CERERE DE CERTIFICAT SUPLIMENTAR DE PROTECŢIE
G
Medicament
G
Medicament inclusiv extinderea duratei
G
Produs de protecţie a plantelor
Nr. referinţă mandatar autorizat

Registratura OSIM (numărul şi data primirii):

Se completează de către OSIM
Numărul cererii de Certificat suplimentar de protecţie:
Data depunerii:

1. Solicitanţi (nume şi prenume/denumire, adresă domiciliu /sediu, număr în Registrul Comerţului, Telefon, Fax, adresă E-mail):

2. Solicităm un certificat suplimentar de protecţie în baza:
G Regulamentului (CE) nr. 469/2009 privind crearea unui certificat suplimentar de protecţie pentru medicamente;
G Regulamentului (CE) nr. 1610/1996 privind crearea unui certificat suplimentar de protecţie pentru produse de
protecţie a plantelor
conform brevetului de bază: RO nr. .....................................

Brevet european nr.

3. Titlul invenţiei protejate prin brevetul de bază:

4. Produsul pentru care se solicită Certificatul:

5. Indicaţii care să arate că produsul este protejat prin brevetul de bază :

6. Prima autorizaţie de punere pe piaţă în România:
a) Număr:
b) Dată:
c) Autoritate emitentă:
d) Durata de valabilitate:
e) Această autorizaţie este prima în Spaţiul Economic European.:

FORM. C 01 - citiţi Ghidul de completare

G DA
G NU, vezi pct.7
-1-

7. Prima autorizaţie de punere pe piaţă în Spaţiul Economic European:
a) Număr:
b) Dată:
c) Autoritatea emitentă /Statul:
d) Prevederea legală în baza căreia a fost acordată autorizaţia:
e) Identificarea produsului autorizat:

8. Reprezentare prin mandatar autorizat cu:

procură:

procură generală nr./dată:

Nume şi prenume/Denumire, Adresă domiciliu/Sediu:

L.S.

9. Semnătură mandatar autorizat:

10. Documente depuse la OSIM de consilier în proprietate industrială
11. Documente primite la OSIM
în exemplare, nr. file:
10.1. Formular de cerere CSP
în
exemplare, nr. file:
10.2. Copia autorizaţiei de la pct. 6 cu rezumatul caracteristicilor
nr. file:...
nr.file:......
10.3.Copie a menţionării publicării autorizaţiei de la pct. 7
nr.file:.....
nr.file:....
10.4. Procură de reprezentare
nr.file:......
nr.file:......
10.5. Traducerea în limba română a documentelor
nr.file:....
10.6. Document referitor la plata taxelor
nr.file:......
nr.file:......
10.7. Acte de succesiune
nr.file:......
nr.file:......
10.8. Alte documente
nr.file:......
nr.file:......
10.9. Formular de cerere de extindere – c ext. Anexă
în exemplare,
nr. file
OSIM (nume, prenume şi semnătura de primire, LS)

FORM. C 01 - citiţi Ghidul de completare

-2-

Continuarea rubricii nr.

Continuarea rubricii nr.

Continuarea rubricii nr.

Continuarea rubricii nr.

Continuarea rubricii nr.
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Ghid de completare a formularului de cerere de certificat suplimentar de protecţie
Cererea de certificat suplimentar de protecţie se întocmeşte în 3 exemplare pe formularul tip
FORM. C 01, în limba română, prin imprimare, dactilografiere sau de mână. Depunerea cererii se
poate face: a) direct şi cu confirmare de primire la Registratura generală a OSIM, b) prin poştă,
trimisă recomandat cu confirmare de primire sau c) în formă electronică sau prin mijloace
electronice, dacă sunt respectate prevederile legale.
Notă: Dacă spaţiul alocat unei rubrici din formularul de cerere nu este suficient pentru
completarea unor date, se va continua scrierea acestora în pag. 3 la “Continuarea rubricii
nr....”.
Rubrica 1. Se indică numele şi prenumele sau denumirea , adresa sau sediul solicitantului
(stradă, număr, oraş, judeţ, ţară), inclusiv codul poştal, telefon şi fax cu prefixul zonei, Email. Când solicitantul este o persoană juridică se va indica şi numărul de înregistrare la
Registrul Comerţului. Dacă sunt mai mulţi solicitanţi, pentru fiecare dintre aceştia se vor
indica toate datele de identificare. După înregistrarea cererii la OSIM un exemplar al cererii
se returnează solicitantului.
Rubrica 2. În această rubrică se bifează cu x pătratul corespunzator Regulamentului pentru
medicament sau produs de protecţie a plantelor.
În continuare se indică numărul brevetului de invenţie, în vigoare, acordat în România
conform Legii nr. 64/1991 privind brevetele sau numărul certificatului de protecţie tranzitorie în
vigoare, în baza Legii 93/1998.
Dacă certificatul solicitat are la bază un brevet de invenţie european valid în România, se indică
numărul acestuia.
Rubrica 3. În această rubrică se înscrie titlul invenţiei protejate prin brevetul de bază indicat
la rubrica 2.
Rubrica 4. Se indică denumirea produsului pentru care se solicită certificatul, respectiv
substanţa activă sau combinaţie de substanţe active. În acest scop se foloseşte denumirea chimică
a substanţei şi denumirea comună internaţională.
Rubrica 5. În rubrică se dau indicaţii care să arate că produsul este protejat prin brevetul
indicat la rubrica 2., cum ar fi numărul revendicării(lor), care se referă la produs.
Rubrica 6. În rubrică se indică datele referitoare la prima autorizaţie de punere pe piaţă în
România, potrivit art.2(10) din Instrucţiunea OSIM nr. 146 din 28 decembrie 2006. Dacă această
autorizaţie nu este prima în Spaţiul Economic European atunci se completează rubrica nr.7.
Rubrica 7. În rubrică se indică datele referitoare la prima autorizaţie de punere pe piaţă în
Spaţiul Economic European, în cazul în care la rubrica 6.e) se bifează cu x pătratul corespunzător
opţiunii “NU”.
Rubrica 8. Se completează indicând numele şi prenumele sau denumirea şi adresa sau
sediul mandatarului, inclusiv codul poştal, telefon şi fax cu prefixul zonei, E-mail, precum şi
numărul de înregistrare la Registrul Comerţului. Dacă mandatarul a fost împuternicit numai pentru
depunerea cererii se bifează prima căsuţă; dacă o procură generală pentru mai multe cereri de
brevet a fost dată şi comunicată la OSIM, se va bifa căsuţa corespunzătoare, indicând numărul şi
data acesteia. Procura/copia procurii generale se va depune o dată cu cererea sau în termen de 2
luni de la data la care OSIM notifică solicitantului lipsa acesteia.
Rubrica 9. La această rubrică se înscrie în clar numele mandatarului autorizat cu semnătura
corespunzătoare şi aplicarea ştampilelor.
Rubrica 10. Se bifează rubricile corespunzătoare pentru documentele anexate la cerere,
indicând numărul de file/exemplare. În situaţia în care, odată cu solicitarea certificatului suplimentar
de protecţie pentru un medicament se solicită şi extinderea duratei certificatului se completează şi
formularul de Extindere a duratei unui certificat FORM. Cext., cu datele necesare şi se depune ca
anexă la cererea de certificat, în 3 exemplare, consemnându-se acest fapt la Rubrica 10.9.
Rubrica 11. Se completează şi se semnează de persoana desemnată de către OSIM.
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