www.bizlawyer.ro
Un proiect al Bullet Media & 648 Group
2012-03-06 09:45:59

VIDEO: Ce fac avocatii de proprietate intelectuala pe timp de criza. Cum s-a
implicat echipa de IP de la NNDKP în rebranding-ul BitDefender

Chiar daca nu sunt permanent „sub lumina reflectoarelor”, avocatii de proprietate intelectuala (IP) au
partea lor de glorie. Ei sunt „gardienii” unor „comori” formate din marci valoroase, brevete sau desene
industriale detinute de marile corporatii ale caror branduri valoreaza milioane de dolari. Poate si de aceea
activitatea lor, de multe ori mai putin vizibila, nu a avut de suferit în ultimii ani, în care criza a „formatat”
unele departamente ale firmelor de avocatura, cum ar fi cele de tranzactii imobiliare sau finantari. Cu o
echipa de patru consilieri specializati exclusiv pe IP, careia i se adauga cinci avocati, dintre care trei sunt si
consilieri de proprietate intelectuala, divizia de IP a NNDKP a reusit sa genereze o suma constanta în
ultimii ani, contribuind cu cca. 7% la cifra de afaceri a firmei.
„De obicei clientii care apeleaza la avocatii de IP sunt companii mari, de cele mai multe ori firme multinationale,
cu o solida cultura de business, care stiu ce înseamna sa ai sau sa pierzi drepturi de proprietate intelectuala. Pe
lânga acestea, exista si multe companii nationale interesate sa îsi protejeze si sa creasca portofoliul, având de la
bun început întelegerea faptului ca proprietatea intelectuala are un rol extrem de important”, apreciaza
Ana-Maria Baciu, partener si coordonatorul diviziei de IP.
Este si cazul Bitdefender, companie româneasca prezenta pe mai multe continente, care a apelat si la avocati în
procesul de rebranding început anul trecut si derulat pâna în momentul de fata în peste 60 de jurisdictii. Avocatii
de la NNDKP au fost alaturi de firma condusa de sotii Talpes chiar din momentul implementarii noii identitati
puse la punct de o agentie de publicitate. „De altfel, Bitdefender era clientul nostru si înaintea initierii procesului
de rebranding. Prin urmare, selectia noastra ca avocati în acest demers a fost una fireasca, ei cunoscând în
detaliu si apreciind modul nostru de lucru”, îsi aminteste Ana-Maria Baciu.

Proiectul Bitdefender, sute de ore de munca pentru înregistrarea
marcilor în peste 60 de jurisdictii

Împreuna cu managementul Bitdefender, avocatii au ales cele mai potrivite cai de protectie a marcilor, teritoriile,
clasele de produse pentru care marcile vor fi înregistrate, punând la punct strategiile de înregistrare ce urmau sa
fie folosite. Practic, împreuna cu departamentul juridic al celor de la Bitdefender, avocatii NNDKP s-au ocupat
de tot ceea ce a însemnat consultanta si apoi reprezentarea în procesul de înregistrare a marcilor companiei.
Proiectul a implicat câteva sute de ore lucrate de consultantii NNDKP, la care s-au adaugat alte câteva sute de ore
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ale consultantilor din teritoriile în care s-a apelat la parteneri externi, echipa NNDKP responsabila de proiectul
Bitdefender gestionând si relationarea cu firmele de consultanta în jurisdictiile unde trebuia facuta o înregistrare
nationala (în cazul tarilor care nu erau incluse în Protocolul si Aranjamentul de la Madrid care le-ar fi permis
aplicarea procedurii de înregistrare internationala). De asemenea, s-a apelat si se apeleaza în continuare la
consultanti externi în tarile în care au existat probleme cu înregistrarea marcilor.
La o asemenea „magnitudine” nu s-au putut face cercetari în fiecare din teritoriile tinta, în primul rând din cauza
gradului extrem de ridicat al confidentialitatii proiectului. „Am reusit sa pastram confidentialitatea pâna la
momentul la care am lansat rebranding-ul. În aceste conditii, a fost dificil sa facem o cercetare pentru
înregistrarea marcilor Bitdefender. Am convenit împreuna ca cea mai buna abordare era aceea în care faceam
noi o cercetare generala, pentru a vedea daca ceea ce încercau ei sa înregistreze ar fi putut putea avea
probleme. Evident, cu riscul pe care ni l-am asumat cu totii, ca în diverse teritorii – precum Argentina, Canada,
Arabia Saudita sau Africa de Sud – ne-am fi putut confrunta cu unele dificultati. Le-am depasit însa pe toate, iar
pentru cei de la Bitdefender acest lucru a contat enorm”, subliniaza Baciu.

Marci, brevete, drepturi de autor
Chiar daca nu înregistreaza în fiecare luna marci în zeci de jurisdictii, avocatii de IP sunt implicati în multe
proiecte la fel de interesante.
În activitatea de zi cu zi ei coordoneaza cercetarea unor marci pentru anumiti clienti. Este un proces complex, ce
presupune o cercetare amanuntita a tarilor vizate pentru a lansa un produs, chiar înainte ca organizatia respectiva
sa înceapa investitia în proiect. Astfel, specialistii în proprietate intelectuala încearca sa afle daca marcile au
conotatii negative, daca pot fi înregistrate si folosite, demersuri urmate apoi de înregistrarea propriu-zisa si
supravegherea marcilor, pentru evitarea situatiilor de încalcare a drepturilor de proprietate intelectuala pe o
anumita piata.
Cercetarea este realizata de specialistii din departamentul de IP. Desi majoritatea informatiilor sunt disponibile
publicului pe site-urile institutiilor specializate, de obicei se face un back-up (pentru a se evita situatiile în care
bazele de date nu au fost actualizate). ”Este cea mai sigura procedura. Exista si un alt gen de abordare, în care
firmele obtin numai cercetarea de la Oficiul National, fara a se oferi însa o concluzie. De aceea cel mai indicat
este sa consulti un avocat sau un consilier de proprietate intelectuala si sa soliciti un raport complet, care sa
contina concluzii si recomandari”, explica Ana-Maria Baciu. Raportul se livreaza în cca. cinci zile, timp în care se
aduna si se analizeaza informatiile. Pe baza prevederilor legale si a practicii diverselor institutii, se pot trage
anumite concluzii legate de gradul de similitudine a unei marci cu o alta deja existenta si se cântareste
posibilitatea de a înregistra acea marca pentru serviciile sau bunurile de care clientul este interesat.
La fel se întâmpla si în domeniul brevetelor. O firma care intentioneaza sa aduca pe o piata un produs nou, fara a
avea alte informatii în afara celor tehnice, trebuie sa faca întâi o verificare locala pentru a se a asigura ca
demersul sau nu încalca drepturile cuiva. „Sunt chestiuni aparent minore, dar care pot genera consecinte majore
la nivel financiar pentru compania respectiva daca nu sunt facute bine de la început”, spune coordonatorul
diviziei de IP a NNDKP.
Nu în ultimul rând, avocatii de IP îsi dau „girul” si pe contracte – de la marile tranzactii din domeniul fuziunilor si
achizitiilor pâna la contracte simple, de cesiuni de marci, licente de marca, alte drepturi de proprietate intelectuala
sau contractele de munca – mai ales ca majoritatea firmelor – în special cele foarte mari, multinationalele – vor sa
aiba o clauza foarte puternica de proprietate intelectuala, care sa le asigure controlul asupra a ceea ce creeaza
angajatii.
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Avocatii de IP afirma ca fiecare domeniu de sub „cupola” proprietatii intelectuale are spectacolul ei. Marcile sunt
mai prezente în viata tuturor, dar brevetele au dat nastere la litigii si discutii spectaculoase. La fel si drepturile de
autor, prezente de la ziare pâna la bloguri, în emisiuni de radio si TV, scenariile reclamelor si emisiunilor. „Tot ce
înseamna creatie originala este acoperit de drepturi de proprietate intelectuala. Sa spui ca unul dintre domenii
este mai spectaculos decât altul ar face o mare nedreptate celorlalte”, a adaugat Ana-Maria Baciu.
Atunci când apare un litigiu pe drepturi de proprietate intelectuala, la NNDKP toate materialele se pregatesc
împreuna cu departamentul de consultanta, iar în instanta merg în general avocatii din departamentul de litigii (cu
exceptia unor cazuri în care subiectul este extrem de specific). În România, litigiile nu sunt neaparat extrem de
costisitoare si chiar exista putine cazuri în care s-au obtinut sume mari. Ceea ce se urmareste este încetarea
folosirii unui drept, pentru ca este greu de demonstrat un prejudiciu de milioane.
În privinta onorariilor este importanta distinctia dintre serviciile asigurate de oamenii departamentului de IP de la
NNDKP. Serviciile administrative sunt efectuate de obicei de consilierii în proprietate intelectuala, care pot fi
avocati sau nu, iar serviciile de consultanta juridica sunt prestate întotdeauna de avocati care fac parte din Barou,
sunt parte din societatea de avocatura. Onorariile sunt diferentiate pe tipuri de activitate si în functie de
senioritatea celor care sunt implicati în proiecte. Pe partea de administrare de portofolii sunt onorarii fixe,
calculate pe baza de operatiuni, iar tarifele orare pentru serviciile de consultanta asigurate de avocatii NNDKP
sunt în principiu în plaja onorariilor societatii de avocatura.
Pe larg despre drepturile de proprietate intelectuala pe internet, modul în care se pot revendica domeniile
si marcile, care sunt caile de atac pentru cei care nu si-au înregistrat la timp bunurile asupra carora au
drepturi de proprietate intelectuala, în video-interviul acordat de Ana-Maria Baciu, partener în firma de
avocatura Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen.
Mai multe fotografii ale avocatilor din Divizia IP de la NNDKP, aici.
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