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NOUTĂȚI ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI  

DESENELOR ȘI MODELELOR INDUSTRIALE 



139 de ani de protecţie a mărcilor 



 97 de ani de la prima inițiativă privind o lege 
specială modernă privind DMI 

• Proiectul „Legii asupra protecția desenurilor și modelurilor 
industriale” 



Scurt istoric al reglementării domeniului 

• Legea asupra presei – 1862 

• Proiectul „Legii asupra protecția desenurilor și 
modelurilor industriale”, respins de Parlament 
în 1922 

• Legea asupra proprietăţii literare şi artistice -
1922 

• Decretul nr. 321/1956 privind dreptul de 
autor 

• Prima lege specială – Legea nr. 129/1992 
privind protecţia desenelor şi modelelor 
industriale, modificată în 2002 şi 2007 

 



Situaţia actuală a reglementării domeniului 

• Anul acesta aniversăm 25 de ani de la intrarea în 
vigoare a primei legi speciale privind protecţia 
desenelor şi modelelor industriale 

    (1993 – 2018) 

• Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi 
modelelor, actualizată 

• H.G. nr. 211/2008 pentru aprobarea Regulamentului 
de aplicare a Legii nr. 129/1992  

• O.G. nr. 41/1998 aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 381/2005 

• H.G. nr. 573/1998 privind organizarea și funcționarea 
OSIM, cu modificările și completările ulterioare 

 

 

 



Legislaţie internaţională 

• L comunitară 
– Directiva nr. 98/71/1998 

– Regulamentul CE nr. 6/2002 

– Regulamentul CE nr. 2245/2002 

– Regulamentul CE nr. 2246/2002 

• L internaţională 
– Convenţia de la Paris 

– Aranjamentul de la Haga 

– Aranjamentul de la Locarno  

– Acordul TRIPS 

 



Noutăţi în domeniul înregistrării DMI 

• Site-ul OSIM – Secțiunea Desene și Modele 
 http://www.osim.ro/desene/pdmi.php  
 

• Depunerea electronică a cererilor de înregistrare DMI – 
2014 (implementarea proiectului comun cu EUIPO 

     „DS e-filing”) 
 Instrucțiunea nr. 6/05.11.2014 privind depunerea cererilor de 
 desene și modele prin mijloace electronice  
 http://efiling.osim.ro:9095/sp-ui-dsefiling/wizard.htm  
 

•     Publicarea electronică a BOPI/DM 
 http://www.osim.ro/publicatii/dmi/bopi-2018-dm.htm  

 

• Registrul electronic de desene și modele
 http://api.osim.ro:8083/DMreg/  
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Noutăţi în domeniul înregistrării DMI 
 

• Armonizarea practicii Oficiilor naţionale de PI  cu cea EUIPO  
– Reuniuni anuale de legătură EUIPO – Oficiile Naţionale (ON) 
– Programe de cooperare – Fondul de cooperare 
– Programe de convergență 
– ECP 

 
 
 
 
 

 



Noutăţi în domeniul înregistrării DMI 

 
 
 

• Armonizarea practicii Oficiilor naţionale de PI  cu cea EUIPO  
 
 

• Standards Quality – în producţie 2012 
– Portal comun, în care Oficiile naţionale şi OHIM postează indicatori privind 

respectarea  anumitor standarde comune de calitate acceptate de ON 
– Portalul conţine şi organigramele tuturor procedurilor legate de înregistrarea / 

protecţia desenelor şi modelelor 
 
 
https://www.tmdn.org/network/ 
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Noutăţi în domeniul înregistrării DMI 

 

 

 

 



Noutăţi în domeniul înregistrării DMI 

 

• Armonizarea practicii Oficiilor naţionale de PI  cu cea EUIPO  
 
 

• Designview – 2013  
– Proiectul işi propune să dezvolte un sistem comun de căutare a desenelor şi 

modelelor, bazat pe informaţii  cumulate din diferite surse, în scopul de a 
îmbunătăţii experienţa utilizatorului final, precum şi să ofere ON un instrument 
suplimentar in activitatea de examinare: Este un instrument utilizat de 
autoritățile de enforcement. 

– Aplicaţia este operaţională şi a fost implementată de GR OBI, ES, BG, SK, EE, 
BX, PT, RO, etc. 

–  Implementarea presupune: 
» Transmiterea periodică a informaţiilor privind cererile de înregistrare 

către EUIPO  
» Training-uri cu utilizatorii  

https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome  
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Noutăţi în domeniul înregistrării DMI 

 

 

 



Noutăţi în domeniul înregistrării DMI 

• Armonizarea practicii ON de PI  cu cea EUIPO  
– Un nouă bază de date - Back Office - 2017 

 
 
 
 
 
 

 

 



Noutăţi în domeniul înregistrării DMI 

Armonizarea practicii ON de PI  cu cea EUIPO  
 
Program de convergenţă EUIPO - ON 
 http://www.osim.ro/desene/Program-de-ConvergentaDM.php   

 

• CP6 Reprezentările Grafice ale desenelor şi modelelor - 2016  
– Întrebări frecvente 
– Comunicarea Comună 
 

• CP7 DesignClass - 2016  
– Proiectul işi propune să dezvolte un sistem comun de căutare a desenelor şi 

modelelor, bazat pe informaţii  cumulate din diferite surse, în scopul de a 
îmbunătăţii experienţa utilizatorului final, precum şi să ofere ON un instrument 
suplimentar in activitatea de examinare. 

– Aplicaţia este operaţionala si a fost implementata de GR OBI, ES, BG, SK, EE, 
BX, PT, RO, FR. 

–  Implementarea presupune: 
» Transmiterea periodică de informaţii către EUIPO  
» Training-uri cu utilizatorii 
» Operarea în tool-ul creat în proiect 

 
https://euipo.europa.eu/designclass/  
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Noutăţi în domeniul înregistrării DMI 
 



Noutăţi în domeniul înregistrării DMI 

• Adoptarea unui Tratat de Dreptul Designului privind 
aspectele formale - TLD - sub egida OMPI  
– Participări în reuniunile SCT OMPI 
– Studii OMPI pe baza răspunsurilor statelor participante la 

chestionarele transmise 
– Adunarea organelor directoare OMPI - fixarea unei 

Conferinţe Diplomatice în vederea adoptării viitorului tratat 
 
• Adoptarea unei eventual tratat sub egida OMPI 

– Participări la reuniunile ICIPGRTKTEF 
– Găsirea unei căi adecvate de protecţie pentru expresiile tradiţionale 

de folclor 

 
 

 



 Noutăţi în domeniul înregistrării DMI 

 

• Dezvoltări ale Sistemului Haga 
– modificarea ciclului de publicare a cererilor  
– Recomandare privind prezentarea disclaimerului în cererea de 

înregistrare internațională 
– Extinderea geografică a sistemului 
– Sisteme Globale OMPI (Hague Express/Global Design 

Database) 

 

• Comitetul de experți ai Uniunii de la Locarno 

– Apariţia celei de-a 11-a Ediţii a Clasificării Locarno la 01.01 
2017, urmează a 12-a Ediţie (intrare în vigoare 01.01.2019) 

 

• Tratate/Membri/Părți 

– verificare periodică 

– Acord de cooperare cu OMPI – Seminar 2017, București 

 



 Noutăţi în domeniul înregistrării  

 



Tendinţe în domeniul înregistrării DMI 
 • În august 2018 a fost emis Ordinul DG OSIM privind 

realizarea cercetărilor documentare pentru desene și 
modele (nr. 80/2018) 

– micșorarea unor tarife 

– micșorarea unor termene de realizare a cercetărilor 
documentare privind desenele și modelele 

– introducerea unui nou tip de cercetări documentare 

• Modificarea formularisticii OSIM  în vederea în acord 
preverile GDRP (General Data Protection Regulation) 

Ce ne propunem?  

• Implementarea plăţii on-line 

• Îmbunătățirea tool-urilor existente 

• Introducerea DesignClass în BO 

• Descărcarea automată a cererilor depuse on-line în BO 

 

 



• Depunerea unor cereri adecvate de 
protecție!!! 

– alegerea căii de protecție (avantaje și 
dezavantaje pentru utilizatori) 

– alegerea obiectului protecției 



Întrebări? 
 
 

Vă mulţumesc pentru atenţie! 

   
 postavaru.alice@osim.ro 


