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NNDKP o coopteza în echipa de IP pe Anca Deaconu, fost Director al Direcției
Brevete de Invenție și Suport al Inovarii din cadrul OSIM

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen Consiliere în Proprietate Intelectuala a anunțat astazi cooptarea
Ancai Deaconu în practica de Proprietate Intelectuala, aceasta urmând sa ocupe poziția de Consilier in
proprietate industriala, specializarea brevete – domeniu inginerie electrica și IT&C.

De-a lungul celor 7 ani de activitate profesionala, Anca a lucrat ca inginer în cadrul unei companii internaționale
de construcții din domeniul energetic, iar ulterior și-a continuat activitatea profesionala în cadrul Oficiului de Stat
pentru Invenții și Marci (OSIM), unde a ocupat succesiv pozițiile de examinator de fond, Șef Serviciu Electricitate
– Fizica și apoi Director al Direcției Brevete de Invenție și Suport al Inovarii.
Anca va asista clienții în toate aspectele referitoare la drepturile de proprietate industriala, în special în
problematica brevetelor de invenție din domeniul IT&C, inginerie electrica și domenii conexe.

”Datorita impactului sau potențial asupra ansamblului unei afaceri, domeniul proprietații industriale nu mai este
demult o ”fata morgana”, ci un subiect cu un grad de sensibilitate sporit, prezent constant în preocuparile
clienților noștri, iar domeniul brevetelor nu face excepție. Pentru ca obiectivul general al firmei este de a oferi
serviciile extrem de specializate, tehnice care sunt în mod obișnuit prestate de firmele de tip butic care activeaza
în domeniul proprietații intelectuale, combinate însa cu serviciile integrate specifice caselor de avocatura,
cooptarea Ancai în echipa noastra a fost un pas firesc în consolidarea experienței noastre”, a declarat
Ana-Maria Baciu, Partener și Coordonator al practicii de Proprietate Intelectuala.
În prezent NNDKP IP are o echipa formata din doi parteneri, Ana-Maria Baciu, coordonator al practicii și
Cosmina Simion, ambii parteneri având și calificarea de consilieri în proprietate intelectuala, cinci avocați și trei
consilieri în proprietate intelectuala. În martie 2017, NNDKP a fost desemnata pentru al patrulea an consecutiv
drept Firma de Proprietate Intelectuala a anului în România în cadrul Galei MIP desfașurata la Londra.
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