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1. Ecran de căutare

1.2

1.1

1.4

1.3

1.1 Link-uri pentru navigarea rapidă către următoarele secţiuni din pagina
web a OSIM:






Pagina de start a site-ului www.osim.ro (Home);
Secţiunea de publicari BOPI
Secţiunea “Brevete de invenţie”;
Secţiunea “Mărci şi Indicaţii geografice”;
Secţiunea “Desene şi Modele”.

1.2 Filtre suplimentare
Notă: Dacă doriţi o rafinare suplimentară a rezultatelor căutării, după bifarea uneia sau a
ambelor opţiuni din această zonă, puteţi utiliza criteriile de căutare din zona 1.4 a ecranului.
Este recomndat să rafinaţi căutările folosind orice combinaţie de criterii, deoarece numărul
maxim de rezultate regăsite este de 500!
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1.3 Funcţii butoane ecran 1:



resetarea filtrelor utilizate – fie cele din zona 1.2 fie criterii din zona 1.4;
lansarea căutării – Aveţi posibilitatea să nu acţionaţi acest buton, puteţi lansa căutarea apăsând
tasta “Enter”.

1.4 Criterii de căutare – descriere, exemple:












Număr depozit
 Pâna în 31.12.1999 serie continuă, din 6 cifre (dacă numărul are mai puţine cifre
completaţi cu “0” în faţă), format valabil de la numărul 000001 la 098246
 exemple de căutare: 004568, 00456*, *4568
 Din 01.01.2000 pâna în prezent serie anuală, de forma M aaaa nnnnn , unde aaaa = anul
iar nnnnn = numărul propriu-zis din 5 cifre (dacă numărul are mai puţine cifre
completaţi cu “0”în faţă)
 exemple de căutare: M 2017 02654, M 2017 026*, *2017 026*
Data de depozit
 Formatul acceptat este aaaa-ll-zz, dar recomandăm utilizarea calendarului care se
deschide când faceţi click în acest câmp.
 Câmpul nu admite trunchiere (caracterul *).
 exemple de căutare: 2017-08-31
Nr. cerere marca
 Numărul de registratură al cererii de marcă
 Formatul până la 31.12.1999: serie continuă, din 6 cifre (dacă numărul are mai puţine
cifre completaţi cu “0” în faţă);
 exemple de căutare: 004568, 00456*, *4568
 Formatul de la 01.01.2000: serie anuală, de forma Maaaa/nnnnnn, unde aaaa = anul iar
nnnnnn = numărul propriu-zis din 6 cifre (dacă numărul are mai puţine cifre completaţi
cu “0” în faţă);
 exemple de căutare: M2015/003478, M2015/0034*, *2015/003478,
M2015/*78, M*3478.
Nr. marca inregistrata
 Numărul primit de cererea de marcă la momentul înregistrării ca marcă;
 Serie continuă, începînd cu 000003 crescător, 6 cifre (dacă numărul are mai puţine cifre
completaţi cu “0” în faţă):
 exemple de căutare: 149876, *49876, 14987*
Data de inregistrare marca
 Formatul acceptat este aaaa-ll-zz, dar recomandăm utilizarea calendarului care se
deschide când faceţi click în acest câmp.
 Câmpul nu admite trunchiere (caracterul *).
 exemple de căutare: 2017-08-31
Denumire marca
 Puteţi utiliza fie majuscule fie litere mici, rezultatele căutării nu sunt condiţionate de
acest lucru;
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 Puteţi trunchia denumirea utilizată folosind caracterul “*” oriunde în câmp;
 Folosiţi caracterul “?” dacă doriţi substituirea unui singur caracter. Această facilitate
este foarte utilă în cazul cuvintelor care conţin diacritice deoarece nu toate înregistrările
din această bază de date au fost introduse cu diacritice.
 exemple de căutare:
a) tastaţi şirul de caractere *STRĂMO?* sau *strămo?*  obţineţi aceleaşi 4
rezultate, şi anume marci cu denumirile:
FUNDAŢIA VOCI STRĂMOŞI
LEACURI STRĂMOŞEŞTI
Leacuri Strămoşeşti
VIA DACILOR G&M Tradiţie din strămoşi
indiferent dacă aţi folosit majuscule sau nu;
b) dacă nu folosiţi caracterul * la începutul şirului de litere nu obţineţi nici un
rezultat  nu există nici o marcă a cărei denumire să înceapă cu şirul de litere
“strămo”.
c) dacă nu folosiţi caracterul * la sfârşitul şirului de litere nu obţineţi nici un
rezultat  nu există nici o marcă a cărei denumire să se termine cu şirul de
litere “strămo” urmat doar de un singur caracter (ne putem gândi la cuvântul
strămoş).
d) folosind secvenţa de caractere *str?mo?*  obţineţi în afara celor 4
rezultate de la punctul (a) încă 3 mărci care nu sunt introduse cu diacritice în
baza de date, şi creşteţi gradul de acurateţe al căutării.
VINUL STRAMOSESC
VINUL STRAMOSESC
STRAMOSEASCA
FUNDAŢIA VOCI STRĂMOŞI
LEACURI STRĂMOŞEŞTI
Leacuri Strămoşeşti
VIA DACILOR G&M Tradiţie din strămoşi




Tip marca
 Este un câmp care nu permite tastarea de text de către utilizator;
 Un click în acest câmp va deschide lista de valori predefinită din care puteţi selecta tipul de
marcă dorit pentru efectuarea căutării.
Stare marcă
 Este un câmp care nu permite tastarea de text de către utilizator;
 Un click în acest câmp va deschide lista de valori predefinită din care puteţi selecta tipul de
marcă dorit pentru efectuarea căutării.
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Clase Nisa
 În acest câmp puteţi introduce unul sau mai multe coduri ale clasificării de bunuri şi servicii
(clasificarea Nisa);
 Codurile NISA de la 1 la 9 se vor scrie cu cifra “0” în faţă;
 Dacă pentru căutare folosiţi mai mult de un cod NISA, trebuie să le separaţi cu “,”(virgulă) şi
să nu utilizaţi spaţii între coduri;
 Acest câmp nu permite trunchieri.
 Clase Viena
 În acest câmp puteţi introduce un singur cod de subsecţiune a clasificării Viena;
 Codul Viena se va scrie ca un şir de 6 cifre:
 exemplu de căutare:
Categoria principala = 1 - Corpuri cereşti, fenomene ale naturii, hărţi geografice;
Secţiunea = 1.03 – Soare
Subsecţiunea = 1.03.01 – Soare la răsărit sau la apus  pentru căutare folosind
acest criteriu veţi tasta: 010301
 Acest câmp nu permite trunchieri.
 Solicitant, Titular, Consilier PI
Aceste 3 criterii de căutare au caracteristici comune:
 Puteţi folosi majuscule sau litere mici;
 Puteţi folosi diacritice cu menţiunea că nu toate înregistrările din această bază de date au
fost introduse de-a lungul timpului cu diacritice;
 Deoarece solicitanţii, titularii, consilierii pot fi persoane fizice sau juridice iar identificarea lor
se face luând în calcul mai multe seturi de date )nume/denumire, prenume 1, prenume 2)
nu este nevoie să tastaţi nici un simbol de trunchiere, sistemul face acest lucru automat
 exemplu de căutare:
Criteriul folosit = Solicitant
Tastaţi “Alex” sau “ALEX”, sau “alex”  obţineţi aceleşi rezultate. Mai jos sunt 5
nume şi/sau denumiri de solicitanţi, parţial anonimizate şi exemplificative:
INTREPRINDEREA ......... CALEX
SC .....DALEX...
INDUSTRIALEXPORT....
D..... ALEXANDRU B....; DIN.... ED....(in acest caz sunt doi solicitanţi pentru aceeaşi
marcă)
ALEXANDR.... G.....
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2. Tabelul de rezultate

2.2
2.1

2.3

2.5

2.4

2.6
2.8

2.1 Link-uri identice cu primul ecran pentru navigarea rapidă către
următoarele secţiuni din pagina web a OSIM:






Pagina de start a site-ului www.osim.ro (Home);
Secţiunea de publicari BOPI
Secţiunea “Brevete de invenţie”;
Secţiunea “Mărci şi Indicaţii geografice”;
Secţiunea “Desene şi Modele”.
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2.7

2.2 Detalii ecuaţie de căutare si setarea numărului de inregistrări afişate pe
pagină
 se afişează ecuaţia de căutare folosită şi timpul de execuţie;
 se poate alege numărul de înregistrări afişate pe pagina (paginile) de rezultate, şi anume: 10, 25,
50 sau 100 de înregistrări afişate pe pagina de rezultate;

2.3. Cum accesaţi detaliile mărcii
În acestă coloană este afişat numărul de depozit al mărcii (mărcilor regăsite) şi reprezintă
link-ul pe care îl acţionaţi cu un clik pentru a vizualiza detaliile depozitului respectiv
(următorul ecran).
2.4 Afişare a numărului de înregistrări pe pagină din numărul total de înregistrări regăsite.
2.5 Facilităţi de navigare în paginile regăsite.

2.6 Exportul în format .PDF sau .XML pentru o singură înregistrare din tabelul
de rezultate (o singură marcă):
 pentru formatul .PDF, click pe textul:

 pe calculatorul folosit, în folderul dedicat
descărcărilor de fişiere declarat în browser-ul utilizat, se
va descărca un fişier .PDF, denumit “search1.pdf” care
va conţine detaliile înregistrării (mărcii) respective.

 pentru formatul .XML, click pe textul:
 pe calculatorul folosit, în folderul dedicat
descărcărilor de fişiere declarat în browser-ul utilizat, se
va descărca un fişier .XML, denumit “bulkxmlvaloarea
afişată în coloana ID appli (prima coloană a tabelului=”
care va conţine în format .XML detaliile înregistrării
(mărcii) respective.

2.7 + 2.8 Descărcarea de informaţii pentru mai multe înregistrări într-un
singur fişier
Folosiţi aceste zone conjugat, în cazul în care doriţi să descărcaţi mai multe înregistrări simultan, în
formatele .XML, .PDF sau XLS, într-un unic fişier.
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Atenţie !!!! – acest tip de descărcare vă oferă, pentru fiecare marcă selectată, rezultatele din
acest tabel de căutare, nu detaliile respectivelor mărci.
 Mod de lucru:
a) Selectaţi una sau mai multe mărci printr-un click în ultima coloană(2.7). Pentru deselectare
folosiţi din nou un click. Dacă doriţi să selectaţi toate mărcile afişate pe pagină acţionaţi butonul
“Selectează tot” din zona marcată 2.8; pentru a deselecta mărcile deja marcate, acţionaţi
butonul “Deselectează” tot din zona marcată 2.8;
b) Alegeţi formatul în care doriţi să obţineţi fişierul cu datele din tabel pentru mărcile selectate
acţionând unul din butoanele: “Descarcă XML”, “Descarcă XLS” sau “Descarcă PDF”
c) Indiferent de formatul selectat trebuie să introduceţi rezultatul corect pentru o adunare
simplă de 3 termeni. Această funcţie tip “captcha” este folosită pentru a evita descărcarea
abuzivă de date de către sisteme tip “robot”. După ce aţi introdus rezultatul adunării şi apoi
acţionaţi fie tasta “Enter”, fie butonul “Trimite”.

d) Dacă greşiţi rezultatul adunării, sistemul nu va avea nici o reacţie, fereastra de la punctul c) de
mai sus ramânând pe ecran. Trebuie doar sa introduceţi rezultatul corect şi să acţionaţi din nou
fie tasta “Enter”, fie butonul “Trimite”.
e) Odată ce aţi introdus rezultatul corect şi aţi acţionat fie tasta “Enter”, fie butonul “Trimite”, în
funţie de formatul selectat la punctul b) de mai sus, pe calculatorul folosit, în folderul dedicat
descărcărilor de fişiere declarat în browser-ul utilizat, se vor descărca următoarele fişiere:
bulkxmlnull.xml în cazul formatului ales .XML;
xlsexport.xls în cazul formatului ales .XLS;
search.pdf în cazul formatului ales .PDF
 Tot în această zonă găsiţi butonul “Înapoi la căutare” care vă trimite în primul ecran pentru a lansa
o nouă ecuaţie de căutare
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3. Detalii marcă

3.2
3.1

3.3
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3.1 Link-uri pentru navigarea rapidă către următoarele secţiuni din pagina
web a OSIM:






Pagina de start a site-ului www.osim.ro (Home);
Secţiunea de publicari BOPI
Secţiunea “Brevete de invenţie”;
Secţiunea “Mărci şi Indicaţii geografice”;
Secţiunea “Desene şi Modele”.

3.2 Butoane navigare:
 Permit navigarea în rezultatele din tabelul afişat în ecranul anterior (Precedenta,
Urmatoarea);
 Butonul “Inapoi la pagina de căutare” vă duce înapoi în primul ecran pentru a lansa o nouă
ecuaţie de căutare.
 Dacă doriţi să reveniţi în primul ecran păstrând ecuaţia de căutare, sau să reveniţi la tabelul
de rezultate din al doilea ecran, folosiţi butoanele de navigare din browser.

3.3 Detaliile mărcii
 Sunt afişate informaţii detaliate privind marca
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