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Interes scazut pentru înregistrarea marcilor în 2011, dar ridicat pentru reînnoirea lor
Interesul pentru înregistrarea marcilor a fost unul scazut în 2011, în conditiile în care numarul total al
cererilor de înregistrare marca s-a ridicat la 11.600, cu 3,6% mai mic decât cel din 2010, a declarat,
duminica, în cadrul unei mese rotunde, avocatul Andra Musatescu, managing partner la firma de avocatura
Andra Musatescu Law & Industrial Property Offices.
Tot în 2011, la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci (OSIM) au fost depuse 8.135 de cereri de reînnoire de
marca, cu 538 mai multe decât în 2010, numarul total al cererilor de înregistrare marca si de reînnoire de marca
ajungând la 19.735. Dintre acestea, 11.251 au fost cereri depuse pe cale nationala, inclusiv cererile de reînnoire de
marca.
'Analizând aceste valori (privind numarul cererilor de reînnoire a marcilor - n.r.) putem spune ca, desi mediul de
afaceri din România trece în continuare printr-o perioada dificila, în 2011 a crescut numarul managerilor si
antreprenorilor care au înteles importanta pe care protejarea marcilor o are pentru un business solid, astfel ca au
gasit resursele necesare pentru a prelungi, cu înca zece ani, aceasta forma de securizare a marcilor pe care le detin',
a explicat Andra Musatescu.
Potrivit sursei citate, daca o marca nu este reînnoita, ea decade si poate fi înregistrata de altcineva.
Numarul de certificate de marca eliberate de OSIM în 2011 s-a ridicat la 8.681, în crestere cu peste 58%
comparativ cu anul precedent, când acesta a fost de doar 5.487.
Cele mai multe cereri de înregistrare a marcilor apartin companiilor din sectorul FMCG (Fast-moving consumer
goods), care include produse alimentare, bauturi, îmbracaminte si încaltaminte, urmate de domeniul farmaceutic.
Potrivit expertilor Andra Musatescu Law & Industrial Property Offices, tot în sectorul FMCG se înregistreaza si
cele mai multe litigii privind marcile, majoritatea spetelor vizând contrafacerea brandurilor originale.
În ultimii 15 ani, casa de avocatura Andra Musatescu Law & Industrial Property Offices s-a dezvoltat continuu.
Avocatii si consilierii în proprietate industriala din cadrul acestei firme sunt membri ai unor importante organizatii
internationale, atât în Europa cât si în lume, unde conlucreaza avocati din alte state la redactarea de rapoarte,
propuneri de modificare a legislatiei în domeniu, documente care sunt prezentate în cadrul întâlnirilor de lucru din
cadrul comisiilor din care fac parte.
Casele de Avocatura si de Proprietate Industriala Andra Musatescu ofera o gama larga de servicii juridice
corporatiste si comerciale care includ consiliere privind dreptul muncii, concurentei si UE, cu un puternic accent
pe proprietate intelectuala.
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