
  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Introducere – unele considerații despre termeni 
 

Desenele și modelele reprezintă valori de afaceri care contribuie la promovarea 
produselor noi sau originale, având un rol determinant în creșterea competitivității 
produselor, constituind factori influenți care acționează asupra consumatorilor. Este 
demonstrat faptul că o mare parte dintre cumpărători aleg produsele datorită designului, care 
se identifică în prezent cu noțiunile de valoare estetică și funcțională. 

Reprezentând o operă de creaţie intelectuală, desenele şi modelele industriale (denumite 
”design” în terminologia anglo-saxonă) au, alături de toate celelalte rezultate ale activităţii 
creatoare a oamenilor, vocaţie la protecţia juridică1. 

În lumea contemporană, unul dintre aspectele care au dobândit o importanţă deosebită 

este estetica. În planul industrial, estetica evidenţiază forma produselor ca rezultat al 

activităţilor de creaţie (artizanală sau industrială). 

ESTETIC, ~Ă [At: MAN. ÎNV. 97/17 / S: (înv) ~the~ / Pl: ~ici, ~ice / E: fr esthétique] 1-2 sf, a 
(Știință) care studiază legile și categoriile artei, considerată forma cea mai înaltă de creare și 
de receptare a frumosului. 

CREÁȚIE, creații, s. f. Acțiunea de a crea opere artistice, științifice etc.; (concr.) produs 
(valoros) al muncii creatoare, operă creată... [Pr.: cre-a-. – Var.: (înv.) creațiúne s. f.] – Din fr. 
création, lat. creatio, -onis. 

 

                                                                            
1  Yolanda Eminescu, Protecția desenelor și modelelor industriale, Lumina Lex, București 1993, p. 5. 
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În domeniul proprietății industriale autorii disting în general, pe plan teoretic, trei 
categorii diferite de creații intelectuale: 

- O primă categorie o formează creațiile destinate a se aplica în industrie, care prezintă 

interes exclusiv în funcție de utilitatea lor, și sunt denumite creații industriale 

propriu-zise sau creații tehnice. Invențiile reprezintă principalele creații din această 

categorie. 

 

Însă dacă forma sub care se concretizează o invenție (sau, în general, o creație din prima 

categorie) prezintă nu numai un interes utilitar, ci în același timp un interes ornamental sau 

artistic, natura și întinderea protecției juridice recunoscute rezultatului efortului creator al 

autorului vor fi diferite, în funcție de măsura în care aspectul utilitar și artistic pot sau nu să 

fie disociate. În cazul în care disocierea este imposibilă, toate legislațiile le supun regimului de 

protecție prevăzut pentru invenții, care va avea precădere. 

 

Dimpotrivă, dacă aspectul artistic sub care se înfățişează rezultatul creației intelectuale 

poate fi detașat de cel utilitar, brevetul de invenție nu va acoperi decât invenția propriu-zisă. 

‐ O a doua categorie o formează creațiile artistice sau ornamentale destinate industriei, 

concretizate într-un obiect cu caracter utilitar, dar care, spre deosebire de obiectele din 

categoria precedentă, nu are niciun caracter de noutate și, ca atare, nu este în sine 

rezultatul unei activităţi de creație tehnică. În această categorie elementul de creație 

se  regăsește în forma artistică încorporată sau adăugată obiectului utilitar, în scopul 

de a-i da o înfățişare estetică, pentru a-l personaliza. 

 

Desenele și modelele industriale aparțin, în general, acestei categorii de opere de creație 

intelectuală, care este desemnată foarte frecvent așa cum s-a arătat prin expresia de artă 

aplicată. 

‐ Cea de-a treia categorie de creații la care se referă doctrina cuprinde creațiile artistice 

„pure”, în care elementul principal este cel estetic, independent de orice scop utilitar2. 

 

 
 
 

DESIGN, sn [At: CONTEMP., S. II, 1975, nr 1942, 1/2 / P: di- záin / E: eg design]: 

”Disciplină care urmărește armonizarea estetică a mediului uman, începând de la conceperea 

obiectelor industriale uzuale până la urbanism și amenajarea peisajului. 2 Modalitate de 

prezentare (estetică) a unui lucru. 3 Aspect exterior al unui lucru”; sursa: MDA2 (2010). 

 
                                                                            

2  Ibidem 1, p. 9. 

https://dexonline.ro/surse


    

 

1. Despre cumulul de protecţie 

 

În ceea ce priveşte relația desenelor și modelelor cu alte forme de protecție ale 

proprietății industriale, aceasta este reglementată de legislațiile naționale și internaționale. 

 

 
 

 

 

 



    

 
 

2. Despre posibilitatea interferențelor între desenele și modelele industriale 

 

INTERFERÉNȚĂ, interferențe, s. f. 1. Întâlnire, încrucișare, combinare a două sau mai 

multe fenomene, întâmplări, fapte etc. 2. Fenomen de suprapunere și de compunere a 

efectelor a două (sau a mai multor) mișcări vibratorii provenite din surse diferite; 

intensificare (sau slăbire reciprocă) a intensității undelor prin suprapunerea lor. – Din fr. 

interférence. sursa: DEX '09 (2009). 

Doctrinar ar exista posibilitatea interferențelor între desene și modele, brevete de 

invenție (ori modele de utilitate) pentru produse similare, ceea ce încercăm să analizăm în 

cazul de față. 

 

2.1. Model (industrial) sau invenţie 
Cu toate că atât invenţiile, cât şi modelele industriale sunt rezultatul unei activităţi de 

creaţie intelectuală care determină creşterea valorii şi a competitivităţii produselor în care se 
înglobează, este imperios necesar să facem o delimitare precisă între ele, deoarece fiecare este 
protejat juridic prin reglementări distincte atât în ţara noastră, cât şi în alte state. 

Majoritatea specialiştilor sunt de acord că, în cazul în care forma obiectului este 
determinantă pentru funcţia sa utilă, trebuie să fie aplicată, în primul rând, legislaţia privind 
protecţia invenţiilor. 

În acest sens, în unele state legislaţia menţionează ca fiind predominant dreptul de brevet 
de invenţie asupra dreptului privind desenele şi modelele (industriale)3. 

 

 
 

3. Studiu de caz I 

 
a) Forma şi funcţia sunt indisolubil legate - protecție prin brevet de invenție 
 
3.1. În practică sunt nenumărate situații în care forma unui obiect este unic condiţionată 

de funcţia sa utilă şi, dacă se modifică forma, se schimbă şi rezultatul funcţional al obiectului, 
fapt care demonstrează că forma respectivă nu poate fi protejată ca model industrial, ci numai 
prin brevet de invenţie. 

                                                                            
3  Dr. ing. Gheorghe Bucșă, Protecția desenelor şi modelelor. Studii de caz și jurisprudență, Editura OSIM, 

București, 2008, p.100. 

https://dexonline.ro/sursa/dex09


    

 

 
 
 
Ca exemplu, menţionăm brevetul de invenţie 

românesc, nr. 44162, în care se protejează forma unui bloc 
de beton - tetrapod - pentru apărarea construcţiilor 
expuse valurilor4. 

 
tetrapod1 sn [At: (a. 1588) CUV. D. BĂTR. I, 199/4 / V: 

(înv) tat~, trata~ / Pl: ~uri, (înv) ~oade / E: ngr τετράποδος 

5 Bloc de beton armat cu patru proeminențe tronconice, 

folosit pentru protecția digurilor și a coastelor maritime. 

sursa: MDA2 (2010). 

 

Mai există o soluție tehnică a unui bloc de beton armat cu patru proeminențe tronconice, 

folosit pentru protecția digurilor și a coastelor maritime, protejată prin brevetul de invenţie 

Anglia nr. 833920, ce are dezavantajul unei încastrări reciproce care cedează la valuri 

puternice. 

 

   
 

 

În epoca socialistă economia era cuvântul de ordine, acesta fiind primul criteriu impus în 
realizarea oricărui proiect. 

Inginerul Mircea Ulubeanu avea de găsit cu bani puţini soluţia tehnică pentru apărarea 
construcţiilor supuse valurilor. Până atunci se foloseau blocuri cubice de beton, dar, pentru a 
se înscrie economiei, fără rabat de la calitate şi eficienţă, Ulubeanu a inventat stabilopodul. 

 

                                                                            
4  Ibidem 4, p. 101. 

https://dexonline.ro/sursa/mda2


    

 
 

  
 

  
 

 
Într-un interviu al vremii, inginerul mărturisea că inspiraţia i-a venit de la ciorchinele de 

strugure despodobit de boabe. Au fost necesare experienţe de laborator, pe care le-a făcut 
ajutat de inginerul Mircea Lateş. Acesta lucra la un laborator care simula efectul valurilor 
asupra blocurilor de beton, şi eficienţa acestor blocuri în apărarea digurilor. La capătul 
stabilopodului s-au încercat mai multe feluri de terminaţii: rotunde, pătrate şi, în fine, 
triunghiulare. Aceasta a fost varianta optimă, pentru că aşa se agăţau stabilopozii cel mai bine 
unul de altul, lăsând spaţiu destul în care valurile să se spargă pierzându-şi puterea. Invenţia a 
fost brevetată în 1965 în România (brevet RO44162), apoi în Anglia, Germania, Franţa, India, 
Italia și Japonia. 



    

 

La soluţia românească noutatea şi progresul tehnic sunt evidente datorită formei propuse, 
a acelei îngroşări specifice la capete, ceea ce determină un efect tehnic de înlănţuire mai fermă 
a tetrapozilor între ei, deci o consolidare a construcției realizate5. 

De menționat că invenția a condus la apariția unui termen nou, generic, de dicţionar: 
”Stabilopodul”: 

STABILOPÓD, stabilopozi, s. m. Bloc de beton în formă de stea, cu patru suporturi 

prevăzute la capete cu protuberanțe de forma unor creste rotunjite, constituind ansambluri 

stabile, folosit la împingerea apei. – Din rus. stabilopod. 

Deoarece, cu trecerea timpului, soluția românească a stabilopodului ca brevet expirase, 

dorindu-se o prelungire a protecției sale, s-a ales calea protejării ca model industrial a 

matriței de turnare a blocului de beton. 

S-a depus la OSIM, de către COMPANIA CONSTRUCŢII, COMUNICAŢII ŞI HIDROTEHNICE 

S.A., ALEEA ALBĂSTRELELOR, NR. 14, CONSTANŢA, cu denumirea ”TIPAR PENTRU 

REALIZAREA BLOCURILOR DE BETON PENTRU APĂRAREA CONSTRUCŢIILOR EXPUSE 

VALURILOR”, s-a înregistrat depozitul f 2000 0273, din 21.03.2000, cu numărul de 

registratură F/0149/2000/21/03/2000, iar cererea s-a publicat în 28.04.2000. 

S-a obținut certificatul de înregistrare desen/model nr. 008955, titular fiind S.C.I.C.H. 

CONSTRUCŢII GRUP S.A., Aleea Albăstrelelor, nr. 14, CONSTANŢA. Protecția va expira la 

21.03.2025. Autor: Cameluşa Crăciun, str. Stabilizării, nr. 2a, bl. l, 112, sc. 3, ap. 307, Constanţa. 

 

   

   
 

Modelul a apărut succesiv în: 
- BOPI 4/2000, din data 28/04/2000, capitolul Cereri de înregistrare de modele 

și desene depuse, 

- BOPI 9/2000, din data 29/09/2000, capitolul Desene și modele înregistrate, 

- BOPI 10/2010, din data 29/10/2010, capitolul Decăderi, 

- BOPI 10/2010, din data 29/10/2010, capitolul Revalidări, 

- BOPI 6/2020, din data 30/06/2020, capitolul Reînnoiri DMI. 

                                                                            
5  https://www.google.com/search stabilopod 

https://www.google.com/search


    

 
 

 

  

  

  



    

 

  

  
 

 
b) Forma este separabilă de funcţie - protecție de desen sau model 
În cazul în care forma obiectului este pur estetică, ornamentală, fantezistă şi, deci, funcţia 

obiectului se menţine chiar dacă se schimbă forma, atunci se vor proteja aceste forme ca 
desene sau modele ( industriale)6. 

Un exemplu este forma dată unor pălării, formă care poate fi variată, fără a schimba 
funcţia acesteia. În portofoliul său de design, SC Paltim Timișoara are 234 de modele de 
acoperăminte pentru cap, dintre care: 3 - „Baticuț din țesătură”, 19 – „Beretă”, 1 - „Fes 
tricotat”, 11 - „Șapcă”, 1 - „Turban”, 1 - „Vizor”, 3 - ”Tocă”, 195 - „Pălărie”. 
  

                                                                            
6 Ibidem 4, p. 102. 



    

 
 

Fabrica de pălării din Timişoara a fost fondată cu 
4 ani înainte de 1900, fiind prima întreprindere de 
profil din sud-estul Europei. S-a deschis cu bani 
austrieci, patronul iniţial şi proprietarul iniţial al 
fabricii fiind Filip Lenstein. Omul şi-a angajat 
specialişti din Austria, şi a adus primele maşini tot 
din Apusul Europei, făcând o fabrică renumită în 
ţările Europei Centrale şi de Vest. Întâi la Paltim se 
fabricau pălării din lână şi păr de iepure, şi după 1952 
au produs pentru piaţa românească și export berete 
civile, militare şi pălării de tot felul. A fost o unitate 
economică remarcabilă şi, alături de fabrica din 
Periam marca LUX, o mândrie a Banatului. În 1948, societatea intră în proprietatea statului, 
până în 1990, când începe procesul de privatizare prin MEBO; atunci a preluat-o sindicatul, iar 
în 2006 o parte din acţiuni este preluată de o firmă din Bucureşti; la scurt timp fabrica îşi 
încetează activitatea (wikimapia-org).  

 

MN 001707 MN 005136 MN 04339 

 

 

 

   

  
 



    

 

 
 

 

 
  

 

  

 
c) Coexistenţa formei estetice şi a creaţiei tehnice 
În cazul în care aspectul nou estetic al formei este separabil de funcţie, dar este şi 

generator de rezultate tehnice, poate fi protejat atât ca model (industrial), cât şi ca invenţie. 
Această formă poate fi protejată prin brevet de invenţie, pentru formă funcţională nouă, 
generatoare de efecte tehnice, iar ca model (industrial), pentru forma inedită ce conferă 
obiectului o fizionomie proprie, nouă7. 

 
 

4. Studiu de caz II 

Coexistența formei estetice și a creaţiei tehnice (forma se poate proteja și ca model 
industrial, și ca brevet de invenție) 

Olanda este cea mai mare producătoare de flori 
din lume, și are mai multe burse de flori (Aalsmeer, 
Amsterdam, Heemskerk). ”Bursa de flori este plină în 
fiecare dimineață, fiind o expoziție uriașă de flori și 
plante. Se vând și se cumpără flori (așa sunt 
denumite cele tăiate) și plante (cele vii, în ghivece) 
așezate în containere speciale. Brookerii apasă pe 
niște butoane și negociază/cumpără fiecare lot8. 
Kornelis Gerard van Vliet avea afaceri în comerțul cu 
flori. 

                                                                            
7 Ibidem 4, pp.102-103. 
8 Floria.ro>blog>flori din amsterdam-01.10.2020 



    

 
 

Pentru dezvoltarea afacerii sale avea nevoie să-și crească 
numărul cărucioarelor de prezentare și de transportat flori. 
Acestea trebuiau să fie mobile, transportabile, refolosibile, cu 
rafturi demontabile pentru produse, pentru ca la transportul 
retur de la clienți, demontate, să ocupe un volum cât mai mic. A 
aflat de existența unui brevet german DE 2800575, „Cărucior de 
stivuire şi transport (Stapelbarer transportwagen)”, care înde-
plinea aceste cerințe, și a cumpărat dreptul de folosire a acestuia: 

 
 

 
 

 

 

  

 
 
Pentru mărirea cifrei sale de afaceri a comandat producția căruciorului la S.C. TEHNOMET 

S.A. Timișoara, căreia i-a predat o documentație de execuție. 
După o perioadă de timp, unele loturi nu au corespuns calitativ, apărând litigii între 

producător și beneficiar, accentuate și de faptul că producătorul a început să fabrice și să 
vândă produsul la concurență. 

În această situație, pentru a avea o protecție în România a căruciorului său, Kornelis 
Gerard van Vliet a depus și înregistrat la OSIM modelul industrial cu numărul de depozit 
f  2000 0239/25.02.2000, cu titlul ”CĂRUCIOR” (cu 2 modele), la care a obținut Certificatul de 
înregistrare nr. 9380/25.02.2000. 

 



    

 

 
 

 

 
 
Modelul 2 fusese protejat anterior prin brevetul german DE 2800575 C2 

 
 
Această formă poate fi protejată prin brevet de invenţie, pentru formă funcţională nouă, 

generatoare de efecte tehnice, iar ca model (industrial), pentru forma inedită ce conferă 
obiectului o fizionomie proprie, nouă. 

Modelul industrial înregistrat DM 009380 - CĂRUCIOR a fost publicat în Buletinul Oficial 
de Proprietate Industrială – Secțiunea Desene și modele (Design Industrial), nr. 12/2000: 

 



    

 
 

   
 

 
Modelul nr. 9380/25.02.2000 a fost decăzut din drepturi începând cu data de 25.08.2005, 

publicarea fiind făcută în BOPI nr. 1/2008: 
 
 

   
 

Modelul 1 are două vederi: 1.1 și 1.2.  
Modelul din vederea 1.1 a fost protejat și prin cererea de brevet de invenție nr.  
a 2000 00768/02.08.2000, cu titlul ”CĂRUCIOR MODULAR DE TRANSPORT”, la care s-a 

acordat brevetul de invenție românesc RO 20570 B1, solicitant și titular Kornelis Gerard van 
Vliet.  
  



    

 

Mențiunea acordării brevetului s-a publicat în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială 
- Secțiunea Brevete de invenţie, nr. 4/2006): 

 
 

    

   
 

 
La rândul său, producătorul S.C. TEHNOMET S.A. a depus la OSIM cererea de înregistrare 

pentru un model industrial cu titlul ”CĂRUCIOR PENTRU FLORI”, cu 1 model (6 vederi ale 
unor subansamble ale acestuia, unele foarte asemănătoare cu ale căruciorului Vliet), depozit 
nr. 2000/0924, din 25.08.2000, obținând Certificatul de înregistrare nr. 010660. 

 

   
 

 



    

 
 

În cazul de față, avem de-a face cu un triplu cumul de protecție a produsului ”Cărucior”: 

 

 
 

5. Studiu de caz III  

Interferență design comunitar - model de utilitate 
 

Ca strategie de proprietate industrială, societatea 
comercială S.C. SKY GROUP S.R.L., Timișoara, întâi a 
înregistrat marca MN 080159/05.09.2006, SKY 
PRINT, pentru clasele 2 şi 16. 

Deoarece S.C. SKY GROUP S.R.L. avea un produs 
mult solicitat, pe care dorea să-l protejeze simultan cu 
comercializarea, cea mai rapidă protecție aleasă a fost 
calea designului comunitar. 

Produs: ”orice articol obținut printr-un proces 
industrial sau artizanal, conținând printre altele și 
elemente concepute spre a fi asamblate într-un pro-
dus complex, ambalaje, forme de prezentare, aran-
jamente, simboluri grafice, caractere tipografice; pro-
gramele de calculator nu sunt considerate produs”9. 

 
Produs complex: ” un produs compus din elemente multiple ce pot fi înlocuite de o 

manieră care să permită dezasamblarea și reasamblarea produsului”10. 
Astfel, pentru produsul său, S.C. SKY GROUP S.R.L. a ales înregistrarea unui model 

comunitar, pentru a beneficia de protecție în toate țările Comunității Europene, și astfel a 
obținut Certificatul de înregistrare nr. 001378517-0001/26.06.2013, cu titlul ”DISPOZITIV 
MODULAR AUTOMAT DE PRINTARE”. 

 
 

                                                                            
9 Legea nr. 129, din 29 decembrie 1992, republicată, privind protecţia desenelor şi modelelor, art.2, i). 
10 Ibidem 10, art.2, j). 



    

 

 
 

 
 
În următoarea etapă S.C. SKY GROUP S.R.L. a realizat și protecția produsului prin modelul 

de utilitate RO 2014 00003/21.01.2014 - ”DISPOZITIV MODULAR AUTOMAT DE PRINTARE”. 
 
 
 

  

  

    



    

 
 

    

   

 
 
 
Concluzii 
Protecția unui produs, aleasă de un solicitant, poate făcută în funcție de caracteristicile 

produsului acestuia și de strategia de proprietate industrială considerată optimă în ceea ce 
privește costurile, ciclul de viață al produsului, gradul de protecție juridică sau durata 
procedurilor de înregistrare. 

 


