Anexa 1

Norme privind procedura de eliberare/avizare a adeverinței de
efectuare a practicii în domeniul PI
În vigoare de la data de 13.12.2016

În vederea eliberării/ avizării de către CNCPIR a adeverințelor de efectuare a
stagiului de 3 ani de practică în domeniul PI, în vederea înscrierii la examenul pentru
dobândirea calităţii de consilier în proprietate industrială, solicitanții vor depune la
CNCPIR o cerere conform Anexei 2, însoțită de următoarele documente justificative:
1-Diploma de licență (fotocopie cu mențiunea „conform cu originalul„ și semnătura
titularului)
2-Actul de identitate (fotocopie cu mențiunea „conform cu originalul„ și semnătura
titularului)
3-Actul care dovedește raportul contractual încheiat între tutore și titularul cererii pentru
activități din domeniul pregătirii de bază și atribuțiuni în domeniul de proprietate
industrială - materiile în care a efectuat practica - act cu semnătura titularului cererii,
respectiv semnătura și ștampila tutorelui , care poate fi :
3.1- Contract de munca înscris la REVISAL pe care titularul cererii îl are cu
entitatea în cadrul căreia tutorele își desfășoară activitatea conform registrului
CNCPIR; (fotocopie cu mențiunea „conform cu originalul„ și semnătura și ștampila
tutorelui), sau
3.2- Convenție, contract de colaborare cu tutorele pe care titularul cererii îl are cu
entitatea în cadrul căreia tutorele își desfășoară activitatea conform registrului
CNCPIR; (fotocopie cu mențiunea „conform cu originalul„ și semnătura și ștampila
tutorelui)
4. Adeverința de efectuare a practicii emisă de tutorele sub îndrumarea căruia titularul
cererii a efectuat practica, act în formatul stabilit de CNCPIR (în original), conform Anexei
3.
5. Raport de evaluare emis de tutorele sub îndrumarea căruia titularul cererii a efectuat
practica, detaliat pentru fiecare domeniu de specializare și pentru fiecare an de practică,
împreună cu referințele privitoare la perioada de practică și conduita titularului cererii, act

în formatul stabilit de CNCPIR cu semnătura și ștampila tutorelui (în original), conform
Anexei 4.
6. Dovada achitării taxei de studiere a dosarului în vederea eliberării adeverinței de
practică.
Comisia Profesionala își rezervă dreptul de a contacta la nevoie tutorele în
vederea solicitării unor clarificări referitoare la dosarul candidatului.

PRECIZĂRI:
(A) Solicitantul trebuie să fi fost înscris în Registrul practicanților gestionat de
secretariatul CNCPIR, ca efectuând practica în domeniul PI, cu cel puțin 3 ani
înaintea datei susținerii examenului pentru dobândirea calităţii de consilier în
proprietate industrială.
(B) Candidații care nu au depus cereri de înscriere în registrul practicanților conform
art. 4 din Normele de practica, în vigoare din 24.02.2014, au obligația depunerii
odată cu cererea de eliberare a adeverinței de practică în vederea înscrierii la
examenul pentru dobândirea calității de consilier în proprietate industrială a unei
cereri de înscriere în registrul practicanților [Notă: așa se regularizează situația
celor care au practică de facto dar nu s-au înscris în Registru].
(C) Consilierii în PI cu o vechime mai mare de cinci ani în profesie care au desfășurat
activități de tutoriat însă nu au fost înscriși în lista tutorilor, potrivit art.1 Cap II
punctul a) din Normele din 2014, vor solicita CNCPIR înscrierea pe această listă
în cazul în care au practicanți care solicită eliberarea adeverinței de practică în
domeniu PI. Înscrierea trebuie solicitată cel târziu odată cu cererea de eliberare a
adeverinței de către practicant astfel încât să poată fi aprobată de către Consiliul
de Conducere al Camerei potrivit art. 24 f) din Statut.
(D) Candidații care sunt salariați într-o unitate economică alta decât cea având ca
obiect de activitate furnizarea de servicii de consiliere în proprietate industrială și
care au, potrivit fișei postului, atribuții în domeniul proprietății industriale pentru
angajatorii respectivi (de exemplul persoanele responsabile cu redactarea și
depunerea cererilor de brevet ale angajatorului) vor depune în locul documentelor
prevăzute la punctele 4 și 5 de mai sus următoarele documente:
i)

ii)

o adresă din partea conducerii unității economice în care să se menționeze
detaliat perioada în care candidatul s-a ocupat de activități privind
proprietatea industrială pentru unitatea economică precum și în ce au
constat respectivele activități
o copie certificată a fișei postului și a contractului de muncă cu unitatea
respectivă. Termenul de practică de 3 ani se aplică și acestor candidați,
fiind obligatoriu ca din documentele depuse să rezulte explicit îndeplinirea
acestei cerințe.

(E) Cererea însoțită de toate documentele justificative poate fi depusă prin poștă scrisoare recomandata cu opis în care se vor menționa toate documentele și
descrierea lor - sau depuse direct la secretariatul CNCPIR, în perioada cuprinsă
între data de publicare a anunțului de organizare a examenului de către OSIM și
până cel mai târziu cu 15 zile lucrătoare înainte de data limita de înscriere la
examen, menționată în anunțul făcut de OSIM.
(F) Taxa de studiere a dosarului în vederea eliberării adeverinței de practică, în
cuantum de 50 lei, se achită fie prin virament în contul CNCPIR
RO85BRDE441SV03846904410, deschis la BRD Unirii, CIF 13388657, fie
numerar la Secretariat. În situația respingerii cererii, taxa de studiere a dosarului
nu se returnează.
(G) Adeverințele de efectuare a practicii/ adeverințele vizate de CNCPIR, se vor
elibera în ordinea depunerii cererilor în original, însoțite de toate documentele în
forma precizată la pct 1,2,3,4,5, doar pentru solicitanții care întrunesc condițiile
prevăzute de legislația aplicabilă, într-un termen de 10 zile lucrătoare de la data
depunerii dosarului.
(H) Solicitantul va fi anunțat în scris prin e-mail la adresa precizată în cerere, cu
privire la data de la care se poate prezenta să ridice adeverința. De asemenea, va
fi informat și tutorele privind situația eliberării adeverinței practicantului său, în
vederea scoaterii din lista practicanților curenți astfel încât tutorele să poată primi
noi practicanți.

