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NORME PRIVIND DESFĂȘURAREA PRACTICII ÎN VEDEREA 
ACCESULUI ÎN PROFESIA DE CONSILIER  ÎN PROPRIETATE 

INDUSTRIALĂ 

 

 

Capitolul I.  LEGISLAȚIA INCIDENTĂ 

Art. 1. Efectuarea practicii în domeniul proprietății industriale (PI), este una din condițiile 
legale în vederea susținerii examenul de acces în profesia de consilier în proprietate 
industrială, ca urmare a prevederilor legislației în vigoare, după cum urmează: 

a) Ordonanța Guvernului nr. 66/2000 privind organizarea și exercitarea profesiei de 
consilier în proprietate industrială aprobată și modificată prin Legea nr. 437/2002, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 17.10.2002, la Art. 5 
prevede că persoana(candidatul) ce poate dobândi calitatea de consilier să aibă " o 
practică de cel puțin 3 ani în domeniul pregătirii profesionale de bază și cel puțin 3 ani în 
domeniul proprietății industriale". 

b) Instrucțiunile de aplicare ale Ordonanței Guvernului nr. 66/2000 privind 
organizarea și exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială, publicate în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 15.11.2002, la Art. 9(2), prevăd că 
"perioadele de 3 ani privind practica în domeniul profesional de bază și în domeniul 
proprietății industriale ... pot fi parțial sau total suprapuse, dacă în timpul activității în 
domeniul profesional de bază candidatul a avut și activitate practică în domeniul 
proprietății industriale". 

 

Capitolul II. DEFINIȚII:  

a) Tutore: consilierul în proprietate industrială înscris în Registrul Național al 
Consilierilor în Proprietate Industrială, membru al CNCPIR, cu vechime în profesia de 
consilier în PI de minimum 5 ani, şi care este înscris pe lista de tutori ai CNCPIR; 

b) Practicant: persoana cu studii tehnice, economice, științifice, juridice, de arte 
plastice sau orice alte studii superioare finalizate cu diplomă de licență care și-a exprimat 
intenția de a efectua practica în PI în vederea susținerii examenului de atestare în 
profesia de consilier in PI. 

 
c) Lista tutorilor: lista în care sunt prezentați consilierii în PI, tutori stabiliți de CNCPIR 

în funcție de specializare și locul de desfășurare a activității, care și-au declarat 
disponibilitatea de a îndruma practica în domeniul PI. 



d) Registrul practicanților: este registrul care include datele practicanților care au 
primit avizul pentru efectuarea practicii în PI. În registrul practicanților sunt menționate: 
data cererii de înscriere pentru efectuarea practicii, perioada în care s-a efectuat practica 
(început/ sfârșit), specializarea vizată (brevete-B, mărci-M, desene-D, topografii-T) 
numele  tutorelui, calificativele obținute la evaluarea anuală, promovarea examenului de 
consilier în PI (data și specializarea), data înscrierii în CNCPIR. 

e)  PI: proprietatea industrială 

 

Capitolul III. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PRACTICII ÎN PROPRIETATE 
INDUSTRIALĂ 

 
Art. 2. Practica este activitatea desfășurată de către practicant, sub îndrumarea tutorelui, 
în domeniul proprietății industriale. Durata practicii în domeniul PI în vederea susținerii 
examenului de atestare în profesia de consilier în PI este de cel puțin 3 ani. 

Art. 3. Documentele necesare pentru înscrierea și luarea în evidență pentru efectuarea 
practicii sunt: 

a) Cererea tip completată prin care se solicită efectuarea practicii - în două 
exemplare semnate de practicant și dacă este cazul, de către tutore; 

b) Copia diplomei de licență; 
c) Copia contractului de munca, dacă practicantul este salariat în societatea în care 

tutorele este consilier în PI (Art. 19 si Art. 20 din Ordonanță); 
d) Copia convenției, contractului sau înțelegerii de colaborare semnate de 

practicant și tutore, dacă practicantul nu este salariat într-una din formele 
de organizare a activității de consilier în PI a tutorelui (Art. 19 si Art. 20 din 
Ordonanță). 

Art. 4. Înregistrarea cererii de înscriere În vederea efectuîrii practicii 

4.1. Cererea de înscriere în vederea efectuării practicii și documentele atașate se 
înregistrează la Secretariatul CNCPIR și este supusă avizului Comisiei Profesionale. 
Cererile avizate favorabil, datele privind practicantul și tutorele acestuia, vor fi înscrise în 
Registrul practicanților. 

4.2. În situația în care cererea de înscriere menționată la aliniatul precedent este depusă 
ulterior începerii practicii, ea  va fi obligatoriu însoțită de dovezi privind data certă a 
începerii practicii, cum ar fi de exemplu, dar nelimitat la, contract de muncă sau contract 
de colaborare înregistrate la autoritatea competentă. 

Art. 5. Tutorele alege modul de organizare și de desfășurare a practicii, iar practicantul 
trebuie să respecte întocmai condițiile de desfășurare a activității și de disciplină stabilite 
de tutore. 
 
Art. 6. Convenția, contractul sau înțelegerea între tutore și practicant trebuie să prevadă 
limitele în care practicantul are acces la datele și activitatea societății în care își 
desfășoară activitatea tutorele. 

Art. 7. Lista tutorilor este administrată de Secretariatul CNCPIR. Lista și orice modificare 
a acesteia vor fi  publicate pe site-ul CNCPIR. 

 



Art.  8. Tutorele poate îndruma practica doar în specialitățile din domeniul PI pentru care 
este calificat (B, M, D, T). 

Art.  9. Activitatea de tutore se desfășoară pe bază de voluntariat. 

Art.10. Repartizarea persoanelor (practicanților) ce au obținut avizul pentru efectuarea 
practicii se face de către CNCPIR, prin Secretariat/ Comisia Profesională, prin una din 
modalitățile următoare: 

a) centralizat, în funcție de următoarele criterii: specializarea de interes pentru 
practicant (B, M,  D, T), zona geografică de reședință a practicantului, 
disponibilitatea tutorilor, sub rezerva exprimării acordului de către tutore. 
b) direct, prin precizarea de către practicant a datelor de identificare ale tutorelui 
care și-a exprimat acordul de a îndruma practica în PI a persoanei respective. 

Art. 11. Tutorele are obligația de a comunica Secretariatului/ Comisiei Profesionale 
următoarele: 

1. încetarea practicii pentru oricare dintre practicanții înregistrați; 

2. referințele cu privire la perioada de practică și conduita practicantului. 

3. raportul de evaluare anuală a practicii efectuate de către practicant, pentru 
fiecare domeniu de specializare ( B, M, D, T). 

Art. 12. Comunicările tutorilor se vor face în scris, în termen de 15 zile de la apariția 
situațiilor menționate sau de la împlinirea fiecărei perioade de 1 an de la momentul 
începerii practicii. 

Art. 13. Tutorele are dreptul, fără nici o consecință ulterioară, sa rezilieze convenția, 
contractul sau înțelegerea făcută cu practicantul în cazul în care practicantul săvârșește 
acte de indisciplină, manifestă lipsă de preocupare în acumularea cunoștințelor teoretice 
și practice sau lezează interesele sau bunul renume al tutorelui. Tutorele va informa 
Comisia Profesională asupra motivului și data rezilierii contractului/ convenției cu 
practicantul. 

Art. 14. Practicantul poate relua practica cu un alt tutore, care este dispus să își asume 
această responsabilitate. 

Art. 15. Durata efectuării practicii 

15.1. Durata efecutării practicii se calculează de la data înregistrării cererii în Registrul 
Practicanților pentru situațiile prevazute la art. 4.1. 

15.2. Pentru situațiile prevăzute la art. 4.2, durata efectuării practicii se calculează de la 
data certă a începerii practicii. 

Art. 16. Numărul maxim de practicanți pe lângă un tutore este de 3. 

 

Capitolul IV. RESPONSABILITATILE PĂRȚILOR 

 
Art. 17. TUTORELE: 

- Recomandă bibliografia necesară dobândirii cunoștințelor teoretice în domeniul PI din 
legislația națională și internațională; 

- Supraveghează și îndrumă efectuarea lucrărilor specifice domeniului PI, redactarea 
corespondenței specifice, etc. 



Art. 18. PRACTICANTUL: 

- Își însușește cunoștințele teoretice și va executa lucrările practice solicitate de tutore. 

- Dă dovadă de un comportament corect în raport cu tutorele și cu terții cu care intră în 
contact, astfel încât să nu aducă atingere bunului renume al tutorelui și/ sau locului de 
desfășurare a activității acestuia. 
- Va păstra confidențialitatea lucrărilor efectuate și un va divulga politica societății/ 
cabinetului în care își desfășoară practica. Nerespectarea acestei condiții va duce, în 
afara altor sancțiuni civile și penale aplicabile, la rezilierea contractului/ convenției, fără 
dreptul reluării practicii cu alt tutore și deci fără dreptul de a participa la examenul 
organizat de OSIM pentru obținerea titlului de consilier în PI.   

Art. 19. CNCPIR prin Secretariat/ Comisia Profesională: 

a) Organizează repartizarea centralizată a practicienilor; 

b) Urmărește prin sondaj modul de desfășurare a practicii;  

c) Eliberează adeverința de efectuare a practicii, în baza referințelor comunicate de 
către tutore și a solicitării practicantului. 

d) Gestionează documentele din custodie și avizează datele înscrise în Registrul 
practicanților. 

Adeverința eliberată de CNCPIR va dovedi efectuarea practicii în domeniul PI în vederea 
susținerii examenului organizat de OSIM pentru dobândirea calității de consilier în PI, 
conform pregătirii de bază si practicii efectuate. 

 

Capitolul V. DISPOZITII TRANZITORII 

Art. 20. Prezentele Norme se aplică stagiilor de practică începute ulterior aprobării 
prezentelor Norme. 

Art. 21. Pentru stagiile de practica aflate în desfășurare (a căror perioadă de 3 ani nu s-a 
împlinit la data aprobării Normelor), consilierii care îndrumă practica în domeniul PI  se 
vor înscrie pe Lista tutorilor gestionată de CNCPIR astfel cum a fost definită anterior, într-
un termen de  6 luni de la aprobarea prezentelor Norme. Începând cu data înscrierii pe 
Lista tutorilor,  aceștia își vor desfășura activitatea de îndrumare în conformitate cu 
prezentele Norme.  

Art. 22. Pentru stagiile de practică aflate în desfășurare (a căror perioada de 3 ani nu s-a 
împlinit la data aprobării Normelor), persoanele ce realizează practica în domeniul PI au 
obligația să transmită documentele necesare pentru luarea în evidență în conformitate cu 
prezentele Norme. Aceștia vor depune pe lângă documentele prevăzute la Art. 3 și o 
adeverință semnată de tutore din care rezultă perioada de practica desfășurată până la 
momentul înscrierii în Registrul practicanților. 

Art. 23. Pentru stagiile de practică finalizate (s-a încheiat perioada de practică de 3 ani), 
dar care nu au fost fructificate de practicant pentru susținerea examenului în vederea 
dobândirii calității de consilier PI, prezentele Norme nu vor fi aplicabile. 
 
Art. 24. Secretariatul CNCPIR va efectua înscrierile în Registrul practicanților. 

 


