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Simion & Baciu, desemnata „Firma de proprietate intelectuala a anului în
România” la MIP EMEA Awards 2021. Protejarea drepturilor unor titulari de marci
cu notorietate globala, printre proiectele analizate în cercetarea din acest an

Simion & Baciu este cea mai apreciata firma din România în domeniul proprietații intelectuale. Casa de
avocatura coordonata de Ana-Maria Baciu și Cosmina Simion, și-a adjudecat titlul de „Firma de proprietate
intelectuala a anului în România” în cadrul celei de-a 16-a ceremonii anuale organizata de Managing
Intellectual Property (MIP) ce a avut loc ieri.
Managing Intellectual Property, unul dintre cele mai respectate directoare din domeniul proprietatii intelectuale,
premiaza anual firmele din regiunea EMEA cu o activitate remarcabila în aceasta arie de practica. În 2021, 5 firme
din Romania au concurat pentru titul de ”Firma Anului în proprietate intelectuala”: Musat & Asociatii,
Zamfirescu Racoți Vasile & Partners, Razvan Dinca & Asociatii, Cabinet M Oproiu și Simion & Baciu.
Anul trecut, titlul a fost acordat firmei Razvan Dinca & Asociatii, iar în anul anterior - firmelor Zamfirescu Racoti
Vasile & Partners și Cabinet M Oproiu. .. .
Potrivit directorului MIP, cercetarea a fost realizata în principal de echipa IP STARS, analiștii obținând informații
de la mii de firme, practicieni în IP sau clienți ai acestora, prin interviuri și sondaje.

Descopera oportunitațile de recrutare de pe LegiTeam! GRATUIT.

Recunoaștere a standardelor ridicate de calitate în serviciile oferite
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Pentru firma Simion & Baciu, acest premiu reprezinta o recunoaștere a standardelor ridicate de calitate în
serviciile oferite în domeniul proprietații intelectuale și îi confirma poziția de lider de piața.
Premiul reprezinta, totodata, și o dovada a eforturilor depuse de echipa zi de zi, în fiecare an, cu un standard de
calitate pe care avocații îl impun și în legatura cu care nu fac compromisuri, adaptându-l continuu realitaților
dinamice la care ne raportam.
Partenerii care conduc Divizia de Proprietate Intelectuala a firmei au participat la evenimentul online și au
acceptat premiul, declarând:

„Echipa noastra primește cu mare bucurie Premiul MIP Firm of the Year, acum pentru prima data sub numele
Simion & Baciu, ceea ce ne face și mai recunoscatori MIP pentru confirmarea acordata activitații noastre. Acest
premiu este despre oameni, despre echipa noastra dedicata, despre clienții noștri extraordinari, despre familia
noastra de proprietate intelectuala. Lor le mulțumim și le dedicam acest premiu. Acest premiu ne va ramâne
mereu drag, pentru ca este confirmarea efortului depus în primii ani de existența a Simion & Baciu. ”
Avocații firmei au precizat ca sunt onorați de evaluarea independenta realizata de MIP în privința calitații muncii
lor și sunt recunoscatori pentru eforturile cercetatorilor de a culege date și a oferi publicului și industriei informații
utile despre profesioniștii care activeaza în acest domeniu.
Echipa Simion & Baciu a fost implicata în evoluția sistemului juridic din România în ultimii 20 de ani. ”Ne
straduim sa aducem o abordare eficienta în cadrul asistenței pe care o oferim, funcționând ca parteneri ai clienților
noștri, nu doar ca avocații / consultanții lor în domeniul juridic sau al proprietații intelectuale”, au spus avocații
firmei.
”Am sarbatorit primul nostru an de activitate în structura Simion & Baciu în iunie 2020, iar diversitatea proiectelor
în care am fost implicați pâna acum, dar și încrederea cu care ne onoreaza clienții noștri reprezinta cele mai bune
dovezi ale competențelor noastre. Indiferent daca este vorba de managementul portofoliilor de drepturi de
proprietate intelectuala, acțiuni litigioase sau aspecte tranzacționale, suntem alaturi de clienții noștri, indiferent de
industria în care activeza”, au aratat reprezentanții Simion & Baciu.

Citește și
→ Ce spun fondatoarele firmei Simion & Baciu dupa primul an de activitate: Suntem acolo unde ne
doream sa fim și poate chiar puțin mai departe. Clienții noștri sunt și acum atât corporații și grupuri
multijurisdicționale, cât și, deopotriva, antreprenori români cu business-uri variate
Printre cele mai importante proiecte în care echipa a fost implicata în ultimul an, de menționat este asistarea
clientului Sky International AG prin care s-a solicitat instanței pronunțarea unei decizii cu efecte pan-europene
împotriva unor persoane fizice și juridice, române și straine, ce încalca drepturile clientului asupra marcii SKY.
De asemenea, avocații se mândresc cu implicarea în eforturile de protejare a drepturilor asupra marcilor SKF și
BMW pe piața din România, echipa Simion & Baciu alaturându-se altor firme de renume din întreaga lume în
lupta împotriva contrafacerilor derulata de acești titulari de marci.
Nu în ultimul rând, echipa asista clienții în legatura cu înregistrarea și gestionarea portofoliilor de marci. Exemple
relevante sunt administrarea portofoliului global al Bitdefender sau asistența acordata Libra Internet Bank în
înregistrarea marcilor societații pe plan internațional, proiecte care au necesitat coordonarea simultana a eforturilor
în contextul cererilor de înregistrare și reînnoire de marci, raspunsurilor la avize de refuz și opoziții în diferite
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jurisdicții din întreaga lume.

Citește și
→ Avocații și consilierii în proprietate intelectuala din România au avut un rol imporant în schimbarea
denumirii cryptomonedei Libra, promovata de Facebook. Cum a reușit Simion & Baciu SCA sa apere cu
succes interesele bancii locale Libra Internet Bank
Acestea sunt doar câteva dintre proiectele care au fost analizate de Managing IP în cadrul procesului de cercetare
ce a condus la acordarea distincției de Firma Anului în România societații Simion & Baciu.
Managing IP (MIP) este un ghid internațional de referința în domeniul proprietații intelectuale ce confera
recunoaștere firmelor din întreaga lume pentru serviciile de înalta calitate și realizarile profesionale. Firmele
premiate sunt selectate în urma unei cercetari de piața amanunțite derulata de MIP în fiecare jurisdicție și în urma
interviurilor și recomandarilor primite de la colegi/competitori și clienți.
În prezent, Simion & Baciu are o echipa de 12 persoane, dintre care 4 parteneri. Noua sunt avocați, membri ai
Baroului București, respectiv Baroul Brașov, în timp ce 4 sunt (și) consilieri în proprietate intelectuala, membri ai
Camerei Naționale a Consilierilor în Proprietate Industriala.
Experiența firmei în domeniul proprietații intelectuale a fost construita în ultimii 20 de ani și se concentreaza pe
marci, desene și modele, denumiri comerciale, trade dress, dar și protejarea drepturilor de proprietate intelectuala
în operațiunile de vamuire, concurența neloiala, secrete comerciale și know-how, drepturi de autor și drepturi
conexe, brevete sau nume de domeniu.
Membrii echipei Simion & Baciu sunt recunoscuți la nivel mondial de ghiduri de specialitate (Chambers and
Partners, Legal 500, Managing Intellectual Property, WTR 1000).

Intra pe portalul de concurența pentru mai multe articole referitoare la proiectele avocaților din aceasta arie de prac

Cum arata ultimul clasament IP STARS pentru România
Mai multe firme locale de avocați au primit recunoaștere pentru practica în domeniile copyright, brevete și marci
industriale în ultima ediție (2020) a IP Stars/Managing Intellectual Property (MIP), unul dintre cele mai importante
ghiduri juridice din sfera proprietații intelectuale. Zamfirescu Racoți Vasile & Partners (ZRVP) a fost de trei
evidențiata pe primul palier al performanței profesionale (Copyright & related rights – Recommended, Patent
contentious - Highly Recommended și Trade mark contentious – Tier 1), iar Simion & Baciu a avut 2 recomandari
de top (Copyright & related rights – Recommended și Trade mark prosecution - Tier 1). Mușat & Asociații a fost
poziționata pe prima poziție în domeniul Copyright & related rights (Recommended), iar NNDKP în Trade mark
contentious (Tier 1).
Clasamentul IP Stars dat publicitatii în luna august este structurat pe trei secțiuni: Copyright (al treilea an de
apariție, pâna în 2017 nu aparea în analiza jurisdicției locale din MIP), Brevete (cu doua subsecțiuni - "Formalitati
de înregistrare a brevetelor" și "Litigii si tranzacții în domeniul brevetelor") și Marci industriale (cu doua secțiuni "Formalitați de înregistrare a marcilor industriale" și "Litigii si tranzacții în domeniul marcilor industriale").

Citește și
→ Cine sunt campionii pieței locale, evidențiați în ultimul clasament IP Stars 2020 | Cei mai buni
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profesioniști în copyright, brevete și marci industriale: ZRVP și Simion & Baciu au cele mai multe
recomandari, Mușat & Asociații și NNDKP, pe podium
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