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Biblioteca de proprietate intelectuală

I. Date generale
1. Aranjamentele internaţionale în domeniul desenelor
şi modelelor industriale la care Republica Moldova este parte
Republica Moldova este parte la următoarele aranjamente internaţionale în
domeniul desenelor şi modelelor industriale:
 Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale din 20
martie 1883, intrată în vigoare la 7 iulie 1884, ratificată de Republica Moldova
prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 1328-XII din 11 martie
1993;
 Aranjamentul de la Haga privind înregistrarea internaţională a
desenelor şi modelelor industriale din 6 noiembrie 1925 la care Republica
Moldova a aderat prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 229 din 30
decembrie 1993;
 Aranjamentul de la Locarno privind instituirea clasificării internaţionale a desenelor şi modelelor industriale, semnat la 8 octombrie
1968 şi modificat la 28 septembrie 1979, la care Republica Moldova
a aderat prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 1249-XIII din
10 iulie 1997;
 Acordul privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate
intelectuală (TRIPS), în vigoare pentru Republica Moldova din 26 iulie 2001.

2. Legislaţia Republicii Moldova în domeniul desenelor
şi modelelor industriale:
 Legea privind protecţia desenelor şi modelelor industriale nr. 161-XVI, cu
modificările şi completările ulterioare, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la
12 iulie 2007 (în continuare – Lege);
 Regulamentul privind procedura de depunere, examinare şi înregistrare
a desenelor şi modelelor industriale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
1496 din 29 decembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 774 din 13 august 1997 cu privire la
Nomenclatorul serviciilor cu semnificaţie juridică în domeniul protecţiei
obiectelor proprietăţii intelectuale, cu modificările şi completările ulterioare.
În cazul în care convenţiile internaţionale la care Republica Moldova
este parte stabilesc alte prevederi decât cele cuprinse în Lege, se aplică
prevederile convenţiilor internaţionale.
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3. Publicaţiile Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
Publicaţiile periodice ale Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
(în continuare – AGEPI) în care este reflectată tematica protecţiei desenelor şi
modelelor industriale sunt:
 Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală (în continuare – BOPI);
 Revista de proprietate intelectuală “INTELLECTUS”;
 Rapoartele anuale ale AGEPI.

II. Noţiuni şi dispoziţii generale
1. Avantajele protejării desenelor şi modelelor industriale
prin înregistrare
Aspectul exterior original constituie unul din factorii principali ce determină
vânzarea cu succes a produsului. Desenul sau modelul industrial face produsul
atractiv pentru consumator, iar aprecierea vizuală este unul din criteriile
esenţiale care influenţează cumpărătorul să prefere un produs din multitudinea
de variante propuse.
Crearea desenelor şi modelelor noi şi originale urmăreşte mai multe scopuri:

1. Atragerea segmentelor noi (specifice) ale pieţei: mici modificări ale
desenului sau modelului unor produse (genţi, încălţăminte, îmbrăcăminte, umbrele) le pot face atractive pentru diverse grupe de vârstă,
grupări culturale sau sociale. Funcţia de bază a unui model rămâne aceeaşi, dar copiii şi adulţii vor avea gusturi diferite.
2. Crearea unei noi nişe în cadrul pieţei: se realizează prin introducerea
unor modele creative pentru produsele proprii pentru a le diferenţia de
produsele concurenţilor.
3. Promovarea întreprinderii: prin lansarea unor produse noi se îmbunătăţeşte imaginea întreprinderii. Poate fi promovat „stilul de firmă” – un şir
de elemente (grafice, coloristice şi altele) care, pe de o parte, asigură o
unitate în toate obiectele sau într-o serie de obiecte, iar pe de altă parte –
evidenţiază pe piaţă aceste obiecte printre produse analogice.
Un produs original, evident, este rezultatul unor eforturi considerabile ce
necesită căutări creative îndelungate şi soluţii neobişnuite. În acest scop se
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cheltuiesc sume mari de bani şi pentru ca aceste cheltuieli să nu fie zadarnice
este absolut necesar să fie protejat aspectul exterior al produsului creat.
Numai în cazul în care un desen sau model industrial este protejat, titularul
acestuia are dreptul de a le interzice terţilor să reproducă sau să imite desenul
sau modelul industrial respectiv.

2. Definiţia desenului şi a modelului industrial
Desenul sau modelul industrial reprezintă aspectul exterior al unui produs
sau al unei părţi a lui, rezultat în special din caracteristicile liniilor, contururilor,
culorilor, formei, texturii şi/sau ale materialelor şi/sau ale ornamentaţiei
produsului în sine.
Prin produs se înţelege orice articol obţinut printr-un proces industrial
sau artizanal, care poate conţine şi elemente concepute spre a fi asamblate
într-un produs complex, ambalaje, aranjamente, simboluri grafice şi caractere
tipografice, cu excepţia programelor de calculator; şi prin produs complex –
produs compus din multiple elemente ce pot fi înlocuite de o manieră care să
permită dezasamblarea şi reasamblarea lui.
 Desenul industrial se caracterizează prin raportul grafic-liniar al
elementelor şi efectiv nu are volum, de exemplu: aspectul exterior al covorului,
al ţesăturii, al năframei, al broderiei pe haină.
 Prin model industrial înţelegem o compoziţie, constituită pe baza unei
structuri tridimensionale. De exemplu, aspectul exterior al unei maşini, al unui
strung, al unei lustre, al unui vas.
Desenul/modelul industrial poate fi caracterizat şi de elemente specifice
atât desenului, cât şi modelului industrial. De exemplu, exteriorul panoului de
finisaj în construcţii, talpa încălţămintei cu desenul nou al suprafeţei de mers,
ambalajul cu desen pe suprafaţă etc.

3. Desenul şi modelul industrial ca obiecte ale protecţiei
Se asigură protecţie pentru desenul sau modelul industrial numai dacă
acesta este nou şi are un caracter individual.
 Un desen sau un model industrial este nou dacă nici un desen sau model
industrial identic nu a fost făcut public înainte de data de depozit sau, dacă a
fost invocată prioritatea, înaintea datei de prioritate a desenului sau a modelului
industrial pentru care se solicită protecţie.
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 Un desen sau un model industrial are caracter individual dacă impresia

globală pe care o produce asupra utilizatorului avizat este diferită de impresia
produsă asupra unui asemenea utilizator de orice alt desen sau model industrial
făcut public înainte de data de depozit sau, dacă se revendică o prioritate,
înainte de data de prioritate. Pentru evaluarea caracterului individual trebuie să
se ia în considerare gradul de libertate a autorului în elaborarea desenului sau
modelului industrial, ţinându-se cont de natura produsului şi de caracteristicile
sectorului industrial sau artizanal.
Un desen sau un model industrial a fost făcut public dacă a fost expus
sau a fost publicat, utilizat, comercializat sau dezvăluit în alt mod, cu excepţia
cazurilor în care aceste acţiuni nu puteau deveni cunoscute în mod rezonabil
şi în cursul normal al activităţii unor persoane fizice sau juridice din Republica
Moldova, specializate în domeniul respectiv. Un desen sau un model industrial
nu se consideră făcut public dacă a fost dezvăluit unui terţ în condiţii de
confidenţialitate explicite sau implicite.
Divulgarea informaţiei care se referă la desenul sau modelul industrial în
cauză nu influenţează protecţia lui, dacă această divulgare a fost făcută în
decurs de 12 luni până la data de depozit sau, dacă se revendică o prioritate,
înainte de data priorităţii desenului sau modelului industrial respectiv de către
autor, de succesorul său în drepturi sau de un terţ, ca urmare a informaţiilor
oferite de autor sau a acţiunii întreprinse de acesta ori de succesorul lui în
drepturi sau în urma unui abuz faţă de autor sau de succesorul lui în drepturi.
Caracterul industrial constă în posibilitatea reproducerii obiectului la care
se aplică, ori de câte ori este necesar.

4. Excluderea de la protecţia juridică
Nu pot fi protejate în calitate de desene sau modele industriale:

obiectele determinate exclusiv de o funcţie tehnică;

procedeele de fabricaţie;

principiul de construire sau modul în care un obiect este fabricat;

materialele utilizate pentru fabricarea obiectelor;

culoarea per se;

aspectul exterior al obiectelor invizibile în procesul funcţionării sau 		
exploatării normale.
Nu pot fi înregistrate în componenţa desenelor sau modelelor industriale:
6
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opere protejate de legislaţia privind drepturile de autor, dacă nu aparţin
solicitantului sau nu este prezentat consimţământul titularului dreptului de autor;

semnele distinctive (mărcile, denumirile de origine etc.), dacă nu
aparţin solicitantului sau dacă nu se prezintă documente ce confirmă dreptul
de utilizare.
Sunt neprotejabile desenele sau modelele industriale care contravin ordinii
publice sau bunelor moravuri.


5. Clasificarea internaţională a desenelor şi modelelor industriale
Aranjamentul de la Locarno stabileşte o clasificare internaţională pentru
desenele şi modelele industriale (în continuare CIDMI) care se aplică pe cererile
de înregistrare sau pe titlurile de protecţie pentru acestea. CIDMI cuprinde 32
de clase cu 219 subclase şi o listă alfabetică de 7024 de produse cu indicarea
clasei şi subclasei corespondente. De la 1 ianuarie 2014 este în vigoare ediţia
a 10-a a CIDMI. Desenele şi modelele industriale care pot fi protejate prin
înregistrare se referă, conform Aranjamentului menţionat, la diverse produse
industriale şi artizanale: instrumente tehnice şi medicale, ceasuri, bijuterii,
obiecte pentru menaj, aparate electrice, vehicule, structuri de arhitectură,
produse alimentare, articole de îmbrăcăminte, modă, mobilier, ambalaje,
recipiente, mijloace de transport, aparate de telecomunicaţii şi prelucrare de
informaţii, echipamente de informaţii, echipamente de vânzări şi publicitate,
articole de birou, instalaţii sanitare, construcţii, elemente de construcţii, produse
farmaceutice şi cosmetice, articole de toaletă şi multe altele (Anexa 1).

III. Înregistrarea cererii
1. Depunerea cererii de înregistrare
Pentru a înregistra un desen sau un model industrial este necesar să se
depună la AGEPI direct, prin poştă, prin fax, on-line sau prin poşta electronică
pe adresa:
Str. Andrei Doga nr. 24, bloc 1,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
www.e-servicii.agepi.gov.md
e-mail: cerere@agepi.gov.md
o cerere de înregistrare. Cererea de înregistrare a unui desen sau model industrial
se depune personal de către solicitant sau de reprezentantul acestuia. Cererea
trebuie să fie completată prin dactilografiere în limba de stat.
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2. Cererea şi documentele anexate la ea


Cererea trebuie să conţină:


formularul-tip, aprobat de AGEPI, prin care se solicită înregistrarea
desenului sau modelului industrial, în două exemplare (formularul cererii de
înregistrare a desenului/modelului industrial şi ghidul de completare a acestuia pot fi accesate la adresa: http://agepi.gov.md/ro/formulare/design);

reprezentările grafice ale desenului sau modelului industrial, în
8 exemplare, dacă sunt în culori, sau în 4 exemplare, dacă sunt în albnegru. Câte o reprezentare grafică a desenului sau modelului industrial se
reproduce pe fiecare exemplar al formularului cererii, celelalte se prezintă
într-un plic aparte.




La cerere se anexează:

descrierea desenului sau modelului industrial, după caz;


procura semnată de solicitant, dacă cererea se depune prin repre-

zentant;


actul de prioritate, dacă aceasta a fost invocată;

contractul de cesiune sau orice alt document din care rezultă că solicitantul are dreptul să invoce prioritatea conform primei cereri,
potrivit art. 41 din Lege;



scrisoarea de acord din partea titularilor altor obiecte de proprietate
intelectuală sau din partea organului competent de a fi înregistrate, dacă
acestea sunt prezente pe desenul sau modelul industrial, după caz;

dovada de plată a taxei stabilite.
Două sau mai multe cereri pot fi comasate, dacă au aceeaşi dată de
depunere, sunt ale aceluiaşi solicitant şi ale aceluiaşi autor şi includ desene/
modele industriale din aceeaşi clasă a CIDMI.

2.1. Formularul cererii de înregistrare
În formularul cererii de înregistrare este necesar să figureze următoarele:


datele de identificare ale solicitantului;

numele şi adresa reprezentantului, dacă solicitantul a desemnat un
reprezentant;
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adresa de corespondenţă;


informaţia privind produsele în care se preconizează încorporarea desenului sau modelului industrial sau cărora li se va aplica desenul sau modelul industrial, clasele, conform Clasificării Locarno, culorile pentru fiecare desen sau model industrial în parte, dacă rezolvarea coloristică constituie una dintre caracteristicile desenului sau modelului industrial, numărul total de desene şi modele industriale pentru care se
solicită înregistrarea;


revendicarea priorităţii, după caz;



datele referitoare la o cerere divizată, după caz;

autorul sau se face o declaraţie pe propria răspundere a solicitantului care să ateste că autorul a renunţat la dreptul de a fi menţionat;


solicitarea amânării publicării desenului sau modelului industrial,
după caz;



semnătura solicitantului, indicându-se clar numele şi prenumele,
precum şi data semnării.

2.2. Reprezentările grafice
Reprezentările grafice ale desenului sau ale modelului industrial pot
fi executate în formă de reproduceri grafice (inclusiv grafică prin mijloace
electronice) sau de fotografii în alb-negru sau în culori.
Reprezentările grafice trebuie să respecte următoarele condiţii:
 se lipesc sau se imprimă direct pe formularul cererii sau pe foi de hârtie
separate. Fiecare reprezentare grafică trebuie să se înscrie într-un dreptunghi
ce nu va conţine alte reprezentări sau părţi ale altei reprezentări grafice;

vor avea dimensiunile minime de 3 cm, iar maxime de 16 cm;

desenul sau modelul industrial trebuie reprodus pe fond neutru şi nu
trebuie retuşat cu cerneală sau corector fluid. Fondul se consideră neutru dacă
desenul sau modelul industrial se evidenţiază clar pe el. Imaginea trebuie să fie
clară şi distinctă, fără umbre, alte accesorii, animale etc.;

în cazul reprezentărilor grafice prezentate pe foi de hârtie separate
se folosesc foi de culoare albă opacă de formatul A4. La stânga se lasă o
margine de cel puţin 2,5 cm, iar spaţiul rezervat reprezentărilor trebuie să fie de
maximum 24×16 cm;
9
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foile nu trebuie să fie îndoite sau prinse cu agrafe. Pe foi nu trebuie
să apară nici un text explicativ, termen sau simbol, dar numai numerotarea
reprezentărilor grafice.
Se recomandă să se prezinte la reprezentările grafice pe hârtie, reprezentări
grafice în format electronic (TIF, JPEG) identice cu cele prezentate pe hârtie;
 trebuie să redea complet desenul sau modelul industrial care face
obiectul cererii de înregistrare, astfel încât caracteristicile sale estetice să
fie evidenţiate. Reprezentările grafice trebuie să fie de o calitate suficientă
pentru ca toate detaliile desenului sau modelului industrial să fie evidenţiate şi
publicarea să fie posibilă;
 un produs poate fi reprezentat în una sau în mai multe poziţii şi unghiuri
(vedere din faţă, laterală, de sus etc.). Fiecare vedere se numerotează la
margine cu cifre arabe separate prin punct, prima cifră indicând numărul
desenului sau al modelului industrial, iar cea de-a doua numărul vederii (de
exemplu 1.1, 1.2 etc.);
 toate vederile pentru un desen sau model industrial se prezintă la aceeaşi
scară. După caz, pentru a evidenţia unele fragmente esenţiale se prezintă
suplimentar vederi la o scară mai mare.
Nu se admit ca reprezentări grafice:

desene tehnice ce prezintă obiectul în secţiune sau în plan cu axe de
simetrie, rupturi şi cote, precum şi cu texte explicative prezente pe sau alături
de obiecte;

reprezentări ce nu pot fi reproduse.


2.3. Descrierea
Nu este obligatorie o descriere a desenului sau modelului industrial.
Descrierea nu se introduce în Registrul cererilor de înregistrare a desenelor şi
modelelor industriale şi nu se publică.
Solicitantul poate anexa la cerere o descriere. Descrierea va dezvălui
reprezentările grafice şi se va referi strict la caracteristicile estetice prezente
în reprezentări. În cazul în care descrierea nu coincide cu reprezentarea
grafică, adică reprezentarea nu conţine elementele descrise ale desenului
sau modelului industrial, nu se ia în considerare partea descrierii care nu
corespunde cu reprezentarea.
În cazul depozitului multiplu şi al setului, descrierea se prezintă pentru
fiecare desen sau model industrial separat.
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2.4. Reprezentarea
 Persoanele fizice şi/sau juridice care au domiciliu, sediu principal sau
întreprindere industrială sau comercială efectivă şi funcţională în Republica
Moldova nu sunt obligate să fie reprezentate în faţa AGEPI. Totuşi, ele pot fi
reprezentate de un angajat al lor, un mandatar autorizat sau o altă persoană
împuternicită prin procură.
 Persoanele fizice şi/sau juridice care nu au nici domiciliu, nici sediu
principal şi nici întreprindere industrială sau comercială efectivă şi funcţională
în Republica Moldova trebuie să fie reprezentate în faţa AGEPI în orice
procedură, cu excepţia depunerii cererii, numai de mandatari autorizaţi, în
special în domeniul desenelor şi modelelor industriale.
Persoana care reprezintă interesele solicitantului trebuie să depună la
AGEPI o procură. Procura de reprezentare poate fi depusă atât odată cu
depunerea cererii, cât şi în procesul gestiunii ei.
Procura nu necesită legalizare sau autentificare notarială şi trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:

să fie eliberată pentru gestiunea unei sau a mai multor cereri;

să conţină data eliberării. Procura în care nu este indicată data întocmirii
este nulă;

să stabilească limitele împuternicirilor reprezentantului. În cazul în
care se solicită retragerea cererii, renunţarea la dreptul asupra desenului sau
modelului industrial sau orice altă procedură vizând transmiterea de drepturi,
aceasta poate fi efectuată prin intermediul reprezentantului numai pe baza unui
mandat special care să menţioneze expres retragerea cererii, renunţarea sau
transmiterea de drepturi;

să fie semnată de persoana care a eliberat-o.
Reprezentarea este valabilă până la expirarea termenului sau până la
revocarea împuternicirilor indicate în procură. Împuternicirile indicate în procură
pot fi revocate înainte de termen de către solicitant sau de către succesorul
său în drepturi prin depunerea unei cereri în acest sens la AGEPI (retragerea
procurii), precum şi în caz de renunţare a persoanei căreia i-a fost eliberată
procura, lichidare a persoanei juridice, deces al persoanei fizice.
Desemnarea, schimbarea şi radierea înscrierii reprezentantului nu este
supusă plăţii taxelor.
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2.5. Prioritatea cererii
Prioritatea desenului sau modelului industrial se stabileşte la data de depozit
 Prioritatea convenţională se stabileşte la data depunerii cererii într-o ţară
parte la Convenţia de la Paris sau la Acordul de instituire a Organizaţiei Mondiale
a Comerţului, dacă cererea de înregistrare a fost depusă la AGEPI în termen de
6 luni de la această dată.
 Prioritatea de expunere a unui desen/model industrial poate fi stabilită
în baza exponatului introdus într-o expoziţie internaţională, dacă cererea este
depusă în termen de 6 luni de la data primei dezvăluiri în expoziţie. O expoziţie
se consideră internaţională dacă este organizată în mod oficial, dacă la ea
participă producători din mai multe state şi dacă informaţia despre această
expoziţie a fost adusă la cunoştinţă publicului în modul corespunzător. În cazul
invocării priorităţii de expunere, actul de prioritate reprezintă un document,
eliberat de administraţia expoziţiei, care trebuie să conţină:

denumirea şi adresa organizatorului expoziţiei în care a fost expus
desenul sau modelul industrial;

denumirea expoziţiei, adresa şi data inaugurării;

numele, prenumele şi adresa persoanei fizice sau denumirea şi sediul
persoanei juridice care a introdus desenul sau modelul industrial în expoziţie;

data expunerii publice;

data eliberării documentului;

reprezentările desenului sau modelului industrial expus şi, dacă este
cazul, copiile descrierii, autentificate de administraţia expoziţiei, din care să
rezulte că desenul sau modelul industrial expus este identic cu cel solicitat.
În cazul depozitului multiplu, prioritatea cererii divizionare se stabileşte la
data de depozit sau la data priorităţii acestuia.

3. Cererea de înregistrare multiplă
Cererea poate fi depusă pentru înregistrarea mai multor desene sau modele
industriale (cerere multiplă). O astfel de cerere poate conţine până la 100 de
desene sau modele industriale. Poate fi depusă o cerere de înregistrare multiplă
dacă produsele referitor la care se preconizează integrarea sau aplicarea
desenelor sau modelelor industriale fac parte din aceeaşi clasă a CIDMI.
În cazul cererii de înregistrare multiple, solicitanţii şi autorii, dacă sunt
mai mulţi, trebuie să fie unii şi aceiaşi pentru toate desenele sau modelele
industriale consemnate în cerere.
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IV. Examinarea cererii
1. Examinarea respectării condiţiilor de formă privind
depunerea cererii
AGEPI examinează cererea şi materialele anexate acesteia în scopul
verificării corectitudinii întocmirii şi respectării cerinţelor de depunere, în termen de
2 luni de la data depunerii cererii. În cazul notificării trimise solicitantului, termenul
de la expedierea notificării şi până la primirea răspunsului de la solicitant nu se ia
în considerare la calcularea termenelor de examinare a cererii.
În procesul examinării AGEPI verifică:

dacă conţinutul cererii şi reprezentările grafice ale desenului/modelului
industrial corespund cerinţelor prescrise;

dacă în dosar se conţin toate documentele anexate cererii;

dacă conţinutul documentelor anexate cererii corespunde cerinţelor
prescrise;

corectitudinea clasificării conform CIDMI şi denumirii produsului în care
se preconizează încorporarea desenului sau modelului industrial sau căruia i se
va aplica desenul sau modelul industrial;

corectitudinea invocării priorităţii convenţionale sau de expunere;

corectitudinea achitării taxelor;

dacă desenul/modelul industrial nu este exclus de la protecţie.
Dacă în procesul examinării se depistează unele neregularităţi ale
documentelor depuse, solicitantul va fi notificat despre necesitatea prezentării
documentelor respective în termen de 2 sau 3 luni cu posibilitatea prelungirii
termenului, dar nu mai mult decât pentru 3 luni.
Dacă în cerere sunt respectate condiţiile privind acordarea datei de depozit,
AGEPI înscrie datele referitoare la această cerere în Registrul cererilor de
înregistrare a desenelor şi modelelor industriale.

2. Publicarea cererii
Cererea de înregistrare inclusă în Registrul cererilor de înregistrare a desenelor
şi modelelor industriale se expune spre cunoştinţă publicului fiind publicată în
BOPI în cel mult 3 luni de la data de depozit, dacă sunt îndeplinite toate condiţiile
prevăzute în Lege şi dacă este plătită taxa de publicare, după caz. Reprezentările
(inclusiv în culori) se publică în alb-negru la dimensiunile depuse de solicitanţi.
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Solicitantul are dreptul să ceară printr-un demers amânarea publicării.
Acest termen nu va depăşi 30 de luni de la data priorităţii.

3. Examinarea opoziţiei
În termen de 3 luni de la data publicării cererii de înregistrare în BOPI,
persoanele care deţin informaţii ce pot influenţa înregistrarea desenului sau
modelului industrial publicat prezintă în scris la AGEPI observaţiile şi opoziţiile
motivate.
 Observaţia se prezintă în formă liberă, fără să se plătească taxă, şi
poate fi luată în considerare la examinarea de fond a cererii.
 Cererea de examinare a opoziţiei se prezintă pe un formular-tip,
aprobat de AGEPI. Ea se consideră depusă numai după achitarea taxei
respective. Cererea de examinare a opoziţiei se examinează în termen de
3 luni de la data prezentării opoziţiei. Dacă se constată că opoziţia conţine
neregularităţi, opozantul este notificat şi invitat să răspundă în termen de 30 de
zile de la data expedierii notificării. Comisia de specialitate poate admite sau
respinge opoziţia, întocmind un raport cu privire la aceasta.

4. Examinarea de fond
Examinarea de fond se efectuează în termen de 3 luni de la data expirării
perioadei de prezentare a observaţiilor şi opoziţiilor. La această etapă AGEPI
verifică dacă există temeiuri pentru respingerea cererii prevăzute în art. 26 alin.(1)
din Lege, ţinând cont de rezultatele examinării opoziţiei.
Se realizează următoarele acţiuni:

cercetarea documentară în scopul selectării desenelor şi modelelor
industriale identice sau similare;

determinarea gradului de asemănare a desenelor şi modelelor
industriale solicitate cu cele selectate în cadrul documentării.
În procesul examinării, AGEPI poate cere solicitantului informaţii
suplimentare referitoare la desenul sau modelul industrial fără de care
examinarea cererii nu este posibilă.
În cazul în care pentru acelaşi desen sau model industrial a fost depusă
o cerere cu o dată de prioritate anterioară, procedura referitoare la cererea
posterioară se suspendă până la emiterea hotărârii pentru cererea anterioară.
Cererea de înregistrare a desenului sau modelului industrial nu va fi
respinsă înainte ca solicitantului să i se permită retragerea sau modificarea ei
14
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ori prezentarea, în termen de 2 luni de la data primirii informaţiilor obţinute în
procesul examinării de fond, unor argumente în favoarea înregistrării desenului
sau modelului industrial.

5. Hotărârile examinării
În cazul în care examinarea de fond constată că desenul/modelul industrial
corespunde condiţiilor de acordare a protecţiei, AGEPI adoptă hotărârea de
înregistrare a desenului/modelului industrial.
Dacă se constată că desenul/modelul industrial nu corespunde cel puţin
unei condiţii de acordare a protecţiei, AGEPI adoptă hotărârea de respingere a
cererii de înregistrare.
În cazul apariţiei unor circumstanţe noi, AGEPI poate revoca din oficiu
hotărârea adoptată.
Toate hotărârile luate de AGEPI în urma examinării se comunică
solicitantului în termen de o lună de la data adoptării lor şi se publică în BOPI.
Dacă în cererea de înregistrare multiplă doar o parte din desenele sau
modelele industriale corespunde condiţiilor de acordare a protecţiei, asupra
acestei părţi se adoptă hotărâre de înregistrare, iar asupra desenelor sau
modelelor industriale care nu corespund condiţiilor de acordare a protecţiei se
adoptă hotărâre de respingere.

6. Căile de atacare a hotărârilor privind înregistrarea desenului
şi modelului industrial
Hotărârea privind cererea de înregistrare a desenului sau a modelului
industrial poate fi contestată în Comisia de contestaţii a AGEPI de a cărei
competenţă ţine soluţionarea extrajudiciară a litigiilor din domeniul proprietăţii
intelectuale. Contestaţia se depune de către părţi în termen de 2 luni de la
data primirii hotărârii sau de către terţi în termen de 30 de zile de la publicarea
datelor. Contestaţia are un efect suspensiv.
Contestaţia trebuie prezentată în scris şi se consideră depusă numai după
ce a fost plătită taxa stabilită.
În decursul examinării, Comisia de contestaţii invită părţile, ori de câte ori
este necesar, să prezinte observaţii referitor la comunicările prezentate de
celelalte părţi sau de Comisia de contestaţii. În caz de divergenţe cu caracter
normativ, Comisia de contestaţii va aplica normele Codului de procedură civilă.
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Hotărârea Comisiei de contestaţii intră în vigoare la data adoptării şi
poate fi atacată în instanţă judecătorească în termenul stabilit de legislaţia de
procedură civilă. Acţiunea hotărârii Comisiei de contestaţii atacate în instanţă
judecătorească poate fi suspendată în conformitate cu Legea contenciosului
administrativ.

7. Eliberarea certificatului de înregistrare a desenului
şi modelului industrial
În cazul în care nu au fost depuse contestaţii împotriva hotărârii de
înregistrare sau contestaţiile depuse au fost respinse, AGEPI introduce
datele privind înregistrarea în Registrul de desene şi modele industriale
înregistrate şi, în termen de 3 luni de la data înregistrării, eliberează certificatul de înregistrare, cu condiţia achitării taxei respective, fapt care se publică
în BOPI.
În cazul în care sunt mai mulţi titulari, certificatul de înregistrare se
eliberează numai unuia dintre ei, ceilalţi având dreptul la o copie de pe
certificat.
Înregistrarea unui desen sau model industrial produce efecte pentru o
perioadă de 5 ani de la data de depozit.

8. Reînnoirea termenului de valabilitate a certificatului
După expirarea termenului de valabilitate a certificatului acesta poate fi
reînnoit la fiecare 5 ani până la maximum 25 de ani de la data de depozit, cu
condiţia achitării taxei stabilite. Cererea de reînnoire trebuie depusă şi taxa
de reînnoire achitată în decursul a 6 luni înainte de expirarea perioadei de
valabilitate. Termenul de depunere a cererii de reînnoire şi de achitare a taxei
de reînnoire sus-menţionat poate fi prelungit cu 6 luni, sub rezerva achitării
unei taxe suplimentare. Cererea de reînnoire se depune de către titular
sau de reprezentantul acestuia. Cererea de reînnoire se completează prin
dactilografiere pe un formular-tip, aprobat de AGEPI.
Cererea de reînnoire este examinată în termen de 2 luni de la data depunerii
la AGEPI. În cazul în care condiţiile de reînnoire sunt îndeplinite, AGEPI adoptă
hotărârea de reînnoire, fapt care se notifică titularului şi se publică în BOPI.
Reînnoirea termenului de valabilitate a certificatului de înregistrare se poate
limita numai la o parte din desenele/modelele industriale incluse în depozitul
multiplu.
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9. Restabilirea în drepturi
În cazul expirării termenului de procedură în faţa AGEPI având ca urmare
directă pierderea drepturilor aferente cererii de înregistrare sau certificatului
de înregistrare, AGEPI, la cererea solicitantului sau a titularului, va admite
restabilirea în drepturi dacă se constată că neîndeplinirea în termen a avut
loc în pofida luării tuturor măsurilor de bună-credinţă cerute de împrejurări sau
în situaţie de forţă majoră. Restabilirea în drepturi se efectuează cu condiţia
depunerii unei cereri în acest sens în decursul a 12 luni de la data expirării
termenului de îndeplinire a acţiunii corespunzătoare, achitării taxei, îndeplinirii
procedurii omise şi prezentării actelor care certifică situaţia de forţă majoră.
Restabilirea în drepturi nu are loc dacă, până la solicitarea restabilirii, o altă
persoană a obţinut deja dreptul la un desen sau la un model industrial identic,
în sensul art. 7 din Lege. În caz de neprezentare a cererii de reînnoire a
certificatului de înregistrare sau în caz de neplată a taxei de reînnoire, termenul
suplimentar de 6 luni se scade din perioada de 12 luni (revalidarea certificatului
de înregistrare).

V. Drepturile conferite prin înregistrare
1. Drepturile autorului
Autor al desenului sau al modelului industrial este considerată persoana
fizică ce l-a realizat prin munca sa creatoare. Dacă desenul sau modelul
industrial a fost creat de mai mulţi autori, dreptul asupra desenului sau modelului
industrial va aparţine tuturor autorilor.
Persoana care a acordat doar asistenţă tehnică, organizatorică sau
materială în procesul creării desenului sau modelului industrial nu se consideră
autor.
Unul din drepturile conferite autorului constă în dreptul de a fi menţionat în
această calitate în documentele de procedură la AGEPI, în Registrul cererilor
de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale, în Registrul de desene şi
modele industriale înregistrate şi în certificatul de înregistrare.
De asemenea, autorul are dreptul să renunţe la menţionarea numelui său
în documentele enumerate.
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2. Drepturile titularului
Desenul sau modelul industrial înregistrat conferă titularului dreptul exclusiv
de a-l utiliza şi de a interzice oricărui terţ utilizarea sa fără acordul titularului. Prin
utilizare se înţelege, în special, fabricarea, includerea într-o ofertă, introducerea
pe piaţă, importul, exportul sau utilizarea propriu-zisă a unui produs în care a
fost integrat ori căruia i s-a aplicat desenul sau modelul industrial în cauză,
precum şi depozitarea produsului respectiv în scopurile menţionate anterior.

3. Transmiterea drepturilor
Drepturile asupra designului sunt o proprietate care poate fi vândută,
cumpărată sau licenţiată. Astfel, drepturile care decurg din înregistrarea cererii
şi din certificat pot fi transmise integral sau parţial.
Transmiterea drepturilor se poate face prin:

contract de cesiune;

contract de licenţă (exclusivă sau neexclusivă);

prin succesiune (moştenire legală sau testamentară).
Drepturile transmise prin contractele enumerate mai sus produc efecte
pentru terţi şi condiţionează modificarea statutului juridic al desenului/modelului
industrial din momentul înregistrării contractului la AGEPI.
Datele privind transmiterea drepturilor se publică în BOPI. Aceste date sunt
stabilite de AGEPI.

4. Marcarea desenului şi modelului industrial înregistrat
Titularul certificatului poate aplica pe produs un marcaj de avertizare.
Marcajul nu este obligatoriu, dar este util pentru a anunţa atât consumatorii, cât
şi persoanele terţe că desenul sau modelul este înregistrat. Marcajul constă în
imprimarea literei majuscule D înscrise într-un cerc şi a numelui sau denumirii
titularului pe obiect, etichetă sau ambalajul obiectului.

5. Alte forme de protecţie a desenelor şi modelelor industriale
Desenele şi modelele industriale beneficiază şi de protecţia acordată în
conformitate cu legislaţia privind drepturile de autor, cu începere de la data la
care au fost create sau fixate sub orice formă. De asemenea, designul poate
obţine protecţie prin dispoziţii legale privind concurenţa neloială.
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VI. Înregistrarea desenului şi modelului industrial
în străinătate
Înregistrarea desenului sau modelului industrial pe teritoriul Republicii
Moldova nu produce efecte pe teritoriile altor state. Pentru a obţine protecţie
în una sau în mai multe ţări străine desenul sau modelul industrial trebuie
înregistrat în fiecare ţară aparte. Aceasta se poate face depunând cereri
separate în fiecare ţară vizată sau depunând o singură cerere prin sistemul
Aranjamentului de la Haga privind înregistrarea internaţională a desenelor şi
modelelor industriale.
În conformitate cu Aranjamentul de la Haga, cererile de înregistrare
internaţională se depun la Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale
direct sau prin intermediul AGEPI.

VII. Taxele
Depunerea şi examinarea cererii de înregistrare a desenului sau a modelului
industrial, depunerea opoziţiei şi contestaţiei, publicarea şi amânarea publicării,
înregistrarea desenelor şi modelelor industriale, eliberarea certificatului de
înregistrare, reînnoirea valabilității certificatului de înregistrare, transmiterea
drepturilor, renunţarea la ele, restabilirea în drepturi, prelungirea termenelor de
procedură, eliberarea actului de prioritate, eliberarea copiei sau a duplicatului
certificatului de înregistrare, verificarea şi transmiterea cererii de înregistrare
internaţională conform Aranjamentului de la Haga, alte acţiuni cu semnificaţie
juridică sunt supuse taxelor (Anexa 2).
Taxele se plătesc de către solicitant, titular, precum şi de către alte persoane
fizice sau juridice interesate.
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Anexa 1
Clasificarea internaţională pentru desene şi modele industriale (CIDMI)
(ediţia a 11-a)
Clasa 01 Clasa 02 Clasa 03 		
Clasa 04 Clasa 05 		
Clasa 06 Clasa 07 Clasa 08 Clasa 09 		
Clasa 10 		
Clasa 11 Clasa 12 Clasa 13 		
Clasa 14 		
Clasa 15 Clasa 16 Clasa 17 Clasa 18 Clasa 19 		
Clasa 20 		
Clasa 21 Clasa 22 		
20

Produse alimentare
Articole de îmbrăcăminte şi mercerie
Articole de voiaj, cutii, umbrele şi obiecte personale
necuprinse în alte clase
Perii
Articole textile neconfecţionate, materiale din fibre sintetice
sau naturale
Mobilier
Articole de menaj necuprinse în alte clase
Unelte şi obiecte casnice din metal
Ambalaje şi recipiente pentru transportul sau păstrarea
mărfurilor
Ceasuri şi alte aparate şi instrumente de măsură, control
şi semnalizare
Obiecte ornamentale
Mijloace de transport şi de ridicat
Aparate de producere, distribuţie sau transformare a energiei
electrice
Aparate de înregistrare, de telecomunicaţii şi de prelucrare
a informaţiei
Maşini necuprinse în alte clase
Aparate fotografice, cinematografice şi optice
Instrumente muzicale
Maşini de birou şi imprimerie
Papetărie, articole de birou, materiale pentru arte şi
învăţământ
Echipamente pentru vânzări şi publicitate, semne indicatoare
Jocuri, jucării, corturi şi articole sportive
Arme, articole pirotehnice, articole pentru vânătoare, pescuit
şi pentru distrugerea dăunătorilor
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Clasa 23 		
		
Clasa 24 Clasa 25 Clasa 26 Clasa 27 Clasa 28 		
Clasa 29 		
Clasa 30 Clasa 31 		
Clasa 32 		

Instalaţii pentru distribuţia fluidelor, instalaţii sanitare, de
încălzire, de ventilaţie şi condiţionare a aerului, combustibili
solizi
Utilaj medical şi pentru laborator
Construcţii şi elemente de construcţii
Aparate de iluminat
Tutun şi articole pentru fumători
Produse farmaceutice şi cosmetice, articole şi aparate de
toaletă
Dispozitive şi echipamente contra incendiilor, pentru prevenirea accidentelor şi salvare
Articole pentru îngrijirea şi întreţinerea animalelor
Maşini şi aparate pentru prepararea mâncărurilor şi băuturilor
necuprinse în alte clase
Simboluri grafice şi elemente grafice (logos), motive decorative pentru suprafeţe, ornamente
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Anexa 2

Nomenclatorul*
serviciilor cu semnificaţie juridică în domeniul
protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale
Nr.
d/o

Denumirea serviciilor

V. Desene şi modele industriale
45. Depunerea şi examinarea formală a cererii de înregistrare a desenului/
modelului industrial
pentru fiecare desen/model suplimentar, depăşind 1 în depozit
multiplu
46. Divizarea cererii sau a înregistrării
47. Publicarea desenului/modelului industrial pentru fiecare figură în spaţiu
standard (8x8 cm), depăşind 1
48. Amânarea publicării desenului/modelului industrial
49. Examinarea de fond a cererii de înregistrare a desenului/modelului industrial
pentru fiecare desen/model suplimentar depăşind 1 în depozit
multiplu
50. Înregistrarea şi eliberarea certificatului de înregistrare a desenului/modelului
industrial pe un termen de 5 ani:
pentru fiecare desen/model suplimentar depăşind 1 în depozit
multiplu
51. Reînnoirea valabilităţii certificatului de înregistrare a desenului/modelului
industrial pe un termen de 5 ani:
pentru fiecare desen/model suplimentar depăşind 1 în depozit
multiplu
VIII. Tarife comune de procedură
72. Revendicarea priorităţii convenţionale sau de expoziţie într-o cerere de
înregistrare/brevetare a obiectului de proprietate industrială, inclusiv într-o
cerere internaţională
73. Revendicarea priorităţii unei cereri depuse la Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală (AGEPI), corectarea sau suplimentarea unei
revendicări a priorităţii
74. Recepţionarea, verificarea, examinarea şi transmiterea cererii conform
procedurilor de înregistrare internaţională, cu excepţia invenţiilor
75. Examinarea cererii de introducere a unei modificări
76. Rectificarea unei erori
77. Modificarea datelor înscrise în Registrul naţional al mandatarilor autorizaţi în
proprietatea intelectuală
78. Prelungirea termenului de procedură (pentru o acţiune într-o procedură în
faţa AGEPI), pentru fiecare lună
79. Repunerea în termenul omis, pentru fiecare lună
22
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20
2
20
2
10
50
5
70
5
100
10

100
20
50
30
10
10
20
50
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80. Restabilirea/repunerea în drepturi
81. Examinarea şi înregistrarea contractului de cesiune, gaj, licenţă sau
franchising pentru un obiect al proprietăţii industriale
82. Examinarea cererii şi înscrierea modificării în contractul înregistrat pentru un
obiect al proprietăţii industriale
83. Radierea informaţiei privind înregistrarea contractului, cu excepţia
contractului prevăzut la pct.57
84. Depunerea unei:
a) opoziţii
b) contestaţii împotriva deciziei adoptate în cadrul examinării
85. Retragerea totală/parţială a cererii de înregistrare/brevetare a obiectului
de proprietate intelectuală, cu excepţia cererilor prevăzute în pct.52-56,
retragerea opoziţiei, retragerea contestaţiei depuse împotriva deciziei
examinării, renunţarea la titlul de protecţie al obiectului de proprietate
intelectuală
86. Eliberarea titlului de protecţie în cazul transmiterii drepturilor, la solicitare
87. Examinarea şi înregistrarea Regulamentului de utilizare a mărcii colective/
de certificare şi publicarea informaţiei privind aceasta
88. Atestarea mandatarilor autorizaţi sau evaluatorilor în domeniul proprietăţii
intelectuale
89. Reatestarea evaluatorilor în domeniul proprietăţii intelectuale
90. Instruirea în cadrul cursurilor de specializare „Protecţia proprietăţii
intelectuale” sau „Evaluarea proprietăţii intelectuale”
91. Organizarea medierii/arbitrajului
92. Eliberarea unui document oficial cu privire la obiectele de proprietate
industrială, de tipul: duplicat, act de prioritate etc.
93. Eliberarea, la solicitare:
a) a extrasului legalizat din registru
b) a copiei echivalente a titlului de protecţie
c) a copiei certificate de pe un document din dosarul OPI, sau a unei
adeverinţe
d) a copiei pe hîrtie de pe documentele din dosarul OPI sau din Baza de
Date, pentru o pagină
94. Plasarea pe pagina de start a site-lui AGEPI a informaţiei referitoare la
activitatea mandatarului autorizat, lunar
95. Selectarea şi furnizarea, la cerere, a informaţiilor analitice sau de sinteză
pentru obiectele de proprietate intelectuală privind:
a) statutul juridic, pentru un obiect
b) solicitantul/titularul obiectelor de proprietate intelectuală, pentru un obiect
c) portofoliul obiectelor de proprietate intelectuală deţinut de o persoană,
pentru un obiect
f) desenele şi modelele industriale protejate în Republica Moldova
pentru o clasă, un obiect

100
200
100
50
100
150
15
50
50
50
25
120
20
20
10
5
2
0,03
10

15
15
15
35
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Note:
1. Achitarea tarifelor se efectuează la contul AGEPI, cu excepţia tarifelor
stabilite la punctele 62-64 şi 68-71, care se efectuează la contul Comisiei
de Stat a Republicii Moldova pentru Testarea Soiurilor de Plante, după cum
urmează:
a) persoanele fizice şi juridice cu domiciliul şi, respectiv, sediul în
Republica Moldova, achită tarifele stabilite în lei moldoveneşti, conform cursului
oficial stabilit de Banca Naţională a Moldovei în raport cu euro la data plăţii;
b) persoanele fizice şi juridice străine cu domiciliul şi, respectiv, sediul
permanent în străinătate achită tarifele în euro sau în cuantumuri echivalente
acestora în lei moldoveneşti, conform cursului oficial stabilit de Banca Naţională
a Moldovei în raport cu euro la data plăţii.
4. Solicitanţilor şi titularilor dreptului de protecţie al desenului sau
modelului industrial li se acordă reduceri la achitarea tarifelor, după cum
urmează:
a) 85% din cuantumul tarifului stabilit, dacă este persoană fizică şi are
calitatea de autor;
b) 65% din cuantumul tarifului stabilit, dacă este o întreprindere care
întruneşte criteriile legale stabilite întreprinderilor mici şi mijlocii, sau dacă este
persoană fizică şi nu are calitatea de autor.
Reducerile stabilite în prezentul punct nu se aplică tarifelor prevăzute la
secţiunea VIII, cu excepţia punctelor 78, 79 şi 85 din prezentul Nomenclator.
5. Persoanele cu dizabilităţi, pensionarii neîncadraţi în câmpul muncii,
veteranii de război în sensul legislaţiei cu privire la veterani, participanţii la
lucrările de lichidare a consecinţelor catastrofei de la Cernobîl, elevii, studenţii
(secţia de zi), masteranzii, doctoranzii, militarii în termen (ostaşii şi sergenţii)
se scutesc de plata tarifelor stabilite la punctele 1, 2, 45-50, 52-56, 58 şi 60 din
prezentul Nomenclator.
6. În cazul solicitării termenului suplimentar de 6 luni pentru achitarea
tarifelor prevăzute la punctele 3, 13, 16, 17, 20, 35, 37, 42, 44, 50, 51 şi 67
din prezentul Nomenclator, solicitantul/titularul va achita suplimentar 50% din
cuantumul tarifului care urma să fie achitat conform punctelor enumerate.
7. Tariful conform pct.75 din prezentul Nomenclator nu se achită în cazul
în care modificarea datelor din documentele cererii sau în titlul de protecţie
survine ca consecinţă a adoptării unui act normativ sau ca urmare a deciziei
instanţei judecătoreşti.
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8. În cazul în care un solicitant/titular beneficiază de mai multe reduceri,
prevăzute la punctele 2, 3 şi 4 din note, tariful se va achita în cuantumul celei mai
mari dintre acestea, iar în cazul mai multor solicitanţi/titulari care beneficiază de
diferite reduceri prevăzute la punctele 2, 3 şi 4 sau sunt scutiţi de plata tarifelor
în conformitate cu punctul 5 din note, tariful se va achita în cuantumul celei mai
mici reduceri pentru solicitanţi/titulari.
9. Persoanele care beneficiază de reduceri sau care sunt scutiţi de
achitarea tarifelor în conformitate cu punctul 5 din note vor prezenta actul care
confirmă acest drept la data achitării tarifului. În cazul întreprinderilor mici şi
mijlocii se prezintă rapoartele financiare, valabile până la 31 martie a anului
următor celui de gestiune sau certificatul de înregistrare pentru primul an de
activitate. Prezentarea actului care confirmă dreptul de a beneficia de reduceri
sau de scutire de achitarea tarifelor în conformitate cu punctul 5 din note nu
poate servi drept temei la restituirea tarifelor achitate anterior în sensul reducerii
acestora.
10. În cazurile transmiterii drepturilor, precum şi în cazul modificării
statutului mărcii din individuală în colectivă/de certificare, solicitantul, titularul
sau succesorul de drepturi, care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la punctele
2-5 din note, este obligat să plătească tariful neachitat anterior sau să lichideze
diferenţa, în cazul achitării parţiale.
11. Pentru efectuarea, în regim de urgenţă, a procedurilor prevăzute în
punctele 2, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51,
52, 53, 54, 55, 56, 58 şi 95 din prezentul Nomenclator, tariful se majorează cu
100%. La calcularea cuantumului tarifelor conform prezentului punct, nu se
aplică prevederile punctului 5, precum şi reducerile stabilite în note.
12. Tariful se consideră achitat la data transferării integrale a cuantumului
stabilit conform prezentului Nomenclator.
13. În cazul solicitării restabilirii/repunerii în drepturi în cadrul Comisiei
de Contestaţii se va achita numai tariful prevăzut în punctul 80, fără achitarea
tarifului conform punctului 84 din prezentul Nomenclator.

* Extras din Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 774 din 13 august 1997,
cu modificările şi completările ulterioare.
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Vă propunem să accesaţi Bazele de Date AGEPI - www.db.agepi.md –
un proiect amplu, în care se acumulează şi se sistematizează informaţii
din domeniul PI, care pot fi utile pentru vizitatorii
site-lui www.agepi.gov.md
Baza de Date Invenţii conţine documente privind brevetele acordate,
modelele de utilitate înregistrate şi cererile publicate de AGEPI din 1993 până
la momentul de faţă. Se asigură accesul la datele bibliografice, la rezumate,
revendicări şi descrieri, inclusiv desene.
Baza de Date Invenţii (1963-1992) conţine datele bibliografice privind
5478 de certificate de autor ale URSS, obţinute de inventatorii din Republica
Moldova, inclusiv în colaborare cu inventatori din alte state.
Baza de Date Mărci conţine datele bibliografice şi reproducerile cererilor
de înregistrare a mărcilor pentru care a fost constituit depozitul naţional şi ale
mărcilor înregistrate în Republica Moldova conform procedurii naţionale.
Baza de Date Design Industrial conţine datele bibliografice şi reproducerile
desenelor şi modelelor industriale înregistrate în Republica Moldova conform
procedurii naţionale începând cu 1993 până la data actualizării.
Baza de Date Soi de plantă conţine informaţii referitoare la cererile de
brevet pentru soi de plantă publicate şi brevetele acordate din 1996 până
în prezent. Se asigură accesul la datele bibliografice, denumirile propuse şi
modificate ale soiurilor, precum şi descrierile oficiale ale soiurilor de plante.
Baza de Date Rezultate ştiinţifice conţine date informative referitoare la
rezultatele cercetărilor ştiinţifice înregistrate conform Planului naţional, privind
cercetările în sfera ştiinţei şi inovării.
Baza de Date Marcaje de control conţine informaţii privind înregistrarea
titularilor marcajelor de control, precum şi date privind seria şi numărul
marcajelor de control eliberate, începând cu 01.01.2012.
Baza de Date Opere înregistrate conţine informaţii referitoare la înregistrarea
obiectelor dreptului de autor şi drepturilor conexe, şi anume: seria şi numărul
certificatului de înregistrare, data înregistrării, denumirea obiectului înregistrat,
numele, prenumele autorului, precum şi a titularului drepturilor patrimoniale.
Baza de Date Indicaţii Geografice conţine informaţii referitoare la cererile
de înregistrare a indicaţiilor geografice, denumirilor de origine depuse conform
procedurii naţionale pentru care a fost atribuită data de depozit.
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