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Notă din partea Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI): 

Acest document practic a fost elaborat în conformitate cu Comunicarea comună care rezultă din practica 

comună a desenelor sau modelelor industriale elaborată de Rețeaua Uniunii Europene de Proprietate 

Intelectuală (EUIPN) și are ca scop să ofere recomandări pentru evaluarea divulgării desenelor sau 

modelelor industriale pe internet. Aceasta a fost adaptată la specificul Agenției de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), oferind o imagine de ansamblu asupra standardelor de calitate 

ale Agenției în materie de divulgare a desenelor sau modelelor industriale. 

Acest document de practică a fost adoptat la nivel național și a fost făcut public cu scopul de a spori în 

continuare transparența, certitudinea juridică și previzibilitatea în beneficiul examinatorilor și al utilizatorilor 

deopotrivă. 
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1. CONTEXT 

Acest document practic se referă la criteriile de evaluare a divulgării desenelor sau modelelor 

industriale pe internet și la formularea recomandărilor în acest sens. 

 

Această practică acoperă aspecte de la tipurile de dovezi acceptabile pentru prezentarea 

informațiilor obținute pe internet până la recomandări specifice legate de prezentarea dovezilor 

obținute de pe site-urile platformelor de comunicare socială, din mass-media online, din aplicații 

sau din alte surse online. 

 

Practica se dorește a fi aplicabilă indiferent de procedurile specifice (de exemplu, examinări din 

oficiu ale noutății, proceduri de declarare a nulității, proceduri de observații și opoziții) sau de 

starea desenului sau modelului (și anume, înregistrat sau neînregistrat). Prin urmare, ar putea să 

servească și ca orientări pentru autorii desenelor sau modelelor sau pentru alți titulari de drepturi 

atunci când își divulgă desenele sau modelele pe internet sau demonstrează o astfel de divulgare. 

 

Această practică este făcută publică prin intermediul acestui document practic în scopul sporirii 

în continuare a transparenței, securității juridice și previzibilității în beneficiul examinatorilor și al 

utilizatorilor deopotrivă. 

 

2. PRACTICA  

Textul care urmează prezintă pe scurt principalele mesaje și afirmații cuprinse în principiile 

documentului practic. 

 

Textul integral al practicii și toate exemplele folosite pot fi găsite la sfârșitul acestui document. 

 

Pentru a evalua divulgarea desenelor sau modelelor industriale pe internet, se iau în considerare 

următoarele criterii:  

 

Criteriu Surse ale divulgării desenelor sau modelelor industriale pe internet  
 
Articolul 10 din Legea nr. 161/2007 privind protecția desenelor și modelelor 
industriale (în continuare Legea nr. 161/2007) nu indică nici o limitare în ceea ce 
privește locul în care trebuie să aibă loc un eveniment de divulgare pentru ca un 
desen sau model industrial să fie considerat ca fiind făcut public. Prin urmare, 
un desen sau model industrial poate fi divulgat, în general, oriunde în lume, 
inclusiv pe internet. 

Practica 

comună 

 

 

 

 

Cele mai frecvente surse de divulgare a unui desen sau model industrial pe 
internet sunt următoarele:  
 

a) Site-uri 
Există o mare varietate de site-uri unde poate fi divulgat un desen sau 
model industrial, de exemplu magazine online, site-uri de comunicare 
socială sau baze de date online.  
 
Practica comună recomandă, printre altele:  

• Dovada preluată de pe un site trebuie prezentată prin crearea unui 
exemplar tipărit sau a unei capturi de ecran cu informația relevantă.  
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• Dovada depusă trebuie să prezinte imaginea clară a desenului sau 
modelului industrial relevant care să dezvăluie caracteristicile, data 
divulgării și adresa URL. 

  

• Dacă informația este obținută printr-un exemplar tipărit, data 
divulgării se va considera a fi data de tipărire, cu excepția cazului în 
care se poate stabili o altă dată relevantă anterioară din conținutul 
documentului sau din alte dovezi. 

 

• Când se evaluează dovada de divulgare a unui desen sau model 
industrial provenit de pe site-uri, informațiile despre scopul și 
principalele caracteristici ale site-ului respectiv pot fi relevante.   

 
b) Aplicații 

Divulgarea desenelor sau modelelor industriale se poate stabili prin 
aplicații, în special prin cele asociate cu vânzări online, licitații, rețele 
sociale etc.  

 
Practica comună recomandă, printre altele: 

• Când aplicațiile au și o versiune de site, este preferabil să se prezinte 
informațiile relevante de pe site. 
 

• Dacă nu este disponibilă o versiune de site, se poate folosi ca dovadă 
o captură de ecran de pe un dispozitiv mobil. 

 
c) Poșta electronică 

Schimbul de e-mailuri este utilizat pe scară largă în comerț și poate fi 
sursa în care se pot divulga desene sau modele industriale. 
 
Practica comună recomandă, printre altele:  
 

• Dacă este posibil, dovada comunicării prin e-mail trebuie să 
conțină reprezentarea unui desen sau model industrial, în special 
atunci când acesta a fost inclus în fișierul atașat.  
 

• Data relevantă pentru evaluarea divulgării trebuie să apară clar, 
îndeosebi atunci când e-mailul conține trimiteri la mai multe date. 

 

• Ar trebui să se țină seama de destinatarul comunicării prin e-mail 
și de scopul acesteia, întrucât poate să indice dacă a fost 
adresată grupurilor specializate din sectorul respectiv.  

 
d) Partajare de fișiere 

Punerea la dispoziție a unui fișier care conține un desen sau model 
industrial printr-un sistem de partajare de fișiere [de exemplu, platforme 
peer-to-peer (P2P) sau de găzduire de fișiere] poate constitui un 
eveniment de divulgare. 
 
Practica comună recomandă, printre altele:  
 

• Când divulgarea se dovedește prin partajare de fișiere, trebuie 
prezentate toate dovezile suplimentare disponibile, cum ar fi e-mailuri 
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prin care utilizatorii sunt informați despre o încărcare nouă etc.  
 

• Când data încărcării unui fișier pe platformă nu este disponibilă, data 
relevantă poate fi dovedită indicând data la care fișierul a fost descărcat 
efectiv de un utilizator.  
 

Criteriu Stabilirea datei relevante a divulgării 
 
Când se evaluează divulgarea unui desen sau model industrial pe internet, 
trebuie stabilită data la care a fost făcut public.  

Practica 

comună 

În ceea ce privește data relevantă a divulgării, care poate fi stabilită prin diferite 
instrumente disponibile, practica comună recomandă, printre altele:  

 

• Pentru a demonstra divulgarea desenelor sau modelelor industriale, 
în special în ceea ce privește data relevantă, sunt preferate serviciile 
de arhivare a site-urilor mai degrabă decât serviciile motoarelor de 
căutare. 
 

• Se poate folosi marca temporală ca măsură de precauție pentru a 
demonstra divulgarea desenelor sau modelelor industriale. 

 

• Când sunt necesare mai multe etape pentru obținerea dovezilor de 
divulgare a desenului sau modelului industrial, se poate marca 
temporal întreaga sesiune de navigare.  

 

• Când se prezintă dovezi extrase folosind instrumente software 
criminalistice, trebuie prezentate și informații care să explice 
instrumentul, cum au fost obținute informațiile, ce tip de informații au 
fost extrase și din ce conținut au fost preluate. 

 

Criteriu  Mijloace de prezentare a dovezilor obținute de pe internet 
 
Legea nr. 161/2007 nu prevede nici o formă specifică în care trebuie prezentate 
dovezile privind divulgarea desenelor sau modelelor industriale. În general, pot 
fi prezentate orice mijloace prin care se poate demonstra existența unui 
eveniment de divulgare a unui desen sau model industrial. 

Practica 

comună 

În ceea ce privește mijloacele de prezentare a dovezilor obținute de pe internet, 
practica comună recomandă, printre altele:  
 

a) Exemplare tipărite și capturi de ecran 

• În mod ideal, exemplarele tipărite și capturile de ecran trebuie să 
conțină informații despre sursa din care a fost preluat conținutul (de 
exemplu, adresa URL), data relevantă și desenul/modelul divulgat și 
nu trebuie modificate manual. 
 

• Când într-un exemplar tipărit sau într-o captură de ecran sunt 
indicate mai multe date și/sau desene sau modele, trebuie indicat 
clar care este data relevantă sau desenul/modelul relevant.  

 

• Imaginile unui desen sau model trebuie să fie precise și de o calitate 
suficient de bună pentru a permite definirea caracteristicilor. 
 

b) Imagini și materiale video 



          4 

 

• Trebuie furnizate informațiile referitoare la sursa din care provin 
imaginile sau materialele video care prezintă un desen sau model 
industrial.   

 

• Trebuie stabilită data la care a fost făcută publică o imagine sau un 
material video care prezintă un desen sau model industrial. 

 

• Imaginea care prezintă desenul sau modelul poate fi prezentată într-
un exemplar tipărit sau într-o captură de ecran.  

 

• Pot fi prezentate materialul video ca atare (de exemplu, ca fișier) sau 
numai capturi din părțile relevante în care este observat desenul sau 
modelul industrial. Simpla transmitere a adresei URL a materialului 
video nu ar fi suficientă.   

 
c) Metadate 

• Când se trimit dovezi sub formă de metadate, este preferabil să se 
furnizeze informații care să explice cum au fost obținute informațiile, 
ce tip de informații au fost extrase și din ce sursă au fost preluate.  

 
d) Adrese URL și hyperlink-uri 

• Când se trimite adresa URL sau un hyperlink, trebuie furnizat și un 
exemplar tipărit sau o captură de ecran cu informațiile relevante.  

 
e) Declarații în scris 

• Informațiile conținute în declarații scrise, date sub jurământ sau în 
mod solemn, trebuie susținute de dovezi suplimentare, cum ar fi 
exemplare tipărite sau capturi de ecran, care să prezinte informațiile 
relevante pentru divulgare (de exemplu, desenul sau modelul, data 
divulgării etc.). 

 

Criteriu Excepții de la disponibilitatea unui desen sau model industrial pe internet 
 
Odată ce s-a demonstrat existența unui eveniment de divulgare a unui desen 
sau model, există prezumția că desenul sau modelul industrial a fost făcut public. 
Având în vedere natura globală a internetului, în general, conținutul online este 
disponibil la nivel mondial.  
 
Numai în anumite circumstanțe, evenimentele de divulgare nu vor fi considerate 
cunoscute în mod rezonabil grupurilor specializate în sectorul respectiv care își 
desfășoară activitatea în Republica Moldova. Acest lucru se poate datora unor 
restricții, în special legate de accesibilitatea sau capacitatea de căutare a 
informațiilor pe internet.  
 
Pentru a respinge prezumția de divulgare, aceste excepții de la disponibilitatea 
desenului sau modelului industrial trebuie demonstrate prin prezentarea 
dovezilor respective. 

Practica 

comună 

În ceea ce privește excepțiile de la disponibilitatea desenului sau modelului 
industrial pe internet, practica comună prevede, printre altele: 
 

• În general, nici restricționarea accesului la un grup limitat de persoane 
prin parolă, nici impunerea plății pentru acces nu va împiedica un desen 
sau model care a fost făcut public pe o pagină web, într-o aplicație sau 
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pe o platformă de partajare a fișierelor să reprezinte stadiul actual al 
tehnologiei.  
 

• În funcție de sectorul vizat, limbile străine pot afecta posibilitatea ca 
grupurile specializate care își desfășoară activitatea în Republica 
Moldova să ia cunoștință de evenimentul de divulgare a desenului sau 
modelului pe internet. 
 

• Când se evaluează posibilitatea de căutare a unui desen sau model pe 
internet, trebuie luat în considerare dacă o anumită sursă de divulgare 
este accesibilă din punct de vedere tehnic. Mai mult, obiceiurile sau 
comportamentele specifice în cadrul activității obișnuite a grupurilor 
specializate din sectorul vizat ar trebui și ele luate în considerare când 
se evaluează dacă informațiile relevante de pe internet ar fi putut fi 
găsite. 

 

• Geoblocarea poate fi un alt factor care poate afecta accesul grupurilor 
specializate care își desfășoară activitatea în Republica Moldova la 
informațiile conținute pe internet. 
 

• Situațiile în care desenul sau modelul a fost divulgat în condiții implicite 
sau explicite de confidențialitate nu constituie cazuri de divulgare. 
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 INTRODUCERE 

 

1.1 Obiectivul prezentului document 

 

Documentul își propune să identifice criterii pentru evaluarea divulgării desenelor sau modelelor 
pe internet și să ofere recomandări în acest sens (în continuare, „Practica”). 
 
Acesta este menit să servească drept referință pentru asociații de utilizatori (în continuare, „AU”), 
solicitanți, titulari de drepturi, reprezentanți și alte persoane interesate.  
 
Practica va fi pusă la dispoziție pe scară largă și va fi ușor accesibilă, oferind orientări clare și 
cuprinzătoare pentru evaluarea divulgării desenelor sau modelelor pe internet. Aceasta este 
concepută pentru a fi general aplicabilă și își propune să acopere majoritatea cazurilor. Chiar 
dacă dovezile respective vor trebui întotdeauna evaluate de la caz la caz, este important să fie 
respectate aceleași criterii atunci când se evaluează divulgarea desenelor sau modelelor pe 
internet pe teritoriul țărilor care au extins această Practică. 
 

1.2 Sfera de cuprindere a Practicii 

 
Datorită intensificării comerțului electronic și a operațiunilor comerciale efectuate pe internet, 
divulgarea desenelor sau modelelor se realizează din ce în ce mai mult prin acest canal de 
comunicare, dând naștere unor întrebări despre cum se poate dovedi divulgarea online. Acest 
lucru este deosebit de relevant, în condițiile în care conținutul plasat pe internet este considerat 
ca fiind în general disponibil publicului. 
 
Obiectivul acestei practici este de a aduce claritate, consecvență și armonizare în ceea ce 
privește evaluarea dovezilor pentru atestarea divulgării desenelor sau modelelor pe internet. 
 
Rezultatul este setul de criterii privind evaluarea divulgării desenelor sau modelelor pe internet și 
recomandările respective. Practica acoperă aspecte de la tipuri de dovezi acceptabile pentru 
prezentarea informațiilor obținute pe internet până la recomandări specifice legate de prezentarea 
dovezilor obținute de pe site-urile platformelor de comunicare socială, din mass-media online, din 
aplicații sau din alte surse online. 
 
Urmează prezumția generală conform căreia un desen sau model este considerat a fi fost făcut 
public dacă a fost publicat ulterior înregistrării sau a fost expus, utilizat în comerț sau divulgat în 
alt mod și, de asemenea, dacă ia în considerare excepțiile existente la disponibilitatea unui desen 
sau model pe internet. La elaborarea acestui document, s-a ținut seama de tehnologiile 
emergente și viitoare atunci când acest lucru a fost posibil. 
 
În termeni practici, Practica prezintă criteriile pentru evaluarea divulgării desenelor sau modelelor 
pe internet, oferind recomandări cu privire la următoarele aspecte: 
 

• sursele posibile ale divulgării desenelor sau modelelor pe internet; 

• tipuri de dovezi utilizate pentru a demonstra divulgarea pe internet; 

• mijloace diferite pentru stabilirea datei divulgării; 

• excepțiile de la disponibilitatea desenelor sau modelelor pe internet. 
 
Practica se dorește a fi aplicabilă indiferent de procedurile specifice (de exemplu, examinări din 
oficiu ale noutății, proceduri de declarare a nulității, proceduri de observații și opoziții) sau de 
starea desenului sau modelului (și anume, înregistrat sau neînregistrat). Prin urmare, ar putea să 
servească și ca orientări pentru autorii desenelor sau modelelor sau pentru alți titulari de drepturi 
atunci când își divulgă desenele sau modelele pe internet sau dovedesc o astfel de divulgare. 
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Cu toate acestea, trebuie menționat faptul că evaluarea conceptului de „grupuri specializate în 
sectorul în cauză”, prevăzut în art.10(1) din Legea nr. 161/2007, depășește sfera de aplicare a 
acestui proiect. 
 
La sfârșitul acestui document există un glosar (anexă) care vizează definirea termenilor folosiți în 
toată practica. Termenii respectivi găsiți în text, subliniați și cu caractere albastre, conțin un link 
către glosar1. 

 

  

 
1 Dacă îl parcurg în format digital, cititorii pot accesa definiția relevantă dând comanda „ctrl + clic” pe termenii indicați. 

Pentru a reveni la punctul de lectură, apăsați butonul „Alt + săgeată stânga” de pe tastatură. 
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 PRACTICA  
 

2.1 Concepte cheie 

 

Un desen sau model industrial este protejat în măsura în care este nou și are un caracter 
individual2. El este considerat a fi nou dacă nici un desen sau model identic nu a fost divulgat 
anterior publicului și se consideră că are un caracter individual dacă impresia generală pe care o 
produce asupra unui utilizator informat, diferă de impresia generală produsă unui astfel de 
utilizator de orice desen sau model divulgat anterior3. Astfel, divulgarea ar putea fi relevantă atunci 
se evaluează dacă un desen sau model îndeplinește cerințele în materie de protecție. 
 
La evaluarea divulgării unui desen sau model pe internet, trebuie luat în considerare testul 
standard în două etape, stabilit la articolul 10(1) din Legea nr. 161/2007. Concret, se consideră 
că un desen sau model a fost făcut public (i) dacă a fost publicat ulterior înregistrării sau în alt 
mod, sau a fost expus, utilizat în comerț sau dezvăluit în alt mod, (ii) cu excepția situațiilor în care 
aceste evenimente nu ar fi putut, în mod rezonabil și în cadrul activității obișnuite, să devină 
cunoscute grupurilor specializate din sectorul în cauză care acționează în cadrul Republicii 
Moldova4. 
 
Mai mult, se pot aplica și alte excepții cuprinse la articolul 10 din Legea nr. 161/2007,  atunci când 
un desen sau model nu va fi considerat ca fiind făcut public, și anume atunci când este divulgat 
(i) în condițiile confidențialității; (ii) de către autor, succesorul său în drepturi sau un terț, ca rezultat 
al informațiilor furnizate sau al acțiunilor întreprinse de către autor sau de către succesorul său în 
drepturi, pe parcursul perioadei de 12 luni premergătoare datei înaintării cererii de înregistrare 
sau a datei priorității; (iii) ca o consecință a unui abuz împotriva autorului. 
 
Există o prezumție generală potrivit căreia un desen sau model a fost făcut public dacă s-a stabilit 
existența unui eveniment de divulgare, cu excepția cazului în care se aplică excepțiile menționate 
anterior. 
 
La evaluarea evenimentului de divulgare a unui desen sau model pe internet, trebuie luate în 
considerare următoarele trei aspecte esențiale: 
 

(i) Sursa din care un desen sau model industrial a fost divulgat pe internet 
 
În general, un desen sau model poate fi divulgat oriunde în lume, inclusiv pe internet5. La 
evaluarea divulgării desenelor sau modelelor pe internet, ar trebui avute în vedere următoarele 
aspecte: 
 

- sursele posibile din care poate avea loc divulgarea desenelor sau modelelor, de exemplu, 
e.g. site-uri web, partajarea de fișiere etc.; 

- particularitățile sursei divulgării. 
 

(ii) Desenul sau modelul industrial divulgat 
 
Un desen sau model divulgat pe internet face parte din stadiul actual al tehnologiei. Ca regulă 
generală, este nerelevant dacă un desen sau model a fost divulgat ca marcă, operă protejată prin 
drepturi de autor, brevet, model de utilitate sau altceva6. 

 
2 Articolul 6(3) din Legea nr. 161/2007 
3 Articolele 7 și 8 din Legea nr. 161/2007  
4 14.3.2018, T-651/16, Pantofi, EU:T:2018:137, § 48 
5 13.2.2014, C-479/12, Gartenmöbel, EU:C:2014:75, § 33 
6 21.5.2015, T-22/13 și T-23/13, Umbrele, EU:T:2015:310, § 24 
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Internetul oferă numeroase posibilități de a demonstra divulgarea unui desen sau model. În acest 
sens, trebuie luate în considerare următoarele aspecte: 
 

- mijloacele de prezentare a dovezilor obținute de pe internet (de exemplu, exemplare 
tipărite, hyperlink-uri, depoziții etc.); 
 

- reprezentarea și identificarea desenului sau modelului divulgat în dovezile provenite de 
pe internet. 

 
(iii) Data la care desenul sau modelul industrial a fost divulgat pe internet 

 
Atunci când se evaluează divulgarea unui desen sau model pe internet, este crucial să se 
stabilească data la care acesta a fost făcut public (în continuare, „data relevantă”). 
 
Dovada datei relevante ar putea ridica o serie de probleme, în special: 
 

- cum se stabilește aceasta atunci când nu este indicată nicio dată în sursa de internet; 
 

- care este data relevantă de divulgare atunci când dovezile indică mai multe date; 
 

- cum se stabilește data relevantă dacă data indicată este un interval de timp (de exemplu, 
un număr de minute, ore, zile, săptămâni sau luni) de la publicarea informației (data 
relativă), iar nu data și ora exactă (data absolută). 

 

2.2 Sursele divulgării 

 

În conformitate cu articolul 10(1) din Legea nr. 161/2007 se consideră că un desen sau model a 
fost făcut public dacă a fost publicat ulterior înregistrării sau în alt mod, sau a fost expus, utilizat 
în comerț sau dezvăluit în alt mod. 
 
Trebuie menționat că dispoziția menționată anterior oferă doar exemple de posibile evenimente 
de divulgare (și anume „publicat ulterior înregistrării sau în alt mod”, „expus”, „utilizat în comerț”), 
nu însă și o listă exhaustivă a acestor evenimente (și anume, „dezvăluit în alt mod”). În plus, nu 
există nici o limitare în ceea ce privește locul în care trebuie să aibă loc un eveniment de divulgare 
pentru ca un desen sau model să fie considerat ca fiind făcut public. 
 
Cele mai obișnuite surse de divulgare a unui desen sau model pe internet sunt următoarele: 

- site-uri web; 
- aplicații; 
- poștă electronică; 
- partajare de fișiere. 

 
Sursa divulgării unui desen sau model pe internet trebuie identificată în mod corespunzător în 
dovezile prezentate. 
 
Ar trebui să se țină seama de faptul că modul de prezentare a informațiilor obținute din sursele 
menționate mai sus ar putea varia, motiv pentru care vor fi abordate separat în secțiunile de mai 
jos. 
 

2.2.1 Site-uri web 

 

Există o mare varietate de site-uri web disponibile pe internet, cum ar fi site-uri private, 
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corporative, instituționale sau organizaționale. Următoarele tipuri sunt evidențiate mai jos datorită 
specificului lor la evaluarea conținutului lor în scopul divulgării unui desen sau model: 
 

- platforme de comerț electronic; 
- baze de date online; 
- platforme de comunicare socială. 

 

2.2.1.1 Platforme de comerț electronic 

  
Intensificarea constantă a comerțului electronic modifică obiceiurile comerciale, îndeosebi în 
sectorul vânzării cu amănuntul. Multe dintre site-urile web existente sunt dedicate diferitelor forme 
de comerț electronic, cum ar fi comerțul online cu amănuntul, licitațiile online, piețele online și 
comercializarea online. 
 
Oferirea unui produs de vânzare într-un magazin electronic sau afișarea acestuia într-un catalog 
online constituie, în general, un eveniment de divulgare a unui desen sau model încorporat în 
produsul respectiv. În practică, un număr tot mai mare de desene sau modele sunt făcute publice 
prin afișarea acestora pe site-uri web dedicate comerțului electronic. 
 

2.2.1.2 Baze de date online 

 
În sensul prezentului document, bazele de date online vor fi înțelese ca fiind cele care conțin 
informații despre drepturile de proprietate intelectuală relevante pentru evaluarea divulgării unui 
desen sau model. Aceste baze de date pot fi administrate de autorități publice sau de entități 
private. 
 
Publicarea unui desen sau model într-o bază de date administrată de autoritățile publice constituie 
o divulgare care, în principiu, nu poate fi respinsă pe baza excepțiilor de disponibilitate, abordate 
în secțiunea 2.5 a acestui document. Aceasta include, de exemplu, publicații online cu înregistrări 
de desene sau modele industriale, de mărci sau de brevete, efectuate de către OPI7. 
 
Pe de altă parte, evaluarea divulgării care a avut loc într-o bază de date administrată de o entitate 
privată nu este cu nimic diferită de cea aplicabilă site-urilor web în general. 
 
 

2.2.1.3 Platforme de comunicare socială 

 
Mass-media online a schimbat semnificativ modul în care sunt create și partajate informațiile. Pe 
internet sunt disponibile o multitudine de servicii mass-media online. În sensul divulgării unui 
desen sau model, cele mai relevante servicii mass-media online sunt cele legate de platformele 
de comunicare socială, în special rețelele de socializare, blogurile și vlogurile. 
 
Platformele de comunicare socială sunt intens utilizate de autorii desenelor sau modelelor pentru 
a-și face cunoscută activitatea, dar și de companiile care doresc să prezinte produse noi etc. 
 
Unele dintre caracteristicile principale ale platformelor de comunicare socială sunt că au un 
conținut creat de utilizatori și că diseminarea informațiilor poate fi foarte rapidă și vastă. La 
evaluarea divulgării desenelor sau modelelor pe diverse servicii ale platformelor de comunicare 
socială, aspecte precum scopul sau natura acestei divulgări ar putea fi relevante. Mai mult, unele 
servicii ale platformelor de comunicare socială oferă posibilitatea de a obține informații istorice 

 
7 16.12.2010, T-513/09, Ornamentación, EU:T:2010:541, § 20; 15.10.2015, T-251/14, Uși (părți de), EU:T:2015:780, § 

22 
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sau chiar de a căuta conținut. În alte cazuri, conținutul poate fi disponibil doar pentru o perioadă 
scurtă de timp. 
 
Trebuie menționat faptul că, în afară de tipurile de site-uri menționate, recomandările de mai jos 
ar putea fi aplicabile și altor site-uri web care nu sunt abordate în mod special în Practică. 
 
Recomandări: 
 

• Dovada preluată de pe un site web trebuie prezentată prin crearea unui exemplar tipărit 
sau a unei capturi de ecran conținând informația relevantă. 

 

• Dovada depusă trebuie să prezinte o imagine clară a desenului sau modelului relevant 
care să dezvăluie caracteristicile sale, data divulgării și adresa URL. 
 

• Dacă informația este obținută printr-un exemplar tipărit, data divulgării se va considera a 
fi data de tipărire, cu excepția cazului în care se poate stabili o altă dată relevantă 
anterioară din conținutul documentului sau din orice alte dovezi. 

 

• La evaluarea dovezilor divulgării unui desen sau model de pe anumite site-uri web (de 
exemplu, magazine online, site-uri ale platformelor de comunicare socială), informațiile 
privind scopul și principalele caracteristici ale site-ului în cauză ar putea fi relevante pentru 
evaluarea disponibilității desenului sau modelului. 

 

2.2.2 Aplicații 

 
O parte considerabilă a activității online implică utilizarea de aplicații (de exemplu, comerț cu 
amănuntul online, licitații online, socializare în rețea, mesagerie instantanee etc.). Prin urmare, 
acest mediu trebuie luat în considerare în scopul evaluării divulgării unui desen sau model. 
 
Trebuie observat faptul că unele site-uri web au și o versiune de aplicație pentru dispozitive 
mobile. Acest lucru se datorează faptului că este o practică ca proprietarii de site-uri web să 
creeze o versiune de aplicație a site-ului lor web, care îi permite să fie mai ușor accesibil de pe 
dispozitivele mobile. 
 
În ceea ce privește divulgarea unui desen sau model, aplicațiile și site-urile web pot oferi același 
conținut relevant (și anume data, desenul sau modelul) într-o manieră relativ similară. Prin 
urmare, diferența principală dintre aplicații și site-uri web nu constă în conținutul în sine, ci în 
mijloacele de prezentare a informațiilor relevante. 
 
Dovedirea divulgării desenelor sau modelelor în aplicațiile care nu au o versiune de site web 
poate fi anevoioasă, în special din cauza: 
 

- dificultății de a obține dovada că un desen sau model a fost dezvăluit printr-o aplicație 
atunci când informațiile afișate sunt temporare și există posibilitatea să nu mai poată fi 
recuperate după o anumită perioadă de timp; 
 

- capacității limitate a serviciilor de arhivare web de a captura date istorice din aplicații; 
 

- posibilității limitate de a crea o versiune tipărită a informațiilor afișate în aplicații. 
 

Recomandări: 
 

• Atunci când aplicațiile au și o versiune de site web, este recomandabil să extrageți 
informațiile relevante de pe site-ul web. 
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• Dacă nu este disponibilă o versiune de site web, poate fi utilizată ca dovadă o captură 
de ecran de pe un dispozitiv mobil. 

 

• Atunci când informațiile relevante sunt prezentate într-o captură de ecran obținută 
dintr-o aplicație, data la care a fost realizată captura de ecran va fi considerată data 
divulgării, cu excepția cazului în care nu poate fi stabilită o dată relevantă anterioară 
din conținutul capturii de ecran în sine sau din orice altă dovadă justificativă. 

 

• La evaluarea dovezilor divulgării desenelor sau modelelor industriale provenite din 
anumite aplicații (de exemplu, cele folosite pentru cumpărături, platforme de 
comunicare socială), informațiile privind scopul și principalele caracteristici ale 
aplicației în cauză ar putea fi relevante pentru evaluarea disponibilității desenului sau 
modelului. 

 

2.2.3 Poștă electronică 

 
Poșta electronică (denumită în continuare „e-mail”) poate fi o altă sursă de divulgare a desenelor 
sau modelelor pe internet. În mod tradițional, un e-mail este perceput ca fiind o corespondență 
privată. Totuși, e-mailurile sunt utilizate pe scară largă și în comerțul electronic. 
 
Un e-mail care are ca scop promovarea unui produs, inclusiv unui grup limitat de persoane, nu ar 
trebui considerat corespondență privată. De exemplu, un e-mail trimis de un producător al unui 
anumit produs către anumiți comercianți cu amănuntul referitor la oferta de a-l introduce pe piață 
ar fi în mod normal considerat un eveniment de divulgare a unui desen sau model încorporat în 
respectivul produs. Prin urmare, atunci când se evaluează divulgarea desenelor sau modelelor 
în cadrul comunicării prin e-mail, trebuie luat în considerare conținutul unui e-mail, iar nu forma 
acestuia8. 
 
În plus, datele standard conținute în e-mail-uri pot oferi indicații valoroase pentru evaluarea 
divulgării desenelor sau modelelor. De exemplu, datele la care au fost „trimise” sau „primite” ar 
putea stabili când a avut loc evenimentul de divulgare, iar adresele destinatarului pot ajuta să se 
identifice dacă comunicarea s-a adresat membrilor grupurilor specializate în cauză. 
 
Trebuie să remarcăm că e-mailurile conțin, de obicei, cereri de confidențialitate. Cu toate acestea, 
eficacitatea lor trebuie evaluată cu prudență. De exemplu, conținutul, destinatarii și scopul e-
mailurilor ar putea afecta veridicitatea acestor cereri (vezi secțiunea 2.5.5 de mai jos). 
 

Recomandări: 
 

• Dacă este posibil, dovada comunicării prin e-mail ar trebui să conțină o reprezentare 
a unui desen sau model, în special atunci când acesta fost inclus în fișierul atașat. 

 

• Data relevantă pentru evaluarea divulgării trebuie indicată în mod clar, îndeosebi 
atunci când e-mailul conține trimiteri la mai multe date. 

 

• Destinatarii comunicării prin e-mail și scopul acesteia ar trebui luați în considerare, 
întrucât ar putea să indice dacă aceasta a fost adresată grupurilor specializate din 
sectorul în cauză. Chiar dacă lista destinatarilor este nedezvăluită, conținutul e-
mailului ar putea totuși ajuta să se stabilească dacă e-mailul a fost menit să fie o 
comunicare privată sau a vizat de fapt un public mai larg9. 

 
8 27.2.2018, T-166/15, Carcase pentru telefoane mobile, EU:T:2018:100, § 93 
9 27.2.2018, T-166/15, Carcase pentru telefoane mobile, EU:T:2018:100, § 93 
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• Veridicitatea cererii de confidențialitate conținute într-un e-mail ar trebui evaluată 
luând în considerare conținutul, destinatarii și scopul unui e-mail. 

 

2.2.4 Partajare de fișiere 

 
Crearea unui fișier care include un desen sau model industrial disponibil printr-un sistem de 
partajare de fișiere constituie, în principiu, un eveniment de divulgare. 
 
În sensul acestui document, au fost luate în considerare două dintre cele mai obișnuite servicii 
de partajare a fișierelor, și anume partajarea peer-to-peer (P2P) și găzduirea de fișiere. 
 
Aceste servicii sunt similare în măsura în care, în ambele cazuri, fișierele disponibile pentru 
descărcare ar apărea pe o platformă de partajare și, urmând hyperlink-urile acestora, utilizatorii 
ar putea să le descarce. 
 
Diferența esențială dintre ele este, în principal, de natură tehnică. În cazul partajării de fișiere 
peer-to-peer, fișierele sunt descărcate direct de pe calculatorul unui utilizator pe un alt calculator, 
în vreme ce, în cazul găzduirii fișierelor, acestea vor trebui să fie mai întâi încărcate pe platforma 
de partajare. 
 
Trebuie menționat faptul că conținutul fișierelor partajate prin oricare dintre sistemele menționate 
anterior nu ar fi în mod normal vizibil pentru utilizatori până când fișierele nu au fost descărcate 
și deschise. Prin urmare, atunci când se evaluează divulgarea desenelor sau modelelor prin 
sisteme de partajare a fișierelor, trebuie luate în considerare două aspecte-cheie: 
 

- stabilirea legăturii dintre conținutul fișierului care conține un desen sau model și 
referința fișierului în sistemul de partajare a fișierelor; 

- stabilirea datei relevante. 
 
Atunci când se dovedește divulgarea unui desen sau model prin partajare de fișiere, simpla 
prezentare a unui exemplar tipărit al platformei care afișează fișierul indexat nu ar fi suficientă. 
Va trebui stabilită legătura dintre indexul fișierului și conținutul acestuia. 
 
Dovada ar trebui să indice și data divulgării. În general, data la care fișierul a fost pus la dispoziție 
pentru partajare va fi considerată data divulgării, cu excepția cazului în care se dovedește că nu 
a fost descărcat de fapt niciun fișier folosind acel hyperlink. În cazul în care nu este indicată data 
la care a fost pus la dispoziție fișierul, data la care a fost descărcat efectiv va servi drept data 
relevantă. 
 
Trebuie menționat că faptul că anumite sisteme de partajare a fișierelor restricționează accesul 
printr-o parolă sau impun plata unei taxe nu împiedică, în principiu, ca un desen sau model să fie 
considerat divulgat (vezi secțiunea 2.5.1 de mai jos). 
 

Recomandări: 
 

• Când se dovedește divulgarea prin partajare de fișiere, se recomandă prezentarea 
oricăror dovezi suplimentare, atunci când sunt disponibile, cum ar fi e-mailuri care 
informează utilizatorii despre o încărcare nouă etc. 

 

• Când data încărcării unui fișier pe platformă nu este disponibilă, data relevantă ar 
putea fi dovedită indicând data la care fișierul a fost descărcat efectiv de către un 
utilizator. 
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• Pentru a demonstra legătura dintre conținutul unui fișier și referința de indexare a 
acestuia în platformă, ar putea fi utilizate mărci temporale generate de calculator (vezi 
secțiunea 2.3.2 de mai jos) sau servicii notariale publice. 

 

2.3 Stabilirea datei relevante a divulgării 

 

Celălalt criteriu necesar pentru evaluarea divulgării unui desen sau model industrial este stabilirea 
datei divulgării, adică data la care desenul sau modelul a fost făcut public. 
 
Secțiunea anterioară privind sursele de divulgare pe internet abordează aspecte care trebuie 
luate în considerare la stabilirea datei relevante din fiecare sursă specifică în care poate avea loc 
evenimentul de divulgare. La rândul său, această secțiune oferă o listă neexhaustivă de 
instrumente care pot ajuta la stabilirea datei la care un desen sau model a fost făcut public pe 
internet. 
 

2.3.1 Date furnizate de motoare de căutare și de servicii de arhivare a site-urilor web 

 
Data divulgării poate fi stabilită folosind datele relevante furnizate de motoarele de căutare și de 
serviciile de arhivare a site-urilor web. 
 
Motoarele de căutare permit utilizatorilor să caute informațiile într-un anumit interval de timp (vezi 
indicația „A” din exemplul 1 de mai jos)10. Rezultatele obținute pot constitui o indicație preliminară 
cu privire la momentul în care conținutul respectiv a devenit disponibil online. Totuși, pentru a 
demonstra divulgarea, data relevantă ar trebui coroborată cu informații suplimentare, în mod 
ideal, cu datele cuprinse în conținutul site-urilor web enumerate în rezultatele căutării. 
  

 
10 Unele motoare de căutare stochează temporar informații, sau memorează în cache site-uri web. Acest lucru se 

realizează printr-un program numit „web crawler” (robot de indexare), care scanează internetul, vizitează fiecare site 
pe care îl poate vizita și stochează într-un index informații (cum ar fi data publicării sau creării site-ului sau conținutul 
acestuia) despre acele pagini web. 
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Exemplul 1 
 

Având în vedere limitările menționate mai jos, încrederea în motoarele de căutare trebuie să fie 
însoțită de precauție. În primul rând, atunci când faceți căutări într-o anumită perioadă de timp 
(vezi indicația „A” din exemplul 2), data obținută ar putea să nu fie neapărat data publicării 
conținutului relevant (vezi indicația „C” din exemplul 2), ci data la care instrumentul a memorat în 
cache sau a capturat site-ul respectiv (vezi indicația „B” din exemplul 2). În al doilea rând, 
conținutul unui site web care prezintă un desen sau model ar putea să nu aibă legătură cu data 
afișată, ci cu cea mai recentă versiune a site-ului respectiv. 
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Când accesați site-ul corespunzător care conține imaginea, constatați că data divulgării imaginii 

este 23 martie 2016. 

 

 
 
 

Exemplul 2 
 

În schimb, serviciile de arhivare a site-urilor (cum ar fi „WayBack Machine”) pot constitui un 
instrument valoros pentru demonstrarea datei divulgării. 
 
Acestea oferă acces la site-uri web arhivate sau la părți ale acestora, așa cum au apărut la un 
moment dat („capturi”) (vezi indicația „A” din exemplul 3 de mai jos). Mai mult, arhivele site-urilor 
web oferă și posibilitatea de a le vizualiza și de a naviga pe ele. 
 
Totuși, la evaluarea dovezilor obținute de la serviciile de arhivare a site-urilor web, trebuie luate 
în considerare următoarele aspecte: 
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- accesul limitat la conținutul site-ului. De exemplu, s-ar putea să nu fie posibilă arhivarea 
conținutului protejat cu parolă sau proprietarii site-ului ar putea bloca accesul sistemelor 
de arhivare la conținutului său (și anume, prin protocolul de excludere a roboților); 
 

- eliminarea conținutului. Proprietarii site-urilor au dreptul de a solicita eliminarea 
conținutului arhivat; 

 
- actualizările sporadice. Site-urile web nu sunt arhivate de fiecare dată când sunt 

actualizate sau modificate, ci doar atunci când le vizitează roboții de indexare. Acest lucru 
depinde, la rândul său, de popularitatea site-ului. 

 

 
 

Exemplul 3 
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Recomandări: 

 
• Pentru a demonstra divulgarea desenelor sau modelelor industriale, se recomandă 

folosirea serviciilor de arhivare a site-urilor în locul serviciilor de motoare de căutare. 
 

• Este important să țineți cont de faptul că, atunci când navigați pe site-ul arhivat, diferite 
părți ale acestui site ar putea corespunde unor date diferite. 

 

2.3.2 Informații privind mărcile temporale generate de calculator 

 

O marcă temporală electronică atribuie o oră exactă unui fișier, unui mesaj, unei tranzacții, unei 
imagini etc., oferind dovada că conținutul a existat la un moment dat. 
 
Sunt disponibile diverse servicii de mărci temporale. Acestea sunt reglementate de Legea nr. 91 
din 27.06.2014 privind semnătura electronică și documentul electronic.  
 
O marca temporală este un atribut al documentului electronic, care, prin semnătura electronică, 
atestă că informația a existat la un moment dat, păstrând în același timp autenticitatea și 
integritatea documentului electronic11. 
 
Aplicarea mărcii temporale la conținutul cuprins într-o captură de ecran sau într-un document 
tipărit (vezi indicațiile „A” din exemplele 4 și 5 de mai jos) poate preveni modificarea sau 
eliminarea sa ulterioară din sursa sa originală. În plus, acest tip de dovezi nu este supus niciunei 
limitări teritoriale. 
 
Atunci când se solicită o marcă temporală pentru un anumit site web, serviciul va furniza un 
certificat de verificare a conținutului marcat temporal, cum ar fi adresa URL și data, toate legate 
de acel site în momentul în care a fost marcat temporal (vezi indicația „A” din exemplul 5 și 
indicațiile „A” și „B” din exemplul 6 de mai jos). 
 
Atât site-urile statice, cât și sesiunile de navigare, pot fi marcate temporal. 
 
Când se aplică o marcă temporală la site-urile statice, în general, serviciul de marcaj temporal 
emite un certificat digital care include conținutul vizibil pe un anumit URL la un moment dat, 
specificând data și ora exactă. Acest tip de marcă temporală are scopul de a garanta că o captură 
de ecran trimisă nu a fost modificată, deoarece certificatul, care este semnat digital și conține o 
marcă temporală, include informațiile vizuale furnizate de adresa URL și codul HTML ca fișier 
atașat la certificat. 
 
  

 
11 Articolul 2 din Legea nr. 91 din 27.06.2014 privind semnătura electronică şi documentul electronic.  
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Aplicarea unei mărci temporale unui site static 
 

 

Exemplul 4 



          15 

 

Aplicarea unei mărci temporale unui site static: certificatul 

 

Exemplul 5 
 

Aplicarea unei mărci temporale sesiunilor de navigare (sau „paginilor dinamice”) permite 
utilizatorilor să marcheze temporal mai multe capturi de ecran sau să înregistreze un material 
video cu sesiunea de navigare, care se atestă printr-un certificat semnat și marcat temporal ce 
conține informațiile video și capturile de ecran realizate în timpul sesiunii de navigare (vezi 
indicațiile „A” și „B” din exemplul 6 de mai jos). 
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Aplicarea unei mărci temporale unei sesiuni de navigare 
 

 
 

Exemplul 6 
 
Recomandări: 

 
• Se recomandă utilizarea mărcii temporale ca măsură de precauție pentru a asigura 

dovezile divulgării desenelor sau modelelor industriale. 
 

• Când sunt necesare mai multe etape pentru a obține dovezile relevante, se 
recomandă aplicarea unei mărci temporale la întreaga sesiune de navigare. 
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2.3.3 Instrumente software criminalistice 

 

Instrumentele software criminalistice sunt utilizate pentru a achiziționa dovezi digitale și generate 
de calculator. Unele sunt destinate utilizatorilor nespecializați și sunt disponibile gratuit pe 
internet. 
 
Aceste instrumente pot fi utilizate, în special, pentru a extrage informații cu privire la data 
relevantă care ar putea fi încorporată în imagini, materiale video sau în programul folosit pentru 
crearea unui site web (și anume, metadate). Aceste date pot fi utilizate pentru a demonstra 
divulgarea desenelor sau modelelor industriale pe internet (vezi secțiunea 2.4.3 de mai jos). 
 
Instrumentele software criminalistice pot fi folosite și pentru a monitoriza platformele de 
comunicare socială prin capturi de postări însoțite de imagini. 
 

Recomandări: 
 

• Când se extrag dovezi folosind instrumente software criminalistice, se recomandă 
furnizarea de informații care să explice instrumentul, cum au fost obținute informațiile, 
ce tip de informații au fost extrase și din ce conținut au fost preluate. 

 

2.4 Mijloace de prezentare a dovezilor obținute de pe internet 

 
Legea nr. 161/2007 nu prevede nici o formă specifică în care să fie prezentate dovezile privind 
divulgarea desenelor sau modelelor. În consecință, pot fi prezentate în general orice mijloace 
capabile să demonstreze un eveniment de divulgare sau, dimpotrivă, să respingă disponibilitatea 
unui desen sau model. 
 
Un eveniment de divulgare poate fi stabilit prin prezentarea mai multor tipuri de dovezi. Chiar 
dacă unele elemente de probă nu sunt concludente pentru a dovedi un eveniment de divulgare 
în sine, ele pot contribui la stabilirea evenimentului de divulgare a unui desen sau model atunci 
când sunt examinate în combinație cu alte elemente12. 
 
Dovezile care atestă divulgarea unui desen sau model extrase de pe internet pot fi prezentate 
împreună cu alte dovezi (indiferent de sursa informației), deoarece evenimentul de divulgare ar 
trebui evaluat ținând cont de toate dovezile furnizate. 
 
Cu toate acestea, trebuie amintit că un eveniment de divulgare a unui desen sau model nu poate 
fi demonstrat prin probabilități sau supoziții, ci trebuie demonstrat prin dovezi solide și obiective 
ale unei divulgări efective și suficiente a unui desen sau model13. 
 
Mai mult, în scopul stabilirii divulgării unui anumit desen sau model, toate dovezile ar trebui să se 
refere la același desen sau model invocat ca fiind desenul sau modelul anterior. Mai multe 
caracteristici dezvăluite în diferite dovezi referitoare la desene sau modele diferite nu pot fi 
combinate în scopul divulgării unui singur desen sau model14. 
 
Integritatea documentelor prezentate este prezumată. Simpla posibilitate de manipulare a 
informațiilor relevante nu este suficientă pentru a ridica îndoieli cu privire la valoarea lor 
probatorie. Prin urmare, dovezile prezentate vor fi respinse numai în cazul unei îndoieli 

 
12 9.3.2012, T-450/08, Flacoane, EU:T:2012:117, § 25, 30-45 
13 9.3.2012, T-450/08, Flacoane, EU:T:2012:117, § 24 
14 21.9.2017, C-361/15 P și C-405/15 P, Canal de evacuare de duș, EU:C:2017:720, § 69; 19.6.2014, C-345/13, Karen 

Millen Fashions, EU:C:2014:2013, § 35 
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rezonabile15. 
 

Recomandări: 
 

• Dovezile extrase de pe internet trebuie să indice clar sursa de divulgare a unui desen 
sau model și, dacă este necesar, să furnizeze informații suplimentare în acest sens. 

 

• Mai mult, acestea ar trebui să aibă o asemenea calitate încât să definească 
caracteristicile desenului sau modelului divulgat și să identifice datele divulgării. 

 

2.4.1 Exemplare tipărite și capturi de ecran 

 
Exemplarele tipărite și capturile de ecran sunt cele mai obișnuite mijloace de a dovedi divulgarea 
unui desen sau model pe internet. Acestea ar trebui să conțină anumite informații, în special, cu 
privire la: 

- sursa de unde a fost preluat conținutul (de exemplu, adresa URL); 
- data relevantă; 
- desenul sau modelul divulgat. 

 
Exemplarele tipărite și capturile de ecran nu ar trebui să fie modificate manual, de exemplu, prin 
adăugarea datei divulgării sau a sursei. 
 

Recomandări: 
 

• Atunci când un exemplar tipărit sau o captură de ecran nu conține toate informațiile 
relevante, se recomandă prezentarea de dovezi suplimentare care să furnizeze 
elementele lipsă (de exemplu, dacă lipsește data din postarea relevantă, inclusiv 
imaginea desenului sau modelului, anumite comentarii, observații sau distribuiri pe 
platforme de comunicare socială sau cataloage publicate pe site-uri comerciale sau 
de vânzare cu amănuntul pot furniza astfel de informații). 

 

• Atunci când în textul prezentării se introduce un exemplar tipărit sau o captură de 
ecran care conține adăugiri în scop ilustrativ, cum ar fi evidențierea sau indicarea 
elementelor relevante (vezi exemplul 7 de mai jos), se recomandă prezentarea unei 
versiuni nemodificate a exemplarului tipărit sau a capturii de ecran, într-un document 
separat. 

Sursa: 
 
Sursa specifică a divulgării (de exemplu, o adresă URL) ar putea să nu fie întotdeauna (complet) 
vizibilă din exemplarele tipărite sau din capturile de ecran ale anumitor site-uri sau aplicații. 
 

Recomandări: 
 

• În cazul în care sursa nu este complet afișată într-un exemplar tipărit sau o captură 
de ecran, se recomandă să furnizați dovezi suplimentare în acest sens. 

 
Data relevantă: 
 
În legătură cu exemplarele tipărite, este important să se facă o distincție între data tipăririi 
documentului (exemplar tipărit) și data divulgării unui desen sau model. Data tipăririi (vezi 
indicația „A” din exemplul 7 de mai jos) va fi prezumată a fi data divulgării, cu excepția cazului în 
care se poate stabili o dată relevantă anterioară din adresa URL, conținutul documentului în sine 

 
15 27.2.2018, T-166/15, Carcase pentru telefoane mobile, EU:T:2018:100, § 64, 90 
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(de exemplu, „Disponibil de la…”), „Modificat ultima dată la…”) sau orice altă dovadă (vezi 
indicația „B” din exemplul 7 de mai jos). 
 
 

 
 

Exemplul 716 
 

Este important de menționat că un an care se referă la drepturi de autor și care este de obicei 
afișat în partea de jos a unui site, nu ar fi suficient în sine pentru a stabili data divulgării. 
Un exemplar tipărit sau o captură de ecran poate să aibă încorporată data la care a fost 
realizat(ă), în funcție de tipul de calculator și/sau de dispozitiv folosit (vezi secțiunea 2.4.2 de mai 
jos). Această dată poate fi relevantă pentru divulgare. 
 

Recomandări: 
 

• Atunci când într-un exemplar tipărit sau într-o captură de ecran sunt indicate mai multe 
date, se recomandă să indicați clar care este data relevantă. 

 
Desenul sau modelul divulgat: 
 
Un exemplar tipărit sau o captură de ecran poate înfățișa mai multe desene sau modele, în special 
atunci când reprezintă rezultatele căutării pe internet sau este un exemplar tipărit sau o captură 
de ecran a site-ului unui comerciant cu amănuntul. 
 
Dacă într-un exemplar tipărit sau într-o captură de ecran unică sunt afișate desene sau modele 
ale mai multor produse, trebuie indicat clar care este desenul sau modelul relevant (vezi indicația 

 
16 Partea de sus a acestui exemplar tipărit afișează o dată de tipărire (vezi indicația „A” din exemplul 7), însă în 

conținutul real al documentului este afișată o altă dată, respectiv martie 2017 (vezi indicația „B” din exemplul 7). Întrucât 
este anterioară, data indicată în conținutul documentului va fi considerată data divulgării desenului sau modelului. 
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„A” din exemplul 8 de mai jos). 
 
Imaginile unui desen sau model divulgat ar trebui să fie precise și de o calitate suficientă pentru 
a permite definirea caracteristicilor sale17. 

 

 
 

Exemplul 8 
 

Recomandări: 
 

• Dacă desenul sau modelul este dezvăluit în mai multe vizualizări, se recomandă 
prezentarea cât mai multor capturi de ecran sau exemplare tipărite (și mărirea 
vizualizărilor mai mici), atâtea câte sunt necesare pentru a reprezenta complet 
desenul sau modelul. 

 

• Dacă într-o captură de ecran sau într-un exemplar tipărit apar mai multe desene sau 
modele, sunt preferate vizualizările mărite ale desenului sau modelului. În plus, trebuie 
indicat clar care este desenul sau modelul relevant invocat. 

 

• Atunci când un exemplar tipărit sau o captură de ecran include adăugări în scop 
ilustrativ (de exemplu, evidențieri, săgeți sau contururi), se recomandă prezentarea 
unei versiuni nemodificate a documentului, ca fișier atașat separat. 

 

2.4.1.1 Exemplare tipărite și capturi de ecran de pe platformele de comerț electronic 

 
Platformele de comerț electronic indică foarte des data când un anumit produs a devenit disponibil 
pentru prima dată pentru vânzare (vezi indicația „A” din exemplul 9 de mai jos). Aceste informații 
conținute în exemplarele tipărite sau capturile de ecran pot fi relevante atunci când se stabilește 
data divulgării unui desen sau model încorporat în produsul respectiv. 
 

 
17 21.9.2017, C-361/15 P și C-405/15 P, Canal de evacuare de duș, EU:C:2017:720, § 65 
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Mai mult, referința specifică a produsului, de exemplu un nume sau un cod, poate fi utilă când se 
corelează informațiile referitoare la produsul respectiv (de exemplu, data primei vânzări) conținute 
în alte dovezi (vezi indicația „B” din exemplul 9 de mai jos). 
 

 
 

Exemplul 9 
 
Dovada divulgării provenită de la platformele de comerț electronic poate avea o valoare probantă 
chiar și în absența reprezentării desenului sau modelului, cu condiția existenței unui cod unic de 
identificare a produsului relevant care să poată fi corelat cu respectivul desen sau model18. 
 
Trebuie menționat faptul că unele platforme de comerț electronic vor menține aceeași dată 
„disponibil de la” și chiar același număr de referință la noile versiuni ale unui produs, care ar putea 
include un desen sau model diferit. 
 

Recomandări: 
 

• Se recomandă includerea recenziilor pe care le-au lăsat utilizatorii după achiziționarea 
produsului pe o platformă de comerț electronic, deoarece aceste informații ar putea fi utile 
pentru stabilirea datei de divulgare a unui desen sau model. 

 

• Un cod unic care identifică produsul relevant poate servi drept legătură între informațiile 
afișate pe platforma de comerț electronic (de exemplu, desen sau model) și cele conținute 
în celelalte dovezi (de exemplu, data vânzării). 

 

2.4.1.2 Exemplare tipărite și capturi de ecran din baze de date online 

 
În scopul dovedirii divulgării, data publicării specificată în exemplarele tipărite sau capturile de 
ecran din bazele de date online (vezi secțiunea 2.2.1.2 de mai sus) va fi considerată data 
relevantă (vezi indicația „A” din exemplul 10 de mai jos). 

 
18 27.2.2018, T-166/15, Carcase pentru telefoane mobile, EU:T:2018:100, § 59-63 
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Trebuie menționat că, în anumite cazuri, simpla dată de depunere sau de înregistrare indicată în 
baza de date online nu va însemna neapărat că a fost publicat dreptul de proprietate intelectuală 
care încorporează desenul sau modelul relevant (vezi indicațiile „B” și „C” din exemplul 10 de mai 
jos). 
 

 
Exemplul 10 

 
De regulă, desenele sau modelele publicate în bazele de date online administrate de autoritățile 
publice vor fi considerate divulgate de la data de publicare indicată, cu excepția cazului în care 
sunt furnizate dovezi care atestă o dată anterioară. Cu toate acestea, data relevantă poate varia 
dacă divulgarea a avut loc într-o bază de date online privată, întrucât data la care informațiile au 
fost încărcate sau postate acolo nu coincid neapărat cu data publicării informațiilor în registrul 
oficial. 
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Recomandări: 
 

• Exemplarele tipărite sau capturile de ecran din bazele de date online cu privire la 
drepturile de proprietate intelectuală ar trebui să indice data publicării, indiferent de 
data depunerii sau de data înregistrării. 
 

• Când se prezintă documentul sau extrasul dintr-o bază de date online sau dintr-un 
registru referitor la drepturile în materie de brevete sau desene și modele industriale, 
se recomandă afișarea datei de publicare și/sau a codului INID 43 sau 45 (vezi 
încercuirile cu indicația „A” din exemplul 10), întrucât acest număr se referă la data la 
care  un desen sau model a fost făcut public (sau la data la care un desen  sau model 
a fost pus la dispoziţia publicului). 

 

2.4.2 Imagini și materiale video 

 
Un desen sau model industrial poate fi divulgat prin partajarea pe internet a imaginilor și 
materialelor video care prezintă un produs ce încorporează acel desen sau model. 
 
În ceea ce privește data relevantă, aceasta este fie data la care o imagine sau un material video 
a fost vizualizat(ă) efectiv, fie, alternativ, data când a fost pus(ă) la dispoziție pentru vizualizare 
sau descărcare, de exemplu, pe o platformă online. Mai mult, în anumite cazuri, data relevantă 
ar putea fi data înregistrării unei imagini sau a unui material video. Aceste informații pot fi obținute 
analizând metadatele fișierului respectiv (vezi secțiunea 2.4.3 de mai jos). 
 
În vreme ce o imagine va fi reprezentată în mod normal într-un exemplar tipărit sau într-o captură 
de ecran, modul de prezentare a dovezilor conținute în materialul video poate varia. Ar putea fi 
însuși materialul video prezentat ca dovadă (de exemplu, ca fișier) sau numai capturi din părțile 
relevante în care este observat desenul sau modelul industrial. 
 
Trimiterea doar a unei adrese URL a materialului video nu ar fi suficientă deoarece conținutul 
acesteia ar putea fi eliminat sau modificat. Aceasta trebuie însoțită de capturile relevante ale 
desenului sau modelului industrial cuprinse în materialul video respectiv. 
 

Recomandări: 
 

• Când este trimis materialul video în sine, trebuie furnizate informații cu privire la 
momentul și locul în care a fost făcut public materialul video (de exemplu, pentru a 
oferi dovezi, cum ar fi exemplare tipărite ale materialului video postate pe platforme 
de socializare sau când materialul video a apărut ca reclamă pe un site). 

 

• La trimiterea materialului video, se recomandă indicarea momentului exact (minutul, 
secunda) în care desenul sau modelul industrial este vizibil în materialul video. 

 

• În cazul în care nu există o altă dată care să indice divulgarea, comentariile făcute de 
utilizatori pot servi drept dovezi, cu condiția să fie datate. 

 

• Trebuie furnizate informațiile referitoare la sursa în care sunt conținute imagini sau 
materiale video. 

 

2.4.3 Metadate 

 
Dovada divulgării desenelor sau modelelor pe internet poate fi construită prin analiza metadatelor 
(sau a datelor EXIF, vezi indicația „C” din exemplul 12 de mai jos) integrate, de exemplu, în 
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imagini, materiale video și site-uri web. De exemplu, o imagine poate conține informații despre 
ea însăși, cum ar fi autorul, data când a fost creată sau modificată sau locul în care a fost realizată 
(vezi indicațiile „A”, „B” și „C” din exemplele 11 și 12 de mai jos). 
 
Aceste informații pot fi utile pentru furnizarea de dovezi privind divulgarea desenelor sau 
modelelor industriale, în special cu privire la data relevantă (de exemplu, data când imaginea a 
fost încărcată pe un anumit site web) sau locul în care a fost realizată imaginea. 

Există diferite metode prin care se pot obține metadate. În funcție de dispozitiv (cum ar fi un 
telefon inteligent sau un aparat fotografic digital) și de locul unde este salvat fișierul relevant, este 
posibilă accesarea metadatelor fie prin simpla selectare a opțiunii „informații” de pe imaginea în 
sine, fie prin utilizarea unui software mai specializat (și anume, programe de vizualizare a 
metadatelor). Tipul de metadate care poate fi extras depinde de modul în care dispozitivul a stocat 
fișierul și de capacitățile acestuia. 

Metadate extrase din fotografia unui aparat fotografic digital 

 

Exemplul 11 
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Metadate extrase din imaginea realizată cu un telefon inteligent 

 

Exemplul 12 

Recomandări: 
 

• Când se trimit dovezi sub formă de metadate, se recomandă furnizarea de informații 
care să explice cum au fost obținute informațiile, ce tip de informații au fost extrase și 
din ce sursă au fost preluate. 

 

2.4.4 Adrese URL și hyperlink-uri 

 
Adresele URL sau hyperlink-urile nu pot fi considerate dovezi suficiente pentru a dovedi 
divulgarea unui desen sau model. Ele trebuie să fie completate cu dovezi suplimentare. 
 
Acest lucru se datorează faptului că informațiile accesibile prin intermediul unei adrese URL sau 
al unui hyperlink pot fi modificate sau eliminate ulterior. Mai mult, s-ar putea să fie dificilă 
identificarea informațiilor relevante (desenul sau modelul, data divulgării etc.). 
 

Recomandări: 
 

• Atunci când se trimite adresa URL sau un hyperlink, ar trebui să fie furnizate și un 
exemplar tipărit sau o captură de ecran conținând informațiile relevante. 

 

2.4.5 Declarații în scris 

 

În principiu, declarațiile în scris, date sub jurământ sau în mod solemn, cum ar fi depozițiile, nu 
vor fi suficiente prin ele însele pentru a demonstra un eveniment de divulgare sau, în mod 
alternativ, că un desen sau model nu a fost făcut public. Faptul că sunt făcute de un terț 
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independent ar putea crește valoarea lor probatorie19 dar numai cu condiția ca acestea să fie 
însoțite de dovezi suplimentare care să ateste divulgarea20. 
 

Recomandări: 
 

• Informațiile conținute în declarații scrise, date sub jurământ sau în mod solemn, trebuie 
să fie susținute de dovezi suplimentare, cum ar fi exemplare tipărite sau capturi de 
ecran, care să prezinte informațiile relevante pentru divulgare (de exemplu, desenul 
sau modelul, data divulgării etc.). 

 

2.5 Excepții de la disponibilitatea unui desen sau model industrial 

 
Odată dovedit evenimentul de divulgare, adică atunci când desenul sau modelul industrial a fost 
publicat ulterior înregistrării sau în alt mod, sau a fost expus, utilizat în comerț sau dezvăluit în alt 
mod, există prezumția că a fost făcut public în sensul articolului 10 din Legea nr.161/2007. 
 
Cu toate acestea, dispoziția menționată mai sus prevede următoarele excepții atunci când 
desenul sau modelul nu se consideră că a fost făcut public: 
 

- când evenimentele de divulgare nu ar fi putut deveni cunoscute, în cursul normal al 
afacerilor, grupurilor specializate din sectorul în cauză care funcționează în Republica 
Moldova; 

 
- când desenul sau modelul a fost divulgat unui terț în condiții de confidențialitate explicite 

sau implicite; 
 
- dacă desenul sau modelul a fost făcut public de către autor, de succesorul său în drepturi 

sau de un terț, ca rezultat al informațiilor furnizate sau al acțiunilor întreprinse de către 
autor sau de către succesorul său în drepturi, pe parcursul perioadei de 12 luni 
premergătoare datei înaintării cererii de înregistrare sau a datei priorității; 

 
- dacă desenul sau modelul a fost făcut public ca o consecință a unui abuz împotriva 

autorului. 
 

Ținând seama de natura globală a internetului, în general, conținutul online este disponibil la nivel 
mondial. 
 
Numai în anumite circumstanțe, acest conținut nu va fi considerat cunoscut în mod rezonabil 
grupurilor specializate în sectorul în cauză care acționează în cadrul Republicii Moldova.  
 
Acest lucru se poate datora unor restricții, în special legate de accesibilitatea sau capacitatea de 
căutare a informațiilor pe internet. Totuși, pentru a respinge prezumția de divulgare, această 
excepție trebuie dovedită prin prezentarea dovezilor respective21. 
 
Atunci când se analizează dacă evenimentele de divulgare a unui desen sau model nu ar fi putut, 
în mod rezonabil, să devină cunoscute în cadrul activității obișnuite, grupurilor specializate din 
sectorul în cauză care acționează în cadrul Republicii Moldova, trebuie examinat dacă, pe baza 
faptelor care trebuie prezentate de partea care contestă divulgarea, este oportun să se considere 
că nu a fost posibil efectiv ca acele grupuri să fie conștiente de evenimentele care constituie 
divulgarea unui desen sau model, ținând cont de ceea ce poate fi cerut în mod rezonabil din 

 
19 9.3.2012, T-450/08, Flacoane, EU:T:2012:117, § 39-40; 11.12.2014, T-498/13, NAMMU/NANU, EU:T:2014:1065, 

§38 
20 18.11.2015, T-813/14, Huse pentru calculatoare portabile, EU:T:2015:868, § 29 
21 14.3.2018, T-651/16, Pantofi, EU:T:2018:137, § 54 
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partea acestor grupuri în ceea ce privește cunoașterea stadiului actual al tehnologiei22. 
 
Aceste fapte pot viza, de exemplu, componența grupurilor specializate, calificările, obiceiurile și 
comportamentul acestora, sfera activităților lor, prezența lor la evenimentele în care sunt 
prezentate desene sau modele, caracteristicile desenului sau modelului în cauză, cum ar fi 
interdependența sa cu alte produse sau sectoare, și caracteristicile produselor în care a fost 
integrat desenul sau modelul în cauză, inclusiv gradul de tehnicitate al produselor în cauză23. 
 
Când același desen sau model este publicat în mai multe surse (de exemplu, același desen sau 
model divulgat pe site-ul unei companii (vezi indicația „A” din exemplul 13 de mai jos), pe contul 
de socializare (vezi indicația „B” din exemplul 12 de mai jos) și pe bloguri sau alte site-uri web 
similare (vezi indicația „C” din exemplul 12 de mai jos), partea care contestă divulgarea va trebui 
să respingă prezumția cu privire la toate evenimentele de divulgare prezentate. 
 

 
 

Exemplul 13 
 

Următoarele aspecte ar putea fi relevante când se evaluează dacă un eveniment de divulgare nu 
a devenit, în mod rezonabil, cunoscut în cadrul activității obișnuite, grupurilor specializate din 
sectorul în cauză care acționează în cadrul Republicii Moldova: 
 

- Parole și plăți 
- Limba și domeniul de prim nivel 
- Capacitatea de căutare 
- Geoblocarea 
- Confidențialitatea 

 

2.5.1 Parole și plăți 

 
În general, nici restricționarea accesului la un grup limitat de persoane prin parolă și nici 

 
22 14.3.2018, T-651/16, Pantofi, EU:T:2018:137, § 56 
23 21.5.2015, T-22/13 și T-23/13, Umbrele, EU:T:2015:310, § 29 
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impunerea plății pentru acces nu va împiedica un desen sau model care a fost făcut public pe o 
pagină web, într-o aplicație sau pe platformă de partajare a fișierelor să reprezinte stadiul actual 
al tehnologiei. Totuși, faptul că un astfel de eveniment de divulgare a unui desen sau model nu a 
devenit, în mod rezonabil, cunoscut în cadrul activității obișnuite, grupurilor specializate din 
sectorul în cauză care acționează în cadrul Republicii Moldova ar putea să depindă 
circumstanțele specifice ale unui caz particular. 
 
Pe de altă parte, accesul restrâns la anumite baze de date interne (de exemplu, cele utilizate doar 
de angajații companiei) ar putea împiedica un eveniment de divulgare a unui desen sau model 
să devină, în mod rezonabil, cunoscut în cadrul activității obișnuite grupurilor specializate din 
sectorul în cauză care acționează în cadrul Republicii Moldova. 
 

2.5.2 Limbi și nume de domenii de prim nivel 

 
Deși, în general, limbile nu vor afecta percepția asupra desenelor sau modelelor, ele pot afecta 
posibilitatea de a le găsi pe internet. Prin urmare, atunci când se evaluează divulgarea, trebuie 
să se stabilească dacă în cadrul activității obișnuite este de așteptat din partea grupurilor 
specializate în cauză să caute informații în limba respectivă. În funcție de sectorul în cauză, poate 
fi o practică obișnuită sau nu ca grupurile specializate care acționează în Republicii Moldova să 
consulte bazele de date în limbile cunoscute în cadrul țării. 
 
Pe de altă parte, tehnologia de căutare a imaginilor a atins un nivel de rafinament tehnic care 
permite găsirea unui desen sau model chiar dacă este publicat pe un site web care nu este într-
o limbă de largă circulație în Republica Moldova. 
 
În ceea ce privește domeniile de prim nivel, în principiu, acestea nu vor afecta posibilitatea de a 
găsi un desen sau model pe internet. Cu toate acestea, ele ar putea servi drept indiciu dacă 
grupurile specializate în cauză au mai multe șanse să acceseze un anumit site web.  
 

2.5.3 Capacitatea de căutare 

 

Atunci când se evaluează dacă un eveniment de divulgare a unui desen sau model pe internet 
nu a devenit în mod rezonabil cunoscut, în cadrul activității obișnuite, grupurilor specializate din 
sectorul în cauză care acționează în cadrul Republicii Moldova, ar putea fi necesar să se evalueze 
dacă grupurile specializate au fost efectiv capabile să găsească pe internet stadiul actual al 
tehnologiei. 
 
În acest sens, ar trebui analizat mai întâi dacă un anumit site web a fost accesibil din punct de 
vedere tehnic24. Mai mult, obiceiurile sau comportamentele specifice în cadrul activității obișnuite 
a grupurilor specializate din sectorul în cauză ar trebui să fie și ele luate în considerare când se 
evaluează dacă informațiile relevante de pe internet ar fi putut fi găsite. 
 
În plus, trebuie menționat că atunci când motoarele de căutare indexează site-uri web, sunt 
incluse toate conținuturile cu acces gratuit. O astfel de indexare servește la a oferi rezultate 
relevante atunci când se efectuează o căutare pe internet. Prin urmare, atunci când un motor de 
căutare indexează o imagine, aceasta are mai multe șanse să fie găsită de grupurile relevante. 
Totuși, atunci când un site web este configurat în mod specific pentru a refuza sau limita accesul 
la roboți de indexare, conținutul acestuia nu va fi capturat (vezi secțiunea 2.3.1 de mai sus). 
 

 
24 14.3.2018, T-651/16, Pantofi, EU:T:2018:137, § 61 
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2.5.4 Geoblocarea 

 
Geoblocarea poate fi un alt factor care poate afecta accesul grupurilor specializate care 
acționează în Republica Moldova la informațiile conținute pe internet. 
 
Când se ia în considerare conținutul site-urilor web, geoblocarea este asociată cel mai frecvent 
cu utilizarea sa pentru a restricționa accesul la conținuturi multimedia premium pe internet, cum 
ar fi filme și emisiuni de televiziune, în principal din motive legate de drepturi de autor și licențe. 
Cu toate acestea, pot exista și alte utilizări ale geoblocării, printre care blocarea traficului rău 
intenționat, aplicarea unei discriminări prin prețuri pe baza punctului de acces și, în anumite țări, 
chiar cenzura pe internet. 

 

2.5.5 Confidențialitatea 

 

Conform articolului 10(2), (3) al Legii nr. 161/2007, nu se consideră divulgat publicului un desen 
sau un model industrial care a fost divulgat numai unui terț, în condiții de confidențialitate explicite 
sau implicite. Astfel, acele situații în care desenul sau modelul a fost divulgat în condiții implicite 
sau explicite de confidențialitate nu vor constitui cazuri de divulgare. 
 
Cu toate acestea, eficacitatea cererii de confidențialitate poate depinde de circumstanțele 
specifice. De exemplu, în cazul e-mailurilor, conținutul, destinatarii și scopul e-mailului pot afecta 
veridicitatea unei astfel de cereri. Astfel, atunci când un e-mail care include o cerere de 
confidențialitate este trimis unui număr mare de destinatari, inclusiv distribuitorilor angro, în 
legătură cu articole noi care sunt la vânzare, acesta nu poate fi considerat neapărat confidențial. 
 
Recomandări: 

 

• Traficul pe site-ul web poate fi luat în considerare atunci când se evaluează dacă grupurile 
specializate ar fi putut accesa conținutul său. Există diferite opțiuni pentru a măsura traficul 
pe site, cum ar fi vizualizarea paginii, conectarea pe pagină și sesiunea, care poate fi 
cuantificat și prin utilizarea de analize web sau de instrumente similare. 
 

• Atunci când se evaluează disponibilitatea unui desen sau model pe internet, se 
recomandă să țineți cont de sistemele de etichetare, de hashtag-uri și de legăturile dintre 
termenii de căutare și imaginile desenului sau modelului pe diferitele platforme de internet. 

 

• Pe platformele de comunicare socială, pot fi luați în calcul și indicatorii „popularității” la 
evaluarea disponibilității desenului sau modelului, cum ar fi numărul de persoane țintă, 
numărul de vizualizări, de clicuri pe postare, de reacții și comentarii, de distribuiri, de 
urmăritori și de aprecieri (vezi indicația „A” din exemplul 14 de mai jos). 
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ANEXĂ: GLOSAR DE TERMENI 

 

 

Termeni Definiție 

Accesibilitate Capacitatea de a accesa un site web sau alt conținut de internet. 

 

Aplicație 

 

 

 

 

Un program sau un grup de programe care este conceput pentru 

utilizatorul final. Acestea includ programe de baze de date, 

playere media, procesoare de text, browsere, foi de calcul și alte 

aplicații. Ele sunt concepute pentru a îndeplini funcții, sarcini sau 

activități coordonate. 

 

Blog Un site web care conține reflecții personale, comentarii online și 

adesea hyperlink-uri, materiale video și fotografii puse la 

dispoziție de autor. 

 

Memorie cache 

 

 

O tehnologie informațională de stocare temporară (în cache) a 

documentelor web, cum ar fi pagini HTML și imagini, pentru a 

reduce întârzierea serverului. 

 

Bază de date online 

 

Colecție de informații sau date plasate pe internet care sunt 

organizate pentru căutarea și obținerea lor rapidă de către un 

calculator. 

 

Desen sau model Prin desen sau model se înțelege aspectul exterior al unui produs 

sau al unei părți a lui, rezultat în special din caracteristicile liniilor, 

contururilor, culorilor, formei, texturii și/sau ale materialelor și/sau 

ale ornamentației produsului în sine. 

 

Autor Este considerat autor al desenului sau al modelului industrial 

persoana fizică ce le-a realizat prin munca sa creatoare. 

 

Platforme de comerț electronic Platforme de internet care facilitează tranzacțiile online de 

produse și servicii prin mijloace de transfer de informații și de 

fonduri pe internet. 

 

E-mail (poștă electronică) Sistem conceput pentru dispozitive electronice care asigură 

schimbul de mesaje (poștă) prin internet. 

 

Marcă temporală electronică 

 

Datele în format electronic care leagă alte date în format 

electronic la un anumit moment în timp, stabilind dovezi că datele 

din urmă existau la acel moment (articolul 18(2)c) al Legii nr. 91 

din 27.06.2014 privind semnătura electronică şi documentul 

electronic). Unele dintre serviciile de marcaj temporal se bazează 

pe tehnologia blockchain. 

 

Date EXIF (format comutabil 

pentru fișiere de imagine) 

Standard care specifică formatele pentru imagini, sunet și 

etichete auxiliare utilizate de aparate fotografice digitale (inclusiv 

smartphone-uri), scanere și alte sisteme care gestionează fișiere 

de imagine și sunet înregistrate de aparate fotografice digitale. 

 

Găzduire de fișiere Un serviciu de partajare a fișierelor care stochează fișierele pe o 

platformă din care utilizatorii le pot descărca ulterior. Nu are loc 

niciun transfer direct între calculatoarele utilizatorului. 
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Partajare de fișiere 

 

Practica de a împărtăși sau oferi acces la informații sau resurse 

digitale, cum ar fi documente, fișiere multimedia (audio/video), 

grafică, programe de calculator, imagini și cărți electronice. 

 

Instrumente software 

criminalistice 

Instrumente care ajută investigatorii să obțină dovezi din 

calculatoare și să identifice, să păstreze, să recupereze și să 

investigheze informațiile relevante în conformitate cu standardele 

în materie de investigare criminalistică a infracțiunilor informatice. 

 

Geoblocare 

 

O formă de securitate utilizată pe e-mail, web sau pe orice alte 

servere de internet pentru a restricționa accesul la conținut pe 

baza locației geografice a utilizatorului. Locația utilizatorului este 

stabilită verificând adresa IP (țara) sau seria de adrese care sunt 

considerate nedorite sau ostile. 

 

Hyperlink 

 

 

O referință la informații pe care utilizatorul le poate accesa direct 

fie prin clic, atingând sau trecând peste hyperlink. Un hyperlink 

poate fi un document întreg sau un link către un element specific 

dintr-un document. 

 

Codul INID 43 și 45 Acronim pentru numere convenite internațional pentru 

identificarea datelor (bibliografice), standardizate de standardul 

OMPI ST.9 (pentru brevete și modele de utilitate), ST.60 (pentru 

mărci) și ST.80 (pentru desene și modele industriale). Codurile 

INID sunt utilizat de OPI-urile din întreaga lume pentru indicarea 

unor elemente de date bibliografice specifice în paginile de titlu 

ale brevetelor, în cererea de brevet sau în publicații despre 

desene sau modele industriale. 

 

Internet Un sistem global de rețele de calculatoare interconectate, care 

acoperă toate tipurile de rețele indiferent de accesibilitatea lor (și 

anume, liber accesibile sau închise), zonele acoperite [și anume, 

rețele de arie largă (WAN-uri), rețele locale (LAN-uri) etc.], tipul 

de conexiune (cu fir sau fără fir), dispozitivele conectate 

(calculatoare, smartphone-uri, console de jocuri etc.), 

proprietatea (publică sau privată) și scopul (și anume, educație, 

afaceri etc.). 

 

Metadate Datele utilizate pentru a descrie conținutul unui anumit element 

(de exemplu, fotografie, imagine, material video sau carte 

electronică). 

 

Versiune de aplicație (pentru 

dispozitive mobile) 

Un tip de software de aplicație conceput pentru a rula pe un 

dispozitiv mobil, cum ar fi un smartphone sau o tabletă, care este 

deseori destinat să ofere utilizatorilor servicii similare celor 

accesate pe calculatoare personale. 

 

Mass-media online Tehnologii de comunicare online utilizate pentru prezentare sau 

schimb de informații. 

 

Conectare pe pagină O solicitare de fișier unică în jurnalul de acces al unui server web. 

O solicitare pentru o pagină HTML cu trei imagini grafice va avea 

ca rezultat patru conectări în jurnal: una pentru fișierul de text 

HTML și una pentru fiecare dintre fișierele de imagine grafică. 
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Vizualizarea paginii O vizită pe o pagină a unui anumit site web. Dacă vizitatorul 

reîncarcă o pagină, se contorizează ca vizualizare nouă a paginii. 

Dacă utilizatorul navighează către o altă pagină și apoi revine la 

pagina inițială, se va contoriza ca fiind o altă vizualizare a paginii. 

 

Parolă 

 

O secvență (secretă) de caractere care trebuie introduse de către 

un utilizator pentru a avea acces la un calculator, fișier sau 

program etc. blocat sau protejat electronic. 

 

Plată 

 

Un serviciu care automatizează o tranzacție de plată între un 

cumpărător și un comerciant. În cele mai multe cazuri, există de 

obicei un serviciu terț care procesează, verifică și acceptă sau 

refuză tranzacțiile cu carduri de credit în numele comerciantului, 

prin conexiuni sigure la internet. 

 

P2P (peer-to-peer) O metodă de partajare a fișierelor prin care calculatoarele pot 

transmite direct informații de la unul la altul fără a trece printr-un 

server centralizat. 

 

Platformă de internet 

 

Un grup de tehnologii care sunt utilizate ca bază pe care sunt 

dezvoltate alte aplicații, procese sau tehnologii. 

 

În mediul informatic personal, este vorba de hardware-ul de bază 

(calculatorul) și software-ul (sistemul de operare) pe care rulează 

aplicațiile software. 

 

Data tipăririi Data furnizată de calculator atunci când conținutul de pe un site 

este „tipărit” (indiferent dacă este o copie pe suport de hârtie sau 

în format PDF). Această dată este afișată în partea de sus sau 

de jos a paginii (paginilor) relevante. 

 

Exemplar tipărit 

 

O copie pe hârtie sau versiunea PDF a informațiilor de la un 

calculator sau dispozitiv similar, produsă de o imprimantă. 

 

Excluderea robotului 

 

Un standard folosit de site-urile web pentru a comunica cu roboții 

de indexare și alți roboți web. Excluderea robotului informează 

robotul web care zone ale unui site web nu trebuie procesate sau 

scanate. 

 

Captură de ecran 

 

 

 

O imagine digitală creată prin capturarea unei părți sau a tuturor 

informațiilor afișate pe un ecran de afișare digital (de exemplu, 

ecran de calculator, televizor sau dispozitiv mobil) într-un anumit 

moment. 

 

Capacitate de căutare Posibilitatea de a găsi un site web prin introducerea termenilor de 

căutare într-un browser al motorului de căutare sau prin alte 

mijloace. 

 

Motoare de căutare 

 

Programe de calculator care caută informații ce conțin un anumit 

cuvânt cheie (anumite cuvinte-cheie) de pe internet.  
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Sesiune O perioadă de timp nespecificată în care un utilizator este 

conectat la un anumit site web, fie în mod continuu, fie intermitent. 

Conexiunea intermitentă este inclusă în definiția unei sesiuni 

pentru a exclude posibilitatea unor deconectări și reconectări 

multiple, intenționate, concepute pentru a crește artificial numărul 

de vizualizări ale paginii unui site.  

 

Platforme de comunicare socială 

 

 

Aplicații, programe și site-uri web pe calculatoare sau dispozitive 

mobile care permit oamenilor să comunice și să distribuie 

informații pe internet, cum ar fi bloguri și site-uri de socializare.  

 

Marcă temporală O secvență de caractere sau informații codificate care identifică 

când a avut loc un anumit eveniment, stabilind de obicei data și 

ora din zi. 

 

Domeniu de prim nivel Ultimul segment al unui nume de domeniu sau partea care 

urmează imediat după simbolul „punct”. Există un număr limitat 

de sufixe predefinite, care reprezintă un domeniu de prim nivel. 

Printre exemple de domenii de prim nivel se numără: 

.com – întreprinderi comerciale 

.gov – agenții guvernamentale 

.edu – instituții de învățământ  

 

URL (Uniform Recourse Locator) O trimitere specifică la o resursă web, care poate fi găsită pe 

World Wide Web. Adresele URL sunt utilizate în mod obișnuit 

pentru a face trimitere la pagini web (http), transferuri de fișiere 

(FTP), e-mailuri (mailto), acces la baze de date (JDBC) și alte 

aplicații. 

 

Vlog Prescurtare de la „video blog”, este un blog sau un jurnal web, 

care include materiale video. Poate fi bazat în totalitate pe 

materiale video sau poate conține atât materiale video, cât și 

comentarii scrise. 

 

WayBack Machine Arhivă digitală online care capturează, gestionează și caută 

conținut digital pe World Wide Web și pe internet. 

 

Arhivare web (servicii de) Procesul de colectare a porțiunilor din World Wide Web pentru a 

asigura păstrarea informațiilor într-o arhivă pentru viitorii 

cercetători, istorici și public. 

 

Robot de indexare Un robot de internet care navighează sistematic pe World Wide 

Web, de obicei pentru a realiza indexări web. 

 

Site web O colecție de pagini web accesibile și interconectate care are un 

singur nume de domeniu. 

 

Trafic pe site web Cantitatea de date trimise și primite de vizitatori pe un site web. 

 

 
  

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/mobile_1
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/mobile_1
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/phone_1
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