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Note privind formularul de cerere pentru înscrierea pe 

LISTA SPECIALĂ A MANDATARILOR AUTORIZAŢI PE PROBLEME DE 

DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE la Oficiul Uniunii Europene pentru 

Proprietate Intelectuală (EUIPO), în conformitate cu articolul 78 din 

Regulamentul Consiliului privind desenele şi modelele industriale 

comunitare (CDR) 
 
 
 

1. Cine poate fi înscris pe lista specială a mandatarilor autorizaţi?  

 
Pentru înscrierea pe lista specială a mandatarilor autorizaţi prevăzută la articolul 78 din CDR, 
trebuie îndeplinite următoarele condiţii:  
 

 Solicitantul trebuie să fie cetăţean al unui stat membru al Spațiului Economic 
European.  

 Domiciliul profesional sau locul de muncă al acestuia trebuie să fie situat în Spațiul 
Economic European. 

 Solicitantul trebuie să nu fi fost înscris pe lista prevăzută la articolul 93 alineatul (1) 
litera (b) din Regulamentul privind marca Uniunii Europene. În cazul în care este 
înscris pe această listă, are deja dreptul de a asigura reprezentarea în aspecte legate 
de mărci, desene şi modele industriale.  

 Solicitantul trebuie să aibă dreptul să reprezinte persoane fizice sau juridice pe 
probleme legate de modele în faţa oficiului central de proprietate industrială al unui 
stat membru al Spațiului Economic European.  

 
În cazul unui stat membru al SEE în care dreptul de a reprezenta persoane fizice sau juridice 
în probleme legate de desene şi modele industriale este condiţionat de cerinţa unor calificări 
profesionale speciale, solicitantul trebuie să fi dobândit acea calificare profesională specială. 
În cazul unui stat membru al SEE unde această cerinţă a unor calificări profesionale speciale 
nu există, solicitantul trebuie să fi acţionat în mod curent pe probleme legate de desene şi 
modele industriale, în calitate de mandatar autorizat, timp de cel puţin cinci ani pe lângă 
oficiul central de proprietate industrială al respectivului stat membru.  
 
Cerinţa exercitării profesiei timp de cel puţin cinci ani nu se aplică persoanelor a căror 
calificare profesională de reprezentare în aspecte legate de desene şi modele industriale pe 
lângă oficiul naţional a fost recunoscută în mod oficial, în conformitate cu reglementările 
naţionale prevăzute de respectivul stat membru.  
 
În plus, directorul executiv al EUIPO poate acorda o derogare de la condiţia de a fi exercitat 
profesia timp de cel puţin cinci ani, în cazul în care solicitantul furnizează dovezi conform 
cărora a dobândit în alt mod calificarea necesară. De asemenea, directorul executiv al 
EUIPO poate acorda o derogare de la condiţia privind naţionalitatea, în situaţii speciale.  
 
Persoanele înscrise pe lista specială vor avea dreptul să reprezinte terţi exclusiv în cadrul 
procedurilor în faţa EUIPO privind desenele şi modelele industriale comunitare, în 
conformitate cu articolul 78 alineatul (2) din CDR.  
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2. Ce ţări au condiţii speciale privind agenţii de desene şi modele 

industriale? 
 
 
Anumite ţări prevăd examene speciale sau condiţia de a fi acţionat în mod curent pe 
probleme legate de desene şi modele industriale timp de cel puţin cinci ani pe lângă oficiul 
naţional respectiv. Va trebui consultată legea naţională în vederea verificării existenţei 
acestor cerinţe. 
 
Următoarele ţări au condiţii speciale pentru agenţii de desene şi modele industriale. Acestea 
sunt titlurile utilizate pentru aceşti agenţi de desene şi modele industriale: 
 

ŢARA Mandatar desene şi modele 

industriale 

Belgia Modellengemachtigde, Conseil 
en modèles 

Danemarca Varemaerkefuldmaegtig 

Estonia Patendivolinik (aceeaşi 
denumire ca şi agentul de mărci 
de comerţ) 

Finlanda Tavaramerkkiasiamies, 
Varumaerkesombud 

Franţa Conseil en Propriété Industrielle 

Irlanda Registered Patent Agent 

Italia Consulente in brevetti 

Letonia Patentpilnvarotais 
dizainparaugu lietas 

Luxemburg Conseil en Propriété Industrielle 

Regatul Unit Registered Patent Agent 

Republica Cehă Patentový zástupce (aceeaşi 
denumire ca şi agentul de mărci 
de comerţ) 

România Consilier în proprietate 
industrială (desene şi modele 
industriale) 

Suedia Varumaerkesombud 

Ţările de Jos (Olanda) Modellengemachtigde 

 
 
 
 

3. Ce persoane nu pot fi înscrise pe lista specială a mandatarilor autorizaţi 

pe probleme de desene şi modele industriale?  
 
Juriştii nu vor fi înscrişi pe lista specială a mandatarilor autorizaţi pe probleme legate de 
desene şi modele industriale prevăzută de articolul 78 alineatul (4) din CDR (vezi 
Comunicarea nr. 10/02 a Preşedintelui OAPI din 28 iunie 2002). 
 
Lista specială a mandatarilor autorizaţi pe probleme legate de desene şi modele industriale 
are o natură subsidiară. EUIPO va respinge toate cererile de înscriere pe lista specială 
depuse de persoane care au fost deja înscrise pe listă în baza articolului 93 din 
Regulamentul privind marca Uniunii Europene sau care au dreptul să fie înscrise pe listă.  
 
Lista specială a mandatarilor autorizaţi pe probleme legate de desene şi modele industriale 
nu se aplică de la început acelor state membre unde există condiţia unei calificări 
profesionale care include mărci, desene şi modele industriale şi brevete. Este cazul Austriei 
(Patentanwälte), Germaniei (Patentanwälte), Portugaliei (Agentes Oficiais da Propriedade 
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Industrial), Spaniei (Agentes de la Propiedad Industrial), Ţărilor de Jos 
(Octrooigemachtigden), Luxemburgului (conseils en propriété industrielle), Franţei (conseils 
en propriété industrielle), Estoniei (Patendivolinik, care să fi absolvit examenul pentru 
probleme legate de mărci şi desene şi modele industriale), Ungariei (szabadalmi ügyvivö), 
Lituaniei (Patentinis patiketinis), Poloniei (Rzecznik Patentowy), Slovaciei (Patentový 
Zástupca), Sloveniei (Patentni zastopnik, Zastopnik za modele in znamke), României 
(Consilieri în proprietate industrială) şi Bulgariei (Представител По Индустриална 
Собственост). 
Persoanele din aceste state membre, care au obţinut aceste titluri, trebuie să solicite 
înscrierea pe lista mandatarilor autorizaţi în baza articolului 93 din Regulamentul privind 
marca Uniunii Europene. 
 
În ceea ce priveşte Malta, unde nu există o calificare profesională specială, înscrierea pe 
lista specială a mandatarilor autorizaţi pe probleme legate de desene şi modele industriale 
nu este disponibilă. În consecinţă, persoanele din Malta trebuie să solicite înscrierea pe lista 
prevăzută de articolul 89 din Regulamentul privind marca Uniunii Europene, cu cerinţa 
îndeplinirii condiţiilor prevăzute de acea dispoziţie.  
 
În Cipru, unde Legea desenelor şi modelelor industriale a fost adoptată în anul 2002, nu se 
impun nici un fel de calificări profesionale speciale pentru reprezentarea în aspecte legate de 
desene şi modele industriale. Nu există o listă a persoanelor care au acţionat în mod curent 
în probleme legate de desene şi modele industriale timp de cel puţin cinci ani pe lângă oficiu. 
În consecinţă, înscrierea în lista prevăzută la articolul 78 din CDR nu este posibilă.  
 
În ceea ce priveşte Grecia şi Cipru, unde doar juriştii au dreptul de reprezentare în aspecte 
legate de desene şi modele industriale, înscrierea pe lista specială nu este disponibilă.  
 

4. Cerere şi autorizare 
 
Înscrierea pe lista specială a mandatarilor autorizaţi are loc în baza unei solicitări, care 
trebuie depusă, în fiecare caz individual, prin intermediul formularului de cerere pus la 
dispoziţie de EUIPO. Limba folosită în cererea depusă de solicitant, în cazul in care este una 
din limbile EUIPO, va determina limba corespondenţei dintre EUIPO şi solicitant pentru 
înscrierea pe listă. 
 
Solicitarea trebuie însoţită de un certificat eliberat de un oficiu central de proprietate 
industrială dintr-un stat membru al Spațiului Economic European. Certificatul trebuie să 
indice îndeplinirea cerinţelor mai sus menţionate (naţionalitate, adresa domiciliului 
profesional sau locului de muncă, dreptul).  
 
Solicitanţii trebuie să completeze formularul cererii şi să îl trimită la oficiul naţional relevant. 
Acel oficiu va trebui să completeze certificatul, care reprezintă pagina 2 a formularului de 
cerere. Formularul completat de cerere, împreună cu certificatul individual completat, în 
funcţie de practica fiecărui oficiu naţional, fie va fi returnat solicitantului care ulterior va trebui 
să transmită cererea la EUIPO, fie va fi trimis de acel oficiu direct către EUIPO. Unele oficii 
naţionale îi pot permite solicitantului selectarea uneia dintre aceste alternative.  
 
Oficiile naţionale nu emit autorizarea în bloc pentru înscrierea pe lista articolului 78 din CDR. 
 
 

5. Formularul de cerere 
 
Formularul de cerere, împreună cu certificatul, sunt disponibile în toate limbile oficiale ale 
UE. Formularul de cerere poate fi obţinut de la oficiile centrale de proprietate industrială ale 
statelor membre, incluzând Oficiul Mărcilor din Benelux. Acesta poate fi descărcat de pe situl 
internet al EUIPO http://euipo.europa.eu/en/mark/marque/form.htm sau poate fi obţinut, de 
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asemenea, de la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală, la următoarea 
adresă:  
 
Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală 
Avenida de Europa, 4 
E-03008 Alicante 
SPANIA 
Telefon: (+34) 965 139 100 - Fax: (+34) 965 131 344  
information@euipo.europa.eu 
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