
Ghidul de examinare a cererilor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale 
 

1. Condiţiile de formă privind depunerea cererii de înregistrare a DMI

1.1 Depunerea cererii de înregistrare a DMI

Articolele 30-33 din Lege
Punctele 3-13, 45-52 din Regulament

 
Cererea de înregistrare a desenului sau modelului industrial şi documentele anexate se depun

la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (în continuare – AGEPI) în două exemplare de
către solicitant sau de reprezentantul acestuia. Cererea include formularul-tip, aprobat de AGEPI,
prin  care  se  solicită  înregistrarea  desenului  sau  modelului  industrial  (în  continuare  –  DMI),
completat  în  conformitate  cu pct.  14 din Regulament.  Formularul-tip  poate fi  accesat  la  adresa
electronică https://agepi.gov.md/ro/formulare/design .

Cererea de înregistrare a desenului sau modelului industrial se poate depune prin:
a) poştă;
b) depunere directă la AGEPI;
c) fax, cu excepţia imaginilor color;
d) mijloace electronice (e-mail: cerere@agepi.gov.md);
e) depunere online prin intermediul serviciului e-AGEPI (https://e-servicii.agepi.gov.md/ro).

În cazul prevăzut la lit. c) sau d) cererea se consideră depusă la data primirii faxului sau e-
mailului, dacă în termen de o lună de la această dată AGEPI primeşte originalul cererii prin poştă
sau prin depunere directă  la AGEPI,  în caz contrar cererea se consideră  depusă la data primirii
originalului cererii. În cazul prevăzut la lit. e) nu este necesară depunerea cererii în format hârtie.

 

1.3 Corectitudinea completării cererii 

Articolul 42 din Lege
Punctele 15, 16, 69-76 din Regulament

În cadrul verificării respectării celorlalte condiţii pentru depunerea cererii se determină dacă
în cererea de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale este prezentă informația completată
după cum urmează:

Rubrica II REPREZENTANT (nume şi prenume, adresă, telefon şi fax cu prefixul zonei şi
nr. procurii, e-mail) 

Solicitantul  poate  să  depună  cererea  personal  sau  prin  reprezentant.  Dacă  solicitantul  a
desemnat un reprezentant, atunci la rubrica II se indică numele, prenumele şi adresa reprezentantului
(cum este descris la rubrica I). De menţionat faptul că reprezentantul trebuie să fie împuternicit prin
procură. Procura se eliberează şi se semnează de solicitant, se întocmeşte în formă liberă în scris şi nu
necesită  legalizare  sau autentificare  notarială.  Dacă  solicitantul  este  persoană  juridică,  procura se
semnează de către conducătorul unității, indicându-se funcția semnatarului (director general, director)
sau de către persoana care îndeplinește provizoriu această funcție și are împuternicirea de a semna
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astfel de acte (director general interimar, director interimar). Pe pagina AGEPI este plasat un model
de procură (https://agepi.gov.md/ro/formulare/design ).

În cazul în care solicitantul nu are domiciliul,  sediu principal,  întreprindere industrială sau
comercială efectivă şi funcţională  pe teritoriul Republicii Moldova, acesta trebuie să fie reprezentat
obligatoriu  de  un  mandatar  autorizat.  Lista  mandatarilor  autorizaţi  poate  fi  accesată  pe  adresa:
https://agepi.gov.md/ro/patent-attorneys .

(Vezi Ghid 1.5.2, Procura)

1.5.2 Procura
Procura se eliberează şi se semnează de solicitant, se întocmeşte în formă liberă în scris şi nu necesită
legalizare sau autentificare notarială. Dacă solicitantul este persoană juridică, procura se semnează de
către conducătorul unităţii, indicându - se funcţia semnatarului (director general, director) sau de către
persoana care îndeplinește provizoriu această funcție și are împuternicirea de a semna astfel de acte
(director  general  interimar,  director  interimar).  Poate  fi  utilizat  formularul-tip,  accesând  adresa
electronică: https://agepi.gov.md/ro/formulare/design. Este necesar de indicat în procură că se referă
la DMI prin bifarea careului respectiv din formular. Dacă solicitantul nu bifează în procură expres
careul la ce obiect se referă, dacă nu se indică corect numele solicitantului sau reprezentantului, sau
nu se  indică  la  ce  dată  a  fost  întocmită  procura,  solicitantului  i  se  va  notifica  acest  lucru.  Prin
intermediul  notificării  se  aduce  la  cunoștință  ce  nereguli  au  fost  depistate,  acordându-i-se
solicitantului un termen de 2 luni de la data primirii notificării pentru prezentarea procurii noi. Dacă
reprezentantul nu prezintă o altă procură, atunci corespondenţa se va purta cu solicitantul cererii, în
cazul  în  care  solicitantul  este  din  Republica  Moldova.  Dacă  în  cerere  sunt  indicaţi  mai  mulţi
solicitanţi, corespondenţa se va ține cu primul solicitant indicat în cerere. În cazul solicitanților străini
cererea va fi considerată retrasă. Dacă termenul valabilităţii nu este indicat în procură, ea este valabilă
timp de 3 ani de la data întocmirii.

6.2.2 Prezentarea permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în DMI

Articolul 36 alineatele 5, 6, 7 din Lege
Punctul 1204 din Regulament

Pentru  eliberarea  certificatului  de  înregistrare  a  DMI  care  conține  denumirea  oficială  sau
istorică a statului, este necesar de prezentat decizia corespunzătoare a Comisiei pentru examinarea
cererilor  privind acordarea  permisiunii  de  folosire  a  denumirii  oficiale  sau  istorice  a  statului  în
marcă/desen  sau  model  industrial.  Pentru  a  obţine  permisiunea  respectivă,  solicitantul  după
recepţionarea hotărârii de înregistrare a desenului și modelului industrial, va adresa Comisiei
cererea  pentru  acordarea  permisiunii  de  folosire  a  denumirii  oficiale  sau  istorice  a  statului  în
marcă/desen  sau  model  industrial  (în  continuare  -  cerere)  cu  anexarea  documentelor
corespunzătoare,  inclusiv  a  declaraţiei  pe  propria  răspundere  a  solicitantului  permisiunii  în
conformitate cu prevederile Regulamentului privind modul şi condiţiile de acordare a permisiunii de
folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marcă/desen sau model industrial, aprobat prin
Hotărârea  Guvernului  nr.  8/2022.  Cererea  şi  declaraţia  pe  propria  răspundere  a  solicitantului
permisiunii  se  vor  perfecta  pe  formularele-tip  care  pot  fi  accesate  la  adresa
https://agepi.gov.md/ro/formulare/design şi se vor depune la AGEPI.
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Termenul  cuprins  între  data  depunerii  cererii  pentru  acordarea  permisiunii  de  folosire  a
denumirii oficiale sau istorice a statului în DMI şi data eliberării deciziei de acordare a permisiunii
corespunzătoare nu se ia în considerare la calcularea termenului de achitare a taxei de înregistrare şi
eliberare a certificatului. 

Dacă  decizia privind acordarea permisiunii  de folosire  a denumirii  oficiale sau istorice a
statului în DMI nu este prezentată, cererea se consideră retrasă şi se emite Hotărârea de retragere a
cererii de înregistrare a DMI. 

În cazul DMI care conţin denumirea oficială sau istorică a statului şi pentru care nu este
prezentată permisiunea organului competent privind utilizarea acesteia, se pot solicita modificări ale
reprezentărilor  grafice  prin  excluderea  acestor  elemente  pentru  a  evita  respingerea  cererii  de
înregistrare.

Prevederile ce vizează prezentarea permisiunii nu se aplică în cazul DMI în care elementul
„Moldova” se utilizează, de exemplu, în adresă sau în indicația „Fabricat în Moldova”/„Fabricat
în Republica Moldova”.

7.4 Condiţiile privind solicitarea reînnoirii înregistrării DMI 

Articolul 14 alineatele (1), (2) din Lege
Punctele 123, 128 din Regulament

Condiţia de bază, necesară pentru a putea fi reînnoită înregistrarea DMI, este cea de achitare
a taxei (art. 14 alin. (1) din Lege). O altă condiţie, însă nu una obligatorie, este cea de depunere a
cererii de reînnoire la AGEPI.

Solicitarea  de  reînnoire  se  consideră  depusă  la  data  achitării  taxei  stabilite
(http://agepi.gov.md/ro/design/taxe) (pct. 128 din Regulament).

În cazul unui certificat de înregistrare multiplu, se poate solicita reînnoirea pentru toate DMI
sau pentru o parte din acestea (art. 14 alin. (2) din Lege).

Îndeplinirea condiţiilor privind achitarea taxelor a se vedea la punctul 7.4.2 din prezentul
Ghid, pentru respectarea termenelor – punctul 7.5.2.1, iar pentru îndeplinirea condițiilor de formă –
punctul 7.5.2.2.

7.4.1 Cerințele privind completarea cererii de reînnoire şi documentele necesare

Punctele 12, 45, 123 din Regulament

Cererea de reînnoire trebuie să fie completată prin dactilografiere pe un formular-tip, aprobat
de către  AGEPI  (http://agepi.gov.md/ro/formulare/design),  în  limba de  stat  şi  trebuie  să conțină
următoarele informații:

 numele sau denumirea şi adresa titularului;
 numele şi adresa reprezentantului, cu anexarea procurii, după caz;
 adresa de corespondenţă;
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 numărul certificatului de înregistrare;
 numărul şi data de depozit;
 menţiunea  privind  solicitarea  reînnoirii  pentru  toate  DMI  incluse  în  certificatul  de

înregistrare multiplu sau indicarea DMI pentru care se solicită reînnoirea, dacă nu se solicită
reînnoirea pentru toate DMI;

 semnătura titularului sau a reprezentantului.

Cererea de reînnoire şi documentele anexate la ea se depun la AGEPI în conformitate cu
regulile generale  referitoare la modul de transmitere  a comunicărilor adresate  AGEPI după cum
urmează:

a) prin poştă;
b) prin depunere directă la AGEPI;
c) prin fax;
d) prin mijloace electronice (e-mail: cerere@agepi.gov.md );
e) prin  depunere  on-line  prin  intermediul  serviciului  e-AGEPI

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

În cazul prevăzut la lit. c) sau d) cererea se consideră depusă la data primirii faxului sau e-
mailului, dacă în termen de o lună de la această dată AGEPI primeşte originalul cererii prin poştă
sau prin depunere directă  la AGEPI,  în caz contrar cererea se consideră  depusă la data primirii
originalului cererii. În cazul prevăzut la lit. e) nu este necesară depunerea cererii în format hârtie.

Dacă  cererea de reînnoire este depusă de către un reprezentat,  care acționează în numele
titularului, atunci la cerere este necesar de anexat şi procura de reprezentare (art. 31 alin. (6) din
Lege, pct. 123 din Regulament) (Vezi Ghid 1.5.2, Procura).

Dacă DMI înregistrat pentru care se solicită reînnoirea conține denumirea oficială sau istorică
a statului, este necesar de prezentat  decizia corespunzătoare a Comisiei pentru examinarea cererilor
privind acordarea permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marcă/desen
sau model industrial. (Vezi Ghid 6.2.2. Prezentarea permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau
istorice a statului în DMI)

7.5.3 Modificări

Articolul 35 alineatul (2) din Lege
Secțiunea a 2-a din Regulament

În cazul DMI înregistrate care conţin denumirea oficială sau istorică a statului şi pentru care
nu  este  prezentată  permisiunea  organului  competent  privind  utilizarea  acesteia,  se  pot  solicita
modificări ale reprezentărilor grafice prin excluderea acestor elemente pentru a evita  respingerea
solicitării de reînnoire.
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