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Aspectul exterior al produsului

Aspectul exterior constituie unul din
factorii principali care influen eaz
vânzarea cu succes a produsului.

Aprecierea vizual este unul din factorii
care determin cump torul de a prefera
un produs din multitudinea de variante
propuse.



Crearea desenelor i modelelor noi

Crearea desenelor, modelelor noi i originale urm re te
mai multe scopuri:
Atragerea segmentelor noi ale pie ii (mici modific ri
ale unor produse (gen i, înc minte, îmbr minte,
umbrele) le pot face corespunz toare pentru diferite
grupe de vârst , grup ri culturale sau sociale).
Crearea unei noi ni e în cadrul pie ei.
Promovarea întreprinderii (prin lansarea unor
produse noi se îmbun te imaginea întreprinderii.
Poate fi promovat „stilul de firm ”).



Atragerea segmentelor noi  ale pie ii

Umbrele 



Noi ni e în cadrul pie ei

Lingur  pentru copii

Ghea  cu forma 
cubule elor Lego 



Stilul de firm



Certificat 1523. Titular: CEBOTARESCU Dumitru, MD

Stilul de firm



Un produs original este rezultatul unor eforturi
considerabile.
Sunt necesare c ut ri creative îndelungate i solu ii
neobi nuite.
Se cheltuiesc resurse financiare i timp.
Este absolut necesar de a proteja aspectul exterior
al produsului creat.
Protec ia DMI valoroase ar trebui s constituie o
parte esen ial a strategiei de afaceri a unui
designer sau produc tor.

Protec ia DMI - strategie de afaceri



Proprietatea intelectual



Clasa 01-01.Produse de brut rie, biscui i, 
patiserie .a. 



Clasa 12. Mijloace de transport i de ridicat.



Clasa 19-08. Alte materiale de tip rit

                

                     



Clasa 25-02.P i de cl diri prefabricate sau 
preasamblate



DMI înregistrat

• Cert. 945 Înc minte         Cert 946 Gen i transformabile,
map



Cadrul legal

• Legea privind protectia desenelor si modelelor
industriale nr. 161-XVI (adoptata la 12.07.2007, in
vigoare din 01.12.2007)

• Regulamentul privind procedura de depunere,
examinare si inregistrare a desenelor si modelelor
industriale, aprobat prin Hotarirea Guvernului
Republicii Moldova nr. 1496 din 29.12.2008

• Hotarirea Guvernului Republicii Moldova nr. 774 din
13.08.97 cu privire la taxele pentru servicii cu
semnificatie juridica in domeniul protectiei obiectelor
proprietatii intelectuale



Drepturile exclusive

Drepturile 
exclusive permit 

titularului 

De a utiliza DMI

De a interzice 
ter ilor utilizarea 

DMI

De a transmite 
drepturile 

Licen

Cesiune



Cererea multipl  

• Depozitul simplu - cuprinde un singur desen
sau model industrial.

• Depozitul multiplu - cuprinde pân la 100
desene sau modele industriale, cu condi ia
ca ele pot fi încadrate în aceea i clas a
Clasific rii interna ionale a desenelor i
modelelor industriale.



Taxe - înlesniri (referitor la DMI)

• achit 15% - dac este persoan fizic i are calitatea
de autor;

• achit 35% - daca este ÎMM sau dac este persoan
fizic i nu are calitatea de autor.

• Invalizii, pensionarii neîncadra i în cîmpul muncii,
elevii, studen ii (sec ia de zi), militarii în termen
(osta ii i sergen ii) se scutesc de plata unor taxe
stabilite.



DMI înregistrat

Certificat 1053, Costum, Titular: APETROAE Ludmila



Depunerea electronic  a cererii
de la 01.01.2014

https://e-servicii.agepi.gov.md/ro



Mul umesc pentru aten ie!

Alexandru.Saitan@agepi.gov.md
Tel. 022 400532


