat, 
}uca Zbârcea & Asocia]ii, 

consilier \n proprietate industrial`,
coordonator al }uca Zbârcea &

Asocia]ii IP S.R.L.
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capturi record, în special ]ig`ri prove -
nite din contraband` din Ucraina, Ser -
bia, Republica Moldova.
Problem` mare a fost cu distrugerea ]i -
g` rilor, exist` ni[te termene proce durale
destul de scurte, iar dac` nu te mi[ti
repede, infractorii î[i pot recupera
produsele.
Mai acord`m consultan]` juridic` unor
asocia]ii de b`uturi alcoolice din Fran]a
care-[i protejeaz` foarte agresiv pro -
dusele (cum ar fi [ampanie [i coniac).
Avo  ca]ii no[tri merg în magazine
împre un` cu exper]ii asocia]iilor [i
identific` produsele contraf`cute, le
retragem de pe raft [i g`sim sursa, firma
care produce [i distribuie aceste b`uturi
contraf`cute. Este o munc` de echip`, o
misiune relativ dificil` ce implic` [i
munc` de detectiv într-o bun` m`sur`,
dar n-am putea avea rezultate f`r` spri -
jinul autorit`]ilor (poli]ie, procu ratur`,
vam`).

Cum percepe]i acum fenomenul
contrafacerilor, care s-a agravat pe
fondul crizei economice?

Într-adev`r, acest fenomen s-a agravat,
produsele contraf`cute sunt mai ieftine
decât cele originale. Sim]im îns` c`
autorit`]ile s-au maturizat, î[i fac mult
mai bine treaba, respect` standardele [i
procedurile din domeniu. În acela[i
timp, multina]ionalele se protejeaz`
riguros, prin departamente specializate. 

Ce-i sf`tui]i pe managerii români
care înc` nu con[tientizeaz` impor-
tan]a gestion`rii m`rcilor, breve -
telor, desenelor etc. [i apeleaz` la
exper]i/consultan]i externi doar în
cazuri extreme?

De obicei, din motive de costuri [i de
mentalitate, unii manageri români se ba -
zeaz` foarte mult pe juristul intern, care
este bun la toate. El [tie litigii comer -
ciale, litigii de munc`, merge la Poli]ie
cu dosare penale, merge [i înregistreaz`
m`rci, face munc` de secretariat etc.
Exist` servicii specializate la care
managerii români trebuie s` apeleze.
Legisla]ia în general ([i m` refer nu
doar la cea privind proprietatea intelec -
tual`) s-a dezvoltat atât de mult, a de -
venit atât de sofisticat`, încât este impo -
sibil ca un om s` poat` ]ine pasul cu
toate domeniile într-un mod care s`-l
fac` [i competitiv. 
Managerii români trebuie s` apeleze cu
încredere la avoca]ii specializa]i în
proprietate intelectual`. La început

poate p`rea mai scump, îns` investi]ia
se recupereaz`.

Ce efecte crede]i c  ̀va avea adop ta rea
ACTA (Anti-Counterfeiting Trade
Agreement) asupra clien]ilor dum-
neavoastr` [i asupra României?

În ciuda tuturor controverselor [i protes -
telor pe care le v`d, cred c` ACTA este
un document foarte util, perfectibil, e
adev`rat, dar care nu difer` cu nimic
fa]` de alte acorduri sau reglement`ri
na]ionale [i interna]ionale pentru prote -
jarea propriet`]ii. E necesar` o preci -
zare: ACTA nu este doar despre inter -
net. ACTA este despre orice contra -
facere atât în spa]iul virtual, cât [i în cel
real. {i apoi regulile jocului în spa]iul
virtual trebuie s` fie acelea[i cu cele din
spa]iul real. E cool s` descarci gratis
filme [i muzic` de pe torente, dar nu e
deloc cool ca cineva s` vin` s`-]i
împrumute portofelul din buzunar, pe
strad`. În ambele cazuri e furt. E un fel
de „L`sa]i-ne s` fur`m, dar nu ne fu -
ra]i!” Ne bucur`m s` cump`r`m
produse contraf`cute ieftine de la tarab`
sau de pe net, dar ne sup`r`m dac`
ajungem la spital din cauza lor sau dac`
angajatorul ne pune pe liber pentru c`
afacerea lui e sufocat` de produsele
contraf`cute care se vând la un sfert din
pre]ul unora originale. {i exemplele pot
continua. ACTA propune armonizarea
standardelor [i procedurilor de sanc]io -
nare a persoanelor [i firmelor care
încalc` legisla]ia în domeniu [i stabi -
le[te un sistem comun de combatere a
pirateriei [i a contrafacerilor. 
Clien]ii no[tri nu sunt afecta]i de
ACTA. Dimpotriv`, ar trebui s` profite
de aceasta. 

Managerii români 
trebuie s` apeleze cu 
încredere la avoca]ii 
specializa]i în proprietate 
intelectual`. 
La început poate p`rea mai 
scump, îns` investi]ia se 
recupereaz`.

Istoricul Departamentului de IP
Departamentul de Proprietate Intelectual` a fost înfiin]at în anul 2005, anul cons ti -
tui rii }uca Zbârcea & Asocia]ii, [i este coordonat de Ciprian Dragomir, Avocat
Asociat. Ciprian este specializat în dreptul propriet`]ii intelectuale, fiind consilier
autorizat în proprietate industrial`. 
Echipa departamentului de proprietate intelectual` din cadrul }uca Zbârcea &
Asocia]ii beneficiaz` de o experien]` vast` în servicii de asisten]` juridic` în
favoarea clien]ilor s`i. Serviciile acoper` aspectele juridice legate de combaterea
contrafacerii [i contrabandei cu produse de larg consum, cum ar fi ]ig`rile,
b`uturile, alimentele [i articolele de îmbr`c`minte. Echipa este specializat` [i în
francize, m`rci înregistrate [i protec]ia brevetelor din industria farmaceutic` [i
software.
De asemenea, exper]ii }uca Zbârcea & Asocia]ii în proprietate intelectual` asigur`
în mod constant servicii de asisten]` juridic` în cadrul marilor privatiz`ri [i
tranzac]ii de tip „private equity”, precum [i în prelu`ri de activit`]i comerciale
complexe realizate în cadrul procedurilor de insolven]`.
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Cosmin Vasile este Doctor \n Drept [i
Partener în cadrul societ`]ii de

avoca]i Zamfirescu Raco]i Predoiu.
Cosmin acord` servicii de consultan]`
şi reprezentare în domeniul litigiilor şi
disputelor comerciale, câştigându-şi o

puternic` reputa]ie în solu]ionarea
arbitrajelor interna]ionale complexe,

incluzând proceduri guvernate de
regulile ICC, LCIA, precum şi unele

mai pu]in formale, precum cele
guvernate de regulile arbitrale

UNCITRAL. Cosmin ofer` clien]ilor
servicii de consultan]` şi reprezentare

în litigii comerciale şi civile,
proprietate intelectual`, contencios

administrativ şi achizi]ii publice,
precum şi recuper`ri de crean]e. De
asemenea, Cosmin ofer` servicii de

consultan]` şi reprezentarea clien]ilor
s`i în vederea ob]inerii unor

solu]ion`ri favorabile în cazul unui
num`r impresionant de medieri
finalizate cu succes. Cosmin a

coordonat numeroase dosare civile şi
comerciale şi a administrat dispute

majore din domeniul propriet`]ii
intelectuale, în special în domeniul

m`rcilor înregistrate şi al patentelor.
Cosmin ofer` în mod frecvent servicii

de consultan]` şi consiliere juridic` 
în drept interna]ional privat [i comer]

interna]ional.

Zamfirescu Raco]i Predoiu este
nominalizat` constant de revistele
interna]ionale de IP în prima linie a
societ`]ilor de avocatur` cu exper-
tiz` ridicat` în litigiile de propri-
etate intelectual`. Prin ce se
carac terizeaz` un litigiu de propri-
etate intelectual`, comparativ cu
litigiile din alte domenii? 

Un litigiu de proprietate intelectual` se
caracterizeaz`, în plus fa]` de alte do -
menii, prin nevoia de cunoa[tere a unei
legisla]ii [i practici speciale, în dome -
niul propriet`]ii industriale, al`turi de
cuno[tin]ele generale de drept. În unele
domenii ale propriet`]ii industriale, cum
ar fi domeniul brevetelor de inven]ii,
este absolut necesar` [i munca unui
expert consilier în proprietate industria -
l`, care sprijin` [i acord` tot suportul
tehnic necesar avocatului pledant.
Activit`]ii consilierului în proprietate
industrial` îi corespunde de cele mai
multe ori, în cadrul litigiului, efectuarea
unei expertize de specialitate, în care
exper]i desemna]i, al`turi de exper]i
parte ai p`r]ilor, dezbat [i ofer` solu]iile
pe partea tehnic` a litigiului. R`mâne
instan]ei de judecat` [i avoca]ilor p`r -
]ilor interpretarea legii [i aplicarea ei la
o situa]ie tehnic` deslu[it` de exper]i.

Care a fost cel mai complex litigiu
de proprietate intelectual` gestionat
de avoca]ii Zamfirescu Raco]i Pre-
doiu, în anul 2011? 

Dintre cele peste 20 de mandate gestio -
nate de echipa noastr`, putem sublinia
dou` proiecte deosebit de importante în
desf`[urare pe parcursul anului 2011,

unul în domeniul breve telor de inven]ie
[i altul în domeniul m`rcilor. 
În primul caz, este vorba de o serie de
litigii ce au ca obiect anul`ri de brevete
de inven]ie pentru medicamente. În
aceste dosare reprezent`m o companie
farmaceutic` interna]ional` care de]ine
un brevet european asupra medica men -
tului original, c`ruia i se aduc atingeri
de companiile române care pun pe pia]`
medicamente a[a-zis generice. Proiectul
este înc` în desf`[urare [i estim`m c` nu
se va finaliza în cursul acestui an.
În ceea ce prive[te domeniul m`rcilor,
proiectul la care doresc s` m` refer este
reprezentat din nou de o serie de litigii
constând în ac]iuni în dec`derea titula -
rilor din drepturile conferite de anumite
m`rci. În aceste dosare reprezent`m o
companie interna]ional` de produse
cosmetice [i de îngrijire oral` împotriva
unor societ`]i franceze produc`toare de
uleiuri [i lubrifian]i. Litigiile dateaz`
din 2005 [i, dup` [apte ani de judecat`,
am avut la începutul anului 2012 satis -
fac]ia de a ob]ine o hot`râre irevocabil`
favorabil`, prin care instan]a a admis
ac]iunea în dec`derea din drepturile
conferite de marca promovat` de noi.

Prin ce se deosebe[te un litigiu pen-
tru protejarea unei m`rci na]ionale
de un litigiu pentru protejarea unei
m`rci comunitare?

În esen]` nu se deosebesc foarte mult,
având în vedere c`, începând cu data ade -
 r`rii României la Uniunea Euro pea n`,
m`rcile comunitare produc efecte pe
teritoriul României întocmai ca o marc`
na]ional`. Regimul juridic al celor dou`
tipuri de m`rci r`mâne îns` unul distinct.

Contrafacerea m\rcilor de lux 
a devenit un flagel mondial

Interviu cu  
COSMIN VASILE,

Partener, Zamfirescu Raco]i Predoiu 
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Cu ce cabinete de proprietate in-
dustrial` colaboreaz` Zamfirescu
Raco]i Predoiu? Care sunt cele mai
active sectoare (m`rci, brevete, de-
sign etc.) care necesit` astfel de co-
labor`ri/parteneriate?

Societatea noastr` are o rela]ie înde lun -
gat` [i foarte strâns` cu Cabinetul Mar -
gareta Oproiu, cel mai activ sector ale
co labor`rii fiind cel al brevetelor de in -
ven ]ie, cu prec`dere în domeniul far -
maceutic, respectiv m`rcile.

România este o pia]` de desfacere
a produselor contraf`cute purtând
m`rci de lux, cele mai r`spândite
contrafaceri înregistrându-se la ni -
velul produselor de îmbr`c` minte,
cosmetice [i ceasuri. Cât de afecta]i
sunt clien]ii ZRP de acest fenomen
al contrafacerilor?

România se confrunt` cu fenomenul
des cris de dumneavoastr`, care a de -
venit un flagel mondial. Titularii de
m`rci aplicate unor astfel de produse
sunt supu[i riscului dilu`rii m`rcii
acestora, al c`derii în categoria m`rcilor
de evitat, pe scurt, riscului devaloriz`rii
propriilor m`rci, chiar în condi]iile pro -
mov`rii continue a demer su rilor pentru
încetarea înc`lc`rii drep turilor protejate.
Impactul sau gravitatea fenomenului
difer` îns` de la caz la caz [i de la pia]`
la pia]`.

Ce viitor crede]i c` va avea ACTA,
în condi]iile în care Curtea Euro-
pean` de Justi]ie a decis c` opera-
torul unei re]ele sociale online nu
poate fi constrâns s` aplice un sis-
tem general de filtrare, vizându-i pe
to]i utilizatorii s`i, pentru a preveni
înc`rcarea ilegal` de opere muzi-
cale [i audiovizuale?

Aceast` decizie a Cur]ii Europene nu
afecteaz` decât domeniul muzical [i
audiovizual, unde este interesant de v` -
zut cum va fi aplicat tratatul. Îns`
ACTA are o aplicabilitate general`, în
sensul c` se refer` [i la produse contra -
f`cute, medicamente generice etc.,
asupra c`rora decizia Cur]ii nu impie -
teaz` în niciun fel. Prin urmare, apre -
ciem c` ACTA va deveni un instrument
deosebit de important în rela]iile
comerciale referitoare la un drept de
autor sau de proprietate industrial`.

Domeniile de activitate 
ale Departamentului de Proprietate Intelectual\:
 Brevete de inven]ii (în cele mai variate domenii ale
industriei, cu prec`dere în do meniul farmaceutic) 
 M`rci [i indica]ii geografice
 Desene [i modele industriale
 Drepturi de autor

Servicii oferite:
Zamfirescu Raco]i Predoiu este unul din juc`torii importan]i pe
pia]a propriet`]ii intelectuale, fiind clasat` pe primele locuri în
domeniul contenciosului propriet`]ii intelectuale. Pe lâng`
serviciile de asisten]` juridic` [i reprezentare în cadrul
litigiilor de proprietate intelectual`, societatea noastr` ofer`,

de asemenea, [i o gam` larg` de servicii juridice legate de
protejarea drepturilor de proprietate intelectual`. 
Echipa ofer` servicii de asisten]` juridic` [i reprezentare 
într-un num`r impresionant de litigii majore, unei game variate
de clien]i, de la mari societ`]i farmaceutice [i importante
entit`]i corporatiste la firme locale de m`rime medie. 

Principalii clien]i în ultimii ani:
 (GlaxoSmithKline) GSK
 Danya Cosmetics
 Important produc`tor francez de medicamente originale în
baza brevetelor de inven]ie
 Important produc`tor japonez de medicamente originale
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To]i le cunosc, mul]i [i le doresc [i
foarte pu]ini [i le permit, aceasta ar fi

o defini]ie informal` a m`rcilor de
lux. Dintr-o perspectiv` mai avizat`,
marca de lux reprezint` un cumul de

factori interdependen]i precum:
calitatea superioar` a produselor/

serviciilor, istoria din spatele cre`rii
ei, o promovare specific`, câ[tigarea

unei reputa]ii, un public ]int`
exclusivist [i un pre] pe m`sur`. 

omeniile principale în care
se întâlnesc bunuri/servicii
de lux sunt: moda, avia]ia,
yachturile, domeniul auto,
bijuteriile, ceasurile, cos -

meticele, b`uturile, hotelurile/cluburile.
Aceste categorii au fost trasate de c`tre
World Luxury Association (WLA), o
organiza]ie non-profit înfiin]at` în SUA,
ce reprezint` autoritatea pe pia]` în ofe -
rirea serviciilor de lux la nivel global,
protejarea standardelor ce trebuie înde -
plinite pentru ca un produs/serviciu s` fie
apreciat a fi de lux [i medierea compe -
titivit`]ii pie]ei interna]ionale a bunurilor
de lux. WLA realizeaz` în fiecare an un
TOP 100 al celor mai valoroase m`rci din
lume conform categoriilor enumerate.
Anul 2012 situeaz` în acest top urm` -
toarele m`rci: AUTO – Rolls-Royce,
Bentley, Ferrari, Lamborghini, Maserati,
Aston Martin, Bugatti, Spyker, Pagani,
Koenigsegg; MOD~ – Hermes, Chanel,
Louis Vuitton, Christian Dior, Ferra ga mo,
Versace, Prada, Fendi, Giorgio Armani,
Erme negildo Zegna; BIJUTERII –
Cartier, Van Cleef & Arpels, Boucheron,
Harry Winston, Chaumet, Kloybateri,
Bvlgari, Montblanc, Tiffany&Co,
Mikimoto; CEA SURI – Patek Philippe,
Vacheron Constantin, Piaget, Jaeger-Le
Coultre, Audemars Piguet, Blancpain,
Rolex, Breguet, IWC, Franck Muller;
COS METICE – Chanel, Christian Dior,
Guerlain, Givenchy, Helena Rubinstein,
Sisley, La Prairie, La Mer, Lancome,
Biotherm; B~UTURI – L'or De Jean
Martell, Louis XIII, Richard Hennessy,
Chateau Petrus Wine, Chateau Lafite
Rothschild, Macallan, Meritage, Ron
Zacapa, Dom Perignon, Perrier Jouet;
HOTELURI – Wakaya Club, North
Island, Hotel Turtle Island, Fregate Island
Private, Hotel Le Toiny, Burj Al-Arab,

Le Sirenuse, Armani Hotel Dubai, W-
Hotel-Puerto Rico, Amanruya. Se poate
observa c` marea majoritate a produc` -
torilor de m`rci de lux provin din Europa,
la care se adaug` câteva nume din SUA,
Japonia, EAU. Cea mai mare consuma -
toare de m`rci de lux din lume la ora
actual` este îns` China.
Multe dintre m`rcile apreciate în prezent
a fi m`rci de lux sunt m`rci vechi, cu
tradi]ie, unele dintre ele fiind protejate
prin înregistrare cu zeci de ani în urm`.
Spre exemplu, marca Rolls-Royce a fost
pentru prima dat` protejat` în ]ara de
origine a titularului, Marea Britanie, în
anul 1907. O mare parte dintre m`rcile de
lux sunt în prezent înregistrate de peste 50
de ani: Rolex – 1931, Marea Bri tanie,
Gue rlain – 1936, Danemarca, Cartier –
1945, Marea Britanie, Perrier Jouet – 1948,
Fran]a sau Patek Philippe – 1949, Marea
Britanie. Anul ob]inerii protec]iei prin
înre gistrarea m`rcii nu trebuie îns` con -
fun dat cu anul intr`rii pe pia]` a produ se -
lor respective. În multe dintre cazuri pro te -
jarea m`rcii a interve nit dup` o perioa d`
considerabil` de la data lans`rii produ se lo r.

România este o pia]\ 
de desfacere a produselor
contraf\cute purtând m\rci
de lux

Din nefericire, România este o pia]` de
desfacere a produselor contraf`cute pur -
tând m`rci de lux. Cele mai r`spândite
contrafaceri se înregistreaz` la nivelul
produselor de îmbr`c`minte, cosmetice [i
ceasuri. Cantitatea de m`rfuri confiscate
de c`tre autorit`]ile vamale este semnifi -
cativ` [i în cre[tere de la an la an. Cu
toate acestea, num`rul ac]iu nilor în con -
tra facere depuse în ultimii cinci ani pe
rolul Tribunalul Bucure[ti nu este unul
impresionant [i nu reflect` realitatea

M\rcile de lux

De NICOLETA T~RCHIL~,
consilier juridic [i consilier în

proprietate intelectual` în cadrul
Cabinetului Enpora

D

LEGISLA}IE
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pie]ei. Un sfert din totalul ac]iunilor în
contrafacere judecate de Tribunalul
Bucure[ti în ultimii cinci ani au avut ca
obiect m`rci de lux. În cele mai multe
dosare s-a judecat contra facerea m`rcilor
Burrbery, Versace, Christian Dior, Gucci,
Chanel sau Louis Vuitton. 
Majoritatea ac]iunilor în contrafacere sunt
depuse la sec]ia civil`, titularii m`r ci lor
urm`rind stoparea ac]iunii de con tra facere
[i ob]inerea de desp`gubiri mate riale
[i/sau morale. Nu de pu]ine ori, deoarece
printr-un act de contrafacere se aduce
atingere mai multor m`rci dintr-un anumit
domeniu, se depun ac]iuni co mune. Spre
exemplu Chanel, Lancome, Hugo Boss,
Jean Cacharel, Parfums Rochas [.a. au
depus împreun` o ac]iune în contrafacere
în anul 2008 împotriva fir mei române[ti
SC Medusa Multi Distri bu]ie SRL.
Aceast` firm` comer cializa în calitate de
distribuitor unic produsele companiei
D&P Perfumum constând în esen]` de
parfum prezentat` în flacoane pe care era
aplicat` marca omonim` [i pe al c`ror dop
era aplicat un cod ce, potrivit catalogului
de prezentare, corespundea unei men]iuni
care ar`ta c` parfumul ce poart` acel cod
este similar cu un parfum ce poart` o
marc` notorie, printre care [i m`rcile
reclamantelor. Tribunalul Bucure[ti a

admis cererea reclamantelor, a interzis
pârâtei actele de comer], import, export,
distribu]ie, publi citate, precum [i orice
alte acte comer ciale care presupun pre -
zen tarea produ selor pârâtei în actuala
modalitate sau în orice alt` modalitate [i a
obligat pârâta la plata sumei de 99.690,07
lei – desp` gubiri materiale, reprezentând
echiva lentul valorii minime a unei licen]e
pentru fiecare titular, respectiv 1% din
cifra de afaceri în perioada 1.11.2005-

1.11.2008, [i 99.690,07 lei – desp`gubiri
morale pent ru fiecare dintre reclamante, [i
la plata sumei de 26.541 lei, cu titlul de
chel tuieli de judecat`. Sentin]a a fost
apelat` de c`tre pârât`, c`reia i s-a admis
apelul în sensul schimb`rii în parte a sen -
tin]ei [i reducerii la jum`tate a sumelor
reprezentând daunele materiale [i morale,
respectiv la suma de 99.690,07 lei pentru
fiecare din tre reclamantele intimate. De ci -
zia Cur]ii de Apel Bucu re[ti a devenit de -
finitiv` [i irevocabil` la data de
27.05.2011 prin respingerea de c`tre ÎCCJ
a recursului formulat de c`tre re clamante.
Louis Vuitton a ob]inut prima condam na -
re penal` într-o ac]iune în contrafacere în
]ara noastr`. La 24 februarie 2009, Tri -
bunalul Bucure[ti sec]ia penal` a dis pus
condamnarea inculpatului ABDAL SAHIB
RAGHAD la pedeapsa de 2 ani închisoare
cu suspendarea condi]ionat` a execut`rii
pedepsei pe o perioad` de 4 ani [i la plata
sumei de 210.067 lei cu titlu de daune
morale [i a sumei de 2.150 lei cu titlu de
cheltuieli judiciare. Acesta a introdus pe
pia]` în perioada 2001-2002, prin hyper -
market-urile Metro [i Carrefour, produse
ce imitau m`rci de]i nute de Louis Vuitton
Malletier. ÎCCJ a respins recursurile
formulate [i decizia a r`mas definitiv` [i
irevocabil` la data de 16.02.2010.

Din nefericire, România este 
o pia]` de desfacere a 
produselor contraf`cute 
pur tând m`rci de lux. Cele 
mai r`spândite contrafaceri 
se înregistreaz` la nivelul 
produselor de îmbr`c`minte, 
cosmetice [i ceasuri.
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Crina Frisch este consilier în
proprietate industrial` [i membru al
Camerei Na]ionale a consilierilor în
proprietate industrial` din România.

Din anul 2005 este partener la Frisch
and Partners, anterior fiind partener

la Enpora (2003-2005) [i avocat
senior la Rominvent (1995-2003).

Este membru în mai multe organiza]ii
interna]ionale prestigioase, precum

ECTA (European Communities Trade
Mark Association), Global Intellectual
Property & Business Lawyers [i INTA

(International Trademark
Association).

n fiecare zi, milioane de
oameni cump`r` b`uturi
alcoolice f`r` s` con[tien -
ti zeze problemele com ple xe
de proprietate intelectual`

care intervin [i care joac` un rol deter -
minant pentru produc`torii de b`uturi
alcoolice.
Cadrul legislativ aferent industriei al -
coo lului este complex [i multifa]etat,
industria având norme speciale dedicate
fabric`rii, stoc`rii, publicit`]ii, marc`rii
[i vânz`rii produselor de acest gen, în
afara celor de ordin fiscal.
Codul Fiscal a consacrat capitole spe -
cial acestei specii de comer]. Care ar fi
atunci explica]ia acestei aten]ii deose -
bite? S` fie oare impactul consumului
de alcool în rândul popula]iei? Studiile
sociologice efectuate recent au relevat
ur m`toarele aspecte, cunoscute, de
altfel, de ceva vreme:
1. Mai pu]in de jum`tate dintre consu -
ma torii de b`uturi alcoolice nu au cu -
no[ tin]` de faptul c` din punct de vedere
al s`n`t`]ii exist` o doz` limitat` de
alcool ce poate fi consumat`;
2. Aproape jum`tate din popula]ia adul -
t` dep`[e[te aceast` doz` zilnic` admis`
sau acceptat`;
3. Din ce în ce mai mul]i tineri sunt in -
ter na]i din cauza intoxica]iei acute cu
alcool; 
4. Infrac]ionalitatea este în strâns` leg` -
tur` cu consumul excesiv de alcool.
Acestea sunt probabil unele din ra]iunile
pentru care industria alcoolului face
obiec tul unor reglement`ri speciale,
amintite mai sus.
În România, cei interesa]i de ob]inerea
unei autoriza]ii de punere pe pia]` a un ui
medicament sau preparat farma ceu tic
pot depune documenta]ia aferent`, f`r`
s` existe obliga]ia impus` de lege ca

medicamentul s` aib` o marc` proprie,
putând utiliza denumirea comun`
interna]ional` – DCI. 
În mod paradoxal, în cazul alcoolului,
Codul Fiscal român prevede în mod
imperativ, la art. 206 indice 69, alin. (3),
c` „B`uturile alcoolice livrate de agen]ii
economici produc`tori c`tre operatorii
economici distribuitori, comercian]i an -
gro, vor fi înso]ite [i de o copie a certi -
ficatului de marc` al produc`to ru lui, din
care s` rezulte c` marca îi apar ]ine”.

M\rcile sunt extrem de
importante pentru industria
alcoolului

Prin urmare, m`rcile sunt extrem de
importante pentru industria alcoolului,
mult mai importante se pare decât
pentru industria farmaceutic`. Dac` în
cazul medicamentelor, pacien]ii pot
achizi]iona medicamente care nu sunt
comercializate sub o marc`, de unde [i
riscul de a fi indus în eroare [i de a se
provoca accidente grave, în cazul alcoo -
lului, legiuitorul a intervenit extrem de
ferm.
Rezult` a[adar c`, de[i marca este un
semn în esen]a sa facultativ, în cazul
b`uturilor alcoolice acesta devine
obligatoriu. A[adar, în România nu mai
exist` „doar“ rachiu, lichior, ]uic`, ci
produse alcoolice care poart` obligato -
riu o marc`.
Care ar fi oare explica]ia? Faptul c` mar -
ca este [i devine instrumentul de
atragere [i de men]inere a clientelei, iar
sub influen]a acestuia consumatorii pot
fi indu[i în eroare [i consumul de alcool
de alt` marc` poate d`una unor inte rese? 
Evident c` nu în ceea ce-i prive[te pe
consumatori, deoarece rachiul comer -
cia lizat sub marca ipotetic` „Strong”, s`

M\rcile [i alcoolul 
românesc

De CRINA N. FRISCH

|



PROPRIETATE INTELECTUALĂ I MARTIE 2012 I 33

spunem, nu este mai mult sau pu]in
nociv decât rachiul comercializat sub
marca ipotetic` „Super”, în m`sura în
care ingredientele sunt cele prev`zute
de lege.
Legisla]ia na]ional`, comunitar` [i
interna]ional` consacr` la rândul s`u
prevederi speciale în ceea ce prive[te
înregistrarea unor m`rci sau indica]ii
geografice pentru vinuri sau b`uturi
alcoolice, dominând principiul neindu -
cerii în eroare cu privire la sursa [i
originea geografic` a produselor.
Clasificarea Interna]ional` a m`rcilor de
la Nisa e o clasificare administrativ` cu -
prin zând, pentru produse, clasele de la 1
la 34, iar pentru servicii, de la 35 la 45.
Produsele alcoolice au un tratament cu
to tul preferen]ial [i în acest caz, fiindu-le
dedicat` o întreag` clas`, [i anume clasa
33.
Cum fraudeaz` produc`torii români
dispozi]iile fiscale sau comunitare sau,
dup` caz, pe cele aferente propriet`]ii
intelectuale, prin sistemul de înregis -
trare a m`rcilor [i clasificare a acestora?
S` lu`m spre exemplu o b`utur` spir toa s`,
comercializat` sub marca „STRONG” –
produc`torul va solicita înregistrarea
acesteia [i va introduce în lista de pro -
duse în clasa 33 cognac, brandy, mas -
tica etc., astfel încât va avea aparen]a
dreptului de a produce un anumit tip de
b`utur`, pe care în mod normal nu ar
avea dreptul s`-l produc` având în
vedere indica]iile geografice relevante.
Este bine [tiut c` produsele alcoolice
sunt purt`toare de accize, autorit`]ile
fiscale acordând o aten]ie deosebit` în
ceea ce prive[te circula]ia acestor pro -
duse [i colectarea acestora. 

Ap\ de gur\ 
cu arome de prune

În acest sens, nu este deloc surprinz`tor
apelul primului-ministru adresat autori -
t`]ilor fiscale de a acorda o aten]ie spo -
rit` combaterii evaziunii fiscale în
domeniul alcoolului. 
Pe de alt` parte, spiritul inovator al unor
produc`tori români în a încerca noi
solu]ii de fraudare a statului român în ce
prive[te accizele [i taxele datorate î[i
face sim]it` prezen]a [i în domeniul
alcoolului. Sau mai bine spus, mai ales
în domeniul alcoolului.
De ce s` producem b`uturi alcoolice [i
s` pl`tim accize când am putea s` disi -
mul`m produse alcoolice sub aparen]a
unor produse cosmetice? {i cum ar fi,
dac` pentru aceste produse „cosmetice”
am folosi drept marc` înregistrat`

m`rcile unor concuren]i care îns` sunt
înregistrate în clasa 33, întrucât se
aplic` unor b`uturi alcoolice?
Astfel, au existat încerc`ri de înregis -
trare a unor m`rci de c`tre companii din
domeniul alcoolului pentru produse din
clasa 3 – produse cosmetice, încercarea
de înregistrare privind m`rci identice cu
cele înregistrate [i folosite de c`tre con -
cu ren]i pentru produse alcoolice, adic`
clasa 33, aparent produse total diferite.
Pe de alt` parte, mai multe controale
efectuate în ]ar` de c`tre oficiile pentru
protec]ia consumatorului au identificat
la vânzare ap` de gur` cu arom` de

prune, în recipiente de 2 sau de 4 litri,
produs cosmetic oferit la raioanele de
b`uturi alcoolice, care avea o concen -
tra]ie alcoolic` de peste 20%.
Un dublu câ[tig ob]inut de „inventivul”
produc`tor: nu mai pl`te[te statului acci -
zele pentru b`uturi alcoolice; noto rie -
tatea [i gradul de recunoa[tere al m`rcii
concurentului în rândul consu matorilor
îi ajut` din plin, deoarece ace[tia vor
achizi]iona la un pre] mai mic o cantitate
mai mare din b`utura purtând marca
preferat`, chiar dac` la o cercetare atent`
apare [i men]iunea „ap` de gur`“ undeva
pe recipientul de 2 sau 4 litri.
Ca o continuare a alcoolului sanitar, vi -
nu  lui f`cut din surcele, parfumuri, consu -
matorul „tradi]ional” ale c`rui drepturi [i
interese sunt temeinic reglementate de
lege are la îndemân` un nou produs ori -
gi nal – ap` de gur` sau after shave cu
aro me la alegere – de cire[e, brandy, sau
de prune.
Prin urmare, la interferen]a m`rcilor
„obligatorii“, a accizelor [i a protec]iei
consumatorului apar noi produse gen
cosmetice/alcoolice care, fiind libere de
orice accize, au un impact mai puternic
asupra consumatorului. Mai ales asupra
consumatorului obi[nuit s` consume
produse alcoolice sub aceea[i marc`. 
Va fi interesant de urm`rit evolu]ia
aces tor produse noi, dar mai ales reac]ia
ju c`torilor din pia]`, precum [i cea a au to -
rit`]ilor fiscale.

Spiritul inovator al unor 
produc`tori români în a 
încerca noi solu]ii de 
fraudare a statului român 
în ce prive[te accizele 
[i taxele datorate î[i face 
sim]it` prezen]a mai ales 
în domeniul alcoolului.
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Cristian Popescu este avocat
colaborator coordonator [i membru al
echipei Popovici Ni]u & Asocia]ii din

2006. Cristian este specializat în
proprietate intelectual` [i drepturi de

autor, asistând clien]ii într-o gam`
larg` de probleme legate de

înregistrarea [i protec]ia m`rcilor [i a
brevetelor. Cristian Popescu este

consilier în proprietate intelectual` în
cadrul Oficiului de Stat pentru Inven]ii

[i M`rci (OSIM). A absolvit
Facultatea de Drept a Universit`]ii

din Timi[oara [i are un master în
Dreptul Afacerilor la Universitatea

din Bucure[ti.

Preciz\ri generale

România a semnat la Tokyo, în data de
26 ianuarie 2012, al`turi de Uniunea
European` (UE), 21 state membre UE
[i alte 10 state, Acordul Comercial de
Combatere a Contrafacerii (în englez`
„Anti-Counterfeiting Trade Agree ment”
– „ACTA”). Scopul ACTA este asi gu ra -
rea unei mai bune cooper`ri inter na -
]ionale în vederea combaterii fenome -
nu lui con tra facerii [i pirat`rii bunurilor
[i înc`l c`rii drepturilor de proprietate
in telec tual` (m`rci, brevete de inven]ii,
drep turi de autor [i drepturi conexe
etc.).

Controverse

Semnarea ACTA a determinat o serie de
proteste publice atât în România cât [i la
nivel interna]ional, sub acuza]ia c` acest
acord interna]ional reprezint` o inge -
rin]` asupra dreptului la via]a privat` [i
o amenin]are la drepturile fundamentale
ale omului (de exemplu libertatea de ex -
pri mare, dreptul la intimitate etc.), în
prin cipal prin monitorizarea [i restrân -
gerea accesului la Internet, prin obli -
garea furnizorilor de Internet la dezv` -
luirea datelor utilizatorilor [i, nu în
ultimul rând, prin stabilirea unor sanc -
]iuni grave (de natur` penal`) pentru cei
acuza]i de înc`lcarea drepturilor de
proprietate intelectual`.

Analiza ACTA în contextul
legisla]iei existente
actualmente în România

O analiz` obiectiv` (sine ira et stu dio)
a formei actuale a ACTA relev` c`
aceas ta nu aduce în fapt nout`]i deose -
bite, marea majoritate a principiilor [i
reco man d`rilor sale reg`sindu-se deja

la nivelul legisla]iei române[ti în do me   -
niul combaterii contrafacerii m`r fu -
rilor [i pirateriei sau protec]iei drep -
turilor de proprietate intelectual`.
În sus]inerea acestui argument princi pal,
vom prezenta mai jos o scurt` analiz`
comparativ` între unele dintre preve -
derile considerate mai sensibile ale
ACTA [i cele corelative ale legisla]iei
relevante deja în vigoare în România.
De exemplu, atât sanc]ionarea penal` a
contrafacerii m`rfurilor cât [i ac]iunile
de natur` civil` cu scop reparator (sis -
tarea opera]iunilor de manufacturare,
folosire, distribuire sau repararea unor
prejudicii) sunt reglementate în Româ -
nia prin Legea nr. 84/1998 privind m`r -
cile [i indica]iile geografice, republicat`
(art. 90-91), sau chiar în Ordonan]a
Guvernului nr. 21/1992 privind protec -
]ia consumatorilor, republicat` (art. 55
[i urm`toarele).
În mod similar, recomand`rile ACTA
privind sanc]ionarea penal` a realiz`rii
[i distribuirii obiectelor piratate se
reg`sesc deja în art. 1396 din Legea nr.
8/1996 privind drepturile de autor („Le -
gea nr. 8/1996”). De asemenea, Le  gea
nr. 344/2005 privind unele m`suri
pentru asigurarea respect`rii drepturilor
de proprietate intelectual` în cadrul
opera]iunilor de v`muire reflect` în art.
15-16 principiul men]ionat în ACTA la
art. 13 (Domeniul de aplicare al m`su -
ri lor la frontier`), în sensul c` m`r fu rile
care s-au dovedit a aduce atin gere unui
drept de proprietate intelec tual` nu pot
intra sau ie[i de pe teritoriul Româ niei,
putând fi distruse sau predate orga niza -
]iilor non-profit.
În linie cu cele de mai sus, putem chiar
afirma c` Legea nr. 8/1996 este mult
mai restrictiv`/prohibitiv` decât reco man -
 d`rile ACTA. 

Despre poten]ialele 
implica]ii ale ACTA 
asupra mediului de afaceri

De CRISTIAN POPESCU,
Managing Associate, 

Popovici Ni]u & Asocia]ii

DREPTURI DE AUTOR
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Astfel, dac` art. 23 alineatul (3) din
ACTA prevede oarecum limitativ c` „o
parte poate s` prevad` proceduri [i
sanc ]iuni penale pentru reproducerea
neautorizat` a operelor cinemato gra fice
în cadrul unei proiect`ri într-o sal`
deschis` în general publicului” (deci
prin referire doar la înc`lcarea dreptu ri -
lor de autor prin reproducerea în cine ma -
to grafe), art. 1398 din Legea nr. 8/1996
extinde cazurile de sanc]ionare a înc`l -
c`rii drepturilor de autor, specifi când c`
este „infrac]iune [i se pedep se[te cu
închi soare de la 1 la 4 ani sau cu amen -
d` punerea la dispozi]ia publicului in -
clu siv prin internet sau prin alte re]ele
de calculatoare, f`r` consim]` mântul titu -
larilor de drepturi, a operelor sau pro -
duselor purt`toare de drepturi conexe
ori de drepturi sui-generis ale fabrican -
]ilor de date ori ale copiilor aces tora,
indiferent de suport, astfel încât publicul
s` le poat` accesa în orice loc sau în
orice moment ales în mod individual”.
Dincolo de exemplele de mai sus, chiar
[i cea mai controversat` prevedere a
ACTA (art. 27, alineatul 4), referitoare
la obliga]ia furnizorilor de servicii de
Internet de a furniza informa]ii despre
abona]ii despre care se presupune c` au
înc`lcat regulile privind contrafacerea
m`rcilor [i drepturile de autor se

reg`se[te par]ial la nivelul Legii nr.
365/2002 privind comer]ul electronic
(„Legea nr. 365/2002”).
Astfel, Legea nr. 365/2002 precizeaz`
c` furnizorii de servicii de Internet sunt
obliga]i s` pun` la dispozi]ia autorit` -
]ilor orice informa]ii care s` permit`
iden tificarea destinatarilor serviciilor lor
cu care ace[tia au încheiat contracte pri -
 vind stocarea permanent` a infor ma ]iilor.

Analiza comparativ` de mai sus ne
permite, a[adar, s` concluzion`m c`,
cel pu]in pe termen scurt, nu putem
discuta de un impact al ACTA asu pra
cadrului legal din România pri vind
protec]ia drepturilor de proprie tate
intelectual`.

Stadiul actual 
al implement\rii ACTA

Intrarea în vigoare a ACTA la nivelul
UE (deci inclusiv la nivelul României)
depinde de aprobarea sau respingerea sa
de c`tre Parlamentul European. Dac`
Parlamentul European va aproba
ACTA, România, ca [i celelalte state
membre UE, va trebui s` ratifice acest
acord interna]ional la nivelul Parlamen -
tului. Ulterior îndeplinirii celor dou`
etape anterioare, Consiliul de Mini[tri al
UE trebuie s` adopte o decizie final` de
încheiere a ACTA [i s` notifice
celelalte state semnatare despre intrarea
în vi goare a acordului la nivelul UE. În
pre zent, Comisia European` (ca organ
executiv al UE) a solicitat Cur]ii Euro -
pene de Justi]ie în data de 22.02.2012
un aviz cu privire la conformitatea
ACTA în raport de drepturile [i
libert`]ile fundamentale existente la
nivelul acquis-ului comunitar.

Analiza comparativ` de mai 
sus ne permite, a[adar, s` 
concluzion`m c`, cel pu]in 
pe termen scurt, nu putem 
discuta de un impact al 
ACTA asu pra cadrului legal 
din România pri vind 
protec]ia drepturilor de 
proprie tate intelectual`.
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în ORDA din anul 1998. Este licen]iat
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are un Master în „Investigarea
Fraudelor”.

În 2009, s-au pl`tit 50 de milioane
de euro, reprezentând drepturi de
autor [i drepturi conexe. Care a
fost valoarea în 2010 [i 2011? Ce
poten]ial de dezvoltare are aceast`
pia]` în România?

În 2009, pia]a de drepturi de autor [i
drepturi conexe a fost de 50 milioane de
euro, bani aloca]i interpre]ilor, autorilor,
arti[tilor, compozitorilor, produc`torilor
de fonograme, de videograme, opere
[tiin]ifice, opere cinematografice [i alte
opere audiovizuale etc. Echilibrul pie]ei a
fost demonstrat [i în 2010, când valoarea
pie]ei a fost tot de aproximativ 50 de
milioane de euro, ceea ce înseamn` c`
nivelul de colectare din România are o
continuitate. Colectarea acestor sume se
face de c`tre Organismele de Gestiune
Colectiv` (OGC-uri), ele repartizând
ulterior sumele cuvenite titularilor.
ORDA nu colecteaz` nici un ban din
aceast` sum`. Pentru 2011, din datele
noastre preliminare, am constatat c` se va
p`stra nivelul de 50 de milioane de euro.
Din informa]iile noastre prelevate de la
OGC-uri, estim`m c` nivelul de colectare
este undeva la 50-60% din poten]ialul
maxim, deci cred c` nivelul real al pie]ei
este undeva la 100 milioane de euro.
Activitatea de colectare nu este una
u[oar`, implic` multe resurse financiare,
umane, materiale etc. În România s-a
creat o anumit` practic`, în primul rând
sunt vizita]i marii utilizatori de c`tre
reprezentan]ii OGC-urilor, deoarece
ace[tia pl`tesc sume mai mari, iar ceilal]i
utilizatori, mai ales cei din zonele ]`rii
mai dep`rtate de capital`, au [anse s`
scape de plata remunera]iilor.
UCMR-ADA colecteaz` circa 50% din
suma de 50 milioane de euro, au tarife

mai mari, mai multe surse de colectare [i
o categorie de utilizatori de anvergur`.
Un organizator de spectacol trebuie s`
achite UCMR-ADA 8% din totalul
încas`rilor, gândi]i-v` la un concert
AC/DC.
Pia]a drepturilor de autor din ]ara noastr`
are un poten]ial ridicat de cre[tere,
colectarea este f`cut` rezonabil, r`mâne
ca OGC-urile s`-[i îndrepte aten]ia c`tre
to]i utilizatorii, indiferent de zona geo gra -
fic` din România în care se afl` ace[tia,
pentru a aduce venituri suplimentare.

ORDA supravegheaz` func]ionarea
celor 12 organisme de gestiune co -
lec tiv` existente în prezent. Ce
solu]ii are ORDA pentru cre[terea
gradului de transparen]` [i de co-
mu nicare între organismele de ges -
tiune colectiv` [i membrii acestora?

În 2010, când ORDA a solicitat acestor
OGC-uri informa]ii am`nun]ite despre mo -
dul de încasare [i de reparti]ie a bani lor,
primul r`spuns a fost NU. Avem OGC-
uri care în ultimii ani nu au repartizat to]i
banii cuveni]i [i reportau pentru anul
urm`tor un sfert sau o treime din sum`. 
ORDA a adus la cuno[tin]a opiniei
publice detalii despre sumele încasate [i
pl`tite de OGC-uri, precum [i despre
comisioanele acestora. Acum totul este
transparent. 
În iunie 2011, Parlamentul a emis o lege
care stipuleaz` c` OGC-urile trebuie s` se
informatizeze, s`-[i pun` la punct softuri
de reparti]ie. În noiembrie 2011 au ap`rut
normele metodologice ale acestui act
normativ, printr-o Decizie a directorului
general ORDA, cu obliga]ia pentru OGC-
uri de a se informatiza pân` în martie
2012.

OGC-urile 
trebuie s\ se informatizeze

Interviu cu  
DORU ADRIAN P~UNESCU,

Directorul Direc]iei Registre 
[i Gestiune Colectiv`, ORDA
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Acum sunt 4-5 OGC-uri din cele 12 exis -
tente care au respectat termenul, sper`m
ca pân` la sfâr[itul primului semestru s`
intre to]i în legalitate. În iunie-iulie,
OGC-urile încep s` fac` reparti]iile, îns`
nu vor putea face acest lucru în mod le gal,
dac` nu au softul de reparti]ie. Este de re -
marcat c` UCMR-ADA [i CREDIDAM,
care sunt cele mai mari OGC-uri, s-au
opus acestei legi care are ca scop
cre[terea transparen]ei [i eficientizarea
procesului de încasare [i plat` a banilor
cuveni]i titularilor drepturilor de autor,
de[i aceast` obliga]ie este stabilit` la ni vel
european. UCMR-ADA [i CREDIDAM
au contestat legea în instan]`, îns`
instan]a a dat dreptate ORDA.

ORDA a retras temporar avizul de
func]ionare a organismului de ges -
tiune colectiv` CREDIDAM (Cen-
trul Român pentru Administrarea
Drepturilor Arti[tilor Interpre]i),
care gestioneaz` drepturile arti[t i -
lor interpre]i sau executan]i. Curt -
ea de Apel Bucure[ti a admis
ce rerea CREDIDAM de suspen -
dare a execut`rii Deciziei ORDA.
Cum vede]i solu]ionarea acestei
situa]ii, în condi]iile în care o alt`
asocia]ie – ARAIEX, a fost desem-
nat` drept colector al remune ra -
]iilor cuvenite arti[tilor interpre]i
sau executan]i? 

OGC-urile au func]ionat în ultimii ani
dup` bunul plac, foarte rar au fost ve -
rificate riguros. Rela]ia cu CREDIDAM
s-a deteriorat în momentul în care ORDA
a cerut transparen]`, justificarea încas` ri -
lor [i a reparti]iilor, precum [i corectitu di -
nea reparti]iilor. ORDA nu favorizeaz`
ni ciun OGC, toate au fost sanc]ionate în
ultimii 2 ani pentru diverse înc`lc`ri ale
legii. 
A[tept`m hot`rârea pe fond a instan]ei în
cazul CREDIDAM. Decizia de suspen -
dare a activit`]ii CREDIDAM nu a fost
dat` de ORDA dup` bunul plac, ea este
venit` dup` alte dou` decizii privind
intrarea în legalitate a CREDIDAM care
nu au fost respectate. Acest OGC colec -
teaz` sume de bani de la televiziuni f`r`
temei juridic, f`r` s` aib` o metodologie
negociat`, ultima norm` la care fac ei
referire este din 2002, de[i legea s-a mo -
di ficat de trei ori pân` acum. Arti[tii nu
cunosc acest lucru. CREDIDAM trebuia
s` înceap` negocieri cu televiziunile
pentru a stabili o metodologie nou`,
conform` cu legea. Au fost [i alte nere -
guli grave constatate de noi [i de ANAF
la acest OGC, a trebuit s` le sus pend`m

autoriza]ia de func]ionare. Am mai avut o
decizie similar` în 2011, pentru COPYRO,
acum acest OGC [i-a îmbun`t`]it vizibil
activitatea.
Înfiin]area ARAIEX este [i va fi bene -
fic`, este bine c` exist` concuren]`,
titularii drepturilor de autor pot compara
care dintre OGC-uri asigur` servicii mai
bune. Ele trebuie s` func]ioneze foarte
bine împreun`, cu atât mai mult cu cât au
domenii de colectare separate.

Sumele încasate de titularii drep-
turilor de autor provin preponde -
rent de la bugetul de stat – prim`rii,
institu]ii publice [i de cultur`,

SRTV, SRR etc. Care sunt in-
stitu]iile de stat [i companiile pri-
vate (televiziuni, operatori de cablu,
posturi de radio, edituri etc.) care
contribuie cel mai mult la veniturile
titularilor de drepturi de autor?

Este paradoxal, îns` institu]iile publice
pl`tesc o mare parte din suma total` de 50
de milioane de euro care este repartizat`
titularilor drepturilor de autor. Pe lâng`
SRTV, SRR (cu sta]iile lor locale), sunt
prim`riile [i alte institu]ii care organi -
zeaz` evenimente, teatrele, bibliotecile
etc. Teatrele (care sunt subven]ionate de

prim`rii) nu mai au resurse s` achite
procentul cuvenit din nivelul actual al
onorariilor solicitate de arti[ti.
Sper`m s` facem un top [i cu firmele [i
institu]iile care sunt cei mai mari pl`titori
de drepturi de autor, iar acest lucru se va
putea face dup` ce toate OGC-urile vor
avea soft de reparti]ie.

Cât de mult î[i cunosc titularii de
drepturi de autor avantajele [i
obliga]iile stipulate prin lege? Ce
m`suri a întreprins ORDA pentru
promovarea unei culturi a dreptu-
lui de autor [i a drepturilor conexe
în România?

Titularii de drepturi de autor au posi -
bilit`]i majore de informare, pe site-ul
ORDA [i pe cel al OGC-urilor. Ei trebuie
s` fie mai activi, s` participe la Adun`rile
Generale ale OGC-urilor [i s` vin` cu
propuneri de îmbun`t`]ire a activit`]ii
aces tora. Deciziile majore ale acestor
OGC-uri sunt luate în adun`ri unde
particip` doar 100 – 200 de membri, de[i
cele mai mari dintre ele declar` c` au
peste 7.000 – 10.000 de membri. Am
constatat c` titularii de drepturi de autor
nu-[i cunosc bine drepturile în rela]ia cu
OGC-urile [i nu sunt informa]i în mod
corect, transparent [i eficient de c`tre
acestea.

Cum reu[i]i s` supraveghea]i to]i
actorii implica]i în aceast` pia]`
sofisticat` a drepturilor de autor, în
condi]iile în care vi s-au redus
bugetul anual [i num`rul de an-
gaja]i? 

În 2010 ne-au fost reduse bugetul [i
num`rul de posturi. ORDA are în
prezent circa 40 de angaja]i, fa]` de 70
de salaria]i, câ]i eram în 2009. În
Direc]ia de Registre [i Gestiune
Colectiv` activeaz` [ase angaja]i [i ar
trebui s` avem un om responsabil pentru
fiecare OGC, pentru a exista o
comunicare stabil` [i eficient` între
ORDA [i OGC-uri. Dup` introdu cerea
sistemului informatic la OGC-uri, vom
citi [i analiza rapid toate informa]iile
despre sumele încasate [i repartizate.
ORDA î[i face treaba foarte bine [i  în
ultimii ani am reu[it s` lu`m m`suri
eficiente, care au modernizat acest
domeniu [i au adus transparen]a necesar`.  
Vom continua aceast` activitate [i vom
milita pentru maxima transparen]` a
OGC-urilor, precum [i pentru corecta
colectare, dar mai ales repartizare a
sumelor c`tre titularii de drepturi.

ORDA î[i face treaba foarte 
bine [i în ultimii ani am 
reu[it s` lu`m m`suri 
eficiente, care au modernizat
acest domeniu [i au adus 
transparen]a necesar`.  
Vom continua aceast` 
activitate [i vom milita 
pentru maxima transparen]` 
a OGC-urilor, precum [i 
pentru corecta colectare, 
dar mai ales repartizare a 
sumelor c`tre titularii de 
drepturi.
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CREDIDAM este unul dintre cele
mai active Organisme de Gestiune
Colective existente în ]ara noastr`,
num`rând în prezent peste 11.000
de membri: actori, balerini, muzi-
cieni din toate genurile (pop, folk,
rock, muzic` popular` [i muzic`
clasic`). Cum a evoluat în cei 16 ani
de activitate a asocia]iei procesul de
colectare [i repartizare a banilor
cuveni]i interpre]ilor români [i
str`ini?

Procesul de colectare [i repartizare a
fost unul extrem de dinamic, coroborat
cu permanenta cre[tere a num`rului de
membri.
CREDIDAM are peste 11.000 de
membri, fiind una dintre cele mai
dinamice asocia]ii nonprofit de drept
privat, parte a societ`]ii civile din Ro -
mâ nia. Spre deosebire de alte asocia]ii
nonguvernamentale, CREDIDAM î[i
asigur` independen]a financiar` prin
obiectul s`u de activitate, re]inând o
cot` de administrare de pân` în 15% din
sumele virate arti[tilor, de dou` ori pe
an, la sfâr[itul lunilor iunie [i decem bri e.
Cre[terea sumelor colectate, pe par cur -
sul celor 15 ani, a fost de asemenea
cons tant`, reflectând maturizarea pie]ei
române de DPI. În anul 2011 am co -
lectat 31.421.333 lei (7.414.364 euro,
calculat la cursul de schimb mediu de 1
euro=4.2379 lei), din care 367.514 lei
reprezint` încas`ri externe. Cre[terea
sumelor colectate, comparativ cu anul
2010, este de 117.57%.
În anul 2011 a fost virat`, în conturile
arti[tilor, suma de 23.061.053 lei
(5.441.623 euro, calculat la cursul me -

diu de schimb de 1 euro=4.2379 lei).
Sumele virate arti[tilor str`ini au fost de
553.898 lei, iar arti[tilor români de
22.507.155 lei, inclusiv dobânzi,
187.010 lei. În 11 ani, CREDIDAM a
virat la bugetul statului peste 11
milioane de euro.     
Cre[terea sumelor repartizate arti[tilor a
fost posibil` datorit` form`rii [i
select`rii personalului specializat, în
paralel cu perfec]ionarea sistemului
informatic. La ora actual`, CREDIDAM
dispune de unul dintre cele mai perfor -
man te sisteme informatice din cele exis -
tente la asocia]iile similare din str`i n` -
tate, care permite efectuarea reparti]iilor
detaliate, precum [i verificarea datelor
personale, atât de arti[ti cât [i de agen]i
economici, în propria lor c`su]`
electronic` de pe www.credidam.ro.

De ce trebuie s` apeleze un artist
român sau str`in la serviciile CRE-
DIDAM? Cât de mult î[i cunosc
arti[tii români drepturile [i
obliga]iile? 

Sistemul interna]ional al gestiunii co lec -
 tive, din care face parte [i CREDIDAM,
permite oric`rui artist s` aib` acces la
drepturile sale de proprietate intelec tua -
l`, generate de utilizarea înregistr`rilor
sale. Prin activitatea sa de peste 15 ani,
CREDIDAM a reu[it s` educe foarte
mul]i arti[ti. Ace[tia [i-au dat seama c`
o cre[tere a sumelor primite de la
CREDIDAM depinde de protejarea
propriilor drepturi, prin contracte atent
citite [i negociate, cât [i de actualizarea
permanent` a repertoriilor. Introdu -
cerea, în anul 2004, a gestiunii colective

În 2011 am colectat 
7,4 milioane de euro

Interviu cu  
{TEFAN GHEORGHIU,
Director General, CREDIDAM

(Centrul Român pentru Administrarea
Drepturilor Arti[tilor Interpre]i) 
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facultative, prin modificarea Legii
nr.8/1996 privind dreptul de autor [i
drepturile conexe, a transferat respon -
sabilitatea gestiunii drepturilor de
proprietate intelectual` de la asocia]ie la
artist. Dup` ce au în]eles importan]a
acestor drepturi [i noile condi]ion`ri,
mul]i arti[ti au o strâns` leg`tur` cu
asocia]ia [i raporteaz` permanent înre -
gis tr`rile. CREDIDAM pune gratis la
dispozi]ia membrilor: consultan]` juri -
dic`, economic` [i personal specializat,
pentru a-i înv`]a s`-[i actualizeze online
repertoriul. 

În ultimii ani, o serie de companii
(televiziuni, posturi de radio etc.)
au devenit r`u-platnici [i nu au
achitat banii cuveni]i arti[tilor.
Cum a evoluat num`rul de litigii
generate de acest fenomen [i ce rat`
de recuperare a banilor ave]i?

Fenomenul nu este nou. În anul 2000, anul
apari]iei primelor tarife, CREDIDAM a
fost obligat s` sus]in` 138 de procese pe
întreg teritoriul României, pentru a
asigura punerea în practic` a legii.
Odat` cu apari]ia crizei economice, a
crescut num`rul agen]ilor economici
care nu pl`tesc aceste drepturi,
considerând c`, dat` fiind natura lor
privat`, pot evita plata. Astfel, în cursul
anului 2011 am avut 325 procese. La
acestea trebuie ad`ugate demersurile în
justi]ie pentru stoparea efectelor deci -
ziilor directorului general ORDA, prin
care au fost confiscate drepturile mem -
brilor reprezenta]i de CREDIDAM.
Deciziile directorului general ORDA nr.
288/2011, 305/2011, 6/2012 [i 10/2012
au fost suspendate de Curtea de Apel
Bucure[ti.
În general recuper`m sumele datorate,
îns` mai sunt [i excep]ii, fie agentul
economic suspend` activitatea, fie intr`
în insolven]`. Totu[i, beneficiile
financiare ale ac]iunilor în justi]ie sunt
înso]ite [i de un rol educativ. În paralel
cu ac]iunile punitive, CREDIDAM a
dezvoltat o rela]ie armonioas` cu agen]ii
economici, înt`rind leg`turile de
parteneriat cu ace[tia. Succesul acestei
strategii este confirmat prin cre[terea
sumelor colectate de CREDIDAM în
anul 2011, comparativ cu anii anteriori.

În ultimele luni ale anului trecut a]i
avut un conflict juridic cu ORDA,
care v-a retras  temporar avizul de
func]ionare (decizie contestat` la
nivel european [i suspendat` de

Curtea de Apel Bucure[ti). În ace -
la[i timp, ORDA a desemnat o alt`
asocia]ie – ARAIEX – (care este
condus` de facto de un parlamen-
tar PD-L, Silviu Prigoan`), drept
colector al remunera]iilor cuvenite
arti[tilor interpre]i sau executan]i.
Cum s-a ajuns în aceast` situa]ie [i
cum crede]i c` se va finaliza?

ORDA este într-un mare deficit de
credibilitate [i utilitate, din moment ce
instan]ele de judecat` suspend` sau
anuleaz` sistematic deciziile directo -
rului general ORDA. Acest conflict, pe
care nu l-am dorit, reflect` lipsa de

control a autorit`]ii publice asupra celor
care conduc acest oficiu guvernamental.
În contextul destul de agitat din acest an
preelectoral, directorul general ORDA,
numit prin decizia primului ministru
nr.154/2010, a transformat aceast` ins ti -
tu ]ie guvernamental` într-o veritabil`
agen]ie privat` pentru promovarea
intereselor asocia]iei înfiin]at` de doam -
na Prigoan`. Vom continua s` contes -
t`m în instan]` toate actele adminis -
trative emise de ORDA, care aduc grave
prejudicii membrilor no[tri români [i

str`ini. Pe de alt` parte, AEPO-ARTIS a
declan[at o campanie interna]ional` de
memorii adresate primului ministru al
României [i membrilor din Parlamentul
României, pentru a pune cap`t abuzu -
rilor contra CREDIDAM [i implicit
contra arti[tilor str`ini. 
Constat`m c` banii încasa]i de ARAIEX
de aproape 5 luni, pentru sursa retrans -
mitere prin cablu, sunt împ`r]i]i doar
membrilor ARAIEX sau sunt folosi]i
pentru a atrage noi membri, în special
cei înscri[i la CREDIDAM. În ciuda
portofoliului de mandate, pân` în pre -
zent nu a fost virat nici un leu c`tre
CREDIDAM. La solicitarea CREDI DA M,
ORDA a precizat c` poate face un
control cu privire la sumele repartizate
de ARAIEX abia în anul 2013. 

Ce-i sf`tui]i pe arti[tii români [i
str`ini, unii dintre ei fiind deruta]i
de decizia ORDA [i de demersurile
ARAIEX?

Din sumele colectate de ARAIEX, în
baza deciziilor directorului general ORDA,
99,12% trebuie s` revin` CREDIDAM.
Marea majoritate a arti[tilor sunt
solidari cu asocia]ia CREDIDAM, care
le-a garantat prin seriozitate [i eforturi
punerea în practic` a drepturilor lor de
proprietate intelectual`. De asemenea,
to]i partenerii no[tri interna]ionali ne
sus]in activ. Faptul c` instan]ele de
judecat` ne dau dreptate în acest
conflict cu ORDA are de asemenea un
impact pozitiv pentru CREDIDAM. Nu
putem s` nu remarc`m, cu am`r`ciune,
c` acest conflict, generat de conducerea
ORDA, afecteaz` grav imaginea exter -
n` a României [i creeaz` premisele
priv`rii arti[tilor de sume mari de bani.
Suntem convin[i c` institu]iile abilitate
ale statului vor interveni cât mai curând
pentru a pune cap`t abuzurilor, în
detrimentul arti[tilor interpre]i. Sf`tuim
arti[tii interpre]i, care sunt ademeni]i de
angaja]ii ARAIEX cu sume de bani, s`
nu accepte aceste oferte. 
Recomand`m arti[tilor s` a[tepte pân`
când institu]iile abilitate vor clarifica ce
sume de bani au fost colectate de ARAIEX
[i prejudiciul cauzat de aceast` aso -
cia]ie. Desigur, ar fi fost de dorit s` nu
trecem prin acest purgatoriu dar, din
p`cate, cre[terea sumelor colectate de
CREDIDAM a trezit aten]ia unora, care
doresc s` aib` controlul acestor sume de
bani. Avem obliga]ia moral` fa]` de cei
care ne-au acordat mandat de a nu
permite distrugerea sistemului gestiunii
colective în România.

Marea majoritate a 
arti[tilor sunt solidari cu 
asocia]ia CREDIDAM, care 
le-a garantat prin 
seriozitate [i eforturi 
punerea în practic` a 
drepturilor lor de 
proprietate intelectual`.
De asemenea, to]i 
partenerii no[tri 
interna]ionali ne sus]in 
activ. Faptul c` instan]ele 
de judecat` ne dau dreptate 
în acest conflict cu ORDA 
are de asemenea un impact 
pozitiv pentru CREDIDAM. 
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n prezent, în România, sunt
organizate [i func]ioneaz`,
cu avizul Oficiului Român
pentru Drepturile de Autor
(ORDA), un num`r de 12

organisme de gestiune colectiv`.

În domeniul  
dreptului de autor:

1. COPYRO gestioneaz` drepturile au -
torilor de opere scrise; 
2. DACIN-SARA gestioneaz` dreptu ri le
autorilor de opere cinematografice [i alte
opere audiovizuale;
3. PERGAM gestioneaz` drepturile au -
torilor de opere [tiin]ifice;
4. UCMR-ADA gestioneaz` drepturile au -
to rilor de opere muzicale;
5. VISARTA gestioneaz` drepturile au to -
 rilor din domeniul artelor vizuale.

În domeniul 
drepturilor conexe:

6. ADPFR gestioneaz` drepturile pro du -
 c`torilor de fonograme;
7. AGICOA ROMÂNIA gestioneaz  ̀drep -
 turile produc`torilor de opere cine -
matografice [i alte opere audiovizuale;
8. ARAIEX gestioneaz` drepturile arti[ -
tilor interpre]i sau executan]i;
9. CREDIDAM gestioneaz` drepturile
arti[tilor interpre]i sau executan]i;
10. UPFAR-ARGOA gestioneaz` drep -
turile produc`torilor de opere cine ma -
tografice [i alte opere audiovizuale;
11. UPFR gestioneaz` drepturile pro du -
c`torilor de fonograme;

12. UPVR gestioneaz` drepturile patri mo -
 niale conexe apar]inând produc` to rilor
de videograme.
Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
a comunicat public topul sumelor repar ti -
zate titularilor de drept de autor [i drepturi
conexe de c`tre organismele de gestiune
colectiv`. Acest demers este jus tificat [i
prin faptul c` o mare parte din su mele
încasate provin de la bugetul de stat
(prim`rii, institu]ii publice [i de cul tu  r`,

SRTV, SRR [.a.), precum [i de nece -
sitatea promov`rii unei colabor`ri reale [i
benefice între organismele de gestiune
colectiv`, utilizatorii [i titularii de
drepturi. 
Datele au fost furnizate de c`tre orga -
nis mele de gestiune colectiv` (OGC-uri),
la solicitarea ORDA, în virtutea arti co -
lu lui 130 lit. i, din Legea nr. 8/1996, [i
se refer` la pl`]ile efectuate în anul
2010.

Cine administreaz\
drepturile arti[tilor 
[i produc\torilor

|
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TOP 50 REPARTI}II UCMR-ADA PENTRU 2010

Nr. crt. Titularul de drepturi Suma repartizat`

1 ED UNIVERSAL MUSIC ROMANIA 2.238.611

2 ED SHUBERT MUSIC PUBLISHING 2.053.132

3 ED K9 MUSIC PUBLISHING 1.949.890

4 ED EMI PUBLISHING 1.572.342

5 ED 3AM CONSULT SRL 769.147

6 UDREA IULIAN 361.072

7 ED ROTON 328.669

8 CRETU VLADIMIR SORIN 321.544

9 ED MEDIA PRO MUSIC ENTERTAINMENT 298.449

10 ED EUROMUSIC 288.810

11 MARIA CANTACUZINO 279.671

12 MOGA MARIUS IOAN 227.221

13 BANICA STEFAN JR 198.324

14 NANU FLORIAN 197.502

15 ED MEDIA SERVICES INTERNATIONAL 185.001

16 SOVRE DORINA 175.572

17 DUTA LAURENTIU 174.040

18 BALAN DAN MIHAI 158.299

19 IONESCU MARIAN 133.158

20 ORDEAN ADRIAN TOMA 127.499

21 BARAC SEBASTIAN ALEXANDRU 102.448

22 BOLFEA RADU POMPIU 102.038

23 BOTEZAN MARCEL 102.004

24 ILIE EDUARD 100.646

25 HUIBAN LIVIU GABRIEL 94.630

26 MINCULESCU CRISTIAN 91.937

27 BANICIU MIRCEA 90.205

28 ROPCEA ANDREI 86.460

29 ED STUDIO 47MS 85.109

30 ALIFANTIS NICU 84.636

31 COVACI HAASE NICOLAE 84.281

32 VRABETE IULIAN 76.787

33 ILIE CORNEL 75.940

34 BITTMAN DAN 75.883

35 PADURARU SILVIU MARIAN 75.538

36 HRUSCA STEFAN 75.099

37 COLCERU ADI CRISTIAN 74.168

38 IONITA CONSTANTIN 73.646

39 KOMORNYIK OVIDIU 72.883

40 TUDOR ANDREEA 71.486

41 GROZA LOREDANA 70.882

42 PETROSEL EMILIAN 69.210

43 HORA GEORGE DORIN 68.600

44 TEICU IOAN MARIUS 68.412

45 DEAC ALEXANDRU IOAN 67.513

46 POCORSCHI MIHAI 65.982

47 ED STANDARD VISION 63.181

48 TEODORESCU DAN 62.112

49 GHEORGHIU ENESCU NICOLAE 61.190

50 SIMIONICA COSMIN 60.600

Sursa: ORDA

TOP 50 REPARTI}II REALIZATE DE C~TRE CREDIDAM PENTRU ANUL 2010

Nr. crt. Nume Prenume Suma net`

1 Goia Calin 423.287

2 Neacsu Paul 413.426

3 Sterian Oliver 412.191

4 Constantin Gabriel 411.791

5 Ionescu Valeriu Constantin 410.382

6 Constandache Maria Mirela 189.746

7 Bourosu Victor 186.873

8 Stanciu Ruxandra Valentina 181.117

9 Ciorba Monica Corina 167.538

10 Unc Gheorghe Alexandru 163.975

11 Gorcinski Razvan 141.598

12 Dumitrescu Ioan 119.858

13 Borobeica Dorulet 119.592

14 Popa Valter 119.592

15 Apostoleanu Elena Alexandra 113.807

16 Groza Loredana 106.317

17 Mihalache Sorina 105.557

18 Nanu Ana Maria 101.687

19 Tirca Amalia Stefania 101.194

20 Ciupitu Marius Cristian 93.900

21 Marinescu Gela Gabriela 93.731

22 Marinescu Mirela Cristina 93.731

23 Petre Viziru Lucian Gheorghe 92.740

24 Burcea Alexandru 84.623

25 Siia Florin Mihai 83.884

26 Siia George Cristian 83.308

27 Cristea Ninel 82.743

28 Lese Grigore 82.046

29 Stanescu Niculina Eugenia 80.857

30 Iliescu Marilena Rucsandra 80.809

31 Banica Stefan 75.233

32 Matu Petre 75.132

33 Baltagan Elena 70.366

34 Florea Ovidiu Nicolae 70.366

35 Handke Giuseppe 70.366

36 Ionescu Tudor 68.598

37 Denes Daniel 68.597

38 Ibacka Dzabana Neculai Cabral 66.131

39 Bittman Dan 63.124

40 Vrabete Iulian 62.994

41 Dediu Romeo 62.647

42 Petrosel Emilian 62.647

43 Traistariu Mihai 61.507

44 Surugiu Paul Ciprian 61.329

45 Laichici Liliana Dorina 61.082

46 Furtuna Octav Antoniu 60.774

47 Brotnei Sorin 58.674

48 Sina Adrian Claudiu 58.449

49 Manole Viorica 56.627

50 Necsoiu Florin 56.483

Sursa: ORDA
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TOP 50 SUME REPARTIZATE {I PL~TITE PE ANUL 2010 COPYRO

Nr. crt. Nume [i prenume Suma net`

1 UNGUREANU SORINA 151.406

2 SERGHI CELLA 39.518

3 TEODOREANU IONEL 39.518

4 CARAMAN GEORGIANA 35.359

5 AUTORI NECUNOSCU}I 34.491

6 GRIGORESCU IOAN 34.268

7 LAZARESCU MARY MO{T.0 31.648

8 DEACONESCU SIMONA 31.593

9 SEBASTIAN MIHAIL 28.378

10 DESSILA OCTAV 28.188

11 ALFONS ADANIA 26.078

12 COROAMA SORANA STANCA MO{T.C.RADU C. 24.783

13 BOGZA GEO 23.219

14 STHAL IVONNE MO{T. 22.909

15 GAVRILUTIU ALAIN 21.602

16 BELIGAN RADU 21.327

17 DORNEANU LIVIU 21.327

18 FLOREA ANI 16.217

19 }OIU CONSTANTIN 16.20

20 ARION GHEORGHE 12.947

21 CONSTANTINESCU CECILIA 12.235

22 STANCU Z MO{T.ALEXANDRU DARIE 11.490

23 STANCU Z MO{T.STANCU HORIA 11.490

24 STEFANESCU ALEXANDRU 10.347

25 STANCU ZAHARIA MO{T.NICOLINA 10.213

26 BANU CONSTANTIN 9.704

27 EFTIMIU VICTOR 8.700

28 SAVA OCTAVIAN 8.380

29 STANCU ZAHARIA MO{T.IORDANA 7.660

30 BAIESU ION 7.531

31 URICARU EUGEN 7.480

32 BLAIER ANDREI 6.701

33 TODEA CORNEL 6.644

34 ALEXANDRU FLORIN 6.609

35 CALINESCU GEORGE 6.260

36 ALEXANDRESCU TOSCANI 6.205

37 KARAMBI POLIXENIA 6.041

38 FAUR DAN 5.748

39 BANTAS ANDREI MO{T.B.RODINA MIHAELA 5.722

40 BANTAS ANDREI MO{T.MORAIT MIHAELA 5.722

41 DRAGAN MIRCEA 5.674

42 TIC NICOLAE MO{T.TIC ANASTASIA 5.396

43 BOTEZ DEMOSTENE 5.242

44 BEZDECHI STEFAN 5.242

45 STEFANESCU RENEE-CASSIAN NINA 4.818

46 TOCILESCU ALEXANDRU 4.418

47 ALEXANDRESCU SICA 4.290

48 SOVU GEORGE 4.288

49 STEFANESCU MIRCEA MO{T.S.DANIELA 3.979

50 TECULESCU RADU MO{T. 3.940

Sursa: ORDA

TOP 20 REPARTI}II VISARTA PENTRU 2010

Nr. crt. Nume Prenume Total (lei)

1 Baba Constanta 12.357

2 Serbanescu Aurelia 11.078

3 Petrascu Dan Andrei 9.634

4 Grigore Vasile 6.672

5 Piliuta Smaranda 6.621

6 Ressu Ion 6.522

7 Smigelschi Anamaria 6.247

8 Vinatoru Serban George 5.975

9 Gavenea Stefan Teodor 5.917

10 Craciun Daniel 5.872

11 Dragoescu Serbana 5.858

12 Badea Alexandru 5.853

13 Penda Ion Octavian 5.704

14 Bradean Traian 5.506

15 Iliescu Cristina 4.929

16 Sanc Preda Marilena 4.724

17 Ghita Iulian 4.509

18 Pop Negresteanu Vasile 4.373

19 Csata Silvia Hermina 4.346

20 Gogescu Gheorghe 4.289

Sursa: ORDA

REPARTI}II  ADPFR 2010

Titularul de drepturi Suma pl`tit`

SPIROS SRL 82.798

VIPER PRODUCTION SRL 79.634

OLTENIA STAR MUSIC PRODUCTION SRL 35.000

GS MUSIC PRODUCTION SRL 42.600

ZOOM SRL 28.186

AUDIOTIM SRL 34.259

CRYPTON COM SERV SRL 19.691

L'ESPERANCE SRL 11.450

IJAC MUSIC PRODUCTION SRL 14.461

GENICOMAR SRL 10.714

TACO MUSIC PRODUCTION SRL 4.495

FORMULA 1 CONTINENTAL SRL 26.815

ALBERT HITS FACTORY SRL 3.600

MONDO MUSIC STAR SRL 4.777

ISAC PRODUCTION SRL 4.868

PLAY MUSIC SRL 4.399

BRAVO MUSIC SRL 5.300

EL-RA CONSULT SRL 2.306

ARMINA SRL/ PF STEMPER JANETA SRL 5.078

TURKMAN SRL 8.684

PF ICHIM CRISTINEL 7.576

BD MEDIA SRL 5.498

GROSSOUND SRL 4.966

DOGG STAR SRL 8.440

VIP MUSIC SRL 0

B&B MUSIC SRL 440

VOX BANAT SRL

Sursa: ORDA
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TOP 20 REPARTI}II UPFR PENTRU 2010
Nr. crt. Denumire produc`tor Total pl`tit 2010 f`r` TVA
1 UNIVERSAL MUSIC 2695873
2 CAT MUSIC 2242206
3 NOVA DISTRIBUTION 2014132
4 ROTON 1613852
5 MEDIA PRO 800118
6 MEDIA SERVICES 547009
7 ELECTRECORD 509668
8 ALMA ARTEX 443652
9 BIG MAN 95056
10 PF ION CONSTANTIN 54753
11 AMMA RECORD 46093
12 EURO MUSIC 44521
13 OVO MUSIC 35539
14 BEST MUSIC 28096
15 ANA SOUND 21846
16 EUROSTAR 20453
17 CRIS ENTERTAINMENT 17614
18 SOFT PLUS 13504
19 ADIOR MUSIC 9659
20 MUSIC MONDO DISTRIBUTION 8473
Sursa: ORDA

TOP 50 REPARTI}II UPFAR-ARGOA PENTRU 2010

Nr. crt. Denumire produc`tor Suma

1 ABC PLUS MEDIA 161.411

2 SBS BROADCASTING MEDIA 127.079

3 ANTENA 2 86.935

4 CNC 78.404

5 DOGAN MEDIA INTERNATIONAL 77.514

6 INTACT PRODUCTIONS 69.828

7 MEDIA PRO PICTURES 56.771

8 ANTENA 4 31.144

9 EGEDA SPANIA 27.076

10 PRO TV 25.742

11 GWFF GERMANIA 19.834

12 CINETHRONIX 17.866

13 ANTENA 1 17.511

14 ARD-SAT 17.104

15 EGEDA AMERICA LATINA 16.564

16 SOTI CABLE NEPTUN 15.464

17 NEPTUN TV TITULARI NECUNOSCUTI 13.839

18 NEWS TELEVISION ROMANIA 11.564

19 10 TV TITULARI NECUNOSCUTI 9.019

20 B 1 TV TITULARI NECUNOSCUTI 8.541

21 MONDO FILM 7.891

22 FVORIT TV TITULARI NECUNOSCUTI 6.114

23 ROMANTICA TV TITULARI NECUNOSCUTI 5.793

24 CLASS MEDIA 5.407

25 ACTION TELEVISION PRODUCTION 4.299

26 MTV ROM 3.749

27 KANAL D TITULARI NECUNOSCUTI 2.754

28 VOX  NEWS TITULARI NECUNOSCU'TI 2.682

29 VOX NEWS TITULARI NECUNOSCUTI 1.953

30 EUFORIA LIFESTYLE TITULARI NECUNOSCUTI 1.478

31 N24 CU TITULARI NECUNOSCUTI 1.429

32 REALITATEA TV TITULARI NECUNOSCUTI 1.137

33 FRF SUEDIA 792

34 MULTI MEDIA EST/DRAGOS VALCU 646

35 N24 TITULARI NECUNOSCUTI 516

36 MANDRAGORA 475

37 NERV FILM 435

38 VAM AUSTRIA 351

39 ALDACO FILM 301

40 CASTEL FILM 278

41 STRADA FILN 278

42 RO DE FILM 252

43 PRIMA TV TITULARI NECUNOSCUTI 235

44 AGER FILM 232

45 DOMINO FILM 232

46 CASINI ART 192

47 42 KM FILM 185

48 NATIONAL TV CU TITULARI NECUNOSCUTI 185

49 FRAME FILM 180

50 CASTEL FILM 100

51 STRADA FILM 100

52 RO DE FILM 91

53 SC MDV FILM 90

54 PRO TV TITULARI NECUNOSCUTI 60

Total sum` 7139.896

Sursa: ORDA

TOP 50 REPARTI}II  DACIN SARA PENTRU ANUL 2010 
Nr. Nume Prenume Total 

1 MURESAN MIRCEA 244.661
2 NICOLAESCU SERGIU 185.250
3 DRAGAN MIRCEA 169.402
4 MUNTEANU FRANCISC 165.189
5 PITA DAN 153.663
6 COCEA DINU 146.993
7 POPOVICI TITUS 110.146
8 DANELIUC MIRCEA 105.315
9 BOSTAN ELISABETA 80.334
10 PINTILIE LUCIAN 77.701
11 NAGHI GHEORGHE 76.787
12 BLAIER ANDREI 73.174
13 MOLDOVAN MIRCEA 72.554
14 MARCUS MANOLE 67.945
15 URSIANU MALVINA 62.906
16 MARGINEANU NICOLAE 61.401
17 GULEA STERE 49.867
18 SALCUDEANU PETRE 48.128
19 TATOS ALEXANDRU 43.713
20 NASTASE DORU 43.568
21 OPRIS MIHAI 42.584
22 BARBU EUGEN 39.770
23 ISTRATE VASILICA 39.234
24 VITANIDIS GHEORGHE 39.228
25 STRUTEANU ALEXANDRU 38.664
26 CORJOS NICOLAE 37.949
27 BRATU LUCIAN 29.076
28 CALINESCU PAUL 27.751
29 MIHELES AUREL 26.230
30 GABREA RADU 24.064
31 VAENI CONSTANTIN 20.633
32 CORNEA GEORGE 19.173
33 GHEORGHIU MIHNEA 19.173
34 OLTEANU MATEI DRAGA 18.812
35 GRIGORESCU IOAN 18.571
36 DUMITRU DAMIAN LAURENTIU 18.150
37 MIHAIL NICOLAE PAUL 14.914
38 IACOB MIHAI 14.214
39 CHIRITA VASILE 14.166
40 MANDRIC EUGEN 13.754
41 SOVU GEORGE 12.611
42 POPESCU DUMITU RADU 12.476
43 POPESCU RAZVAN 11.903
44 MITRU CONSTANTIN 11.759
45 CARMAZAN IOAN 11.739
46 TIC NICOLAE 10.911
47 SAIZESCU CATALIN 10.331
48 NEAGU FANUS 9.977
49 MARINESCU SERBAN 9.933
50 URSU TIMOTEI 9.632
Sursa: ORDA
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În 2010 a]i înregistrat la OSIM in -
ven]ia dumneavoastr` privind ob]i -
nerea hidrogenului din ap` utili zând
un procedeu electrocatalitic mem-
branar original, iar anul trecut a]i
înregistrat acest brevet pe plan in-
terna]ional. Ce viitor are aceast`
inven]ie?

CCMMM SA este o entitate de cercetare
organizat` conform Legii nr. 31/1990 ca
societate pe ac]iuni, fondat` în 1992
printr-o Hot`râre de Guvern, prin
desprinderea de ICECHIM a uneia dintre
sec]iile acestuia. A fost privatizat` la
sfâr[itul anului 2006 [i are ca obiect
principal de activitate cercetarea în
domeniul materialelor macromoleculare
[i membranelor, o direc]ie de dezvoltare
multidisciplinar`, prioritar` pe plan
mondial, cu impact direct asupra
protec]iei mediului înconjur`tor [i a
s`n`t`]ii oamenilor. Acest obiect de
activitate a fost completat cu cercet`ri în
domenii multidisciplinare având aplica]ii
în medicina uman`, cum ar fi tehnologiile
de monitorizare a procedurii de dializ`
renal`, a afec]iunilor de natur` oncolo -
gic`, a diabetului, a sistemului imunitar [i
a proceselor metabolice, prin utilizarea
inteligen]ei artificiale.
Revenind la procedeul original de des -
com punere a apei în vederea ob]inerii
unui gaz combustibil ecologic, v` pot
infor ma c` este vorba de o preocupare
datând din anul 2006, atunci când ne-am
propus s` reducem consumul de carbu -
ran]i la autoturisme. Având în vedere
dificult`]ile întâmpinate în promovarea
produsului la companiile produc`toare de
autoturisme, am abordat problema asi -
gur`rii energiei termice pentru înc`lzirea
consumatorilor casnici, precum [i a ob]i -
nerii gazului necesar pentru prepa rarea
hranei. În prezent am realizat câteva pro -
totipuri de centrale termice de diferite ca -
pacit`]i (12 [i 24 kW), acestea aflându-se
în probe tehnologice [i de anduran]`. Nu
voi insista asupra p`r]ii tehnice a inven -
]iei, cei care doresc s` o analizeze o pot
face cu u[urin]`, descrierea ei fiind
publicat` de OMPI (Organiza]ia Mon -

dial` a Propriet`]ii Intelectuale) [i acce -
sibil` pe internet.
Voi men]iona doar faptul c`, pe lâng`
contribu]iile originale aduse la dezvol -
tarea [tiin]ei [i tehnologiei, utilitatea
practic` a solu]iei tehnice brevetate con -
s tituie elementul forte al inven]iei. Costu -
rile de produc]ie [i exploatare relativ
mici, raportate la beneficiile care pot fi
ob]inute prin punerea în oper` a acestei
inven]ii, îi sensibilizeaz` pe conduc`torii
unor firme mari [i cu poten]ial financiar.
De[i exist` o tendin]` de tatonare [i de
analiz` a efectelor economice, r`spunsul
marilor companii întârzie s` apar`, ca
alternativ` existând posibilitatea promo -
v`rii de jos în sus a produselor, care s`
creeze o presiune asupra companiilor
interesate. Vrând-nevrând, parcurgem o
perioad` bun` pentru promovarea acestui
procedeu, datorit` crizei economice în
desf`[urare.  

Conduce]i Centrul de Cercetare
pentru Materiale Macromoleculare
[i Membrane din anul 2002. Ce alte
inven]ii importante a]i mai rea li -
zat? Cu ce companii locale [i
multina]ionale colabora]i pentru ca
brevetele ob]inute s` poat` fi
folosite pe scar` larg`?

De-a lungul celor zece ani de când sunt
directorul acestei unit`]i, activitatea
noastr` s-a soldat pe plan na]ional cu
peste 20 de inven]ii [i un num`r mult mai
mare de tehnologii [i proiecte (peste 70, a
c`ror brevetare nu a fost posibil` din
motive financiare), precum [i cu diverse
produse apreciate [i premiate atât în ]ar`,
cât [i în str`in`tate, precum: mixturi
asfaltice compozite de mare rezisten]`,
care fiind a[ternute experimental pe

Avem inven]ii valoroase
în energie, construc]ii [i medicin\

Interviu cu  
Dr. Ing. MARIN RADU,
Director General, CCMMM 

(Centrul de Cercetare pentru
Materiale Macromoleculare [i

Membrane Bucure[ti)
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diverse segmente de drumuri s-au p`strat
în stare bun` de utilizare pe durate cu -
prinse între 6-7 ani, indiferent de inten -
sitatea traficului rutier [i de condi]iile
climatice; filtre pentru diverse lichide,
inclusiv pentru ap` potabil`, domeniu în
care am realizat dou` tipuri de sta]ii de
ultrafiltrare calitativ superioare tuturor
celor existente pe pia]` – una pentru uz
gospod`resc, cealalt` pentru comunit`]i
mai mici sau mai mari –, la care se
adaug` realizarea recent` a unui nou tip
de filtru de mare capacitate, dotat cu
cartu[e permanente, care nu mai necesit`
înlocuirea, ci doar cur`]area lor periodic`,
acesta fiind capabil s` filtreze [i s` fac`
potabile atât apele freatice, cât [i pe cele
ale râurilor; realizarea în premier`
na]ional` a prototipului filtrului de dializ`
renal`; o nou` tehnologie de ob]inere a
bioetanolului de mare puritate; construi -
rea unui motodeltaplan performant, des -
tinat turismului [i altor utilit`]i; preparate
energizante [i imunoinductoare ob]inute
din c`tin` în amestec cu alte plante
medicinale, capabile s` previn` [i s`
trateze cu succes diverse afec]iuni atât la
oameni, cât [i la animale; elaborarea de
noi tehnologii [i re]ete pentru depistarea
[i tratarea, inclusiv de la distan]`, prin
intermediul inteligen]ei artificiale, a unor
boli grave precum diabetul, cancerul [i
chiar SIDA.
Colabor`m intens atât cu colegi, persoane
fizice din întreaga ]ar`, cât [i cu persoane
juridice – institute de cercetare, alte
institu]ii, firme [i companii din toat` ]ara
[i chiar cu unele din str`in`tate. A[ men -
]iona, între acestea, universit`]i cum sunt
Universitatea „Politehnica” Bucur e[ti,
Universitatea „Transilvania” din Bra[ov,
Universitatea Politehnic` din Ia[i, insti -
tute precum Institutul de Chimie Fizic`
„I. G. Murgulescu”, Institutul Clinic
Fundeni, Institutul de {tiin]e Medicale
„Victor Babe[” [i altele. Pe plan extern,
colabor`m cu institute de cercetare [i
companii din Rusia, Fran]a, Republica
Moldova, Africa de Sud, Canada. Cola -
bor`m, de asemenea, cu oameni de [tiin]`
din 36 de ]`ri ale lunii care fac parte din
Forumul Mondial al Cercet`torilor [i
Inventatorilor, organism ini]iat de noi
care î[i are sediul permanent în incinta
institutului nostru. Eu sunt pre[edintele
acestuia, iar primul congres al Forumului
a avut loc în anul 2010 la Palatul Parla -
mentului. 
De cercet`rile noastre beneficiaz` agen]i
economici interni (OMV PETROM [i
OLTCHIM Râmnicu Vâlcea fiind cei
mai importan]i), prim`rii [i spitale din
]ar`, precum [i agen]i economici externi

(ex. Serynga Biosystems din Africa de
Sud).

În urm` cu câ]iva ani a]i fondat
Asocia]ia „Congresul Na]ional al
Cercet`torilor [i Inventatorilor din
România”. Care sunt obiectivele
acestui ONG?

Scopul Congresului Na]ional al Cercet` -
torilor [i Inventatorilor din România îl
constituie reprezentarea [i ap`rarea inte -
reselor profesionale, economice [i sociale
ale cercet`torilor [i inventatorilor din
România în fa]a institu]iilor legislative, a
puterilor publice, a altor organiza]ii [i

asocia]ii, precum [i promovarea valorilor
reale ale [tiin]ei, culturii [i spiritualit`]ii
române[ti, prin participarea activ` la
redefinirea raporturilor dintre actul de
[tiin]` [i publicul c`ruia îi este adresat. 
Asocia]ia are misiunea s` vegheze la justa
concuren]` între organiza]iile de cercetare
[tiin]ific`, precum [i între cercet`tori [i
inventatori, s` analizeze [i s` fac`
cunoscute realiz`rile [tiin]ei române[ti, s`
promoveze noile tehnologii, inovarea [i
transferul tehnologic. 
Asocia]ia î[i propune, în mod special, s`
promoveze diseminarea informa]iilor
[tiin]ifice [i tehnologice, s` faciliteze
accesul publicului la [tiin]`, sub aspect

material [i informa]ional, contribuind
astfel la libera circula]ie a ideilor, precum
[i la integrarea [tiin]ei [i culturii româ -
ne[ti în circuitul mondial de valori. 
De asemenea, se urm`re[te instituirea
unei strategii na]ionale a cercet`rii, dez -
v olt`rii [i inov`rii, care s` contribuie la
prosperitatea poporului român pe termen
lung.

Majoritatea cercet`torilor români
emigran]i au succes pe toate meri -
dianele globului, situându-se în elita
mondial` a acestora, ceea ce
demonstreaz` c` inventivitatea este
una dintre caracteristicile de baz`
ale românilor. Care este condi]ia
inventatorilor care au r`mas în
]ar`? Ce m`suri crede]i c` ar tre-
bui s` adopte statul [i mediul de
afaceri pentru a sprijini cercet`torii
[i inventatorii? 

Ce putem spune despre condi]ia social`
a cercet`torilor [i inventatorilor într-un
stat în care se acord` aten]ie mai mare
bise ricii decât domeniului de crea]ie
intelectual` (a nu se interpreta, totu[i, c`
am fi împotriva credin]elor religioase)?
La a doua întrebare g`si]i r`spunsul în
cartea mea [i a colaboratorilor mei Dan
Badea [i Gheorghe Mocu]a, intitulat`
„Politica [tiin]ei – o nou` viziune. Stra -
tegia na]ional` pe termen lung privind
Cercetarea-Dezvoltarea-Inovarea în Ro -
mânia”, publicat` de editura Perfor man -
tica din Ia[i în anul 2008. Dintre
m`surile de sprijin pe care statul [i
mediul de afaceri ar trebui s` le adopte,
consi der`m c` cea mai important` ar fi
aceea a cre`rii unui Minister al
Cercet`rii-Dezvolt`rii-Inov`rii [i al
Atragerii de Fonduri Europene [i
Investi]ii Str`ine, pentru a direc]iona în
mod optim efortu rile proprii [i resursele
financiare atrase spre atinge rea obiec -
tivelor majore ale dezvolt`rii econo -
mico-sociale durabile a României.

Mai dori]i s` transmite]i ceva citi-
torilor no[tri?

A[ dori s` subliniez faptul c` speciali[tii
no[tri, care au studiat foarte mult pentru a
construi o Românie modern`, au posibili -
tatea de a oferi solu]ii tehnice [i de a
informa opinia public`, între altele, în
privin]a genezei gazelor naturale [i a pe -
tro lului, dar [i asupra pericolului iminent
al exploat`rii gazelor de [ist, sau al ex -
ploa t`rii unor z`c`minte pre]ioase utili -
zând cianuri. Toate acestea pot con stitui
subiecte pentru un alt interviu.

Speciali[tii no[tri, care au 
studiat foarte mult pentru a 
construi o Românie 
modern`, au posibili tatea 
de a oferi solu]ii tehnice [i 
de a informa opinia 
public`, între altele, în 
privin]a genezei gazelor 
naturale [i a pe tro lului, 
dar [i asupra pericolului 
iminent al exploat`rii 
gazelor de [ist, sau al 
ex ploa t`rii unor z`c`minte 
pre]ioase utili zând cianuri.
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Informa]ia [i cuno[tin]ele (knowledge)
sunt, am putea spune metaforic,

armele termonucleare competitive ale
timpului nostru. Cuno[tin]ele sunt mai

valoroase [i mai puternice decât
resursele naturale, fabricile mari,
conturile bancare avantajoase. În

industrie, dup` produc]ie, succesul îl
au companiile care de]in cele mai

bune informa]ii sau le folosesc cel mai
eficient. Wal-Mart, Microsoft [i
Toyota nu au devenit companii

considerabile deoarece nu sunt mai
bogate decât Sears, IBM [i General

Motors, ci din contr`. Dar ele au avut
ceva mult mai valoros decât activele

fizice sau financiare. Ele au 
valorificat Capitalul Intelectual. 

organiza]ie de afaceri sau
guvernamental` nu numai
transform` input-ul în out -
put printr-un proces de
cunoa[tere, dar de aseme -

nea creeaz` sau elimin` cuno[tin]e. Cele
mai multe servicii de cercetare [i
consultan]` de management se axau pe
modul de cre[tere a ratei de input-
output, adesea apelau la îmbun`t`]irea
eficien]ei [i eficacit`]ii, dar de multe ori
au ignorat valoarea explicit` a prelu cr` -
rii [i cre`rii cuno[tin]elor într-o orga -
niza]ie. 
Crearea Cuno[tin]elor Organiza]io na -
le – fie în proprietate public` sau privat`
– se refer` la capacitatea companiei în
ansamblu de a crea cuno[tin]e noi, a le
disemina în întreaga organiza]ie [i a le
întruchipa în produse, servicii [i siste -
me. Prin utilizarea specific` a cuno[ tin -
]elor [i inovarea continu`, organiza]iile
î[i creeaz` avantaje competitive fa]` de
alte companii. Capitalul Intelectual (CI)
este considerat un mijloc ce creeaz` sur se
in vi zibile [i intangibile de avantaje com   -
petitive, cum ar fi re]elele sau sistemele
or ganiza]ionale. Valoarea oric`rei orga -
niza]ii este constituit` din (1) activele
corporale [i capitalul finan ciar ce se g` -
sesc în bilan]ul societ`]ii [i (2) acti vele
necorporale ale companiei, des cri se de
obicei în bilan] ca „fond comercial”.
Capitalul Intelectual sau Baza de Cu -
no[tin]e este, de obicei, determinat` ca
sum` a capitalului uman (talentul),
capitalul structural (proprietatea inte -
lec  tual`, metodologii, software, docu -
men te [i alte artefacte de cuno[tin]e) [i
capi ta lul client (rela]iile cu clien]ii).
Aceste active necorporale sau Capitalul
Intelectual sunt în mare m`sur` legate
de rela]iile cu furnizorii sau clien]ii,
precum [i cu angaja]ii [i partenerii
companiei. „Goodwill” nu cuprinde în
totalitate valoarea real` a CI a[a cum o
în]elegem noi. Uneori CI este interpretat

ca diferen]a dintre valoarea contabil` –
de exemplu, valoarea istoric` a activelor
neamortizate ale unei societ`]i – [i
valoarea de pia]`, care este egal` cu
valoarea actual perceput` ca fluxul de
numerar viitor al unei companii. 
Capitalul Intelectual este suma a tot ce
[tie lumea într-o companie, ce îi ofer`
avantaj competitiv. Spre deosebire de
activele cu care oamenii de afaceri [i
con tabilii sunt familiariza]i – terenuri,
fa brici, echipamente, bani – Capitalul
Intelectual este intangibil. Acesta repre -
zint` cunoa[terea for]ei de munc`, a
form`rii [i intui]ia unei echipe. Este co -
la borarea – înv`]area comun` – între com   -
panie [i clien]ii s`i, ce stabile[te le g` -
tura dintre ei, ce aduce clien]ii iar [i iar.
Într-un enun]: Capitalul Intelectual este
materialul intelectual – cuno[tin]e, in -
for ma]ii, proprietate intelectual`, expe -
rien]` ce pot fi utilizate pentru a crea
valoare concret`.

Realizarea Leg\turii

Dac` Capitalul Intelectual se echiva -
leaz` cu materialul intelectual utilizat
pentru crearea valorii, atunci toate
eforturile [i investi]iile, inclusiv proiec -
tele IT, trebuie s` fie evaluate în raport
cu aportul la cre[terea acestui material
intelectual. Altfel spus, atunci când se
evalueaz` valoarea ad`ugat` real` a
unui proiect IT, în locul metodelor
tradi]ionale de evaluare, cum ar fi ROI,
s-ar putea s` se recurg` la c`utarea gra -
dului în care proiectul adaug` cuno[ -
tin]e, informa]ii, proprietate intelectual`
[i experien]` întreprinderii, ce va con tri -
bui direct la capacitatea de creare a
averii companiei. 
Dac` ar putea fi dezvoltat` o metod` sau
metode pentru m`surarea nivelului de
CI înainte [i dup` implementarea unui
proiect IT, atunci valoarea „real`” a
proiectului ar putea fi mult mai

Ce este 
Capitalul Intelectual?

De C~LIN M. RANGU,
Pre[edinte, Intellectual Capital and

Change Management Institute (IMCIS)

O
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explicit`. Cineva ar putea face urm`torul
ra]ionament: dac` ar exista o astfel me to -
d`, atunci valoarea de real` a investi]iei –
fie aceasta un program de formare sau
implementarea unui sistem ERP, exter -
nalizarea unui proces de afaceri sau
introducerea unui depozit nou de date –
poate fi calculat` anticipat [i efortul
pentru a convinge managementul de top
al unei organiza]ii pentru a merge mai
departe cu o ini]iativ` ar deveni mult mai
u[or. 
În toate discu]iile din jurul CI, majori ta tea
eforturilor de pân` acum s-au concentrat
asupra defini]iilor [i conceptelor. Unele
grupuri au încercat s` vin` cu indicatori [i
m`sur`ri, dar cele mai multe nu merg mai
departe de unele calcule par]iale, adesea
limitate la indicatori [i rate ale perfor -
man]ei. În cazul realiz`rii CI în lumea de
afaceri, trebuie elaborat` o metod` sau
metode, în cadrul c`reia întreaga valoare
a CI poate fi exprimat` în termeni mone -
tari (euro, dolari sau oricare alt` valut`),
preferabil într-un format similar cu ceea
ce contabilii [i CFO sunt familiariza]i,
cum ar fi bilan]ul. Toat` problema const`
în g`sirea traducerii econometrice
corecte a tuturor componentelor CI [i
leg`turilor cu alte elemente ale CI,
precum activele [i pasivele „tangibile”
ale unei organiza]ii. În aceste formule
econometrice, va trebui definit un num`r
suficient de parametri [i variabile, dar,
odat` cunoscute, ele pot fi înregistrate [i
urmate, conducând la un calcul coerent al
valorii CI al unei compa nii. Atunci, [i
numai atunci, se va realiza CI [i va
deveni un instrument de mana gement. 

Patru clase de CI

Cele patru clase de baz` sunt: Capital
Uman, de Clien]i, Structural plus Capita -
lul Alian]elor Strategice. 
Cel din urm` recunoa[te faptul c` parte -
neriatele, alian]ele [i re]elele sunt factori
din ce în ce mai importan]i ai afacerilor în
Noua Economie. Puterea alian]ei sau a
re]elei are impact semnificativ asupra
metodelor de atingere a scopurilor pentru
orice companie pe pia]a sa, prin urmare
afecteaz` valoarea sa. Gândi]i-v` la
modul în care Dell Computers a devenit
mare prin pârghia de furnizori cum ar fi
HP, Intel etc. {i Cisco [i-a construit
întregul model de afaceri pe internet [i
depinde foarte mult de furnizorii de
servicii externalizate pentru a îndeplini
ciclurile de afaceri de la comanda de
fabrica]ie pân` la livrare [i facturare.
De[i partenerii s`i nu pot ocupa faza
frontal`, totu[i ei sunt esen]iali în asigu -

rarea calit`]ii, pe care Cisco o vinde
clien ]ilor s`i. 
A doua observa]ie crucial` este faptul c`,
în afar` de Capitalul Structural, clasele de
baz` ale CI sunt, de fapt, capitalul
partajat (Steward 1997). De exemplu,
Capitalul Uman (CU) este împ`r]it cu
„proprietarii” s`i: atunci când persoana
pleac`, ea/el ia aptitudinile [i capacit`]ile
sale, reputa]ia [i poten]ialul. Se aplic`
reguli similare Capitalului Clien]ilor
(CC) [i Capitalului Alian]elor Strategice
(CSA): în cazul în care clientul î[i
schimb` loca]ia sediului sau se destram`
o alian]`, venitul poten]ial al clientului [i
pârghia parteneriatului se pierd [i se
stabile[te rela]ia „joc cu sum` nul`”. 
Cu toate acestea, nu toate pot fi pierdute
în astfel de scenarii extreme, dar realiste,
cel pu]in numele clientului poate r`mâne
pe lista de referin]` a firmei, un fost par -
te ner poate în continuare s` aib` un rol de
punte c`tre furnizor, acestea indic` faptul
c` unele CU [i CSA au devenit struc tu ra -
le, prin urmare nu este afectat de plecarea
clientului, respectiv alian]a strategic`. 
Consecin]a acestora este faptul c` CI se
poate schimba dintr-o regiune în alta
(vecin`)! Acesta este momentul când Ma -
na gementul CI intr` în joc. Este im por -
tant ca organiza]iile s` realizeze unde este
situat CI [i ce ac]iuni trebuie între prinse
pentru a converti CI, care este în pericol
de a fi pierdut, în unul structural, [i
anume s` structuralizeze Capitalul Uman,
al Clien]ilor, Strategiei Alian]ei la
maximul posibilit`]ilor. 
Calculul CI dezvoltat de AREOPA con -
tri buie la o în]elegere mai bun` a active -
lor necorporale ale unei organiza]ii [i a

pro blemelor de management relative la
acestea.

Finalul Activelor

O organiza]iei a cuno[tin]elor propag`
lumina. Atunci când informa]iile iau
locul stocurilor de inventar [i când
aceasta p`r`se[te corpul s`u material [i ia
o via]` de business proprie, o companie
în final devine o entitate de alt` natur`. O
companie tradi]ional` este o colec]ie de
active fizice, cump`rate [i de]inute de
capitali[ti responsabili pentru men]inerea
lor [i care angajeaz` oameni pentru a
opera cu ele. O companie a cuno[tin]elor
este diferit` în mai multe moduri. Nu
numai activele cheie ale companiei
bazat` pe cuno[tin]e sunt intangibile, dar
este clar cine le de]ine sau este
responsabil pentru men]inerea lor.
Într-adev`r, o companie bazat` pe cuno[ -
tin]e, în orice caz, ar putea s` nu de]in`
multe active tradi]ionale. A[a cum infor -
ma]iile înlocuiesc capitalul circulant,
activele intelectuale le înlocuiesc pe cele
fizice. Este caracteristic pentru compa -
niile cuno[tin]elor s` suprime bilan]ul de
active fixe. Compania axat` pe cuno[tin]e
nu ]ine cont de activele de]inute. De fapt,
cu cât mai pu]ine active, cu atât mai bine;
atât timp cât de]ine capital intelectual,
compania poate ob]ine venituri f`r`
sarcinile [i cheltuielile de gestionare [i
plat` a activelor.
Aceasta creeaz` oportunit`]i enorme
pentru companiile ce ofer` servicii în
domenii cum ar fi procese strategice sau
de afaceri în outsourcing, hosting,
servicii partajate [.a.
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ncepând cu luna martie
2012, s-a lansat noua ver siu -
ne a www.ecopyright.ro,
ser  viciul de copyright online.
Metodele alternative utili -

zate pân` acum: publicarea operei, de pu -
nerea la diferi]i registratori, prezen]a la
târguri, expunerea la conferin]e [i semi -
narii etc. sunt acum înlocuite cu o solu]ie
a timpului prezent: marcarea temporal` a
documentelor, ce va fi folosit` de c`tre
cei care lucreaz` în publicitate, proiec -
tare, crea]ii artistice, webdesign etc.
„Marca temporal` este necesar` pentru
a autentifica documente [i are aplica]ii
prac  tice în domenii precum: comer]ul elec -
 tronic, atestarea existen]ei la un mo me nt
dat a unei opere protejate prin dreptul
de autor, semn`tura electronic`, acti -
vitatea notarial` electronic`, arhivarea
electronic` sau facturarea electronic`”,
a declarat Liviu Nistoran, pre[edintele
ANCOM, cu ocazia intr`rii în vigoare a
Deciziei nr. 896/2008 privind normele
tehnice [i metodologice pentru aplicarea
Legii nr. 451/2004 privind marca tem -
poral`. De[i legea 451/2004 privind mar -
carea temporal` a creat cadrul legislativ
propice, doar dup` apari]ia Ordinului
ministrului comunica]iilor [i societ`]ii
informa]ionale nr. 492/2009 privind

normele tehnice [i metodologice [i a
Ordinului 58/2012 al Ministerului Comu -
nica]iilor [i Societ`]ii Informa ]ionale a
fost posibil` demararea noii versiuni a
singurului site din România care ofer`
protec]ie conform legisla]iei dreptului de
autor. Procedura de ob]inere a marc`rii
este foarte simpl`: te înscrii online pentru
a primi un cod [i o criptare unic` a docu -
mentului, trimis în aproape orice format,
pe care le folose[ti pentru a dovedi mo -
mentul crea]iei. 
Având în vedere legea 8/1996 [i conven -
]ia de la Berna la care România a aderat
prin legea 77/1998 publicat` în Monitorul
oficial 166/28 aprilie 1998, trebuie s` su -
bli niem neap`rat de la început c` nic`ieri
în lume NU exist` un depozitar al drep -
turilor de autor. Adic` nu exist` nic`ieri
în lume o baz` de date care s` cuprind`
toate crea ]iile, pe care s` o consul]i [i s`
sta bile[ti dac` opera ta e original` sau nu
(acest lucru se întâmpla la brevetele de in -
ven]ie sau la m`rci, dar nu [i la copy ri gh t).
Mul]i spun c` acesta este de fapt marele
factor încurajator al copyrightului: fiecare
autor î[i asum` originalitatea ope rei, iar
dreptu rile de autor se nasc auto mat în mo -
men tul crea]iei. Mai trebuie dovedit cât mai
indubitabil posibil acest moment [i de vii
„autorul” [i din punct de vedere legal.

Da, aceasta este de fapt cheia în recu -
noa[terea dreptului de autor: momentul
cert al crea]iei. La început doar [tampila
po[tei sau a notarilor aveau puterea de a
certifica data cert` a unui document [i ele
erau principalele instrumente la care
apelau autorii pentru a certifica momentul
crea]iei. Metode alternative dar recunos -
cute erau publicarea operei, prezen]a la
târguri, expunerea la conferin]e [i semi -
narii, în principiu momentul dezv`luirii
operei în fa]a unui num`r cât mai mare de
martori. Cu cât mai mul]i [i mai instrui]i
în domeniu, cu atât mai bine. Sfat practic:
nu-i lua]i în considerare pe scepticii care
spun c` nu exist` legi, c` nu se aplic`, c`
nu se face dreptate etc. Exist` legi, ele se
aplic`, exist` instan]e specializate în
proprietate intelectual` [i, în plus, dintot -
deauna a existat o lege care s-a aplicat în
cazurile de înc`lcare a crea]iilor: legea
moral`. Aici o s` câ[tiga]i mereu, indife -
rent de dreptatea pe care o s` o primi]i de
la legiuitor. Important este s` v` înre gis -
tra]i corect crea]ia! 
Acum peste 120 ani, Germania, Fran]a,
Belgia, Italia, Spania, Elve]ia, UK,
precum [i Japonia, trei ani mai târziu, în
1889, au semnat un tratat la Berna în care
î[i recuno[teau [i ap`rau reciproc crea]iile
intelectuale [i drepturile de autor (Româ -
nia a aderat în 1927, pentru patrio]ii inte -
resa]i). Recunoa[te]i mai sus ]`rile care [i
acum „vând” cea mai mult` activitate
intelectual` [i creeaz` probabil cel mai
mult design industrial [i comercial? Înc`
de atunci, „intelectualii” [i-au dat seama
c`, dac` vom percepe furtul intelectual la
fel cum percepem [i pedepsim „b`gatul
mâinii în buzunar”, o s`-i încuraj`m pe
cei cu preocup`ri creative inovatoare, pe
aceia care fac valoare din gândurile lor. {i
gândurile noastre probabil c` sunt printre
resursele inepuizabile de care avem parte
pe p`mânt.

Radu Bozocea

Drepturile de autor 
se ob]in acum online pe
www.ecopyright.ro!
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