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Conform art. 22  alin. 3 “ Cererea de înregistrare desen sau model va fi 
respinsă dacă:
- nu sunt îndeplinite prevederile art. 2, 6 şi 7, respectiv  nu constituie un desen sau model, nu prezintă 
noutate şi nu are caracter individual;
- obiectul cererii se încadrează în prevederile art. 8 şi 9, respectiv desenul sau modelul este determinat 
exclusiv de o funcţie tehnică sau sunt contrare ordinii publice sau bunelor moravuri;
- încorporează, fără acordul titularului, o operă protejată prin Legea 8/1996, republicată sau orice alt drept de 
proprietate industrială protejat;
- constituie o utilizare improprie a oricăruia dintre obiectele menţionate în lista cuprinsă în art. 6 ter din 
Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale, la care România a aderat prin Decretul nr. 
177/1968, sau o utilizare abuzivă a emblemelor şi stemelor, altele decât cele menţionate în art. 6 ter din 
Convenţie;
- desenul sau modelul este în conflict cu un desen sau model anterior care a făcut obiectul unei divulgări 
publice după data de depozit a cererii de înregistrare sau după data de prioritate, dacă o prioritate este 
revendicată, și care este protejat de la o dată anterioară prin înregistrarea unui desen sau model comunitar ori 
printr-o cerere de înregistrare a unui desen sau model comunitar, sau prin înregistrarea unui desen sau  
model în România ori printr-o cerere de obținere a protecției în România;
- desenul sau modelul foloseste un semn distinctiv ce conferă titularului semnului dreptul de a interzice 
această utilizare;
- solicitantul nu a făcut dovada că este persoană îndreptățită la înregistrarea desenului sau modelului  în 
sensul art. 3, respectiv “dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare aparţine autorului desenului sau 
modelului ori succesorului său în drepturi, pentru desene sau modele create în mod independent.”  “În cazul 
în care mai multe persoane au creat în mod independent un desen sau model dreptul la eliberarea 
certificatului de înregistrare aparţine persoanei care a depus prima cererea de înregistrare”. “În cazul în care 
desenul sau modelul a fost creat ca urmare a unor contracte cu misiune creativă sau de către salariaţi, în 
cadrul atribuţiilor de serviciu, dreptul aparţine persoanei care l-a comandat”   ;

Respingerea cererilor de înregistrare a desenelor şi modelelor, 

conform prevederilor Legii 129/1992, republicată



Motivele care stau la baza respingerii unei cereri 
de desen sau model prin existenţa unei mărci

- desenul sau modelul depus la înregistrare, încorporează în cadrul 
reprezentarii grafice a unui desen sau model, mărci depuse anterior desenului 
sau modelului, mărci înregistrate sau notorii, fără acordul titularului;

- dreptul acordat pentru un desen sau model, conf. Legii 129/1992, 
republicată, nu trebuie să prejudicieze protecţia acordată prin alte dispoziţii 
legale, de exemplu prin Legea nr. 84/1998 privind protecţia mărcilor şi 
indicaţiilor geografice, republicată.  



Jurisprudenţă

Prezentăm în continuare câteva cazuri de respingere 
a unor cereri de desen/model prin invocarea unei 
mărci:



Primul caz se referă la o cerere de desen ce are ca obiect un desen cu titlu” Grafică publicitară”(fig. 
1) şi care a fost respins deoarece încălca drepturile unui titular de marcă internatională (fig. 2)



2. Al doilea caz se referă la o cerere de desen/model cu denumirea “Grafică” (fig.1) şi care a fost
respins deoarece încălca drepturile unui titular de marcă internatională (fig.2)





Un alt caz de respingere a unui model ce conţine o marcă înregistrată anterior,
având un alt solicitant decât cel care a depus spre înregistrare cererea de model. În 
acest caz cererea a fost respinsă, iar ulterior în urma formulării contestaţiei, de către 
solicitantul cererii de model, cererea de model a fost admisă cu excluderea din 
cuprinsul modelului a mărcii combinate aflate în componenţa modelului depus.

 Marca Modelul



Ca o recomandare, în situaţia în care se depun spre 
înregistrare desene sau modele pentru care există îndoieli că 
anumite părţi din acestea sau chiar forma lor(3D) ar putea face 
obiectul unei cereri de marcă, acestea ar trebui să fie depuse cu 
invocarea următoare: “ nu solicităm protecţie pentru elementele  
care ar putea constitui mărci” sau mai exista posibilitatea excluderii  
elementelor care ar putea constitui marca din componenţa desenului 
sau modelului depus spre înregistrare.



Un alt caz se referă la o cerere de desen/model cu denumirea “Ambalaj pentru tomate” (fig.1) şi 
care a fost respins deoarece conţinea marca verbală”Saray” (fig.2), marcă  ce aparţinea altui 
titular decât cel care a depus la înregistrare cererea de desen sau model. 



 Model f 2016 0353/06.12.2016 Marcă m 2016 003971/02.06.2016

 Denumirea: Grafică publicitara

 Solicitant: SPEGALSCHI GEORGE Solicitant: ZEN SUSHI SRL 



 Model Marcă comunitară
 Denumirea: Grafică publicitara(Logo) Solicitant: Transport for London 

 Solicitant: S.C. SILISTRA C.G. IMPORT EXPORT S.R.L. 



Model f 2016 0313/20.10.2016 Marcă comunitară
Denumirea: Grafică ambalaj cl. 29,30



Model f 2017 0018/02.02.2017 Marcă comunitară
Denumirea: Grafică nr. 002552933/ 28.01.2002 

 Desen depus iniţial

Desen acceptat



Pentru a se evita astfel de situaţii, şi a nu se confunda  
o marca cu un desen sau model, ca o recomandare, se 
poate solicita, concomitent, protecţie atât prin 
depunerea  la înregistrare ca cerere de marca cât şi ca 
cerere de desen sau model.



Ca o 
concluzie…



Liliana Badea


