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1.

Introducere

1.1.

Scopul ghidului

Prezentul ghid explică modul în care Serviciul desene și modele industriale al OAPI
aplică în practică cerințele Regulamentului privind desenele sau modelele industriale
comunitare1 (RDMIC), ale Regulamentului privind normele de punere în aplicare a
Regulamentului privind desenele sau modelele industriale comunitare2 (RADMIC) și ale
Regulamentului privind taxele3 (RTDMIC), din momentul primirii unei cereri de
înregistrare a unui desen sau model industrial comunitar (DMIC) până la înregistrarea
și publicarea acesteia. Oficiul nu are competență în ceea ce privește desenele sau
modelele industriale comunitare neînregistrate.
Scopul ghidului este acela de a asigura consecvența deciziilor luate de Serviciul
desene și modele industriale, precum și gestionarea uniformă a dosarelor. Prezentul
ghid constituie doar un set de norme consolidate care stabilesc linia de conduită pe
care Oficiul însuși își propune să o adopte, ceea ce înseamnă că, în măsura în care
aceste norme respectă dispozițiile de natură juridică ale unei autorități superioare, ele
constituie o restricție autoimpusă, în sensul că Oficiul trebuie să respecte norme pe
care și le-a stabilit singur. Cu toate acestea, acest ghid nu poate deroga de la RDMIC,
RADMIC sau RTDMIC, singurele reglementări în raport cu care trebuie evaluată
capacitatea unui solicitant de a depune o cerere de înregistrare a unui desen sau
model industrial comunitar.
Ghidul este structurat în așa fel încât să urmeze derularea procedurii de examinare pas
cu pas, fiecare secțiune și subsecțiune corespunzând unei etape a procedurii de
înregistrare, din momentul primirii cererii de înregistrare, până în momentul înregistrării
și publicării acesteia. Principiile generale (a se vedea punctul 1.2 de mai jos) ar trebui
avute în vedere pe tot parcursul procesului de examinare.

1.2.

Principii generale

1.2.1.

Obligația de motivare a hotărârilor

Hotărârile Oficiului trebuie să fie motivate (articolul 62 din RDMIC). Raționamentul
trebuie să fie unul logic și să nu dea naștere la inconsecvențe interne.
1

Regulamentul (CE) nr. 6/2002 al Consiliului din 12 decembrie 2001 privind desenele sau modelele
industriale comunitare, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul nr. 1891/2006 al Consiliului din
18 decembrie 2006 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 6/2002 și (CE) nr. 40/94 pentru ca aderarea
Comunității Europene la Actul de la Geneva al Aranjamentului de la Haga privind înregistrarea
internațională a desenelor și modelelor industriale să producă efecte
2
Regulamentul (CE) nr. 2245/2002 al Comisiei din 21 octombrie 2002 privind normele de punere în
aplicare a Regulamentului (CE) nr. 6/2002 al Consiliului privind desenele sau modelele industriale
comunitare, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 876/2007 al Comisiei din 24 iulie 2007
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2245/2002 privind normele de punere în aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 6/2002 al Consiliului privind desenele sau modelele industriale comunitare, ca
urmare a aderării Comunității Europene la Actul de la Geneva al Aranjamentului de la Haga privind
înregistrarea internațională a desenelor și modelelor industriale
3
Regulamentul (CE) nr. 2246/2002 al Comisiei din 16 decembrie 2002 privind taxele, astfel cum a fost
modificat prin Regulamentul (CE) nr. 877/2007 al Comisiei din 24 iulie 2007 de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 2246/2002 privind taxele care trebuie plătite către Oficiul pentru Armonizare în
cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale), ca urmare a aderării Comunității Europene la
Actul de la Geneva al Aranjamentului de la Haga privind înregistrarea internațională a desenelor și
modelelor industriale
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Cu toate acestea, Oficiul nu are obligația să furnizeze pentru fiecare argument și
fiecare probă prezentată motivele specifice care au condus la o anumită evaluare a
acestora, în special atunci când consideră că argumentul, sau proba respectivă, nu
este important sau relevant pentru rezultatul litigiului (a se vedea, prin analogie,
Hotărârea din 15 iunie 2000, C-237/98P, „Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbH”,
punctul 51). Este suficient dacă Oficiul prezintă faptele și considerentele juridice care
au o importanță decisivă în contextul hotărârii (Hotărârea din 12 noiembrie 2008,
T-7/04, „Limoncello”, punctul 81).
Dacă raționamentul îndeplinește sau nu aceste condiții trebuie apreciat prin raportare
nu doar la formularea acestuia, ci și la contextul și normele juridice care reglementează
chestiunea în cauză (Hotărârea din 7 februarie 2007, T-317/05, „Guitar”, punctul 57).

1.2.2.

Dreptul de a fi ascultat

Hotărârile Oficiului nu se pot întemeia decât pe motive sau pe dovezi față de care
solicitantul a avut posibilitatea de a formula observații (a doua teză din articolul 62 din
RDMIC).
Dreptul de a fi ascultat acoperă toate elementele de fapt și de drept care stau la baza
actului de adoptare a hotărârii, însă nu include și poziția finală pe care Oficiul
intenționează să o adopte.
Obligația de motivare are două scopuri: de a informa părțile interesate cu privire la
justificarea pentru măsura luată, astfel încât acestea să aibă posibilitatea de a-și
proteja drepturile, și de a permite instanței superioare să-și exercite competența de a
analiza legalitatea deciziei. În plus, obligația de motivare este o cerință procedurală
esențială, distinctă de problema corectitudinii motivelor oferite, care are relevanță
pentru legalitatea pe fond a măsurii contestate (Hotărârea din 27 iunie 2013, T-608/11,
„Instrument for writing II”, punctele 67-68 și jurisprudența citată în acestea).

1.2.3.

Respectarea termenelor

Solicitanții trebuie să ofere un răspuns la comunicările Oficiului în termenele fixate în
respectivele comunicări.
Orice document sau cerere scrisă care nu a fost depusă în termenul fixat de Oficiu se
consideră a fi depusă cu întârziere. Același lucru este valabil și pentru materialele
suplimentare care sunt atașate numai la confirmarea de primire a unei scrisori care a
fost trimisă în termen (de obicei prin fax), atunci când respectiva scrisoare de
confirmare ajunge după expirarea termenului. Acest lucru este valabil indiferent dacă
materialele respective sunt sau nu menționate în scrisoarea inițială (pentru regulile
specifice referitoare la depunerea cererilor de înregistrare prin fax, a se vedea punctul
2.7.2.3.).
Oficiul poate să nu ia în considerare faptele pe care solicitantul nu le-a invocat sau
dovezile pe care acesta nu le-a furnizat în timp util [articolul 63 alineatul (2) din
RDMIC].
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Pentru calcularea termenelor, a se vedea articolul 56 din RADMIC.
Cererea de prelungire a termenului trebuie să fie depusă de solicitant înainte de
expirarea acestuia [articolul 57 alineatul (1) din RADMIC].
Ca regulă generală, se va da curs unei prime solicitări de prelungire a termenului.
Prelungirile ulterioare nu se vor acorda în mod automat; orice solicitare ulterioară de
prelungire a termenului va trebui să fie motivată. În solicitarea de prelungire trebuie să
se indice motivele pentru care solicitantul nu poate respecta termenul. Obstacolele
întâmpinate de mandatarii părților nu justifică o prelungire a termenului (a se vedea,
prin analogie, ordinul din 5 martie 2009, C-90/08 P, „Corpo Livre”, punctele 20-23).
Termenul rezultat în urma prelungirii nu poate să depășească șase luni [articolul 57
alineatul (1) din RADMIC]. Solicitantul va fi informat cu privire la orice prelungire.
Solicitanții care nu respectă termenele riscă neluarea în considerare a observațiilor lor,
ceea ce poate avea ca rezultat pierderea drepturilor. În acest caz, solicitantul poate
depune o cerere de restitutio in integrum [articolul 67 din RDMIC. A se vedea de
asemenea Ghidul privind examinarea efectuată de Oficiul pentru Armonizare în cadrul
Pieței Interne (Mărci, Desene și Modele Industriale) în legătură cu mărcile comunitare,
partea A, secțiunea 8 „Restitutio in integrum”].

1.2.4.

Sfera de cuprindere a examinării efectuate de către Oficiu

În cursul procedurii de examinare a unei cereri de înregistrare a unui desen sau model
industrial comunitar, Oficiul procedează la examinarea din oficiu a faptelor [articolul 63
alineatul (1) din RDMIC].
Procedura de examinare este redusă la minimum, în sensul că se axează, în principal,
pe formalități. Cu toate acestea, Oficiul trebuie să examineze din oficiu motivele de
respingere a cererilor de înregistrare prevăzute la articolul 47 din RDMIC, și anume:
(a)
(b)

dacă obiectul cererii de înregistrare corespunde definiției desenului sau modelului
industrial, astfel cum este prevăzută la articolul 3 alineatul (a) din RDMIC; și
dacă desenul sau modelul industrial contravine ordinii publice sau bunelor
moravuri.

Atunci când este aplicabil unul dintre aceste două motive, se va recurge la procedura
explicată mai jos la punctul 4.
Oficiul nu examinează alte cerințe de protecție. Un desen sau model industrial
comunitar care a fost înregistrat încălcându-se cerințele de protecție prevăzute la
articolul 25 alineatul (1) literele (b) - (g) din RDMIC poate fi declarat nul, dacă partea
interesată depune o cerere de declarare a nulității (a se vedea Ghidul privind
examinarea cererilor de declarare a nulității unui desen sau model industrial).

1.2.5.

Accesibilitatea

Unul dintre obiectivele fundamentale ale RDMIC este acela de a face înregistrarea
desenelor sau modelelor industriale comunitare cât mai puțin costisitoare și mai simplă
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pentru solicitanți, astfel încât aceasta să fie ușor accesibilă oricărui solicitant, inclusiv
întreprinderilor mici și mijlocii și autorilor individuali.
În acest sens, examinatorii sunt încurajați să ia legătura cu solicitantul sau, în cazul în
care a fost numit un mandatar (a se vedea punctul 2.5 de mai jos), cu mandatarul
acestuia prin telefon, pentru a clarifica problemele apărute în urma examinării unei
cereri de înregistrare a unui desen sau model industrial comunitar, înainte sau după
trimiterea unei scrisori referitoare la deficiențe.

2.

Depunerea unei cereri de înregistrare la OAPI

2.1.

Introducere

Există două modalități de depunere a unei cereri de înregistrare a unui desen sau
model industrial comunitar, și anume (i) fie direct la Oficiu sau la oficiul central
competent în domeniul proprietății industriale al unui stat membru sau, în țările din
Benelux, la Oficiul de Proprietate Intelectuală din Benelux (BOIP) (articolul 35 și
următoarele din RDMIC), fie (ii) printr-o înregistrare internațională depusă la Biroul
Internațional al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale care desemnează
Uniunea Europeană (articolul 106a și următoarele din RDMIC).
Această secțiune se ocupă de depunerea cererilor în mod direct. Formalitățile
referitoare la înregistrările internaționale care desemnează Uniunea Europeană va fi
explicată la punctul 12.

2.2.

Forma cererii de înregistrare

2.2.1.

Diferitele mijloace de depunere

O cerere de înregistrare a unui desen sau model industrial comunitar poate fi depusă
direct la Oficiu prin fax, prin poștă, personal, sau prin depunere electronică. De
asemenea, aceasta poate fi depusă la oficiul central competent în domeniul proprietății
industriale al unui stat membru sau, în țările din Benelux, la Oficiul Proprietății
Intelectuale din Benelux (BOIP) (articolul 35 din RDMIC).

2.2.2.

Utilizarea formularului oficial

Oficiul pune la dispoziție un formular [articolul 68 alineatul (1) litera (a) din RADMIC]
care poate fi descărcat de pe site-ul Oficiului4. Utilizarea formularului respectiv nu este
obligatorie, dar este recomandată insistent [articolul 68 alineatul (6) din RADMIC],
pentru facilitarea procesării cererii de înregistrării și evitarea erorilor.
Solicitanții pot utiliza formulare cu o structură sau un format similar, cum ar fi
formularele generate de calculatoare pe baza informațiilor din formularul oficial.

4

https://oami.europa.eu/ohimportal/ro/forms-and-filings
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2.2.3.

Cererile de înregistrare transmise prin poștă sau personal

Cererile de înregistrare pot fi transmise Oficiului prin poșta obișnuită sau prin servicii
private de curierat la următoarea adresă:
Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne
Avenida de Europa, 4
E-03008 Alicante
SPANIA
De asemenea, cererile de înregistrare pot fi depuse personal la recepția Oficiului de
luni până vineri, cu excepția sărbătorilor legale, între 8.30-13.30 și între 15.00-17.00.
Cererile de înregistrare trebuie să fie semnate de către solicitant sau de către
mandatarul acestuia. De asemenea, trebuie să se precizeze numele semnatarului și
calitatea acestuia (a se vedea punctul 6.1.3 Semnătura).

2.2.4.

Depunerea electronică

Depunerea electronică este un mijloc de depunere recomandat, deoarece sistemul
oferă solicitantului îndrumare, reducând astfel numărul posibilelor deficiențe și
accelerând procedura de examinare.
Atunci când se transmite o comunicare Oficiului prin mijloace electronice, precizarea
numelui expeditorului este considerată echivalentă cu o semnătură (a se vedea punctul
6.1.3 Semnătura).

2.2.5.

Fax

Cererile de înregistrare pot fi transmise prin fax la următorul număr: +34 96 513 1344.
Cu toate acestea, transmiterea cererii de înregistrare prin fax nu este recomandată,
deoarece calitatea reprezentării desenului sau modelului industrial se poate deteriora
în cursul transmiterii sau în momentul primirii de către Oficiu.
În plus, solicitanții trebuie să fie conștienți de faptul că prelucrarea cererii lor se va face
cu o întârziere de până la o lună (a se vedea punctul 2.7.2.3).

2.3.

Conținutul cererii de înregistrare

Cererea de înregistrare trebuie să îndeplinească toate cerințele obligatorii prevăzute la
articolul 1 („Conținutul cererii”), articolul 3 („desemnarea produselor”), articolul 4
(„Reprezentarea desenului sau a modelului industrial”) și articolul 6 („Taxe conexe
depunerii”) din RADMIC.
Există cerințe suplimentare atunci când solicitantul selectează una dintre următoarele
opțiuni: depozitul multiplu (articolul 2 din RADMIC), depunerea de specimene (articolul
5 din RADMIC), revendicarea priorității cererii sau a priorității de expunere (articolele 8
și 9 din RADMIC) sau în cazul în care solicitantul alege să fie sau trebuie să fie
reprezentat (articolul 77 din RDMIC).
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2.4.

Limba cererii de înregistrare

Cererea poate fi depusă în oricare dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene (limba de
depunere a cererii) (articolul 98 alineatul (1) din RDMIC; articolul 1 alineatul (1) litera
(h) din RADMIC)5.
Solicitantul trebuie să indice o a doua limbă care trebuie să fie una dintre limbile de
lucru ale Oficiului, și anume spaniolă (ES), germană (DE), engleză (EN), franceză (FR)
sau italiană (IT). A doua limbă trebuie să fie diferită de limba de depunere a cererii.
Toate comunicările scrise trebuie să fie redactate în limba de depunere a cererii, cu
excepția cazului în care prima limbă aleasă nu este una dintre cele cinci limbi de lucru
ale Oficiului, iar solicitantul este de acord să primească comunicările în a doua limbă a
cererii de înregistrare. Consimțământul privind utilizarea celei de-a doua limbi se va da
pentru fiecare cerere individuală de înregistrare a unui desen sau model industrial
comunitar. Acesta nu poate fi dat pentru toate dosarele existente sau viitoare.
Acest regim lingvistic se aplică pe tot parcursul procedurii de înaintare a cererii și de
examinare, până în momentul înregistrării.

2.5.

Reprezentarea solicitantului

2.5.1

Când este obligatorie reprezentarea?

În cazul în care solicitantul nu are nici domiciliul, nici sediul principal și nici unitatea
industrială ori comercială efectivă și funcțională în Uniunea Europeană, acesta trebuie
să fie reprezentat de un mandatar în cadrul tuturor procedurilor care au loc în fața
Oficiului, cu excepția procedurii de depunere a cererii de înregistrare(articolul 77
alineatul (2) din RDMIC, articolul 10 alineatul (3) litera (a) din RADMIC).
Dacă această cerință nu este satisfăcută, i se va cere solicitantului să numească un
mandatar în termen de două luni. Dacă solicitantul nu se conformează, cererea de
înregistrare este respinsă ca fiind inadmisibilă [articolul 77 alineatul (2) din RDMIC;
articolul 10 alineatul (3) litera (a) din RADMIC].
Pentru a stabili dacă un solicitant are o unitate industrială sau comercială efectivă și
funcțională în Uniunea Europeană, Oficiul utilizează orientările furnizate de Curtea de
Justiție în Hotărârea din 22 noiembrie 1978, C-33/78, „Somafer SA”, punctul 12
(„…noțiunea de sucursală, agenție sau oricare altă unitate implică existența unui centru
de desfășurare a activității, care se manifestă față de terți ca având caracter
permanent, în calitate de extensie a unei instituții-mamă, dotat cu o conducere și
echipat din punct de vedere material pentru a putea negocia afaceri cu terții…”).
Dovezi că solicitantul are o unitate industrială sau comercială efectivă și funcțională în

5

Uniunea Europeană are 24 de limbi oficiale și de lucru, inclusiv irlandeza. Irlandeza a devenit limbă
oficială de sine stătătoare a UE la 1 ianuarie 2007. Există totuși o derogare temporară pentru o perioadă
care se poate reînnoi până la 31 decembrie 2016, în cursul căreia „instituțiile Uniunii nu sunt obligate să
redacteze toate actele în limba irlandeză sau să le publice în limba respectivă în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene (a se vedea Regulamentul (CE) nr. 920/2005 al Consiliului din 13 iunie 2005 (JO L 156, 18 iunie
2005, p. 3) și Regulamentul (UE) nr. 1257/2010 al Consiliului (JO L 343, 29 decembrie 2010, p. 5). Până
atunci, nu se poate depune o cerere de înregistrare a unui DMIC în limba irlandeză. Croata a devenit
limbă oficială la 1 iulie 2013 (a se vedea punctul 13).
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Uniunea Europeană pot fi, inter alia, actul constitutiv, rapoartele anuale, declarațiile
scrise și alte documente de afaceri.

2.5.2.

Cine poate fi mandatar?

Numai un avocat sau un mandatar autorizat care îndeplinește criteriile menționate la
articolul 78 alineatul (1) din RDMIC poate reprezenta solicitanți în fața Oficiului.
O persoană fizică sau juridică al cărei domiciliu, sediu principal sau unitate industrială
ori comercială efectivă și funcțională se află în Uniunea Europeană poate fi
reprezentată în fața Oficiului de către un angajat. De asemenea, angajații acestei
persoane juridice pot să reprezinte și o altă persoană juridică care nu are nici
domiciliul, nici sediul principal și nici unitatea industrială ori comercială efectivă și
funcțională în Uniunea Europeană, cu condiția ca între cele două persoane juridice să
existe legături economice [articolul 77 alineatul (3) din RDMIC]. Oficiul poate solicita
dovezi în acest sens.
Angajații care acționează în numele unor persoane fizice sau juridice în temeiul
articolului 77 alineatul (3) din RDMIC trebuie să depună o împuternicire semnată care
urmează să fie inclusă în dosar [articolul 62 alineatul (2) din RADMIC].

2.6.

Data de primire, numărul dosarului și eliberarea chitanței

2.6.1.

Cererile de înregistrare depuse prin oficiile naționale [oficiul competent
în domeniul proprietății intelectuale al unui stat membru sau Oficiul
Proprietății Intelectuale din Benelux (BOIP)]

Cererea de înregistrare a unui desen sau model industrial comunitar depusă la oficiul
central competent în domeniul proprietății industriale al unui stat membru sau la Oficiul
Proprietății Intelectuale din Benelux (BOIP) va produce aceleași efecte ca și cum ar fi
fost depusă la Oficiu în aceeași zi, cu condiția să fie primită la Oficiu în termen de două
luni de la data la care a fost depusă la oficiul național sau, după caz, la Oficiul
Proprietății Intelectuale din Benelux (BOIP) [articolul 38 alineatul (1) din RDMIC].
Dacă cererea de înregistrare a unui desen sau model industrial comunitar nu parvine
Oficiului în termenul de două luni menționat, se va considera că a fost depusă la data
la care este primită de Oficiu [articolul 38 alineatul (2) din RDMIC].
În cazul în care cererea de înregistrare a unui desen sau model industrial comunitar
este primită la scurt timp după expirarea acestui termen de două luni, examinatorul va
verifica dacă respectivul termen poate fi prelungit în temeiul uneia dintre condițiile
prevăzute la articolul 58 alineatul (3) din RADMIC.

2.6.2.

Cereri de înregistrare primite direct la Oficiu

Data de primire a cererii de înregistrare este data la care aceasta parvine Oficiului.
Această dată poate să nu coincidă cu „data depunerii”, dacă cerințele referitoare la
alocarea unei astfel de date nu sunt îndeplinite (a se vedea punctul 3).
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Oficiul primește cereri de înregistrare transmise prin poștă sau prin servicii private de
curierat de luni până vineri, cu excepția sărbătorilor legale. Prin hotărârea anuală a
președintelui Oficiului se stabilesc zilele în care nu se primesc documente la Oficiu și în
care corespondența trimisă prin poșta obișnuită nu se livrează.
Cererile transmise prin fax sau prin mijloace electronice vor fi primite la data efectuării
cu succes a transmisiei.
Atunci când cererea este transmisă prin postă sau prin fax, solicitantul nu va avea o
confirmare a datei de primire sau a numărului de dosar decât după o primă comunicare
din partea examinatorului (a se vedea mai jos).
În cazul cererilor de înregistrare a unui desen sau model industrial comunitar depuse
prin mijloace electronice, sistemul emite în mod automat o confirmare de primire care
apare pe ecranul calculatorului de pe care a fost trimisă cererea. Solicitantul ar trebui,
în principiu, să salveze sau să imprime confirmarea de primire emisă în mod automat.
Oficiul nu va mai trimite o altă confirmare de primire. Confirmările de primire pentru
cererile de înregistrare depuse prin mijloace electronice conțin deja datele de depunere
provizorii și numărul dosarului.

2.7.

Înregistrarea sau raportul de examinare

2.7.1.

Înregistrarea

Dacă cererea de înregistrare a unui desen sau model industrial comunitar îndeplinește
toate cerințele, aceasta este înregistrată, în mod normal, în termen de zece zile
lucrătoare.
Înregistrarea unei cereri de înregistrare care respectă toate cerințele poate totuși
întârzia dacă indicația produselor în care urmează să se încorporeze desenul sau
modelul industrial în cauză sau cărora li se va aplica respectivul desen sau model
industrial nu face referire la lista produselor incluse în baza de date EuroLocarno,
disponibilă pe site-ul Oficiului (https://oami.europa.eu/eurolocarno/). În acest caz,
indicația produselor va trebui tradusă într-una dintre limbile oficiale ale Uniunii (a se
vedea punctul 6.1.4.4).
O cerere de înregistrare care respectă toate cerințele de înregistrare poate fi
înregistrată în termen de două zile lucrătoare, atunci când sunt îndeplinite
următoarele condiții:







cererea este depusă prin mijloace electronice (depunere electronică)
atât indicația produsului (produselor), cât și clasificarea acestuia (acestora) sunt
în conformitate cu sistemul EuroLocarno (a se vedea punctul 6.1.4.4)
documentele care atestă prioritatea, în cazul revendicării unei priorități, sunt
incluse în cererea depusă prin mijloace electronice
titularul și mandatarul acestuia, dacă există, sunt înregistrați în baza de date
OAPI și se menționează numărul de identificare internă OAPI
taxele se debitează dintr-un cont curent deschis la Oficiu
cererea de înregistrare nu prezintă nereguli.
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2.7.2.

Raportul de examinare și comunicări cu caracter neoficial referitoare la
posibile nereguli („raportul de examinare preliminară”)

În cazul în care depistează nereguli în cuprinsul cererii de înregistrare, examinatorul
emite un raport de examinare în care sunt rezumate neregulile constatate și în care se
stabilește termenul pe care solicitantul sau mandatarul acestuia îl au la dispoziție ca să
le remedieze.
Înainte de trimiterea raportului de examinare respectiv, examinatorul poate trimite o
comunicare neoficială, denumită „raport de examinare preliminară”, în care să atragă
atenția asupra unor posibile nereguli în încercarea de a accelera procedura de
examinare. Prin intermediul acestei comunicări cu caracter neoficial, solicitantul este
informat că procedura de examinare este pendinte din cauza uneia dintre următoarele
împrejurări.

2.7.2.1.

Revendicări ale priorității și documente justificative

În cazul în care cererea de înregistrare conține o revendicare a priorității cu privire la
una sau mai multe cereri de înregistrare anterioare, dar nu conține o copie certificată a
niciuneia dintre acestea, solicitantul are totuși posibilitatea să furnizeze o copie în
termen de trei luni de la data depunerii [articolul 42 din RDMIC; articolul 8 alineatul (1)
din RADMIC; a se vedea punctul 6.2.1.1 de mai jos].
În astfel de împrejurări, examinatorul informează solicitantul că examinarea cererii de
înregistrare va fi suspendată până la depunerea copiei certificate a cererii (cererilor) de
înregistrare anterioare. Examinarea va continua după trei luni de la data depunerii, cu
excepția cazului în care, înainte de expirarea acestui termen, se primește copia cererii
(cererilor) de înregistrare anterioare sau o declarație potrivit căreia revendicarea
priorității este retrasă.

2.7.2.2.

Revendicări ale priorității formulate după depunere

În cazul în care solicitantul își afirmă în cuprinsul cererii de înregistrare intenția de a
revendica prioritatea uneia sau mai multor cereri de înregistrare anterioare fără a oferi
niciun fel de detalii referitoare la acestea, acesta are totuși posibilitatea de a prezenta,
în termen de o lună de la data depunerii, declarația de prioritate, în care să precizeze
data la care s-a depus cererea anterioară și țara în care sau pentru care aceasta a fost
depusă [articolul 42 din RDMIC; articolul 8 alineatul (2) din RADMIC; a se vedea
punctul 6.2.1.1 de mai jos].
În astfel de împrejurări, examinatorul informează solicitantul că examinarea cererii de
înregistrare va fi suspendată, până în momentul depunerii informațiilor lipsă.
Examinarea va fi reluată după o lună de la data depunerii, cu excepția cazului în care,
înainte de expirarea acestui termen, se primește o declarație de prioritate sau o
declarație potrivit căreia revendicarea priorității este retrasă.

2.7.2.3

Transmiterea cererii de înregistrare prin fax

În cazul în care cererea este transmisă prin fax, examinatorul va informa solicitantul cu
privire la faptul că examinarea va începe după o lună de la data primirii faxului, cu
excepția cazului în care, înainte de expirarea acestui termen, Oficiul primește prin
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poștă, servicii private de curierat sau prin livrare personală exemplarul de confirmare al
cererii de înregistrare.
Acest demers are ca scop evitarea situațiilor în care examinarea se realizează pe baza
unei reprezentări a desenului sau modelului industrial transmise prin fax care nu
dezvăluie integral toate caracteristicile acestuia (cum ar fi culorile) sau nu este de o
calitate optimă.

2.7.2.4.

Plata taxelor

Toate taxele (și anume taxele de înregistrare și de publicare, precum și taxele
suplimentare în cazul unor depozite multiple) aferente unei cereri de înregistrare
trebuie să fie plătite în momentul depunerii acesteia la Oficiu (articolul 6 din RADMIC; a
se vedea punctul 8 de mai jos).
Absența plății sau plată neidentificată
În cazul în care nu s-a efectuat încă nicio asociere între cererea de înregistrare și plata
taxelor corespondente, examinatorul informează solicitantul că examinarea va începe
imediat ce plata va fi identificată și asociată cererii de înregistrare în cauză.
Dacă solicitantul nu trimite un răspuns la comunicarea Oficiului, iar plata rămâne
neidentificabilă, se va trimite o scrisoare de constatare a neregulilor.

Lipsa fondurilor
În cazul în care valoarea integrală a taxelor aferente cererii de înregistrare nu poate fi
debitată din contul curent din cauza fondurilor insuficiente, examinatorul informează
solicitantul că examinarea va începe imediat ce contul curent va fi creditat cu suma
lipsă.
Dacă solicitantul nu răspunde la comunicarea trimisă de Oficiu, iar plata rămâne
incompletă, se va trimite o scrisoare de constatare a neregulilor.
Pentru mai multe informații privind plata taxelor, a se vedea punctul 8 de mai jos.

2.7.2.5.

Depozitele multiple și solicitarea de amânare parțială

În cazul în care un depozit multiplu conține o solicitare de amânare în legătură cu unele
desene sau modele industriale (a se vedea punctul 6.2.5 de mai jos), examinatorul va
trimite solicitantului un rezumat al cererii de înregistrare care conține o reprezentare a
primei vederi a fiecărui desen sau model industrial pentru a fi publicată fără întârziere.
Solicitantului i se va cere să confirme corectitudinea acestui rezumat în termen de o
lună. În lipsa oricărui răspuns sau a oricărei instrucțiuni contrare din partea
solicitantului, examinarea va continua pe baza informațiilor aflate la dosar.
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3.

Alocarea unei date a depunerii

Data la care documentul este „depus” este data la care acesta este primit de Oficiu, și
nu data la care documentul a fost trimis [articolul 38 alineatul (1) din RDMIC, articolul 7
din RADMIC].
Dacă cererea este depusă la oficiul central în domeniul proprietății industriale al unui
stat membru sau la Oficiul Proprietății Intelectuale din Benelux (BOIP), se va considera
că data de depunere la oficiul respectiv este data primirii de către Oficiu, cu excepția
cazului în care cererea de înregistrare parvine Oficiului după mai mult de două luni de
la data respectivă. În acest caz, data de depunere va fi data primirii cererii de
înregistrare de către Oficiu (articolul 38 din RDMIC).
În conformitate cu articolul 36 alineatul (1) din RDMIC, cererii de înregistrare i se alocă
o dată a depunerii cu condiția ca cererea de înregistrare să conțină cel puțin:
(a)
(b)
(c)

o solicitare de înregistrare a unui desen sau model industrial comunitar și
datele de identificare ale solicitantului și
o reprezentare a desenului sau modelului industrial care să poată fi reprodusă, în
conformitate cu articolul 4 alineatul (1) literele (d) și (e) din RADMIC sau, după
caz, un specimen (articolul 10 din RADMIC).

Plata taxelor nu constituie o cerință pentru alocarea unei date a depunerii. Totuși,
aceasta constituie o condiție pentru înregistrarea cererii (a se vedea punctul 8 de mai
jos).

3.1.

Solicitarea de înregistrare

Se depune o solicitare de înregistrare atunci când solicitantul a completat (cel puțin în
parte) formularul de cerere furnizat de Oficiu sau propriul său formular sau a recurs la
depunerea electronică (a se vedea punctul 2.2 de mai sus).
Dacă este evident că documentul primit de la solicitant nu este o cerere de înregistrare
a unui desen sau model industrial comunitar, ci o cerere de înregistrare a unei mărci
comunitare, examinatorul va transmite acest document departamentului competent
din cadrul Oficiului și îl va informa imediat pe solicitant.

3.2.

Datele de identificare ale solicitantului

Datele de identificare ale solicitantului necesare pentru alocarea unei date a depunerii
nu trebuie să îndeplinească toate cerințele prevăzute la articolul 1 alineatul (1) litera (b)
din RADMIC (a se vedea punctul 6.1.1). Este suficient să se furnizeze numele și
prenumele persoanelor fizice sau denumirea persoanelor juridice și o adresă pentru
comunicarea corespondenței sau orice alt mijloc de comunicare prin care solicitantul să
poată fi contactat.
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3.3.

Reprezentarea unui desen sau model industrial, adecvată
pentru reproducere

3.3.1.

Cerințe generale

Reprezentarea desenului sau a modelului industrial constă într-o reproducere grafică
și/sau fotografică a desenului sau modelului industrial în alb și negru sau în culori
[articolul 4 alineatul (1) din RADMIC].
Indiferent de modalitatea de depunere a cererii (formular tipărit, depunere electronică
sau transmitere prin fax), desenul sau modelul industrial trebuie reprodus pe fond
neutru și nu trebuie retușat cu cerneală sau fluid corector.
Acesta trebuie să aibă o calitate suficient de ridicată încât să permită distingerea cu
claritate a tuturor detaliilor obiectului pentru care se solicită protecția și să poată fi
micșorat sau mărit la formatul maxim de 8 cm x 16 cm per vedere în scopul înscrierii
sale în registrul desenelor sau modelelor industriale comunitare, precum și în scopul
publicării în Buletinul desenelor sau modelelor industriale [articolul 4 alineatul (1) litera
(e) din RADMIC].
Scopul acestei cerințe este de a permite terților să identifice cu precizie toate detaliile
desenului sau modelului industrial comunitar pentru care se solicită protecție.
Desenele, fotografiile (cu excepția diapozitivelor), reprezentările realizate pe calculator
sau orice alt tip de reprezentare grafică sunt acceptate cu condiția să fie adecvate
pentru reproducere, inclusiv pe certificatul de înregistrare tipărit. Animațiile 3D create
pe calculator care simulează mișcarea nu sunt acceptate tocmai din acest motiv. CDurile și alte suporturi de stocare a datelor nu se acceptă.

3.3.2.

Fondul neutru

Fondul dintr-o vedere este considerat neutru atât timp cât modelul sau desenul
industrial prezentat în acea vedere se poate distinge cu claritate de ceea ce există în
jurul său, fără interferențe din partea altor obiecte, accesorii sau decorațiuni a căror
includere în reprezentare ar putea pune la îndoială protecția solicitată (Decizia din 25
aprilie 2012, R 2230/2011-3 – „Webcams”, punctele 11-12).
Cu alte cuvinte, cerința de a se utiliza un fond neutru nu presupune nici utilizarea unei
culori „neutre”, nici un fond „gol” (a se vedea de asemenea punctul 5.2.6 de mai jos).
Ceea ce contează este ca modelul sau desenul industrial să poate fi distins cu
suficientă claritate de fondul respectiv încât să rămână identificabil (Decizia din 25
ianuarie 2012, R 284/2011-3 – „Tool chest”, punctul 13).
Vederile care, dintre cele șapte vederi permise pentru reprezentarea unui model sau
desen industrial [articolul 4 alineatul (2) din RADMIC], nu au un fond neutru, vor fi
respinse.
Examinatorul va emite o scrisoare de constatare a neregulilor. Examinatorul îi va da
solicitantului posibilitatea să remedieze neregulile respective într-un termen de două
luni, prin:
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retragerea vederilor în cauză (care nu vor face parte din desenul sau modelul
industrial comunitar); sau
prin depunerea unor vederi noi pe un fond neutru

sau
prin modificarea vederilor respinse în așa fel încât desenul sau modelul industrial să fie
izolat de fondul său. În cazul ultimei opțiuni, se vor utiliza elemente care să ușureze
identificarea, cum ar fi trasarea contururilor sau nuanțarea culorii pentru clarificarea
caracteristicilor desenului sau modelului industrial pentru care se solicită protecție (a se
vedea punctul 5.3 de mai jos), precum în a șaptea vedere a DMIC înregistrat
2038216-0001 (reprodus cu permisiunea BMC S.r.l.)

Cu condiția ca toate neregulile să fie remediate în termenul stabilit de Oficiu, data la
care sunt remediate toate neregulile va determina data de depunere [articolul 10
alineatul (2) din RADMIC].
Dacă neregulile nu sunt remediate în termenul limită fixat de Oficiu, cererea nu va fi
considerată o cerere de înregistrare a unui desen sau model industrial comunitar.
Dosarul va fi închis printr-o decizie a examinatorului, iar solicitantul va fi notificat cu
privire la aceasta. Examinatorul va notifica Departamentul financiar să restituie
solicitantului orice taxe plătite de acesta [articolul 10 alineatul (2) din RADMIC].

3.3.3.

Desene sau modele industriale retușate cu cerneală sau cu fluid
corector

Desenul sau modelul industrial nu trebuie retușat cu cerneală sau fluid corector
[articolul 4 alineatul (1) litera (e) din RADMIC].
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Examinatorii nu văd versiunea tipărită a reprezentării, ci numai versiunile scanate ale
acesteia. Prin urmare, reprezentările corectate vor fi respinse și nu vor fi acceptate în
vederea alocării unei date a depunerii numai atunci când nu se poate stabili cu
certitudine în ce măsură corectura vizibilă cu cerneală sau fluid corector este sau nu o
caracteristică ornamentală care face parte din desenul sau modelul industrial în cauză.
Solicitantul poate remedia o neregulă într-un mod identic cu cel descris mai sus la
punctul 3.3.2.

3.3.4.

Calitatea

Cerința ca desenul sau modelul industrial să aibă o calitate suficient de ridicată încât
să permită distingerea cu claritate a tuturor detaliilor obiectului pentru care se solicită
protecția în vederea publicării se aplică tuturor cererilor de înregistrare, indiferent de
modalitatea de depunere.
Cu toate acestea, cererile de înregistrare trimise prin fax și prin mijloace electronice
ridică probleme specifice.

3.3.4.1.

Fax

Este posibil ca transmiterea prin fax să nu fie modalitatea cea mai potrivită de
depunere a cererilor de înregistrare a desenelor sau modelelor industriale, deoarece
reprezentarea desenului sau modelului industrial ar putea să fie distorsionată, să
piardă din claritate sau să fie afectată în alt mod. În cazul în care o cerere de
înregistrare este transmisă prin fax, se recomandă cu căldură să se transmită fără
întârziere și un exemplar de confirmare tipărit prin poștă, prin servicii de curierat private
sau personal.
În cazul în care o cerere de înregistrare este transmisă prin fax, examinatorul va
aștepta totuși un exemplar de confirmare timp de maximum o lună de la data primirii
prin fax a documentelor înainte de a continua procesarea cererii de înregistrare. După
trecerea acestei perioade, examinatorul va continua examinarea pe baza documentelor
depuse.
Două tipuri de nereguli pot apărea în urma transmisiilor nereușite prin fax:
(i)

(ii)

reproducerea desenului sau a modelului industrial așa cum a fost transmisă prin
fax nu are o calitate suficient de ridicată încât să permită distingerea cu claritate a
tuturor detaliilor obiectului pentru care se solicită protecția
cererea este incompletă și/sau ilizibilă.

În ceea ce privește alocarea unei date a depunerii, trebuie să se facă o distincție între
aceste două situații.
Distincția pe care o face Oficiul între o transmisie ilizibilă și o transmisie cu o calitate
nesatisfăcătoare este următoarea: în cazul în care, după compararea transmisiei
inițiale și reproducerea originală se poate decide dacă aceste documente se referă la
reprezentarea aceluiași desen sau model industrial, se va considera că transmisia
inițială nu a avut o calitate suficient de ridicată. Dacă o astfel de comparație nu este
posibilă, transmisia inițială este considerată ilizibilă.
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(i)

Reproducerea desenului sau a modelului industrial așa cum a fost transmisă prin
fax nu are o calitate suficient de ridicată încât să permită distingerea cu claritate a
tuturor detaliilor obiectului pentru care se solicită protecția

Se va menține data inițială de depunere în cazul în care solicitantul, din proprie
inițiativă sau ca răspuns la comunicarea neoficială trimisă de Oficiu (a se vedea
punctul 2.7.8 de mai sus), transmite reproducerea originală a desenului sau modelului
industrial în termen de o lună de la data transmisiei prin fax, cu condiția ca aceasta să
aibă o calitate suficient de ridicată încât să permită distingerea cu claritate a tuturor
detaliilor obiectului pentru care se solicită protecție [articolul 66 alineatul (1), al doilea
paragraf din RADMIC)].
Exemplarul de confirmare trebuie să fie același document care a fost utilizat inițial
pentru transmisia prin fax. Examinatorul va respinge un „exemplar de confirmare” care
nu este absolut identic cu documentul care a fost utilizat pentru transmisia prin fax.
Acest lucru se întâmplă, de exemplu, dacă solicitantul depune un exemplar de
confirmare conținând vederi modificate sau suplimentare a (ale) desenului (desenelor)
sau modelului (modelelor) industrial(e).
În eventualitatea unei discrepanțe între exemplarul original și copia transmisă inițial
prin fax, se va lua în considerare numai data la care a fost depus exemplarul original.
În cazul în care reproducerea originală nu este primită în termen de o lună de la data
primirii faxului, Oficiul va trimite o notificare oficială prin care îl va invita pe solicitant să
depună reproducerea originală în termen de două luni.
Dacă se dă curs acestei invitații în timp util, data depunerii va fi data la care Oficiul
primește reproducerea originală, cu condiția ca aceasta să aibă o calitate suficient de
ridicată încât să permită distingerea cu claritate a tuturor detaliilor obiectului pentru
care se solicită protecție [articolul 66 alineatul (1)], al doilea paragraf din RADMIC].
Dacă neregulile nu sunt remediate în termenul limită fixat de Oficiu în notificare,
cererea nu va fi tratată ca o cerere de înregistrare a unui desen sau model industrial
comunitar. Dosarul va fi închis printr-o decizie a examinatorului, iar solicitantul va fi
notificat cu privire la aceasta. Examinatorul va notifica Departamentul financiar să
restituie solicitantului orice taxe plătite de acesta [articolul 10 alineatul (2) din
RADMIC].
În cazul în care Oficiul primește o reproducere a desenului sau modelului în care unele
dintre vederi prezintă nereguli din cauza transmisiei prin fax, iar exemplarul de
confirmare este primit după mai mult de o lună de la data primirii transmisiei prin fax,
solicitantul va putea să opteze între următoarele variante



data de depunere să fie data primirii exemplarului de confirmare; sau
data de depunere să rămână data primirii transmisiei prin fax, dar numai pentru
vederile care nu prezintă nereguli; în acest caz, vederile cu nereguli vor fi retrase.

(ii)

cererea este incompletă și/sau ilizibilă.

În cazul în care faxul a fost incomplet sau ilizibil, iar părțile lipsă sau ilizibile se referă la
informații care identifică solicitantul sau reprezentarea desenului sau modelului
industrial, Oficiul va emite o notificare oficială prin care îi va cere solicitantului să
retrimită cererea prin fax, poștă sau personal în termen de două luni. Dacă solicitantul
dă curs acestei solicitări în termenul prevăzut, data de depunere va fi data la care
Oficiul primește documentele complete și lizibile [articolul 66 alineatul (2) din RADMIC].
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Dacă neregulile nu sunt remediate în termenul limită fixat de Oficiu, cererea nu va fi
tratată ca o cerere de înregistrare a unui desen sau model industrial comunitar.
Dosarul va fi închis printr-o decizie a examinatorului, iar solicitantul va fi notificat cu
privire la aceasta. Examinatorul va notifica Departamentul financiar să restituie
solicitantului orice taxe plătite de acesta [articolul 10 alineatul (2) din RADMIC].

3.3.4.2.

Depunerea electronică a cererii de înregistrare

Reprezentarea desenului sau modelului industrial trebuie depusă ca atașament la
formularul electronic de cerere de înregistrare. Fiecare vedere trebuie depusă ca un
singur atașament la formularul electronic de cerere de înregistrare și trebuie să fie în
formatul de date .jpeg. Mărimea fiecărui atașament nu poate depăși cinci MB (a se
vedea Decizia nr. EX-11-3 a Președintelui Oficiului din 18 aprilie 2011, privind
comunicarea electronică cu și de către Oficiu).
Este posibil ca atașamentele cu rezoluție mică să fie respinse din cauza calității lor
insuficiente pentru reproducere și publicare, deoarece lărgirea vederilor la o mărime de
8 cm pe 16 cm determină estomparea detaliilor desenului sau modelului industrial.
În cazurile în care este limpede că depunerea electronică a prezentat nereguli din
cauza unor probleme tehnice imputabile Oficiului, cum ar fi încărcarea parțială a tuturor
vederilor, Oficiul îi va permite solicitantului să redepună vederile lipsă (sau toate
vederile) printr-o scrisoare, cu atașarea unei copii a confirmării de depunere
electronică. Data depunerii va fi data depunerii electronice inițiale, cu condiția să nu
existe alte nereguli care să afecteze data depunerii.

3.3.5.

Specimen

Reproducerea grafică sau fotografică a unui desen sau model industrial poate fi
înlocuită printr-un specimen al desenului sau modelului industrial, cu condiția să fie
întrunite următoarele condiții cumulative:


cererea de înregistrare să se refere la un desen sau model industrial
bidimensional și cererea de înregistrare să conțină o solicitare de amânare
[articolul 36 alineatul (1) litera (c) din RDMIC; articolul 5 alineatul (1) din
RADMIC].

În cazul unui depozit multiplu, înlocuirea reprezentării cu un specimen se poate aplica
numai anumitor desene sau modele industriale, cu condiția ca acestea să fie
bidimensionale și să facă obiectul unei solicitări de amânare (a se vedea punctul 6.2.5
de mai jos).
Specimenul constă, în general, dintr-o mostră de material, cum ar fi material textil,
tapet, dantelă, piele etc.
Specimenele nu trebuie să depășească 26,2 cm x 17 cm în dimensiune, 50 de grame
în greutate și 3 mm în grosime. Specimenele trebuie să poată fi depozitate și
despăturite [articolul 5 alineatul (2) din RADMIC].

Ghid privind examinarea efectuată de Oficiu
FINAL

Pagina 22
VERSION 1.0

DATE 01/08/2014

Examinarea cererilor de înregistrare a desenelor și modelelor industriale comunitare

Se depun cinci mostre din fiecare specimen; în cazul unui depozit multiplu, se depun
câte cinci mostre ale specimenului pentru fiecare desen sau model [articolul 5
alineatul (3) din RADMIC].
Cererea și specimenele trebuie expediate în același plic, indiferent dacă sunt transmise
prin poștă sau predate personal. Nu se va acorda o dată a depunerii decât în
momentul în care Oficiului i-au parvenit atât cererea, cât și specimenele.
În cazul în care un solicitant depune un specimen referitor la o cerere care nu conține o
solicitare de amânare, specimenul nu este admisibil. În acest caz, data de depunere va
fi determinată de data la care Oficiul primește o reproducere grafică sau fotografică
adecvată a desenului sau modelului industrial, cu condiția ca neregula să fie remediată
în termen de două luni de la primirea notificării Oficiului [articolul 10 alineatul (2) din
RADMIC].

4.

Examinarea condițiilor de fond

Oficiul efectuează examinarea condițiilor de fond în materie de protecție, care se
limitează la două motive absolute de refuz.
O cerere de înregistrare va fi refuzată dacă desenul sau modelul industrial nu
corespunde definiției prevăzute la articolul 3 alineatul (a) din RDMIC sau dacă acesta
contravine ordinii publice sau bunelor moravuri (articolul 9 din RDMIC).

4.1.

Conformitatea cu definiția desenului sau modelului industrial

„Desen sau model industrial” înseamnă aspectul exterior al unui produs sau al unei
părți a acestuia care îi conferă, în special, caracteristicile liniilor, contururilor, culorilor,
formei, texturii și/sau a materialelor și/sau a ornamentației produsului în sine [articolul 3
alineatul (a) din RDMIC].
Un „produs” înseamnă orice articol industrial sau artizanal, inclusiv, printre altele,
piesele concepute spre a fi asamblate într-un produs complex, ambalaj, formă de
prezentare, simboluri grafice și caractere tipografice, cu excepția programelor de
calculator [articolul 3 litera (b) din RDMIC],
Nu se va analiza în ce măsură produsul revendicat este efectiv fabricat sau utilizat sau
poate fi fabricat sau utilizat în mod industrial sau artizanal.
Pentru a stabili dacă desenul sau modelul industrial prezintă aspectul exterior al unui
„produs” sau al unei părți a acestuia, examinarea se va face pe baza desenului sau
modelului industrial însuși, în măsura în care acesta redă în mod clar natura, destinația
sau funcția produsului, precum și pe baza indicației produselor în care se intenționează
să fie încorporat sau pe care se intenționează să fie aplicat desenul sau modelul
industrial [articolul 36 alineatul (2) din RDMIC].
Următoarele exemple, deși nu sunt exhaustive, ilustrează practica Oficiului.
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4.1.1.

Planurile de execuție, planurile pentru case sau alte planuri
arhitecturale și proiecte de amenajări interioare sau de arhitectură
peisagistică

Planurile de execuție, planurile pentru case sau alte planuri arhitecturale și proiectele
de amenajări interioare sau de arhitectura peisagistică (de exemplu, grădinile) vor fi
considerate „produse” în sensul aplicării articolului 7 alineatul (1) din RDMIC și vor fi
acceptate numai dacă vor fi însoțite de indicația corespondentă „articole tipărite” a
clasei 19-08 din Clasificarea de la Locarno.
Se va formula o obiecție în cazul în care produsul indicat în cererea de înregistrare a
unui desen sau model industrial constând în planul de execuție al unei case este
„case”, conform clasei 25-03 din Clasificarea de la Locarno, deoarece un plan de
execuție nu prezintă aspectul exterior al unui produs finit de tipul unei case.

4.1.2.

Culorile în sine și combinațiile de culori

O singură culoare poate cu siguranță să constituie un element al unui desen sau model
industrial, dar luată separat nu respectă definiția unui desen sau model industrial,
deoarece nu constituie „aspectul exterior al unui produs”.
Combinațiile de culori pot fi acceptate dacă din contururile reprezentării reiese faptul că
sunt asociate unui produs, cum ar fi un logotip sau un simbol grafic din clasa 32 din
Clasificarea de la Locarno.

4.1.3.

Pictogramele

Reprezentările ecranelor de afișare, pictogramele și alte tipuri de elemente vizibile ale
programelor de calculator sunt eligibile pentru înregistrare ca desene sau modele
industriale (a se vedea clasa 14-04 din Clasificarea de la Locarno).

4.1.4.

Simplele elemente verbale

Simplele cuvinte, în sine, și secvențele de litere (scrise cu caractere standard în alb și
negru) nu respectă definiția desenelor sau modelelor industriale, deoarece nu
constituie aspectul exterior al unui produs.
Cu toate acestea, prin utilizarea unor caractere fanteziste și/sau includerea unui
element figurativ desenul sau modelul industrial poate deveni eligibil pentru protecție,
fie ca logotip/simbol grafic conform clasei 32 din Clasificarea de la Locarno, fie ca
reprezentare ornamentală a unei părți a oricărui produs căruia i se aplică respectivul
desen sau model industrial.

4.1.5.

Muzica și sunetele

Muzica și sunetele în sine nu constituie aspectul exterior al unui produs și, ca atare, nu
respectă definiția unui desen sau model industrial.
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Totuși, reprezentarea grafică a unei compoziții muzicale sub forma unei secvențe
muzicale s-ar califica pentru statutul de desen sau model industrial, dacă ar fi solicitată,
de exemplu, în cadrul clasei 19-08 materiale tipărite sau în cadrul clasei 32 simboluri
grafice din Clasificarea de la Locarno.

4.1.6.

Fotografiile

O fotografie în sine constituie aspectul exterior al unui produs și respectă, așadar,
definiția desenului sau modelului industrial, indiferent ce prezintă. Indicația produsului
poate fi hârtie de scris, cărți poștale și ilustrate pentru anunțuri personale din clasa 1901, alte materiale tipărite sau fotografii din clasa 19-08 a Clasificării de la Locarno sau
orice produs căruia i se aplică desenul sau modelul industrial.

4.1.7.

Organismele vii

Organismele vii nu sunt „produse”, adică articole industriale sau de artizanat. Un desen
sau model industrial care prezintă aspectul exterior al plantelor, florilor, fructelor etc. în
starea lor naturală va fi, în principiu, refuzat. Cu toate acestea, nu se va formula nicio
obiecție dacă indicația produsului precizează faptul că produsul este artificial (a se
vedea în special clasa 11-04 din Clasificarea de la Locarno).

4.1.8.

Materialele didactice

Materialele didactice cum ar fi graficele, tabelele, hărțile etc. pot fi reprezentări ale unor
produse din clasa 19-07 a Clasificării de la Locarno.

4.1.9.

Conceptele

O cerere de înregistrare a unui desen sau model industrial va fi refuzată dacă
reprezentarea este a unui produs care este doar un exemplu printre multe altele a ceea
ce dorește să protejeze solicitantul. Un drept exclusiv nu poate fi acordat unui desen
sau model industrial„nespecific” care poate avea o multitudine de aspecte exterioare
diferite. Este vorba despre situațiile în care obiectul cererii de înregistrare se referă,
printre altele, la un concept, o invenție sau o metodă de obținere a produsului.

4.2.

Ordinea publică și bunele moravuri

4.2.1.

Principii comune

Conceptele de ordine publică și de bune moravuri pot varia de la o țară la alta. O
măsură restrictivă bazată pe principiile ordinii publice sau ale bunelor moravuri se
poate baza pe o concepție care nu este împărtășită în mod necesar de toate statele
membre (Hotărârea din 14 octombrie 2004, C-36/02, „Omega”, punctele 33 și 37).
Dat fiind caracterul unitar al desenului sau modelului industrial comunitar înregistrat
[articolul 1 alineatul (3) din RDMIC], este suficient să se constate că desenul sau
modelul industrial contravine ordinii publice în cel puțin o parte a Uniunii pentru ca
acesta să fie refuzat în temeiul articolului 9 din RDMIC (a se vedea, prin analogie,
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Hotărârea din 20 septembrie 2011, T-232/10, „Stema sovietică”, punctele 37 și 62).
Această constatare poate fi susținută de legislația și practica administrativă a anumitor
state membre.
Nu este obligatoriu ca utilizarea desenului sau modelului industrial să fie ilegală și
interzisă. Cu toate acestea, caracterul ilegal al utilizării desenului sau modelului
industrial conform legislației europene sau naționale reprezintă un puternic indiciu că
acesta ar trebui refuzat în temeiul articolului 9 din RDMIC.

4.2.2.

Ordinea publică

Apărarea ordinii publice poate fi invocată pentru a refuza o cerere de înregistrare a
unui desen sau model industrial comunitar doar dacă există o amenințare reală și
suficient de gravă care afectează un interes fundamental al societății (Hotărârea din 14
martie 2000, C-54/99, „Église de scientologie”, punctul 17).
Desenele sau modelele industriale care înfățișează sau promovează violența sau
discriminarea pe motive de sex, rasă sau origine etnică, religie sau convingeri,
handicap, vârstă sau orientare sexuală vor fi refuzate din acest motiv (articolul 10 din
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene).

4.2.3.

Bunele moravuri

Apărarea bunelor moravuri poate fi invocată pentru a refuza o cerere de înregistrare a
unui desen sau model industrial comunitar dacă desenul sau modelul respectiv este
perceput ca fiind suficient de obscen sau jignitor din perspectiva unei persoane
rezonabile înzestrate cu o sensibilitate și toleranță normale (a se vedea, prin analogie,
Hotărârea din 9 martie 2012, T-417/10, ‘¡Que buenu ye! Hijoputa’, punctul 21).
Spre deosebire de atacul la adresa bunelor moravuri, prostul gust nu constituie motiv
de refuz.

4.3.

Obiecții

În cazul în care examinatorul formulează o obiecție bazată pe unul dintre cele două
motive absolute de refuz sau pe ambele, solicitantului i se va da posibilitatea să își
retragă sau să modifice reprezentarea desenului sau modelului industrial sau să își
prezinte observațiile în termen de două luni [articolul 47 alineatul (2) din RDMIC,
articolul 11 din RADMIC)].
În cazul în care obiecția se referă la respectarea definiției unui desen sau model
industrial și poate fi rezolvată prin modificarea indicației produsului căruia urmează să i
se aplice desenul sau modelul industrial sau în care acesta urmează să fie încorporat,
examinatorul va propune o astfel de modificare în comunicarea pe care o va adresa
solicitantului.
Dacă solicitantul alege să depună o reprezentare modificată a desenului sau modelului
industrial, reprezentarea va fi admisibilă cu condiția ca „identitatea desenului sau
modelului industrial să fie menținută” [articolul 11 alineatul (2) din RADMIC].
Așadar, menținerea desenului sau modelului industrial într-o formă modificată se va
limita la situațiile în care caracteristicile eliminate sau nerevendicate sunt atât de
Ghid privind examinarea efectuată de Oficiu
FINAL

Pagina 26
VERSION 1.0

DATE 01/08/2014

Examinarea cererilor de înregistrare a desenelor și modelelor industriale comunitare

nesemnificative din punctul de vedere al dimensiunii sau importanței, încât pot trece
neobservate în percepția utilizatorului avizat.
Anumite caracteristici pot fi eliminate sau se poate renunța la revendicarea lor prin
utilizarea elementelor care ușurează identificarea menționate la punctul 5.3 de mai jos.
Cu condiția ca toate neregulile să fi fost remediate în termenul stabilit de Oficiu, data la
care sunt remediate toate neregulile va determina data de depunere [articolul 10
alineatul (2) din RADMIC].
În cazul în care solicitantul nu reușește să elimine motivele care au determinat
respingerea înregistrării în termenul prevăzut, Oficiul va respinge cererea de
înregistrare. În cazul în care motivele respective privesc numai unele dintre desenele
sau modelele industriale cuprinse într-un depozit multiplu, Oficiul va respinge cererea
de înregistrare doar în ceea ce privește acele desene sau modele industriale afectate
de neregularitate [articolul 11 alineatul (3) din RADMIC].

5.

Cerințe suplimentare cu privire
desenului sau modelului industrial

la

reproducerea

Solicitanților li se reamintește faptul că cerințele cu privire la formatul reprezentării
desenului sau modelului industrial pot varia în funcție de modalitatea de depunere a
cererii (formular tipărit, depunere electronică, utilizarea de specimene). Aceste cerințe
sunt prevăzute la articolele 4 și 5 din RADMIC.
Instrucțiunile următoare vin în completarea cerințelor referitoare la calitatea
reproducerii și la fondul neutru (a se vedea punctul 3.3 de mai sus).
Ele se aplică tuturor desenelor sau modelelor industriale, indiferent de modul în care a
fost depusă cererea de înregistrare.
Inclusiv în cazurile în care reprezentarea desenului sau a modelului industrial a fost
înlocuită de un specimen, în conformitate cu articolul 5 din RADMIC (a se vedea
punctul 3.3.5 de mai sus), solicitantul trebuie să depună o reproducere grafică sau
fotografică a desenului sau modelului industrial nu mai târziu de trei luni înainte de
expirarea perioadei de amânare de 30 de luni [articolul 15 alineatul (1) litera (c) din
RADMIC; a se vedea punctul 6.2.5.3 de mai jos].
Orice neregulă constatată într-o cerere de înregistrare privind vreuna dintre cerințele
prevăzute în această secțiune nu va avea nicio consecință asupra acordării unei date a
depunerii. Însă, dacă neregulile nu sunt remediate în termenul stabilit de Oficiu în
raportul său de examinare, cererea de înregistrare va fi respinsă [articolul 46 alineatul
(3) din RDMIC]. Dacă neregulile nu privesc decât anumite desene sau modele
industriale cuprinse într-un depozit multiplu, Oficiul va respinge cererea doar în ceea ce
privește acele desene sau modele industriale afectate de neregularitate [articolul 11
alineatul (3) din RADMIC].
După acordarea unei date de depunere, taxele plătite de un solicitant nu se restituie,
chiar dacă cererea de înregistrare este respinsă (articolul 13 din RADMIC).
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5.1.

Numărul de vederi

Scopul reprezentării grafice este acela de a prezenta caracteristicile desenului sau
modelului industrial pentru care se solicită protecție. Reprezentarea grafică trebuie să
fie în sine suficientă pentru a permite stabilirea cu claritate și precizie a obiectului
protecției oferite de înregistrarea desenului sau modelului industrial comunitar titularului
acestuia. Această regulă este dictată de cerința securității juridice.
Solicitantul este cel căruia îi revine răspunderea de a prezenta cât mai amănunțit
caracteristicile desenului sau modelului său industrial. Oficiul nu va analiza dacă sunt
sau nu necesare vederi suplimentare pentru o prezentare completă a aspectului
exterior al desenului sau modelului industrial, cu excepțiile enumerate la punctele 5.2.1
- 5.2.3 de mai jos.
Se pot depune maximum șapte vederi diferite în vederea reprezentării desenului sau
modelului industrial [articolul 4 alineatul (2) din RADMIC]. Vizualizările pot fi în plan, în
elevație, în secțiune transversală, în perspectivă sau pe părți componente. Se depune
un singur exemplar pentru fiecare vedere.
Vederea pe părți componente este o vedere în care un produs complex este prezentat
dezasamblat pentru a se explica modul în care se pot asambla componentele, ca în
exemplul de mai jos (RCD 380969-0002, cu permisiunea companiei Aygaz Anonim
Sirketi, autor Zafer Dikmen).

Pozițiile alternative ale componentelor mobile sau demontabile ale unui desen sau
model industrial pot fi prezentate în vederi separate, ca în exemplul de mai jos (RCD
588694-0012, cu permisiunea Fujitsu Toshiba Mobile Communications, autor Hideki
Hino).
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Solicitantul trebuie să numeroteze fiecare vedere cu cifre arabe separate prin punct,
prima cifră indicând numărul desenului sau al modelului industrial, iar cea de-a doua,
numărul vederii. De exemplu, a șasea vedere a celui de-al doilea desen sau model
industrial din cuprinsul unui depozit multiplu trebuie să fie numerotată astfel: 2.6.
În cazul în care se furnizează mai mult de șapte vederi, Oficiul nu va înregistra și nu va
publica niciuna dintre vederile suplimentare (Decizia din 27 octombrie 2009,
R 571/2007-3 – „Frames for cycles or motorcycles”, punctul 13). Oficiul ia în
considerare vederile în ordinea în care au fost numerotate de solicitant [articolul 4
alineatul (2) din RADMIC].
În cazul în care o reproducere conține mai puțin de șapte vederi, iar vederile nu sunt
numerotate, examinatorul le va numerota în conformitate cu ordinea în care apar în
cererea de înregistrare.
Examinatorul nu va schimba nici ordinea vederilor așa cum apar în cererea de
înregistrare nici orientarea acestora.

5.2.

Coerența vederilor

Examinatorul va verifica în ce măsură vederile se referă la același desen sau model
industrial, respectiv la aspectul exterior al unuia și aceluiași produs sau părți ale
produsului.
În cazul în care vederile sunt incoerente și se referă la mai mult de un desen sau
model industrial, solicitantului i se va cere fie să retragă unele vederi, fie să transforme
cererea de înregistrare într-un depozit multiplu pentru desene sau modele industriale
diferite și să plătească taxele corespunzătoare.
Solicitantul este cel care are obligația de a depune o cerere de înregistrare corectă și
completă (inclusiv reprezentările desenului sau modelului industrial. Oficiul nu este
îndreptățit să remedieze niciun fel de nereguli referitoare la vederile inconsecvente
după înregistrarea și publicarea desenului sau modelului industrial comunitar (a se
vedea Decizia din 3 decembrie 2013, R 1332/2013-3 „Adapters”, punctul 14 și
următoarele)
Coerența vederilor poate fi deosebit de dificil de apreciat în situațiile în care se
examinează cereri de înregistrare care privesc produse complexe, detalii ale unor
produse și seturi de articole.

5.2.1.

Produse complexe

„Produs complex” înseamnă un produs compus din mai multe piese care pot fi
înlocuite, astfel încât să permită dezasamblarea și reasamblarea produsului [articolul 3
litera (c) din RDMIC].
Printre cele șapte vederi permise este obligatoriu să se numere una care să înfățișeze
produsul complex în forma sa asamblată. A se vedea exemplul de mai jos (RCD
238092-0001 cu permisiunea Eglo Leuchten GmbH):
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Fiecare dintre piesele componente ar putea constitui în sine un „desen sau model
industrial”. Așadar, în cazul în care toate vederile prezintă diverse piese componente
fără a prezenta și modul în care aceste piese se conectează între ele, examinatorul
va emite o scrisoare de constatare a neregulilor, oferindu-i solicitantului două opțiuni:



solicitantul poate să își transforme cererea de înregistrare într-un depozit multiplu
care cuprinde desenele sau modelele industriale separate pentru fiecare dintre
piesele componente în cauză și să plătească taxele aferente; sau
solicitantul își poate limita cererea de înregistrare la un singur desen sau model
industrial, prin retragerea vederilor care înfățișează alte desene sau modele
industriale.

5.2.2.

Detalii

Același raționament se aplică unui desen sau model industrial care nu este destinat a fi
încorporat într-un produs complex, dacă vederile înfățișează doar detalii individuale
care nu pot fi asociate aspectului exterior al produsului în întregul său.
Fiecare dintre piesele componente ale produsului ar putea constitui în sine un „desen
sau model industrial”. Așadar, în cazul în care toate vederile prezintă diverse
caracteristici detaliate fără a arăta și modul în care aceste caracteristici se
conectează între ele, examinatorul va emite o scrisoare de constatare a neregulilor
oferindu-i solicitantului două opțiuni:



solicitantul poate să își transforme cererea de înregistrare într-un depozit multiplu
care cuprinde desenele sau modelele industriale separate pentru fiecare dintre
detaliile individuale în cauză și să plătească taxele aferente; sau
solicitantul își poate limita cererea de înregistrare la un singur desen sau model
industrial, prin retragerea vederilor care înfățișează alte desene sau modele
industriale.
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5.2.3.

Seturi de articole

Un set de articole este un grup de produse de același fel care sunt privite în general ca
alcătuind un tot și sunt utilizate ca atare. A se vedea exemplul de mai jos (RCD
685235-0001, cu permisiunea Zaklady Porcelany Stolowej KAROLINA Sp. z o.o.)

Diferența dintre un produs complex și un set de articole este aceea că, spre deosebire
de un produs complex, articolele dintr-un „set de articole” nu sunt conectate mecanic.
Un set de articole poate fi un „produs” în sine în sensul articolului 3 din RDMIC. Acesta
poate fi reprezentat într-o singură cerere de înregistrare a unui desen sau model
industrial dacă articolele care alcătuiesc setul sunt legate printr-o complementaritate
estetică și funcțională și dacă în mod normal se vând împreună, ca un singur
produs, precum tabla și piesele de șah sau seturile de cuțite, furculițe și linguri.
Cu toate acestea, din reprezentare trebuie să reiasă cu claritate că protecția este
solicitată pentru desenul sau modelul industrial ce rezultă din ansamblul articolelor care
alcătuiesc setul.
Printre cele șapte vederi permise solicitanții trebuie să depună cel puțin una care să
înfățișeze setul de articole în întregime.
În caz contrar, examinatorul va emite o scrisoare de constatare a neregulilor, oferindu-i
solicitantului două opțiuni:



solicitantul poate să își transforme cererea de înregistrare într-un depozit multiplu
care cuprinde desenele sau modelele industriale separate pentru fiecare articol în
cauză și să plătească taxele aferente; sau
solicitantul își poate limita cererea de înregistrare la un singur desen sau model
industrial, prin retragerea vederilor care înfățișează alte desene sau modele
industriale.

5.2.4.

Variațiile unui desen sau model industrial

Seturile de produse nu trebuie confundate cu variațiile unui desen sau model industrial.
Diferitele forme ale aceluiași concept nu pot fi grupate într-o singură cerere de
înregistrare, deoarece fiecare formă constituie un desen sau model industrial de sine
stătător, ca în exemplul de mai jos (RCD 1291652-0001; -0002; -0003; -0004, cu
permisiunea TESCOMA s.r.o.).
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În cazul în care, vederile cuprinse în cererea de înregistrare a unui singur desen sau
model industrial comunitar privesc mai mult de un desen sau model industrial,
examinatorul va emite o scrisoare de constatare a neregulilor, oferindu-i solicitantului
două opțiuni:



solicitantul poate să își transforme cererea de înregistrare într-un depozit multiplu
care cuprinde desenele sau modelele industriale separate pentru fiecare dintre
articolele în cauză și să plătească taxele aferente; sau
solicitantul își poate limita cererea de înregistrare la un singur desen sau model
industrial, prin retragerea vederilor care înfățișează alte desene sau modele
industriale.

5.2.5.

Culori

Reprezentarea unui desen sau model industrial poate să fie ori în alb și negru
(monocromă), ori în culori [articolul 4 alineatul (1) din RADMIC)].
Reprezentările care combină vederile în alb și negru cu vederile în culori vor fi respinse
pe motiv de incoerență și de insecuritate juridică care rezultă pentru protecția solicitată.
Același raționament se aplică și în cazul în care aceleași caracteristici ale unui desen
sau model industrial sunt reprezentate în culori diferite în diversele vederi. Această
incoerență ilustrează faptul că cererea se referă la mai mult de un desen sau model
industrial (Decizia din 31 martie 2005, R 965/2004-3 – „Tape measure”, punctele 18–
20; și Decizia din 12 noiembrie 2009, R 1583/2007-3 – „Bekleidung”, punctele 9–10).
Prin urmare, solicitantului i se va cere fie să retragă unele dintre vederile în culori
pentru a menține coerența celor rămase, fie să transforme cererea într-un depozit
multiplu și să plătească taxele aferente.
Cu toate acestea, prin excepție de la principiul enunțat mai sus, aceleași caracteristici
ale unui desen sau model industrial pot fi reprezentate în culori diferite în diversele
vederi dacă solicitantul depune dovezi potrivit cărora schimbarea culorilor în anumite
momente pe parcursul utilizării produsului constituie una dintre caracteristicile
relevante ale desenului sau modelului industrial, ca în exemplul de mai jos (RCD
283817-0001, cu permisiunea ASEM Industrieberatung und Vermittlung).
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Dacă reproducerea este în culori, atât înregistrarea, cât și publicarea vor fi în culori
[articolul 14 alineatul (2) litera (c) din RADMIC].

5.2.6.

Elemente exterioare desenului sau modelului industrial

Vederile pot include obiecte externe, străine de desenul sau modelul industrial, cu
condiția ca includerea acestora să nu ridice semne de întrebare asupra protecției
solicitate și să aibă un scop pur ilustrativ (a se vedea punctul 3.3.2 de mai sus).
A se vedea, de exemplu, următoarele două modele industriale, nr. 210166-0003 (cu
permisiunea Karl Storz GmbH & Co. KG) și nr. 2068692-0002 (cu permisiunea Tenzi
Sp. z o.o.), în care includerea unei mâini sau a unor clădiri în unele dintre vederi are
drept scop clarificarea modului de utilizare sau a contextului în care va fi utilizat
produsul în care va fi încorporat desenul sau modelul industrial:
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5.3.

Utilizarea identificatorilor în
caracteristici de la protecție

vederea

excluderii

unor

Spre deosebire de articolul 37 din RMC, nici RDMIC, nici RADMIC nu reglementează
posibilitatea introducerii în cererea de înregistrare a unei declarații potrivit căreia
solicitantul renunță la orice drept exclusiv asupra uneia sau mai multor caracteristici
prezentate în vederi.
Utilizarea unei descrieri, în sensul articolului 36 alineatul (3) litera (a) din RDMIC, nu
este adecvată din acest punct de vedere, deoarece descrierea „nu aduce atingere
sferei de protecție a desenului sau a modelului industrial în sine”, conform articolului 36
alineatul (6) din RDMIC. În plus, se publică doar mențiunea că s-a depus o descriere,
nu și descrierea în sine [articolul 14 alineatul (2) litera (d) din RADMIC].
Prin urmare, renunțările trebuie să fie evidente din chiar reprezentarea desenului sau
modelului industrial.
În cererea de înregistrare a unui desen sau model industrial comunitar sunt permiși
următorii identificatori:

5.3.1.

Linii frânte

Liniile frânte pot fi utilizate într-o vedere fie pentru a indica elementele pentru care nu
se solicită protecție (de exemplu, ornamentația aplicată pe suprafața unui anumit
produs a cărui formă nu este revendicată), fie pentru a indica acele porțiuni ale
desenului sau modelului industrial care nu sunt vizibile în vederea respectivă, adică
liniile invizibile.

RCD 30606-0005, cu permisiunea Nokia Corporation (autor: Petteri Kolinen)

5.3.2.

Contururi

Contururile pot fi utilizate pentru a delimita acele caracteristici ale desenului sau
modelului industrial pentru care se solicită protecție, celelalte părți fiind considerate a
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avea un scop pur ilustrativ, respectiv acela de a prezenta mediul în care sunt plasate
caracteristicile revendicate.

RCD 164611-0004, cu permisiunea Valio Oy (autor: Aki Liukko)

RCD 2038216-0001, cu permisiunea BMC S.r.l.

5.3.3.

Nuanțare și estompare

Nuanțarea și estomparea pot fi utilizate pentru a exclude o serie de caracteristici din
sfera de protecție, scoțând astfel în evidență caracteristicile revendicate.

RCD 244520-0002, cu
permisiunea Nokian Tyres plc

RCD 222120-0002, cu
permisiunea Altia Plc
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5.3.4.

Separații

Separațiile pot fi utilizate pentru a indica faptul că, pentru ușurința ilustrării, nu se
revendică lungimea exactă a desenului sau modelului industrial (lungime
nedeterminată).

RCD 1868753-0001, cu permisiunea Viskadalens Produktion AB (autor: Johan Larsson)

5.4.

Text explicativ, cuvinte sau simboluri

Vederile nu trebuie să conțină niciun text explicativ, termen sau simbol în afara
mențiunii „sus” sau a numelui sau adresei solicitantului [articolul 4 alineatul (1) litera (c)
din RADMIC].
În cazul în care este clar că cuvintele, literele, numerele și simbolurile (precum
săgețile) nu fac parte din desenul sau modelul industrial, examinatorul le poate elimina
din rândul vederilor cu ajutorul instrumentului informatic specific aflat la dispoziția sa în
acest scop. În cazul în care examinatorul nu le poate elimina din motive tehnice, i se
va cere solicitantului să trimită vederi curate sau să le retragă pe cele care prezintă
nereguli.
În cazul în care cuvintele, literele, numerele etc. fac parte din desenul sau modelul
industrial (simboluri grafice), acesta este acceptabil.
Elementele verbale care apar în reprezentare și care fac parte din desenul sau modelul
industrial vor fi tastate și introduse în dosar. În cazul în care apar mai multe elemente
verbale, examinatorul va ține cont doar de cel mai vizibil dintre ele.
Indicații precum „vedere laterală”, „vedere frontală” etc. vor fi eliminate din varianta
publicată. În cazul în care solicitantul consideră că aceste indicații sunt relevante, el le
poate introduce în caseta „Descriere” la momentul depunerii cererii de înregistrare.
Descrierea respectivă nu mai poate fi modificată sau completată ulterior.

5.5.

Modificarea și completarea vederilor

În principiu, reprezentarea nu mai poate fi modificată după depunerea cererii de
înregistrare. Prin urmare, nu se va accepta depunerea unor vederi suplimentare sau
retragerea anumitor vederi [articolul 12 alineatul (2) din RADMIC] decât dacă Oficiul
permite sau solicită acest lucru în mod expres.

Ghid privind examinarea efectuată de Oficiu
FINAL

Pagina 36
VERSION 1.0

DATE 01/08/2014

Examinarea cererilor de înregistrare a desenelor și modelelor industriale comunitare

Este interzisă în special înlocuirea vederilor depuse inițial cu unele având o calitate mai
bună. Reprezentările examinate și publicate vor fi cele pe care solicitantul le-a furnizat
în cererea de înregistrare inițială.
Depunerea unor vederi modificate sau suplimentare, în cazurile în care este permisă,
trebuie efectuată electronic prin intermediul site-ului OAPI (nu prin e-mail), prin poștă
sau prin fax (ultimul mijloc nu este, însă, recomandat; a se vedea punctul 2.2.5 de mai
sus).

5.6.

Cerințe specifice

5.6.1.

Motive repetitive de suprafață

În cazul în care cererea de înregistrare privește un desen sau model industrial care
constă într-un motiv repetitiv de suprafață, reprezentarea desenului sau modelului
industrial trebuie să prezinte motivul în întregime și o parte suficientă din suprafața
repetitivă [articolul 4 alineatul (3) din RADMIC] pentru a arăta modul în care motivul
respectiv se repetă la infinit.
În cazul în care cererea de înscriere nu conține o descriere care să explice faptul că
desenul sau modelul industrial constă într-un motiv repetitiv de suprafață, Oficiul va
porni de la prezumția că nu este vorba despre o situație de acest fel și nu va solicita
prezentarea unei părți suficiente din suprafața repetitivă.
În cazul în care vederile suplimentare reprezintă motivul aplicat pe unul sau mai multe
produse specifice în scop ilustrativ, solicitantul trebuie să se asigure că forma acestor
produse nu este revendicată ca parte a desenului sau modelului industrial, prin
utilizarea oricăreia dintre metodele menționate la punctul 5.3 de mai sus (RCD
002321232-0002, cu permisiunea Textiles Visatex SL.):

5.6.2.

Caractere tipografice

În cazul în care cererea de înregistrare privește un desen sau model industrial care
constă într-un tip de caractere tipografice, reprezentarea desenului sau modelului
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industrial trebuie să se compună din succesiunea ansamblului caracterelor alfabetice,
majusculă și minusculă, precum și a ansamblului caracterelor numerice în cifre arabe
și dintr-un text de cinci rânduri scrise cu tipul de caractere în cauză, literele și
caracterele numerice având o dimensiune de 16 puncte tipografice [articolul 4
alineatul (4) din RADMIC].
În cazul în care cererea de înregistrare nu include un text de cinci rânduri care
utilizează tipul de caractere tipografice în cauză [articolul 4 alineatul (4) din RADMIC],
solicitantului i se va cere să depună un astfel de text sau să accepte schimbarea
indicației produselor în „set de caractere”, conform clasei 18.03 din Clasificarea de la
Locarno.

6.

Elemente suplimentare pe care o cerere de înregistrare
trebuie sau poate să le conțină

6.1.

Cerințe obligatorii

În plus față de cerințele privind acordarea unei date de depunere (a se vedea punctul 3
de mai sus), cererea de înregistrare trebuie să furnizeze elementele de identificare
corespunzătoare ale solicitantului și, dacă este cazul, ale mandatarului acestuia
[articolul 1 literele (b) și (e) din RADMIC], să precizeze cele două limbi în care se
depune cererea de înregistrare [articolul 1 litera (h) din RADMIC], să conțină o
semnătură [articolul 1 litera (i) din RADMIC] și să indice produsele în care urmează să
fie încorporat desenul sau modelul industrial sau cărora urmează să li se aplice acesta
[articolul 1 litera (d) din RADMIC].
Chiar și după acordarea unei date de depunere examinatorul poate formula o obiecție
în cazul în care constată nereguli în legătură cu oricare dintre condițiile enumerate mai
sus pe parcursul examinării cererii de înregistrare a unui desen sau model industrial
comunitar [articolul 10 alineatul (3) litera (a) din RADMIC].

6.1.1.

Identificarea solicitantului și a mandatarului acestuia

În conformitate cu articolul 1 litera (b) din RADMIC, se va formula o obiecție împotriva
cererii de înregistrare, dacă aceasta nu conține următoarele informații referitoare la
solicitant: numele/denumirea, adresa și cetățenia/naționalitatea solicitantului, precum și
statul pe teritoriul căruia solicitantul are domiciliul sau, dacă solicitantul este o
persoană juridică, sediul sau o unitate. Dacă Oficiul i-a atribuit solicitantului un număr
de identificare, este suficient să se menționeze acest număr împreună cu numele
solicitantului.
În cazul în care cerere este depusă în numele mai multor solicitanți, cerințele de mai
sus sunt valabile pentru fiecare dintre ei.
Pentru persoanele fizice trebuie să se menționeze atât numele, cât și prenumele.
Pentru persoanele juridice trebuie menționată denumirea oficială. Trebuie de
asemenea menționat statul a cărui legislație se aplică entității respective.
Dacă solicitantul nu are un mandatar, se recomandă insistent precizarea unor numere
de telefon, precum și a unor numere de fax sau a altor mijloace de comunicare, cum ar
fi adresa de poștă electronică.
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În principiu, fiecare solicitant trebuie să indice o singură adresă. În cazul în care se
menționează mai multe adrese, se ia în considerare numai prima înscrisă, cu excepția
cazului în care solicitantul a ales una dintre adresele menționate ca adresă pentru
notificare.
Dacă există mai mulți solicitanți, Oficiul va transmite comunicările primului solicitant
menționat în cererea de înregistrarea de înregistrare.
Dacă solicitantul a desemnat un mandatar, cererea de înregistrarea trebuie să indice
numele și adresa profesională a acestuia. Dacă Oficiul i-a atribuit mandatarului un
număr de identificare, este suficient să se indice acest număr de identificare, precum și
numele mandatarului.
Dacă mandatarul are mai multe adrese profesionale sau dacă există mai mulți
mandatari cu adrese profesionale diferite, în cererea de înregistrare trebuie să se
precizeze care dintre adrese a fost aleasă pentru notificare. În absența unei astfel de
precizări, se consideră drept adresă aleasă pentru notificare prima adresă indicată.
Dacă există mai mulți solicitanți, se poate desemna în cererea de înregistrare un singur
mandatar în calitate de mandatar comun al tuturor solicitanților.

6.1.2.

Precizarea limbilor în care se depune cererea de înregistrare

Cererea poate fi depusă în oricare dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene (limba în
care se depune cererea) (articolul 98 alineatul (1) din RDMIC, a se vedea punctul 2.4).
Limba utilizată în formularul cererii nu are nicio legătură cu limba în care se depune
cererea de înregistrare. Ceea ce contează este limba conținutului furnizat de solicitant.
Limba în care se depune cererea de înregistrare va fi prima limbă a cererii.
Solicitantul trebuie să indice o a doua limbă, care trebuie să fie una dintre limbile de
lucru ale Oficiului, și anume spaniolă (ES), germană (DE), engleză (EN), franceză (FR)
sau italiană (IT).
A doua limbă trebuie să fie diferită de limba de depunere.
În caseta din formularul cererii se pot întrebuința codurile ISO formate din două litere
(coduri instituite de Organizația Internațională de Standardizare pentru identificarea
limbilor).

6.1.3.

Semnătura

Cererea de înregistrare trebuie să fie semnată de către solicitant sau de către
mandatarul său [articolul 1 litera (i) din RADMIC]. Atunci când există mai mulți
solicitanți sau mandatari, semnătura unuia dintre aceștia va fi suficientă.
Dacă cererea de înregistrare este depusă prin mijloace electronice, este suficient să se
indice numele și calitatea semnatarului. În cazul transmiterii prin fax a cererilor de
înregistrare, semnătura în facsimil este considerată valabilă.
Pentru mandatari, o semnătură constând în denumirea firmei de avocatură este
acceptabilă.
Ghid privind examinarea efectuată de Oficiu
FINAL

Pagina 39
VERSION 1.0

DATE 01/08/2014

Examinarea cererilor de înregistrare a desenelor și modelelor industriale comunitare

6.1.4.
6.1.4.1.

Indicarea produselor
Principii generale

Conform articolului 36 alineatul (2) din RDMIC, cererea de înregistrare a unui desen
sau model industrial comunitar trebuie să indice produsele în care urmează să se
încorporeze desenul sau modelul industrial în cauză sau cărora li se va aplica
respectivul desen sau model industrial. De asemenea, în conformitate cu articolul 1
alineatul (1) litera (d) și cu articolul 3 alineatul (3) din RADMIC, produsele trebuie
indicate astfel încât să rezulte în mod evident natura produselor și astfel încât să nu se
permită încadrarea unui anumit produs decât într-o singură clasă din Clasificarea de la
Locarno, utilizându-se, de preferință, termenii care figurează în lista de produse
aferentă acestei clasificări sau în baza de date EuroLocarno (a se vedea mai jos).
Nici indicația produselor, nici clasificarea nu aduc atingere sferei de protecție a
desenului sau a modelului industrial comunitar în sine [articolul 36 alineatul (6) din
RDMIC]. Clasificarea produselor se face în scopuri exclusiv administrative, și în special
acela de a le permite terților să efectueze căutări în bazele de date de desene și
modele industriale comunitare [articolul 3 alineatul (2) din RADMIC].
Solicitanții nu au obligația de a clasifica ei înșiși produsele care urmează să
încorporeze desenul sau modelul industrial sau cărora li se va aplica respectivul desen
sau model industrial [articolul 36 alineatul (3) litera (d) din RDMIC]. Cu toate acestea,
se recomandă insistent realizarea acestui demers în vederea accelerării procedurii de
înregistrare (a se vedea punctul 6.2.3).
Considerațiile care urmează se referă numai la cererile de înregistrare a unui singur
desen sau model industrial. Cererilor de înregistrare a mai multor desene sau modele
industriale li se aplică condiția „clasei unitare” (a se vedea punctul 7.2.3).
6.1.4.2.

Clasificarea de la Locarno și EuroLocarno

Clasificarea de la Locarno este o clasificare internațională a desenelor și modelelor
industriale. Aceasta există în două limbi oficiale, și anume engleză și franceză.
Structura și conținutul clasificării sunt adoptate și modificate de către Comitetul de
Experți provenind din țările părți la Aranjamentul de la Locarno. Clasificarea este
administrată de Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (OMPI); ediția actuală,
a zecea, conține 32 de clase și 219 subclase.
EuroLocarno este instrumentul de clasificare a desenelor și modelelor industriale pe
care îl utilizează Oficiul. Acesta se bazează pe Clasificarea de la Locarno și are
aceeași structură (adică aceleași clase și subclase). Instrumentul EuroLocarno conține
lista alfabetică de produse a Clasificării de la Locarno și este completat cu un mare
număr de termeni suplimentari referitori la produse. EuroLocarno este disponibil în
toate limbile oficiale ale Uniunii pe site-ul OAPI.
În vederea accelerării și simplificării procedurii de înregistrare, se recomandă insistent
ca produsele să fie indicate folosind termenii enumerați în baza de date EuroLocarno.
Utilizarea termenilor din baza de date EuroLocarno elimină necesitatea traducerilor și
previne, astfel, apariția unor lungi întârzieri în desfășurarea procedurii de înregistrare.
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Utilizarea acestor termeni referitori la produse ori de câte ori este posibil va îmbunătăți
transparența și va ușura consultarea bazelor de date cu desene și modele industriale
comunitare.

6.1.4.3.

Cum se indică produsele

Într-o cerere de înregistrare se pot indica mai multe produse.
În cazul în care în cerere de înregistrare se indică mai multe produse, nu este
obligatoriu ca produsele să aparțină aceleiași clase din Clasificarea de la Locarno,
decât dacă mai multe desene sau modele industriale sunt incluse într-un depozit
multiplu [articolul 37 alineatul (1) din RDMIC; articolul 2 alineatul (2) din RADMIC; a se
vedea punctul 7.2.3).
Fiecare clasă și subclasă din Clasificarea de la Locarno și din EuroLocarno are un
„titlu”. Titlurile claselor și subclaselor oferă o indicație generală cu privire la domeniile
cărora le aparțin produsele.
În orice caz, produsul sau produsele trebuie să fie indicate în așa fel încât să permită
încadrarea atât în clasa, cât și în subclasa pertinentă din Clasificarea de la Locarno
[articolul 1 alineatul (2) litera (c) din RADMIC].
Utilizarea termenilor enumerați în titlul unei anumite clase din Clasificarea de la
Locarno nu este exclusă per se, dar nu este recomandată. Solicitanții nu trebuie să
utilizeze termenii generici care apar în titlul clasei pertinente (de exemplu, „articole de
îmbrăcăminte” în clasa 2), ci să opteze pentru termenii enumerați în titlul subclasei (de
exemplu, „îmbrăcăminte” în subclasa 02-02) sau pentru anumiți termeni mai specifici
dintre cei enumerați în subclasele clasei respective (de exemplu, „jachete” în
subclasa 02-02).
În cazul în care indicația produsului nu permite încadrarea într-o subclasă,
examinatorul va stabili subclasa relevantă prin raportare la produsul înfățișat în
reprezentarea grafică (a se vedea punctul 6.2.3.1 de mai jos). De exemplu, în cazul în
care o cerere de înregistrare conține ca indicație a produsului termenul „Mobilier” din
clasa 6 a Clasificării de la Locarno, examinatorul va atribui o subclasă ținând seama de
desenul sau modelul industrial însuși, în măsura în care acesta dezvăluie cu claritate
natura, destinația sau funcția produsului. Dacă desenul sau modelul industrial prezintă
aspectul exterior al unui pat, examinatorul va atribui subclasa 06-02 indicației generice
„Mobilier”.
Utilizarea elementelor adjectivale în indicațiile produselor nu este exclusă per se, chiar
dacă adjectivele nu sunt incluse în lista alfabetică de produse a Clasificării de la
Locarno sau a clasificării EuroLocarno (de exemplu „Unelte electrice de găurit” în
subclasa 08-01 sau „pantaloni din bumbac” în subclasa 02-02). Însă folosirea
elementelor adjectivale ar putea conduce la întârzieri în procesarea cererii de
înregistrare în cazul în care este necesară traducerea elementului respectiv în toate
limbile UE.
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6.1.4.4.

Schimbarea din oficiu a indicației

Denumiri de produse care nu se regăsesc în Clasificarea de la Locarno sau în
EuroLocarno
În cazul în care un solicitant utilizează termeni care nu apar în EuroLocarno, în
situațiile foarte clare examinatorul va înlocui din oficiu formularea solicitantului cu o
formulare echivalentă sau mai generică din Clasificarea de la Locarno sau din
EuroLocarno. Scopul acestei operațiuni este acela de a evita necesitatea traducerii
denumirilor în toate limbile UE, ceea ce ar conduce la întârzieri în procesarea cererii de
înregistrare.
De exemplu, în cazul în care un solicitant alege termenul „Adidași pentru alergare”
(termen care nu se regăsește în EuroLocarno) pentru a indica produsele în care
urmează să fie încorporat desenul sau modelul industrial, examinatorul va schimba
această indicație cu indicația „Încălțăminte” (care este titlul subclasei 02-04) sau
„Pantofi” (termen cuprins în subclasa 02-04).
Chiar dacă indicația produsului nu afectează sfera de protecție a desenului sau
modelului industrial comunitar ca atare, examinatorul nu va înlocui termenii aleși de
solicitant cu termeni mai specifici.
Produsele și părțile lor; seturile
În cazul în care un desen sau model industrial înfățișează aspectul exterior al unei părți
din produs, iar în cererea de înregistrare este indicat produsul ca întreg (de exemplu o
cerere de înregistrare a unui desen sau model industrial pentru un mâner de cuțit
precizează faptul că produsele în care urmează să fie încorporat respectivul desen sau
model industrial sunt „cuțite”, conform subclasei 08-03), examinatorul va înlocui
indicația produsului cu indicația „Produsul/produsele X (parte din -)”, cu condiția ca atât
partea în cauză, cât și produsul ca întreg să aparțină aceleiași clase din Clasificarea de
la Locarno.
În cazul în care un desen sau model industrial înfățișează un set de produse, iar aceste
produse sunt indicate în cererea de înregistrare (de exemplu într-o cerere de
înregistrare a unui desen sau model industrial pentru un set de farfurii se precizează
faptul că produsele în care va fi încorporat desenul sau modelul sunt „farfurii”, în
subclasa 07-01), examinatorul va înlocui indicația respectivă cu indicația
„Produsul/produsele X (set de -)”.
Ornamentație
Același raționament se aplică și în cazul în care desenul sau modelul industrial
reprezintă o ornamentație pentru un anumit produs, iar în cererea de înregistrare este
indicat produsul respectiv ca întreg. Examinatorul va înlocui indicația produsului cu
indicația „Produsul/produsele X (ornamentație pentru -)’. Astfel, produsul va fi clasificat
în clasa 32-00 a Clasificării de la Locarno.
În plus, în cazul în care indicația produsului este „Ornamentație”, iar desenul sau
modelul industrial nu se limitează la reprezentarea acestei ornamentații, ci prezintă și
produsul sau o parte din produsul pe care urmează să se aplice aceasta fără a se
renunța la revendicarea contururilor acestuia, respectivul produs va fi adăugat la
indicația produsului, iar clasificarea va fi modificată în mod corespunzător.
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În cazul în care mai multe desene sau modele industriale sunt reunite într-un depozit
multiplu, o listă de produse care combină „Ornamentație” cu alte produse aparținând
unor clase diferite din Clasificarea de la Locarno va da naștere unei obiecții (a se
vedea punctul 7.2.3.).
Notificarea schimbării din oficiu a indicației
Cu condiția să nu existe nicio neregulă, examinatorul va înregistra desenul (desenele)
sau modelul (modelele) industrial(e) comunitar(e) și îl va notifica pe solicitant cu privire
la schimbarea din oficiu a indicației produsului.
Dacă are obiecții împotriva unei astfel de schimbări din oficiu, solicitantul poate cere
rectificarea înscrierii corespondente din registru (a se vedea punctul 11.1.) și păstrarea
termenilor care figurau inițial în cererea de înregistrare, cu condiția să nu existe niciun
fel de probleme legate de claritatea și precizia acestor termeni sau de clasificarea lor
(articolul 20 din RADMIC; a se vedea hotărârea din 5 iulie 2007, R 1421-2006-3, „Cash
registers”). Însă solicitanții vor fi informați în acest caz cu privire la posibilitatea ca
traducerea termenilor inițiali în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene să conducă la
înregistrarea cu întârziere a desenului (desenelor) sau modelului (modelelor)
industrial(e) comunitar(e).

6.1.5.

Liste lungi de produse

În cererea de înregistrare se pot indica mai multe produse.
Cu toate acestea, pentru a permite consultarea cu ușurință a registrului desenelor sau
modelelor industriale comunitare și pentru a economisi costurile ocazionate de
traduceri, în cazul în care într-o cerere de înregistrare se indică mai mult de cinci
produse diferite aparținând aceleiași subclase din Clasificarea de la Locarno,
examinatorul va sugera înlocuirea indicației produsului cu titlul subclasei în cauză.
De exemplu, să presupunem că o cerere de înregistrare conține următoarea indicație a
produsului: Dispozitive de încuiere sau închidere, Chei pentru vehicule, Sisteme
antifurt cu benzi pentru blocarea ușilor, Zăvoare antifurt pentru motociclete, Lacăte
(părți de-), Inele pentru lacăte, Zăvoare cu bolț și cu arc, Cătușe, Cadre pentru poșete,
Brățări, Zăvoare de siguranță, Dispozitive de închidere pentru uși și ferestre,
Dispozitive [electrice] de deschidere a ușilor, Zăvoare de uși, Lacăte, Încheietori pentru
genți și valize, Lacăte [lacăte], Lacăte, Dispozitive de închidere, Dispozitive de
închidere cu arc pentru articole de pielărie, Dispozitive de închidere pentru uși, Cârlige
de vânt pentru ferestre sau uși, Opritoare pentru obloane rabatabile, Chei pentru
contact electric, Lacăt tip cablu pentru biciclete, Lacăte antifurt, Chei, Dispozitive de
închidere pentru cutii, Piedici de siguranță pentru uși, Broască cu gât, Broaște de
portiere pentru vehicule, Zăvoare pentru ușile camerei de încărcare a camioanelor,
Lacăte pentru biciclete, Încheietori cu arc pentru tabachere, Mânere-basculă de
închidere a obloanelor, Cleme de răsucire [ghete], Cătușe, Încuietori (părți de -).
Întrucât toate aceste produse aparțin aceleiași subclase din Clasificarea de la Locarno,
examinatorul va propune înlocuirea acestei liste cu titlul subclasei 08-07, și anume
„Dispozitive de încuiere sau închidere”.
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În cazul în care indicația produsului conține mai mult de cinci produse care nu aparțin
aceleiași subclase din Clasificarea de la Locarno, examinatorul va sugera ca
solicitantul să limiteze numărul produselor la cinci și să selecteze produsele în mod
corespunzător.
Dacă solicitantul își exprimă dorința de a păstra lista inițială de produse în termenul
indicat în comunicarea examinatorului, examinarea cererii de înregistrare va avea loc
pe baza listei respective.
Dacă solicitantul nu răspunde în termenul stabilit sau își exprimă acordul expres față
de propunerea examinatorului, examinarea va continua pe baza indicației produsului
așa cum a fost propusă de către examinator.

6.1.6.

Obiecții la adresa indicațiilor produsului

În cazul în care examinatorul ridică o obiecție, solicitantului i se va acorda un termen
de două luni în care să își prezinte observațiile și să remedieze neregulile constatate
[articolul 10 alineatul (3) din RADMIC].
Examinatorul îi poate cere solicitantului să precizeze natura și destinația produselor
astfel încât acestea să poată fi clasificate corespunzător sau îl poate ajuta pe solicitant,
sugerându-i anumiți termeni referitori la produse din lista EuroLocarno.
Dacă neregula nu este remediată în termen, cererea de înregistrare va fi respinsă
[articolul 10 alineatul (4) din RADMIC].

6.1.6.1.

Lipsa indicației produsului

Se va ridica o obiecție în cazul în care cererea de înregistrare nu conține nicio indicație
a produselor în cauză [articolul 36 alineatul (2) din RDMIC]. Cu toate acestea, dacă se
poate identifica o indicație în cuprinsul descrierii produsului sau în documentul de
atestare a priorității, examinatorul va înregistra această indicație drept indicație a
produsului (Decizia din 21 martie 2011, R 2432/2010-3, „Kylkropp för elektronikbärare”,
punctul 14).

6.1.6.2.

Indicație deficitară a produsului

De asemenea, examinatorul va formula o obiecție împotriva indicației produsului dacă
aceasta nu permite încadrarea fiecărui produs într-o singură clasă și subclasă din
Clasificarea de la Locarno [articolul 3 alineatul (3) din RADMIC].
Acest lucru se întâmplă în cazurile în care indicația este prea vagă sau ambiguă pentru
a permite stabilirea naturii și destinației produselor în cauză, de exemplu mărfuri,
articole originale, cadouri, suveniruri, accesorii pentru casă, dispozitive electrice etc.
Aici intră și situațiile în care indicația se referă mai degrabă la un serviciu decât la un
produs, de exemplu transmiterea sau prelucrarea de informații.
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6.1.6.3.

Neconcordanță evidentă

Întrucât unul dintre principalele scopuri ale indicației produselor și a clasificării acestora
este acela de a ușura consultarea de către terți a registrului desenelor sau modelelor
industriale comunitare, examinatorul va ridica o obiecție atunci când indicația
produsului în mod evident nu concordă cu produsul, așa cum este înfățișat în
reprezentarea desenului sau modelului industrial.

6.2.

Elemente opționale

O cerere de înregistrare poate conține o serie de elemente opționale, care sunt
enumerate la articolul 1 alineatul (1) literele (f) și (g) și la articolul 1 alineatul (2) din
RADMIC, și anume:






o revendicare a priorității unei cereri de înregistrare anterioare sau a priorității de
expunere;
o descriere;
o indicație a produselor conținute în cererea de înregistrare conform Clasificării
de la Locarno;
precizarea autorului (autorilor);
o cerere de amânare.

6.2.1.
6.2.1.1.

Prioritatea și prioritatea de expunere
Prioritatea

Principii generale
Într-o cerere de înregistrare a unui desen sau model industrial comunitar se poate
invoca prioritatea uneia sau mai multor cereri de înregistrare anterioare referitoare la
același desen sau model industrial sau la un model de utilitate pentru sau în orice stat
care este parte la Convenția de la Paris sau la Acordul de instituire a Organizației
Mondiale a Comerțului sau pentru sau în orice alt stat cu care există un acord de
reciprocitate (articolul 41 din RDMIC; articolul 8 din RADMIC). Această „prioritate în
sensul Convenției” se acordă pe o perioadă de șase luni de la data depunerii primei
cereri de înregistrare.
Efectul dreptului de prioritate constă în faptul că data de prioritate este considerată a fi
data de depunere a cererii de înregistrare a unui desen sau model industrial comunitar,
în înțelesul articolelor 5, 6, 7 și 22, al articolului 25 alineatul (1) litera (d) și al
articolului 50 alineatul (1) din RDMIC (articolul 43 din RDMIC).
Revendicările priorității trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:



prioritatea poate fi revendicată în termen de șase luni de la data de depunere a
primei cereri de înregistrare;
prioritatea poate fi revendicată numai începând cu data depunerii primei cereri de
înregistrare a unui desen sau model industrial sau a unui model de utilitate într-o
țară care este parte la Convenția de la Paris sau este membră a Organizației
Mondiale a Comerțului (OMC) sau într-un alt stat cu care există un acord de
reciprocitate;
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titularul trebuie să fie același sau trebuie să se furnizeze un document de transfer
al drepturilor care să ateste dreptul solicitantului înregistrării unui desen sau
model industrial de a revendica prioritatea unei cereri de înregistrare anterioare
depuse inițial de către un alt solicitant;
declarația de prioritate (conținând data, numărul și țara în care s-a depus prima
cerere de înregistrare) trebuie depusă în cel mult o lună de la data de depunere a
cererii de înregistrare a unui DMIC;
datele referitoare la cererea de înregistrare anterioară și o copie certificată a
acesteia trebuie depuse în cel mult trei luni de la data depunerii declarației de
prioritate.

Ca cerință de fond, desenul sau modelul industrial comunitar trebuie să se refere la
„același desen sau model industrial ori același model de utilitate” cu cel pentru care se
revendică prioritatea [articolul 41 alineatul (1) din RDMIC]. Aceasta înseamnă că
obiectul cererii de înregistrare anterioare trebuie să fie identic cu cel al desenului sau
modelului industrial corespondent, fără să se adauge sau să se elimine alte
caracteristici. Revendicarea priorității este, totuși, permisă în cazul în care desenul sau
modelul industrial comunitar și cererea anterioară privind dreptul asupra unui desen
sau model industrial sau asupra unui model de utilitate nu diferă decât la nivelul unor
detalii nesemnificative, în sensul articolului 5 din RDMIC.
În cadrul examinării unei cereri de înregistrare a unui desen sau model industrial
comunitar, Oficiul nu verifică dacă cererea se referă la „același desen sau model
industrial ori același model de utilitate” ca acela pentru care se revendică prioritatea.
Prin urmare, obligația de a asigura îndeplinirea acestei cerințe îi revine exclusiv
solicitantului; în caz contrar, valabilitatea revendicării priorității ar putea fi contestată
într-o etapă ulterioară.
Revendicarea priorității unei cereri de înregistrare anterioare va fi examinată de către
Oficiu în sensul articolelor 5, 6, 7 și a articolului 25 alineatul (1) litera (d) din RDMIC în
cadrul procedurii de declarare a nulității, în cazul în care un terț contestă validitatea
unei astfel de revendicări sau titularul contestă efectele divulgării desenului sau
modelului industrial, atunci când divulgarea a avut loc în cursul perioadei de prioritate
(a se vedea Ghidul privind examinarea cererilor de declarare a nulității unui desen sau
model industrial, punctul 5.5.1.8, „Prezentarea în cursul perioadei de prioritate”).
În etapa de examinare a unei cereri de înregistrare a unui desen sau model industrial,
Oficiul va verifica numai îndeplinirea formalităților referitoare la revendicarea priorității
[articolul 45 alineatul (2) litera (d) din RDMIC].
Revendicarea priorității
Solicitantul poate revendica prioritatea uneia sau a mai multor cereri anterioare de
înregistrare a unui desen sau model industrial ori a unui model de utilitate. Astfel, se
poate revendica prioritatea mai multor cereri de înregistrare anterioare în cazul în care
două sau mai multe desene sau modele industriale comunitare sunt reunite într-un
depozit multiplu.
Dacă se revendică prioritatea aceleiași cereri de înregistrare anterioare pentru toate
desenele sau modelele industriale dintr-un depozit multiplu, în formularul de cerere
(tipărit) se va bifa caseta „Aceeași prioritate pentru toate desenele sau modelele
industriale”.
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Se recunoaște că dă naștere dreptului de prioritate orice depunere având valoare de
depunere națională reglementară în temeiul dreptului intern al statului în cauză. Prin
„depozit național reglementar” se înțelege orice depunere considerată suficientă pentru
a stabili data la care a fost depusă cererea în țara respectivă, indiferent de soluționarea
acordată ulterior cererii de înregistrare în cauză [articolul 41 alineatul (3) din RDMIC].
Prioritatea poate fi revendicată fie în momentul depunerii cererii de înregistrare a
desenului sau modelului industrial comunitar, fie într-o perioadă de o lună de la data
depunerii. În cursul acestei perioade de o lună, solicitantul trebuie să depună declarația
de prioritate și să indice data la care s-a depus cererea de înregistrare anterioară și
țara în care aceasta a fost depusă [articolul 8 alineatul (2) din RADMIC].
În cazul în care cererea de înregistrare nu conține niciun indiciu privind revendicarea
priorității, depunerea unor documente de atestare a priorității în termen de o lună de la
data depunerii va fi interpretată ca o declarație de prioritate.
Doar dacă care se precizează în mod expres în cererea de înregistrare că se va
formula ulterior o revendicare a priorității, aceasta va fi examinată fără întârziere, iar
dacă nu se constată nicio neregulă, ea va fi înregistrată fără a se mai aștepta o lună în
vederea depunerii unei eventuale declarații de prioritate. Dacă se depune în mod
corespunzător o declarație de prioritate după înregistrarea cererii unui desen sau
model industrial comunitar, acest fapt se va menționa ulterior în registru.
Solicitantul trebuie să furnizeze Oficiului numărul (numerele) de dosar ale cererii
(cererilor) de înregistrare anterioare și o copie certificată a cererii (cererilor) de
înregistrare anterioare (articolul 8 din RADMIC), în termen de trei luni fie de la data
depunerii, fie de la primirea declarației de prioritate de către Oficiu, după caz.

Nereguli
Oficiul va verifica numai îndeplinirea formalităților referitoare la revendicarea priorității
[articolul 45 alineatul (2) litera (d) din RDMIC], și anume:








dacă prioritatea a fost revendicată în termen de șase luni de la depunerea primei
cereri de înregistrare;
dacă prioritatea a fost revendicată la momentul depunerii cererii de înregistrare
sau în termen de o lună de la data depunerii;
dacă datele referitoare la cererea anterioară și o copie a acesteia au fost depuse
la timp (în termen de trei luni fie de la data depunerii, fie, după caz, de la primirea
declarației de prioritate);
dacă cererea anterioară se referă la un desen sau model industrial sau la un
model de utilitate;
dacă cererea de înregistrare anterioară a fost depusă într-o țară care este
membră a Convenției de la Paris sau a Organizației Mondiale a Comerțului
(OMC) sau într-un alt stat cu care există un acord de reciprocitate;
dacă cererea de înregistrare anterioară a fost o primă depunere (în sensul că
revendicarea priorității ar trebui respinsă dacă în cererea de înregistrare
anterioară s-a revendicat de asemenea prioritatea);
dacă titularul este același sau dacă un document de transfer al drepturilor atestă
dreptul solicitantului înregistrării desenului sau modelului industrial comunitar de
a revendica prioritatea unei cereri anterioare depuse inițial de către un alt
solicitant.
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În cazul în care constată nereguli ce pot fi remediate, examinatorul îi va cere
solicitantului să le remedieze în termen de două luni.
Dacă neregulile nu sunt remediate la timp sau nu pot fi remediate, Oficiul îl va informa
pe solicitant cu privire la pierderea dreptului de prioritate și la posibilitatea de a solicita
emiterea unei decizii oficiale (adică atacabile) în această privință [articolul 46 alineatele
(1) și (4) din RDMIC; articolul 40 alineatul (2) din RADMIC].
Dacă neregulile care nu sunt remediate afectează doar unele dintre desenele sau
modelele industriale incluse într-un depozit multiplu, dreptul de prioritate nu se va
pierde decât pentru desenele sau modelele industriale afectate de nereguli [articolul 10
alineatul (8) din RADMIC].
Dacă prioritatea este revendicată în termen de șase luni de la depunerea primei cereri
Examinatorul va verifica dacă între data de depunere atribuită desenului sau modelului
industrial comunitar și data depunerii primei cereri nu s-au scurs mai mult de șase luni.
Solicitanții trebuie să rețină faptul că data de depunere atribuită de Oficiu poate să nu
corespundă întotdeauna cu data recepționării cererii de înregistrare a desenului sau
modelului industrial comunitar (a se vedea punctul 3).
În vederea accelerării procedurii de înregistrare, în cazul în care între data de
depunere a cererii de înregistrare a desenului sau modelului industrial comunitar și
data primei cereri s-au scurs, în mod indiscutabil și iremediabil, mult mai mult de șase
luni, Oficiul va respinge revendicarea priorității fără a mai trimite solicitantului o
notificare oficială cu privire la această neregulă.
În cazul în care intervalul dintre data depunere a cererii de înregistrare a desenului sau
modelului industrial comunitar și data primei cereri este doar cu puțin peste șase luni,
examinatorul va verifica dacă perioada trebuie extinsă în temeiul uneia dintre condițiile
menționate la articolul 58 din RADMIC.
Dreptul de prioritate invocat trebuie să fie întotdeauna o cerere de înregistrare
anterioară, care, chiar din acest motiv, nu poate avea aceeași dată cu cererea de
înregistrare a unui desen sau model industrial comunitar.
Dacă prioritatea este revendicată la momentul depunerii cererii de înregistrare sau în
termen de o lună de la data depunerii
Examinatorul va verifica dacă prioritatea a fost revendicată în termen de cel mult o lună
de la data depunerii cererii de înregistrare a unui desen sau model industrial comunitar.
Dacă datele referitoare la cererea de înregistrare anterioară și o copie a documentului
de atestare a priorității au fost depuse la timp
În cazul în care prioritatea este revendicată la momentul depunerii cererii sau printr-o
declarație de revendicare a priorității, solicitantul trebuie să menționeze data
respectivei cereri de înregistrare anterioare și statul în care sau pentru care a fost
depusă [articolul 1 alineatul (1) litera (f) din RADMIC]. Cu toate acestea, nu se va ridica
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nicio obiecție dacă solicitantul nu face acest lucru: examinatorul va aștepta ca
documentul de atestare a priorității să fie depus.
Numărul dosarului și documentul de atestare a priorității trebuie depuse în termen de
trei luni de la data depunerii cererii de înregistrare a desenului sau modelului industrial
comunitar sau de la data depunerii declarației de prioritate (articolul 8 din RADMIC).
Documentul de atestare a priorității trebuie să constea într-o copie certificată a cererii
de înregistrare sau a înregistrării anterioare, emisă de către autoritatea care a primit-o,
și să fie însoțit de un certificat în care să se precizeze data depunerii cererii respective
de înregistrare. Documentul de atestare a priorității poate fi depus în original sau ca
fotocopie fidelă. În măsura în care reprezentarea desenului sau modelului industrial din
original este în culori, fotocopia trebuie să fie de asemenea în culori (Decizia nr. EX-0305 a președintelui Oficiului din 20 ianuarie 2003 privind condițiile de formă pentru
revendicarea priorității sau a seniorității). Solicitanții care revendică prioritatea unei
cereri de înregistrare a unui brevet (desen sau model industrial) din SUA pot depune
copia certificată a acestei cereri pe suport CD-ROM (Comunicarea nr. 12/04 a
președintelui Oficiului din 20 octombrie 2004).
În cazul în care se revendică prioritatea unui desen sau model industrial comunitar
înregistrat anterior, solicitantul trebuie să indice numărul cererii de înregistrare
anterioare și data depunerii acesteia. Nu sunt necesare alte informații sau documente
(Decizia nr. EX-03-05 a președintelui Oficiului din 20 ianuarie 2003 privind condițiile de
formă pentru revendicarea priorității sau seniorității).
În cazul în care limba în care a fost depusă cererea de înregistrare anterioară nu este
una dintre cele cinci limbi de lucru ale Oficiului, examinatorul îl poate invita pe solicitant
să depună o traducere în termen de două luni (articolul 42 din RDMIC). Nu este
necesar să se traducă întregul document, ci numai acele informații necesare pentru a-i
permite examinatorului să verifice natura dreptului (dacă este desen sau model
industrial sau model de utilitate), țara de depunere, numărul dosarului, data depunerii și
numele solicitantului.
În vederea accelerării procedurii de înregistrare, în cazul în care examinatorul
depistează nereguli privind revendicarea priorității, se va emite o scrisoare de
constatare a neregulilor înainte de expirarea termenului pentru depunerea tuturor
datelor referitoare la cererea de înregistrare anterioară, inclusiv numărul dosarului și
documentul de atestare a priorității. Termenul pentru remedierea neregulilor nu va fi
mai scurt de trei luni de la data depunerii sau de la data recepționării declarației de
prioritate.
Dacă cererea de înregistrare anterioară se referă la un desen sau model industrial sau
la un model de utilitate
Se poate revendica prioritatea cererii de înregistrare a unui desen sau model industrial
sau a unui model de utilitate, inclusiv cea a unei cereri anterioare de înregistrare a unui
desen sau model industrial comunitar sau de înregistrare internațională a unui desen
sau model industrial.
Numeroase legi naționale nu prevăd protecția modelelor de utilitate, cum ar fi, de
exemplu, legile din Statele Unite ale Americii. În Uniunea Europeană, modelele de
utilitate se pot înregistra, printre altele, în Austria, Republica Cehă, Danemarca,
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Finlanda, Germania, Italia, Ungaria, Polonia, Portugalia, Slovacia și Spania. Modelele
de utilitate se pot înregistra și în Japonia.
O revendicare a priorității bazată pe o cerere anterioară de înregistrare a unui brevet
va fi, în principiu, refuzată. Se poate revendica, însă, prioritatea unei cereri de
înregistrare internaționale depuse în temeiul Tratatului de cooperare în domeniul
brevetelor (Patent Cooperation Treaty - PCT), deoarece articolul 2 din PCT dă o
definiție mai largă termenului de „brevet”, cuprinzând și modelele de utilitate.
Revendicarea priorității se poate întemeia pe o cerere de înregistrare anterioară
depusă la Oficiul de Brevete și Mărci din Statele Unite (United States Patent and
Trademark Office - USPTO) doar dacă obiectul cererii de înregistrare anterioare este
un „brevet pentru un desen sau model industrial”, și nu un „brevet”.
În vederea accelerării procedurii de înregistrare, în cazul în care cererea de
înregistrare anterioară implică în mod indiscutabil și iremediabil un drept care nu este
un drept asupra unui desen sau model industrial sau asupra unui model de utilitate,
Oficiul va respinge revendicarea priorității fără a notifica în mod oficial solicitantul cu
privire la această neregulă.
Dacă cererea de înregistrare anterioară a fost depusă într-o țară care este membră a
Convenției de la Paris sau a Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) sau într-un alt
stat cu care există un acord de reciprocitate
Statele și alte teritorii enumerate mai jos nu sunt membre ale niciuneia dintre
convențiile relevante și nici nu beneficiază de acorduri de reciprocitate. Prin urmare,
revendicările priorității întemeiate pe cereri de înregistrare depuse în țările și teritoriile
menționate mai jos vor fi refuzate:
Afganistan (AF)
Abkhazia
Samoa Americană (AS)
Anguilla (AI)
Aruba (AW)
Bermude (BM)
Insulele Cayman (KY)
Insulele Cook (CK)
Eritreea (ER)
Etiopia (ET)
Insulele Falkland (Malvine)
Guernsey (Insulele Anglo-Normande) (GG)
Insula Man (IM)
Jersey (Insulele Anglo-Normande) (JE)
Kiribati (KI)
Insulele Marshall (MH)
Statele Federate ale Microneziei (FM)
Montserrat (MS)
Nauru (NR)
Palau (PW)
Insulele Pitcairn (PN)
Sfânta Elena (SH)
Somalia (SO)
Insulele Turks și Caicos (TC)
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Tuvalu (TV)
Insulele Virgine Britanice (VG)
În vederea accelerării procedurii de înregistrare, în cazul în care cererea de
înregistrare anterioară a fost depusă în mod indiscutabil și iremediabil într-unul dintre
statele sau teritoriile menționate mai sus, Oficiul va respinge revendicarea priorității
fără a mai trimite solicitantului o notificare oficială cu privire la această neregulă.
Dacă cererea de înregistrare anterioară constituie o primă depunere
În principiu, cererea de înregistrare anterioară trebuie să fie o primă depunere. Prin
urmare, examinatorul va efectua o verificare pentru a se asigura că documentul de
atestare a priorității nu se referă la o revendicare a priorității în legătură cu o cerere de
înregistrare și mai veche.
În vederea accelerării procedurii de înregistrare, în cazul în care este un fapt
indiscutabil și iremediabil că cererea de înregistrare anterioară nu constituie o primă
depunere, Oficiul va respinge revendicarea priorității fără a mai trimite solicitantului o
notificare oficială cu privire la această neregulă.
Cu titlu de excepție, la stabilirea priorității se consideră drept primă cerere de
înregistrare o cerere ulterioară de înregistrare a unui desen sau model industrial care a
făcut deja obiectul unei prime cereri de înregistrare anterioare în sau pentru același
stat, cu condiția ca, la data de depunere a cererii ulterioare, cererea anterioară să fi
fost retrasă, abandonată sau refuzată fără a fi fost supusă consultării publice și fără a fi
lăsat să subziste drepturi și, cu condiția, ca cererea respectivă de înregistrare să nu fi
constituit deja temei de revendicare a unui drept de prioritate. Cererea anterioară nu
mai poate fi folosită ulterior pentru revendicarea dreptului de prioritate [articolul 41
alineatul (4) din RDMIC].
Dacă titularul este același sau dacă s-a produs un transfer
Prioritatea poate fi revendicată de către solicitantul primei cereri de înregistrare sau de
către succesorul în drepturi al acestuia. În cazul din urmă, prima cerere trebuie să fi
fost transferată înainte de data depunerii cererii de înregistrare a desenului sau
modelului industrial comunitar, iar în acest sens trebuie să se furnizeze documente
corespunzătoare.
Dreptul de prioritate în sine poate fi transferat independent de prima cerere de
înregistrare. Prin urmare, prioritatea poate fi acceptată chiar dacă proprietarul
desenului sau modelului industrial comunitar este diferit de titularul cererii de
înregistrare anterioare, cu condiția să se furnizeze documente care să ateste cesiunea
dreptului de prioritate. În acest caz, data efectuării cesiunii trebuie să preceadă data
depunerii cererii de înregistrare a desenului sau modelului industrial comunitar.
Filialele sau societățile asociate ale solicitantului nu sunt considerate a fi aceeași
persoană juridică cu solicitantul înregistrării desenului sau modelului industrial
comunitar.
În cazul în care, ca răspuns la o obiecție a examinatorului cu privire la discrepanța
dintre identitatea solicitantului și cea a titularului cererii de înregistrare anterioare,
solicitantul explică faptul că acest lucru se datorează schimbării denumirii societății,
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trebuie să se depună în termen de două luni un document care să ateste respectiva
schimbare.

6.2.1.2.

Prioritatea de expunere

Principii generale
Efectul priorității de expunere este acela că data la care desenul sau modelul industrial
a fost expus la o expoziție recunoscută în mod oficial este considerată a fi data de
depunere a cererii de înregistrare a unui desen sau model industrial comunitar, în
sensul articolelor 5, 6, 7 și 22, al articolului 25 alineatul (1) litera (d) și al articolului 50
alineatul (1) din RDMIC (articolul 43 din RDMIC).
Solicitantul poate revendica prioritatea de expunere în termen de șase luni de la prima
expunere. Este necesar să se facă dovada expunerii [articolul 44 alineatele (1) și (2)
din RDMIC].
O prioritate de expunere nu prorogă perioada de șase luni a „priorității în sensul
Convenției” [articolul 44 alineatul (3) din RDMIC].
Revendicarea priorității de expunere
Ca și în cazul „priorității în sensul Convenției” (a se vedea punctul 6.2.1 de mai sus),
prioritatea de expunere poate fi revendicată fie la momentul depunerii cererii de
înregistrare a unui desen sau model industrial comunitar, fie ulterior. În cazul în care
solicitantul dorește să revendice prioritatea de expunere ulterior depunerii cererii,
acesta trebuie să furnizeze, în termen de o lună de la data depunerii cererii curente,
declarația de prioritate, menționând numele expoziției și data primei expuneri a
produsului [articolul 9 alineatul (2) din RADMIC].
În termen de trei luni de la data depunerii sau a primirii declarației de prioritate,
solicitantul trebuie să furnizeze Oficiului un atestat eliberat în cadrul expoziției în cauză
de către autoritatea responsabilă. Atestatul trebuie să certifice că desenul sau modelul
industrial a fost prezentat în cadrul expoziției, să precizeze data de deschidere a
expoziției și data primei utilizări publice a acestuia, în cazul în care aceasta din urmă
nu a coincis cu data deschiderii expoziției. Atestatul trebuie să fie însoțit de o descriere
a prezentării efective a produsului în care este încorporat desenul sau modelul
industrial, certificată în mod corespunzător de către autoritatea emitentă [articolul 9
alineatele (1) și (2) din RADMIC].
Prioritatea se poate acorda numai atunci când cererea de înregistrare a unui desen
sau model industrial comunitar este depusă în termen de șase luni de la prima
expunere la o expoziție recunoscută în acest scop, și anume o expoziție mondială în
sensul Convenției privind expozițiile internaționale, semnată la Paris la 22 noiembrie
1928. Aceste expoziții sunt rare, iar articolul 44 din RDMIC nu are în vedere
prezentarea în cadrul altor expoziții naționale sau internaționale. Expozițiile pot fi găsite
pe site-ul „Biroului Internațional pentru Expoziții” din Paris: http://www.bieparis.org/site/en/.
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Nereguli
Oficiul va verifica numai îndeplinirea formalităților referitoare la revendicarea priorității
de expunere [articolul 45 alineatul (2) litera (d) din RDMIC], și anume:







dacă depunerea cererii de înregistrare a unui desenului sau modelului industrial
comunitar a avut loc în cursul perioadei de șase luni de la prima expunere a
produsului;
dacă prioritatea a fost revendicată la momentul depunerii cererii de înregistrare
sau în termen de o lună de la data depunerii;
dacă cererea de înregistrare sau declarația de prioritate ulterioară oferă detalii cu
privire la numele expoziției și data primei expuneri a produsului;
dacă expoziția a fost o expoziție internațională în sensul Convenției privind
expozițiile internaționale din 22 noiembrie 1928;
dacă atestatul eliberat în cadrul expoziției de către autoritatea responsabilă a fost
depus la timp;
dacă titularul numit în atestatul respectiv este același cu solicitantul.

În cazul în care se constată nereguli care pot fi remediate, examinatorul va cere
solicitantul să le remedieze, acordându-i în acest sens un termen de cel puțin trei luni
de la data depunerii atestatului menționat mai sus.
Dacă neregulile nu pot fi remediate sau nu sunt remediate la timp, Oficiul îl va informa
pe solicitant cu privire la pierderea dreptului de prioritate și la posibilitatea de a solicita
emiterea unei decizii oficiale (adică atacabile) în această privință [articolul 46 alineatele
(1) și (4) din RDMIC; articolul 40 alineatul (2) din RADMIC].
Dacă neregulile afectează doar unele dintre desenele sau modelele industriale incluse
într-un depozit multiplu, dreptul de prioritate nu se va pierde decât pentru desenele sau
modelele afectate de nereguli [articolul 10 alineatul (8) din RADMIC].

6.2.2.

Descriere

Cererea de înregistrare poate să conțină o descriere de maximum 100 de cuvinte în
care să se ofere explicații cu privire la reprezentarea desenului sau modelului industrial
sau la specimen (a se vedea punctul 3.3.5 de mai sus). Descrierea trebuie să se refere
strict la caracteristicile pe care le prezintă reproducerile desenului sau modelului
industrial ori specimenul. Descrierea nu trebuie să facă niciun fel de afirmații
referitoare la pretinsa noutate sau la caracterul individual al desenului sau modelului
industrial și nici la valoarea sa tehnică [articolul 1 alineatul (2) litera (a) din RADMIC].
Descrierea nu aduce atingere sferei de protecție a desenului sau modelului industrial
comunitar ca atare [articolul 36 alineatul (6) din RDMIC].
Descrierea poate însă să aducă clarificări cu privire la natura sau scopul anumitor
caracteristici ale desenului sau modelului industrial pentru a evita eventuale obiecții. De
exemplu, atunci când vederi diferite ale aceluiași desen sau model industrial afișează
culori diferite, trezind, astfel, îndoieli legate de consecvența vederilor (a se vedea
punctul 5.2.5 de mai sus), se poate explica în descriere că utilizarea produsului în care
este încorporat respectivul desen sau model industrial duce la schimbarea culorilor.
Descrierile depuse după de data de depunere a cererii de înregistrare nu vor fi
acceptate.
Ghid privind examinarea efectuată de Oficiu
FINAL

Pagina 53
VERSION 1.0

DATE 01/08/2014

Examinarea cererilor de înregistrare a desenelor și modelelor industriale comunitare

Se va introduce o mențiune în registru potrivit căreia s-a depus o descriere, aceasta nu
se va publica însă. Cu toate acestea, descrierea va face parte din dosarul administrativ
al cererii de înregistrare și va putea face obiectul consultării publice de către terți în
conformitate cu condițiile prevăzute la articolul 74 din RDMIC și la articolele 74 și 75
din RADMIC.

6.2.3.
6.2.3.1.

Indicarea Clasificării de la Locarno
Principii generale

Solicitantul are posibilitatea de a indica el însuși clasificarea produselor din cererea de
înregistrare, în conformitate cu Clasificarea de la Locarno (a se vedea punctul 6.1.4 de
mai sus).
În cazul în care solicitantul furnizează el însuși o clasificare, produsele trebuie să fie
grupate pe clase, după modelul Clasificării de la Locarno, grupurile fiind precedate de
numărul clasei căreia îi aparțin și fiind prezentate în ordinea claselor și subclaselor din
clasificarea respectivă (articolul 3 din RADMIC).
Întrucât clasificarea este opțională, nu se vor ridica obiecții în cazul în care solicitantul
nu depune o clasificare sau nu grupează sau nu sortează produsele conform cerințelor,
cu condiția să nu se formuleze nicio obiecție împotriva indicației produselor (punctul 4.6
de mai sus). În cazul în care nu se formulează nicio obiecție de acest fel, examinatorul
va clasifica produsele din oficiu potrivit Clasificării de la Locarno.
În cazul în care solicitantul a indicat numai clasa principală și nicio subclasă,
examinatorul va atribui subclasa care pare cea mai adecvată, judecând pe baza
reprezentării desenului sau modelului industrial. De exemplu, în cazul în care cererea
de înregistrare a desenului sau modelului industrial conține indicația ambalaje a clasei
9 din Clasificarea de la Locarno, iar desenul sau modelul industrial reprezintă o sticlă,
examinatorul îi va atribui subclasa 09-01 (al cărei titlu este Sticle, flacoane, vase,
recipiente de sticlă, damigene și recipiente cu sistem de dozare dinamic).
În cazul în care solicitantul a prezentat o clasificare greșită, examinatorul o va corecta
din oficiu.
Produsele care combină elemente diferite pentru a îndeplini mai multe funcții pot fi
încadrate într-un număr de clase și subclase egal cu numărul destinațiilor produsului.
De exemplu, indicația Cutii frigorifice cu radio și CD player va fi încadrată în clasele 1401 (Echipament de înregistrare sau reproducere a sunetelor sau imaginilor), 14-03
(Echipament de comunicații, telecomenzi fără fir și amplificatoare radio) și 15-07
(Aparate și mașini frigorifice) din Clasificarea de la Locarno.

6.2.3.2.

Depozitul multiplu și condiția „unității de clasă”

În cazul în care aceeași indicație a produsului este valabilă pentru toate desenele sau
modelele industriale cuprinse într-un depozit multiplu, se va bifa caseta „Aceeași
indicație a produsului pentru toate desenele sau modelele industriale” din formularul de
cerere (tipărit), iar câmpul „Indicația produsului” va fi lăsat necompletat în dreptul
desenelor sau modelelor industriale care urmează.
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În cazul în care mai multe desene sau modele industriale, altele decât cele cu caracter
ornamental, sunt reunite într-un depozit multiplu, depozitul în cauză se divizează dacă
produsele în care urmează să se încorporeze desenele sau modelele industriale sau
cărora li se vor aplica aceste desene sau modele industriale fac parte din mai multe
clase ale Clasificării de la Locarno [articolul 37 alineatul (1) din RDMIC; articolul 2
alineatul (2) din RADMIC; a se vedea punctul 7.2.3].

6.2.4.

Desemnarea autorului (autorilor)

Cererea de înregistrare poate include:
(a)
(b)
(c)

o desemnare a autorului (autorilor); sau
o desemnare colectivă a echipei de autori; sau
o declarație care să ateste că autorul (autorii) sau echipa de autori a(u) renunțat
la dreptul de a fi desemnați [articolul 18 din RDMIC; articolul 1 alineatul (2) litera
(d) din RADMIC].

Desemnarea, renunțarea și declarația cu privire la autor (autori) sunt pur opționale și
nu fac obiectul examinării.
Dacă autorul sau echipa de autori este aceeași pentru toate desenele sau modelele
industriale incluse într-un depozit multiplu, acest fapt ar trebui indicat prin bifarea
casetei „Același autor pentru toate desenele sau modelele industriale” din formularul de
cerere (tipărit).
Având în vedere că dreptul de a fi menționat ca autor nu este afectat de prescripție,
numele autorului poate fi introdus în registru după înregistrarea desenului sau
modelului industrial [articolul 69 alineatul (2) litera (j) din RADMIC].

6.2.5.
6.2.5.1.

Solicitarea amânării
Principii generale

Solicitantul unui desen sau model industrial comunitar înregistrat poate solicita, în
momentul depunerii cererii de înregistrare, amânarea publicării desenului sau
modelului industrial comunitar pe o perioadă de 30 de luni de la data de depunere a
cererii de înregistrare sau, dacă există o revendicare a priorității, de la data priorității
[articolul 50 alineatul (1) din RDMIC].
În cazul în care nu se constată nicio neregulă, desenul sau modelul industrial
comunitar va fi înregistrat. Informația care se publică în partea A.2. a Buletinului
desenelor sau modelelor industriale comunitare conține numărul dosarului, data
depunerii cererii, data înscrierii în registru, numărul de înregistrare, numele și adresa
titularului și numele și adresa profesională a mandatarului (dacă este cazul). Nu se
publică alte detalii cum ar fi reprezentarea desenului sau a modelului industrial și nici
indicația produselor [articolul 14 alineatul (3) din RADMIC].
Cu toate acestea, terții pot consulta întregul dosar dacă au obținut acordul prealabil al
solicitantului sau dacă pot justifica existența unui interes legitim [articolul 74 alineatele
(1) și (2) din RDMIC].
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Un interes legitim există în special în cazul în care persoana interesată dovedește că
titularul desenului sau modelului industrial comunitar înregistrat a cărui publicare se
amână a întreprins demersurile necesare pentru a se prevala împotriva sa de drepturile
conferite de desenul sau de modelul industrial comunitar înregistrat.
Pe perioada amânării publicării desenului sau modelului industrial comunitar nu se va
elibera un certificat de înregistrare. Titularul înregistrării desenului sau modelului
industrial care face obiectul amânării are, totuși, posibilitatea de a solicita eliberarea
unui extras din registru, certificat sau necertificat, conținând reprezentarea desenului
sau modelului industrial sau alte detalii care contribuie la identificarea aspectului
exterior al acestuia [articolul 73 alineatul (b) din RADMIC], pentru a-și putea invoca
drepturile împotriva terților [articolul 50 alineatul (6) din RDMIC].
Procedura descrisă în această secțiune nu se aplică înregistrărilor internaționale care
desemnează Uniunea Europeană (a se vedea punctul 12 de mai jos).

6.2.5.2.

Solicitarea amânării

Amânarea publicării trebuie solicitată în cuprinsul cererii de înregistrare [articolul 50
alineatul (1) din RDMIC]. Solicitările ulterioare nu vor fi acceptate, chiar dacă vor fi
primite în aceeași zi.
Solicitanții trebuie să ia la cunoștință faptul că desenele sau modelele industriale pot fi
înregistrate și acceptate spre publicare în termen de două zile lucrătoare de la primirea
cererii de înregistrare, iar în unele situații chiar în ziua în care se primește aceasta (a
se vedea punctul 2.7.1 de mai sus). În cazul în care cererea de înregistrare nu conține
solicitarea de amânare din cauza unei erori, ea ar trebui retrasă pentru a se împiedica
publicarea. Având în vedere viteza proceselor de înregistrare și publicare, retragerea
ar trebui efectuată imediat după depunere. Solicitantul ar trebui de asemenea să ia
legătura cu examinatorul în ziua retragerii cererii de înregistrare.
Este posibil ca solicitarea de amânare a publicării să vizeze doar unele dintre desenele
sau modelele industriale incluse într-un depozit multiplu. În acest caz, fiecare desen
sau model industrial pentru care se solicită amânarea trebuie să fie identificat cu
claritate prin bifarea casetei „Solicitare de amânare a publicării” din formularul (tipărit)
sau a casetei „Publicarea urmează să fie amânată” (depunere electronică) în dreptul
fiecărui desen sau model industrial.
Odată cu taxa de înregistrare solicitantul trebuie să achite o taxă de amânare a
publicării (a se vedea punctul 8 de mai jos). Plata taxei de publicare la momentul
depunerii este opțională.

6.2.5.3.

Solicitarea publicării

În momentul depunerii cererii sau cu cel mult trei luni înainte de expirarea perioadei de
30 de luni (respectiv în ultima zi a perioadei de 27 de luni care urmează după data
depunerii sau data de prioritate, după caz), solicitantul trebuie să respecte așanumitele „condiții legate de solicitarea publicării” (articolul 15 din RADMIC), constând
în:
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achitarea taxei de publicare pentru desenul (desenele) sau modelul (modelele)
industrial(e) a cărui (căror) publicare urmează să fie amânată (a se vedea punctul
8);
în cazul în care reprezentarea desenului sau a modelului industrial a fost
înlocuită cu un specimen în conformitate cu articolul 5 din RADMIC (a se vedea
punctul 3.3.5 de mai sus), depunerea unei reprezentări a desenului sau
modelului industrial în conformitate cu articolul 4 din RADMIC;
în cazul unui depozit multiplu, indicarea cu claritate a acelor desene sau modele
industriale dintre cele care fac obiectul amânării, care urmează să fie publicate
sau la care se va renunța sau pentru care amânarea este valabilă în continuare,
după caz.

În cazul în care, în orice moment înainte de expirarea perioadei de 27 de luni,
titularul desenului sau modelului industrial comunitar înștiințează Oficiul că dorește ca
desenul (desenele) sau modelul (modelele) industrial(e) să fie publicate („solicitare de
publicare anticipată”), acesta trebuie să precizeze dacă publicarea trebuie să aibă loc
imediat ce acest lucru este posibil având în vedere condițiile tehnice [articolul 16
alineatul (1) din RDMIC] sau la expirarea perioadei de amânare de 30 de luni. În lipsa
unei cereri exprese din partea solicitantului, desenele sau modelele industriale se vor
publica la expirarea perioadei de amânare.
Dacă titularul decide, în pofida unei solicitări anterioare de publicare, că desenul sau
modelul industrial nu trebuie totuși publicat, acesta trebuie să depună o cerere scrisă
de renunțare cu suficient timp înainte de data prevăzută pentru publicarea desenului
sau modelului industrial. Taxele de publicare deja achitate nu se restituie.

6.2.5.4.

Respectarea termenelor

Titularii unui desen sau model industrial ar trebui să ia la cunoștință faptul că Oficiul nu
îi va atenționa în legătură cu expirarea perioadei de 27 de luni în care trebuie
îndeplinite condițiile referitoare la solicitarea de publicare. Prin urmare, răspunderea de
a se asigura că termenele sunt respectate îi revine solicitantului (sau mandatarului
acestuia, după caz) .
O atenție deosebită se va acorda situațiilor în care data priorității a fost revendicată fie
la momentul depunerii, fie ulterior, deoarece această dată va determina termenele
aplicabile în caz de amânare. În plus, termenele aplicabile în caz de amânare pot fi
diferite pentru fiecare dintre desenele sau modelele industriale dintr-un depozit multiplu
dacă pentru fiecare dintre acestea se revendică o altă dată de prioritate.
În cazul în care nu se respectă termenul acordat pentru îndeplinirea „condițiilor legate
de solicitarea de publicare”, ceea ce are ca efect pierderea drepturilor, titularul
desenului sau modelului industrial comunitar poate depune o cerere de restitutio in
integrum [articolul 67 din RDMIC; a se vedea de asemenea Ghidul privind examinarea
efectuată de Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (Mărci, desene și
modele industriale) în legătură cu mărcile comunitare, partea A, secțiunea 8 „Restitutio
in integrum”.]
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6.2.5.5.

Nereguli

Nereguli constatate în etapa de examinare
În cazul în care informațiile conținute într-o cerere de înregistrare sunt contradictorii (de
exemplu taxa de amânare a publicării a fost achitată, dar solicitantul nu a bifat caseta
„Solicitare de amânare a publicării”) sau inconsecvente (de exemplu suma taxelor de
amânare plătite pentru un depozit multiplu nu corespunde cu numărul desenelor sau
modelelor industriale a căror publicare se amână), examinatorul va emite o scrisoare
de constatare a neregulilor în care îi va cere solicitantului să confirme faptul că solicită
amânarea, precum și, dacă este cazul, să specifice pentru care dintre desenele sau
modelele industriale cuprinse într-un depozit multiplu se solicită amânarea și/sau să
plătească taxele corespunzătoare.
Nereguli referitoare la „condițiile legate de solicitarea de publicare”
În cazul în care, după expirarea perioadei de 27 de luni de la data depunerii sau de la
data de prioritate a înregistrării desenului sau modelului industrial comunitar, titularul
nu a îndeplinit „condițiile legate de solicitarea de publicare”, examinatorul va emite o
scrisoare de constatare a neregulilor prin care îi va acorda două luni pentru remedierea
neregulilor [articolul 15 alineatul (2) din RADMIC].
În cazul în care neregula privește plata taxelor de publicare, solicitantului i se va cere
să plătească suma corectă plus taxele pentru întârzierea la plată (și anume 30 EUR
pentru un desen sau model industrial, iar în cazul unui depozit multiplu, 25 % din taxele
pentru publicarea fiecărui desen sau model industrial suplimentar; articolul 15 alineatul
(4) din RDMIC; punctele 8 și 10 din anexa la RTDMIC].
Solicitanții trebuie să ia la cunoștință faptul că termenul fixat de către examinator nu
poate fi prelungit dincolo de perioada de amânare de 30 de luni [articolul 15 alineatul
(2) din RADMIC].
Dacă neregulile nu sunt remediate în termenul prevăzut, se consideră că desenele sau
modelele industriale comunitare înregistrate pentru care se solicită amânarea au fost,
încă de la început, lipsite de efectele menționate în RDMIC [articolul 15 alineatul (3)
litera (a) din RADMIC].
Examinatorul îl va notifica pe titular în consecință, după expirarea perioadei de
amânare de 30 de luni.
În cazul unei „solicitări de publicare anticipată” (a se vedea punctul 6.2.5.3), se va
considera că solicitarea nu a fost depusă dacă condițiile legate de solicitarea publicării
nu sunt îndeplinite [articolul 15 alineatul (3) litera (a) din RADMIC]. Taxa de publicare
va fi restituită dacă a fost deja achitată. În cazul în care sunt mai mult de 3 luni până la
expirarea perioadei de 27 de luni, titularul poate, totuși, să depună o nouă solicitare de
publicare.
În cazul în care neregula privește o plată care nu acoperă taxele de publicare pentru
toate desenele sau modelele industriale dintr-un depozit multiplu pentru care se solicită
amânarea, inclusiv taxele pentru plata cu întârziere, se va considera că desenele sau
modelele care nu sunt acoperite de suma plătită au fost, încă de la început, lipsite de
efectele menționate de RDMIC. Dacă titularul nu precizează în mod clar pentru care
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dintre desene sau modele industriale se achită o anumită sumă, examinatorul le va lua
în considerare în ordine numerică consecutivă [articolul 15 alineatul (4) din RDMIC].
Publicarea după amânare
În cazul în care nu există nereguli sau dacă acestea au fost remediate la timp,
înregistrarea se va publica în partea A. 1 a Buletinului desenelor și modelelor
industriale comunitare.
Titularul poate solicita ca doar unele dintre desenele sau modelele industriale dintr-un
depozit multiplu să fie publicate.
La publicare se va menționa faptul că cererea de înregistrare conținea o solicitare de
amânare a publicării și, dacă este cazul, că inițial s-a depus un specimen (articolul 16
din RADMIC).

7.

Depozitul multiplu

7.1.

Principii generale

Un depozit multiplu înseamnă solicitarea înregistrării mai multor desene sau modele
industriale în cadrul aceleiași cereri. Fiecare dintre desenele sau modelele industriale
cuprinse într-un depozit sau într-o înregistrare multiplă este examinat și tratat separat.
Fiecare dintre desenele sau modelele industriale dintr-un depozit multiplu poate,
independent de celelalte, să fie pus în aplicare, să facă obiectul unor licențe, al unor
drepturi reale , al unei executări silite, să fie inclus într-o procedură de insolvență, să
facă obiectul unei renunțări, al unei reînnoiri, al unei cesionări, al unei amânări a
publicării sau să fie declarat nul [articolul 37 alineatul (4) din RDMIC].
Depozitele multiple fac obiectul unor taxe specifice de înregistrare și publicare, care
scad direct proporțional cu numărul desenelor sau modelelor industriale (a se vedea
punctul 8 de mai jos).

7.2.

Condițiile de formă care se aplică depozitelor multiple

7.2.1.

Condiții generale

Toate desenele sau modelele industriale dintr-un depozit multiplu trebuie să aibă
același titular sau titulari și același mandatar sau mandatari (dacă este cazul).
Numărul desenelor sau modelelor industriale dintr-un depozit multiplu este nelimitat.
Nu este necesar să existe o legătură între desene sau modele sau ca acestea să fie
similare în ceea ce privește aspectul exterior, natura sau destinația.
Nu trebuie să se confunde numărul desenelor sau modelelor industriale cu „numărul
vederilor” care reprezintă respectivele desene sau modele industriale (a se vedea
punctul 5.1 de mai sus).
Solicitanții trebuie să numeroteze desenele sau modelele industriale incluse într-un
depozit multiplu în ordine, folosind cifre arabe [articolul 2 alineatul (4) din RADMIC].
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Pentru fiecare desen sau model industrial inclus într-un depozit multiplu, solicitantul
trebuie să furnizeze o reprezentare adecvată (a se vedea punctul 5 de mai sus) și să
precizeze produsul în care urmează să se încorporeze desenul sau modelul industrial
sau căruia i se va aplica respectivul desen sau model industrial [articolul 2 alineatul (3)
din RADMIC, a se vedea punctul 6.1.4 de mai sus].

7.2.2.

Examinarea separată

Fiecare desen sau model industrial dintr-un depozit multiplu este examinat separat.
Dacă o neregulă care afectează unele dintre desenele sau modelele industriale dintrun depozit multiplu nu este remediată în termenul fixat de Oficiu, Oficiul nu respinge
cererea de înregistrare decât în ceea ce privește desenele sau modelele industriale
afectate de neregula respectivă [articolul 10 alineatul (8) din RADMIC].
Deciziile privind înregistrarea sau refuzarea desenelor sau modelelor industriale
conținute într-un depozit multiplu se vor lua toate în același timp.
Chiar dacă unele dintre desenele sau modelele industriale dintr-un depozit multiplu
îndeplinesc deja atât condițiile de formă, cât și condițiile de fond, ele nu vor fi
înregistrate decât după remedierea oricăror eventuale nereguli care afectează și
celelalte desene sau modele industriale sau după ce acestea au fost respinse prin
decizia examinatorului.

7.2.3.
7.2.3.1.

Condiția „unității de clasă”
Principiu

Ca regulă generală, toate produsele indicate pentru desenele sau modelele industriale
dintr-un depozit multiplu trebuie să se încadreze într-o unică clasă dintre cele 32 ale
Clasificării de la Locarno.
Prin excepție, indicația Ornamentație sau Produsul/produsele X (ornamentație pentru -)
din clasa 32-00 poate fi combinată cu indicații ale produselor aparținând unei alte clase
din Clasificarea de la Locarno.

7.2.3.2.

Produse, altele decât ornamentația

Produsele indicate pentru fiecare desen sau model industrial dintr-un depozit multiplu
pot fi diferite de cele care se indică pentru altele.
Totuși, cu excepția indicației ornamentație (a se vedea punctul 7.2.3.3 de mai jos),
toate produsele indicate pentru toate desenele sau modelele industriale dintr-un
depozit multiplu trebuie să aparțină aceleiași clase din Clasificarea de la Locarno
[articolul 37 alineatul (1) din RDMIC; articolul 2 alineatul (2) din RADMIC]. Se consideră
că această condiție privind „unitatea de clasă” a fost îndeplinită chiar dacă produsele
aparțin unor subclase diferite ale aceleiași clase din Clasificarea de la Locarno.
De exemplu, un depozit multiplu este acceptabil dacă conține un desen sau model
industrial cu indicația produsului Vehicule cu motor (clasa 12, subclasa 08) și unul cu
indicația Interioare de vehicul (clasa 12, subclasa 16) sau dacă ambele desene sau
modele industriale indică ambele denumiri. În acest exemplu există două desene sau
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modele industriale incluse în subclase diferite, dar care aparțin aceleiași clase din
Clasificarea de la Locarno, respectiv clasa 12.
Pe de altă parte, dacă în exemplul de mai sus produsele indicate ar fi Autovehicule
(clasa 12, subclasa 08) și Lumini pentru vehicule, s-ar formula o obiecție, deoarece al
doilea termen aparține clasei 26, subclasa 06 din Clasificarea de la Locarno. În acest
caz, examinatorul ar solicita divizarea depozitului multiplu, după cum se explică la
punctul 7.2.3.4 de mai jos.
Un depozit multiplu nu poate fi divizat decât dacă există o neregulă care afectează
condiția „unității de clasă” [articolul 37 alineatul (4) din RDMIC].

7.2.3.3.

Ornamentația

Ornamentația este un element decorativ ce poate fi aplicat pe suprafața unei game
largi de produse fără a afecta contururile. Aceasta poate consta într-un motiv
bidimensional sau într-o mulură sau sculptură tridimensională în care desenul sau
modelul industrial iese în relief în raport cu suprafața plană.
Deși ornamentația este în sine un produs în sensul Clasificării de la Locarno (clasa 32),
destinația sa de bază este aceea de a constitui una dintre caracteristicile altor produse.
Prin urmare, un depozit multiplu poate îmbina desene sau modele industriale destinate
ornamentației cu desene sau modele industriale destinate produselor cărora li se va
aplica respectiva ornamentație, cu condiția ca toate produsele să aparțină aceleiași
clase din Clasificarea de la Locarno.
Pentru unele desene sau modele industriale, indicația Ornamentație sau
Produsul/produsele X (ornamentație pentru -) din clasa 32 a Clasificării de la Locarno
este neutră și, ca atare, este ignorată atunci când se examinează dacă indicația
produselor pentru restul desenelor sau modelelor respectă condiția „ unității de clasă”.
Același raționament se aplică și următoarelor indicații ale produsului din clasa 32 a
Clasificării de la Locarno: Simboluri grafice, Logotipuri și Modele pentru suprafețe.
De exemplu, un depozit multiplu este acceptabil dacă îmbină desene sau modele
industriale pentru produse cu indicația Ornamentație sau Porțelan (ornamentație pentru
-) din clasa 32 cu desene sau modele industriale reprezentând piese de serviciu de
ceai cu indicația Porțelan din clasa 7, subclasa 01. În schimb, dacă s-ar indica produsul
Lenjerie de in (- pentru masă) pentru unul dintre aceste desene sau modele industriale,
s-ar formula o obiecție, deoarece acest produs aparține clasei 6, subclasa 13 din
Clasificarea de la Locarno, adică unei clase diferite.
În cazul în care solicitantul a indicat Ornamentație sau Produsul/produsele X
(ornamentație pentru -) drept indicație a produsului, examinatorul va analiza în primul
rând dacă acesta are într-adevăr o destinație ornamentală prin examinarea desenului
sau modelului industrial în cauză. În cazul în care examinatorul consideră că produsul
are o destinație ornamentală, acesta va fi încadrat în clasa 32.
În cazul în care examinatorul nu consideră că desenul sau modelul industrial are
caracter ornamental, va trimite o scrisoare de constatare a neregulilor pe motivul
neconcordanței evidente dintre produsele indicate și desenul sau modelul industrial (a
se vedea punctul 6.1.6.3 de mai sus).
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În cazul în care reprezentarea desenului sau modelului industrial nu se limitează la
ornamentația însăși, ci prezintă și produsul căruia i se aplică această ornamentație,
fără a se renunța la revendicarea protecției contururilor produsului respectiv, acesta
trebuie adăugat pe lista produselor, iar clasificarea trebuie modificată în consecință (a
se vedea punctul 6.1.4.4).
Acest fapt poate duce la formularea unei obiecții atunci când într-un depozit multiplu se
găsesc mai multe astfel de desene sau modele industriale aplicate unor produse care
aparțin unor clase diferite din Clasificarea de la Locarno.

7.2.3.4.

Nereguli

De exemplu, să presupunem că trei desene sau modele industriale reprezentând
automobile sunt reunite într-un singur depozit multiplu și că indicația produsului pentru
toate desenele sau modelele industriale este Automobile (subclasa 12-08) și Modele la
scară (subclasa 21-01).
Examinatorul va emite o obiecție și îi va cere solicitantului:




să elimine unele din indicațiile produselor astfel încât produsele rămase să poată
fi încadrate într-o singură clasă din Clasificarea de la Locarno; sau
să dividă cererea de înregistrare în două depozite multiple pentru fiecare dintre
cele două clase din Clasificarea de la Locarno și să plătească taxele
suplimentare corespunzătoare;
să dividă cererea de înregistrare în trei cereri individuale pentru fiecare dintre
cele trei desene sau modele industriale și să plătească taxele suplimentare
corespunzătoare.

În unele cazuri eliminarea indicațiilor nu este posibilă, de exemplu, atunci când un
anumit produs trebuie încadrat în două sau în mai multe clase, deoarece are destinații
multiple (a se vedea punctul 6.2.3.1).
Solicitantului i se va cere să dea curs cererii examinatorului în termen de două luni și
să achite suma totală a taxelor pentru toate cererile de înregistrare care rezultă din
divizarea unui depozit multiplu sau să elimine anumite produse pentru a îndeplini
condiția „unității de clasă”.
Suma totală care trebuie plătită este calculată de examinator și comunicată
solicitantului în raportul de examinare. Examinatorul va indica dacă este mai rentabilă
divizarea depozitului multiplu într-un număr de cereri egal cu numărul claselor din
Clasificarea de la Locarno sau cu numărul desenelor sau modelelor industriale.
În cazul în care solicitantul nu remediază la timp neregulile, depozitul multiplu este
respins în întregime.

8.

Achitarea taxelor

8.1.

Principii generale

Cererile de înregistrare a unui desen sau model industrial comunitar fac obiectul mai
multor taxe pe care solicitantul trebuie să le achite la momentul depunerii [articolul 6
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alineatul (1) din RDMIC], inclusiv taxa de înregistrare și taxa de publicare sau, dacă
cererea de înregistrare include o solicitare de amânare a publicării, taxa de amânare a
publicării.
În cazul depozitelor multiple, trebuie plătite taxe suplimentare de înregistrare, de
publicare sau de amânare pentru fiecare desen sau model industrial suplimentar. Dacă
plata nu s-a efectuat în momentul depunerii cererii se vor plăti și penalități de
întârziere.
În cazul amânării, solicitanții pot alege să plătească la momentul depunerii nu doar
taxa de înregistrare și de amânare, ci și taxa de publicare.
Pentru taxa care trebuie plătită în legătură cu o cerere de înregistrare internațională
care desemnează Uniunea Europeană a se vedea punctul 12.1.2.3 Taxe.

8.2.

Moneda și sumele

Taxele trebuie plătite în euro. Plățile efectuate în alte monede nu sunt acceptate.
Taxele pentru depunerea unei cereri sunt următoarele:
Taxe de înregistrare
Desen sau model industrial unic sau primul desen sau model industrial
dintr-un depozit multiplu

230 EUR

De la al doilea până la al zecelea desen sau model industrial dintr-un depozit
multiplu

115 EUR per desen sau
model

Începând cu al 11-lea desen sau model industrial dintr-un depozit multiplu

50 EUR per desen sau
model

Taxe de publicare
Desen sau model industrial unic sau primul desen sau model industrial dintrun depozit multiplu care urmează să fie publicat

120 EUR

De la al doilea până la al zecelea desen sau model industrial dintr-un depozit
multiplu care urmează să fie publicate

60 EUR per desen sau
model

Începând cu al 11-lea desen sau model industrial dintr-un depozit multiplu
care urmează să fie publicat

30 EUR per desen sau
model

Taxe de amânare (în cazul în care se solicită amânarea publicării)
Desen sau model industrial unic sau primul desen sau model industrial
dintr-un depozit multiplu a cărui publicare se amână

40 EUR

De la al doilea până la al zecelea desen sau model industrial dintr-un depozit
multiplu a cărui publicare se amână

20 EUR per desen sau
model

Începând cu al 11-lea desen sau model industrial dintr-un depozit multiplu a
cărui publicare se amână

10 EUR per desen sau
model
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Exemple de taxe datorate pentru depunerea unui depozit multiplu în cazul în care se
solicită publicarea amânării numai pentru anumite desene sau modele.
Numărul desenului
sau modelului

Amânare

Taxa de
înregistrare

Taxa de publicare

Taxa de amânare

xxxxxxxx-0001

Da

230 EUR

-

40 EUR

xxxxxxxx-0002

Da

115 EUR

-

20 EUR

xxxxxxxx-0003

Nu

115 EUR

120 EUR

-

xxxxxxxx-0004

Nu

115 EUR

60 EUR

-

xxxxxxxx-0005

Nu

115 EUR

60 EUR

-

Dacă, după înregistrare, se solicită publicarea pentru desenul sau modelul industrial
xxxxxxxx-0001, acesta va fi în fapt al patrulea desen sau model industrial care va fi
publicat, iar taxa de publicare va fi de 60 EUR.

8.3.

Mijloace de plată, detaliile plății și restituirea sumelor plătite

Mijloacele de plată, detaliile care însoțesc plata și condițiile pentru restituirea taxelor
plătite sunt explicate în partea A din ghid, secțiunea 3 „Plata taxelor, a costurilor și a
tarifelor”.
Taxele se restituie atunci când cererea de înregistrare este retrasă sau refuzată fără să
se fi acordat o dată a depunerii (cererea nu a fost tratată ca o „cerere de înregistrare a
unui desen sau model industrial comunitar”).
De asemenea, Oficiul restituie acele sume plătite care nu sunt suficiente pentru a
acoperi taxele de înregistrare și publicare (sau de amânare) pentru desen sau model
industrial sau pentru cel puțin unul dintre desenele sau modelele industriale dintr-un
depozit multiplu.

9.

Retrageri și rectificări

9.1.

Introducere

Solicitantul își poate retrage cererea de înregistrare a unui desen sau model industrial
comunitar sau, în cazul unui depozit multiplu, anumite desene sau modele industriale
cuprinse în cerere în orice moment al procedurii de examinare. Rectificările sunt
permise doar în anumite situații specifice.
Orice rectificare sau modificare efectuată în registru și/sau în cuprinsul înregistrării
publicate, adică după înregistrarea desenului sau modelului industrial de către
examinator, trebuie tratată în conformitate cu punctul 11 de mai jos.

9.2.

Retragerea cererii de înregistrare

Înainte de înregistrare solicitantul poate să retragă în orice moment cererea de
înregistrare a unui desen sau model industrial comunitar sau, în cazul unui depozit
multiplu, anumite desene sau modele industriale cuprinse în depozitul multiplu [articolul
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12 alineatul (1) din RADMIC]. Examinatorul va trimite o confirmare a retragerii cererii
de înregistrare.
Solicitările de retragere trebuie să fie depuse în scris și să cuprindă:





numărul de dosar al cererii de înregistrare a desenului sau modelului industrial
comunitar sau, în cazul în care solicitarea de retragere este depusă înainte să se
fi alocat un astfel de număr, orice informații care permit identificarea cererii, cum
ar fi numărul de referință al solicitantului/mandatarului și/sau numărul provizoriu
de dosar menționat în confirmarea automată care se eliberează la depunerea
cererii prin intermediul sistemului electronic;
în cazul unui depozit multiplu, o indicație a desenului (desenelor) sau modelului
(modelelor) industrial(e)pe care solicitantul dorește să le retragă, în cazul în care
numai unele din desenele sau modelele industriale vor fi retrase; și
numele și adresa solicitantului și/sau numele și adresa mandatarului, dacă este
cazul.

„Data de retragere” este data la care Oficiul primește solicitarea de retragere.
Taxele nu se vor restitui dacă s-a acordat o dată de depunere, exceptând cazurile în
care valoarea taxelor plătite de solicitant nu este suficientă pentru a acoperi taxele de
înregistrare și publicare (sau amânare, după caz) pentru desenul sau modelul industrial
sau pentru cel puțin un desen sau model industrial dintr-un depozit multiplu.
Solicitările de retragere primite de Oficiu la data înregistrării desenului sau modelului
industrial sau după această dată vor fi tratate drept solicitări de renunțare.
Solicitările de retragere primite de Oficiu în ziua depunerii cererii de înregistrare a
desenului sau modelului industrial vor fi acceptate chiar dacă înregistrarea desenului
sau modelului industrial are loc în aceeași zi.

9.3.

Rectificări în cuprinsul unei cereri de înregistrare

9.3.1.

Elemente care pot face obiectul unei rectificări

Pot fi rectificate numai numele și adresa solicitantului sau a mandatarului, greșelile de
ortografie sau de copiere, precum și erorile evidente, la cererea solicitantului [articolul
12 alineatul (2) din RADMIC].
În afară de numele și adresa solicitantului sau a mandatarului, la cererea solicitantului
se mai pot rectifica următoarele elemente dacă conțin greșeli de ortografie sau de
copiere, precum și erori evidente:

data de depunere, dacă cererea a fost depusă la oficiul central competent în
domeniul proprietății industriale al unui stat membru sau, în cazul țărilor din
Benelux, la Oficiul Proprietății Intelectuale din Benelux (BOIP), în urma unei
notificări din partea oficiului în cauză cu privire la existența unei greșeli în ceea ce
privește data primirii;

numele autorului sau al echipei de autori;

a doua limbă;

indicația produsului (produselor);

clasificarea de la Locarno a produsului (produselor) cuprinse în cererea de
înregistrare;
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țara, data și numărul cererii de înregistrare anterioare în care s-a revendicat
prioritatea conform convenției;
numele, locul și data primei expuneri a desenului sau modelului industrial, în
cazul în care se revendică prioritatea de expunere;
descrierea.

9.3.2.

Elemente care nu pot fi rectificate

Nu se permite, din considerente de principiu, ca reprezentarea desenelor sau
modelelor industriale să fie modificată după depunerea cererii de înregistrare [articolul
12 alineatul (2) din RADMIC]. Nu se acceptă depunerea unor vederi suplimentare sau
retragerea unor vederi într-o etapă ulterioară, cu excepția cazului în care Oficiul solicită
sau propune acest lucru în mod expres (a se vedea punctele 5.2 și 5.5. de mai sus).
În cazul în care o solicitare de rectificare aduce modificări reprezentării desenului
(desenelor) sau modelului (modelelor) industrial(e), solicitantul va fi informat că cererea
sa nu este acceptabilă. Solicitantul trebuie să decidă dacă dorește să continue
procesul de înregistrare sau să depună o nouă cerere pentru care va trebui să
plătească taxele aplicabile.

9.3.3.

Procedura de solicitare a rectificării

O solicitare de rectificare a cererii trebuie să conțină:
a)
b)
c)
d)

numărul de dosar al cererii de înregistrare;
numele și adresa solicitantului;
în cazul în care solicitantul a desemnat un mandatar, numele și adresa
profesională a acestuia;
indicarea elementului din cererea de înregistrare a cărui rectificare se dorește și
corectura care trebuie făcută.

Se poate formula o singură solicitare pentru rectificarea aceluiași element din două sau
mai multe cereri de înregistrare aparținând aceluiași solicitant.
Dacă toate condițiile sunt îndeplinite, examinatorul va trimite confirmarea rectificării.
Rectificările și modificările efectuate după înregistrare sunt tratate de către
Departamentul Sprijin operațional al Oficiului (a se vedea punctul 11 de mai jos),

9.3.4.

Nereguli

În cazul în care o solicitare de rectificare nu îndeplinește condițiile menționate mai sus,
iar neregula poate fi remediată, examinatorul va invita solicitantul să remedieze
respectiva neregulă în termen de două luni. Dacă neregula nu este remediată în
termenul prevăzut, examinatorul va refuza solicitarea de rectificare.
Solicitările de rectificare care ar avea ca efect modificarea reprezentării desenului
(desenelor) sau modelului (modelelor) industrial(e) vor fi refuzate în mod definitiv.
Descrierile depuse după data de depunere a cererii de înregistrare nu vor fi acceptate
(a se vedea punctul 6.2.2 de mai sus). Prin urmare, solicitările de rectificare care
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presupun depunerea unei descrieri după data depunerii cererii de înregistrare vor fi
refuzate.

10.

Înregistrare, publicare și certificate

10.1.

Înregistrare

După examinarea motivelor absolute de refuz și îndeplinirea formalităților, examinatorul
trebuie să se asigure că s-au furnizat toate informațiile menționate la articolul 14 din
RADMIC (informațiile pe care solicitantul este obligat să le furnizeze și care trebuie să
fie indicate în cererea de înregistrare sunt marcate):
(a)
(b)
(c)
d)
(e)

(f)
(g)

(h)
(i)
(j)
(k)
(l)
(m)

(n)
(o)
(p)

data depunerii cererii de înregistrare;
numărul de dosar atribuit cererii de înregistrare și numărul de dosar atribuit
fiecărui desen sau model industrial individual dintr-un depozit multiplu;
data publicării înregistrării;
numele, adresa și cetățenia solicitantului, precum și statul pe teritoriul
căruia acesta are domiciliul, sediul sau o unitate;
numele și adresa profesională a mandatarului, în măsura în care nu este
vorba despre un angajat desemnat ca mandatar conform articolului 77 alineatul
(3) prima teză din RDMIC; dacă există mai mulți mandatari, se înregistrează
numai numele și adresa profesională primului numit, numele fiind urmat de
cuvintele „et al”; în cazul în care s-a desemnat un grup de mandatari, se
înregistrează numai numele și adresa grupului;
reprezentarea desenului sau modelului industrial;
o indicație a produsului (produselor) după denumire, precedată de numerele
clasei (claselor) și subclasei (subclaselor) din Clasificarea de la Locarno și
grupate în funcție de acestea;
mențiuni referitoare la revendicarea unei priorități, în temeiul articolului 42 din
RDMIC;
mențiuni referitoare la revendicarea unei priorități de expunere în temeiul
articolului 44 din RDMIC;
menționarea autorului sau a echipei de autori sau o declarație care să ateste că
autorul sau echipa de autori au renunțat la dreptul de a fi menționați;
limba în care a fost depusă cererea de înregistrare, precum și limba
alternativă indicată de solicitant conform articolului 98 alineatul (2) din RDMIC;
data înscrierii desenului sau modelului industrial în registru și numărul de
înregistrare;
o mențiune a uneia dintre eventualele solicitări de amânare a publicării conform
articolului 50 alineatul (3) din RDMIC, precizând data de expirare a perioadei de
amânare;
o mențiune potrivit căreia s-a depus un specimen conform articolului 5 din
RADMIC;
o mențiune potrivit căreia s-a depus o descrieri conform articolului 1 alineatul (2)
litera (a) din RADMIC;
o mențiune potrivit căreia reprezentarea desenului sau modelului industrial
conține un element verbal.

După ce toate informațiile din lista de verificare au fost depuse la dosar, examinatorul
verifică dacă s-au plătit toate taxele aplicabile.
În cazul în care nu se constată nicio neregulă, cererea se înregistrează.
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10.2.

Publicare

10.2.1. Principii generale
Toate desenele sau modelele industriale comunitare înregistrate se publică în Buletinul
desenelor sau modelelor industriale comunitare, care se publică numai în format
electronic pe site-ul OAPI.
Cu toate acestea, înregistrările internaționale care desemnează Uniunea Europeană
sunt publicate de OMPI (Hague Express Bulletin) (a se vedea punctul 12 de mai jos).
În afară de cazul în care cererea conține o solicitare de amânare a publicării,
publicarea va avea loc imediat după înregistrare; publicările au loc zilnic.
În cazul în care o cerere conține o solicitare de amânare a publicării, publicarea are loc
în partea A.2 din Buletin și conține doar următoarele informații: numărul desenului sau
al modelului industrial, data depunerii, data înregistrării și numele solicitantului și al
mandatarului, dacă este cazul.
În cazul în care o cerere conține o solicitare de amânare a publicării doar pentru
anumite desene sau modele industriale dintr-un depozit multiplu, se publică integral
numai acele desene sau modele industriale pentru care nu s-a solicitat amânarea.

10.2.2. Formatul și structura publicației
Buletinul desenelor sau modelelor industriale comunitare este disponibil în două
formate:



HTML
PDF

Ambele formate au aceeași eficacitate în scopuri de publicare și căutare a desenelor
sau modelelor industriale.
Buletinul desenelor și modelelor industriale comunitare este alcătuit din următoarele
patru părți:


În partea A se publică înregistrările desenelor sau modelelor industriale
comunitare și este alcătuită din trei secțiuni:
o
o

o


Partea A.1: Înregistrări ale desenelor sau modelelor industriale comunitare
în conformitate cu articolele 48 și 50 din RDMIC
Partea A.2: Înregistrări ale desenelor sau modelelor industriale comunitare
conținând solicitări de amânare și prima publicare a acestora în
conformitate cu articolul 50 din RDMIC și cu articolul 14 alineatul (3) din
RADMIC
Partea A.3: Erori apărute în partea A (greșeli și erori de înregistrare). A.3.1:
erori absolute; A.3.2: erori relative.

În partea B se publică înscrierile efectuate în registru în urma înregistrării, cum ar
fi modificările, transferurile, licențele etc. și este alcătuită din opt secțiuni:
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o
o
o
o
o
o
o
o


În partea C se publică reînnoirile și informațiile privind înregistrările expirate și se
împarte în trei secțiuni:
o
o
o



Partea B.1: greșeli și erori
Partea B.2: transferuri
Partea B.3: procedura de declarare a nulității și de revendicare a calității de
titular
Partea B.4: renunțări și desene sau modele industriale care nu produc
efecte
Partea B.5: licențe
Partea B.6: drepturi reale
Partea B.7: procedura de insolvență
Partea B.8: executare silită (sechestru).

Partea C.1: Reînnoiri în conformitate cu articolul 13 alineatul (4) din RDMIC
și cu articolul 69 alineatul (3) litera (m) din RADMIC
Partea C.2: Înregistrări expirate în conformitate cu articolele 22 alineatul (5)
și 69 alineatul (3) litera (n) din RADMIC
Partea C.3: Rectificarea erorilor sau greșelilor apărute în reînnoiri și
înregistrări expirate.

Partea D se referă la Restitutio in integrum (articolul 67 din RADMIC) și se
împarte în două secțiuni:
o
o

Partea D.1: Restitutio in integrum
Partea D.2: Rectificarea greșelilor și erorilor în partea D.

În buletin, fiecare intrare este precedată de codul INID corespunzător, în conformitate
cu standardul ST.80 al OMPI. Dacă este cazul, informațiile se publică în toate limbile
oficiale ale UE [articolul 70 alineatul (4) din RADMIC].
Codurile INID utilizate, de exemplu, la publicare în partea A.1 a buletinului sunt
următoarele:
21
25
22
15
45
11
46
72
73
74
51
54
30
23
29
57
55

Numărul dosarului
Limba în care s-a depus cererea și a doua limbă
Data de depunere
Data înscrierii în registru
Data publicării
Numărul de înregistrare
Data de expirare a perioadei de amânare
Numele autorului (autorilor) sau al echipei de autori
Numele și adresa titularului
Numele și adresa profesională a mandatarului
Clasificarea de la Locarno
Indicația produsului (produselor)
Țara, data și numărul cererii de înregistrare pentru care se revendică prioritatea
(prioritatea conform Convenției)
Numele, locul și data expoziției la care a fost expus prima dată desenul sau
modelul industrial (prioritatea de expunere)
Indicarea faptului că s-a depus un specimen
Indicarea faptului că s-a depus o descriere
Reprezentarea desenului sau a modelului industrial
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Publicarea se efectuează în toate limbile UE care au caracter de limbă oficială la data
publicării.

10.3.

Certificatul de înregistrare

Certificatul de înregistrare se emite după ce desenul sau modelul industrial comunitar
înregistrat a fost publicat integral (adică după publicarea în partea A.1).
Cu toate acestea, oficiul nu emite certificate de înregistrare pentru înregistrările
internaționale care desemnează Uniunea Europeană (a se vedea punctul 12 de mai
jos).
De la 15 noiembrie 2010 certificatele de înregistrare se emit exclusiv online ca
certificate electronice. Titularii cererilor de înregistrare a unui desen sau model
industrial comunitar sunt invitați să descarce certificatul începând din ziua următoare
publicării folosind instrumentul „eSearch plus” de pe site-ul OAPI. Nu se eliberează o
copie tipărită pe hârtie a certificatului. Se pot solicita, însă, copii certificate sau
necertificate ale certificatului de înregistrare.
Certificatul conține toate informațiile înscrise în registrul desenelor și modelelor
industriale comunitare la data înregistrării. Nu se va emite un nou certificat în urma
efectuării unor schimbări în registru după data înregistrării. Se poate, însă, solicita un
extras din registru care să reflecte statutul administrativ curent al desenului sau
modelului industrial.
În urma publicării unei erori relative în înregistrarea unui desen sau model industrial
(partea A.3.2) sau a unei erori relative într-o înscriere (partea B.1.2), se emite un
certificat rectificat. Eroarea relativă este o eroare imputabilă Oficiului care modifică
sfera de cuprindere a înregistrării.

11.

Efectuarea de rectificări și modificări în registru și în
înregistrările publicate ale desenelor sau modelelor
industriale comunitare

11.1.

Rectificări

11.1.1. Principii generale
Pot fi rectificate numai numele și adresa solicitantului, greșelile de ortografie sau de
copiere sau greșelile evidente, la cererea solicitantului, cu condiția ca rectificarea în
cauză să nu afecteze reprezentarea desenului sau a modelului industrial [articolul 12
alineatul (2) din RADMIC] (Decizia din 3 decembrie 2013, R 1332/2013-3 „Adapters”,
punctul 14 și următoarele). Pentru aceste solicitări nu se percep taxe.
În cazul în care înregistrarea desenului sau a modelului industrial ori publicarea
înregistrării conține o eroare sau o greșeală imputabilă Oficiului, acesta rectifică
eroarea sau greșeala constatată din oficiu sau la cererea titularului (articolul 20 din
RADMIC). Pentru aceste solicitări nu se percep taxe.
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Solicitarea de rectificare a greșelilor comise de către Oficiu poate privi numai conținutul
înregistrării publicate (articolele 49, 73 și 99 din RDMIC și articolele 14 și 70 din
RADMIC) și înscrierile din registru (articolele 48, 72 și 99 din RDMIC și articolele 13 și
69 din RADMIC).
Cu excepția cazului în care Oficiul însuși a comis o greșeală la momentul publicării
reprezentării desenelor sau modelelor industriale (de exemplu prin distorsionarea sau
trunchierea reprezentării), titularul nu va putea solicita rectificarea desenului sau
modelului industrial dacă aceasta afectează reprezentarea respectivului desen sau
model industrial [articolul 12 alineatul (2) din RADMIC] (Decizia din 3 decembrie 2013,
R 1332/2013-3 „Adapters”, punctul 14 și următoarele).
Rectificările se vor efectua imediat după depistarea greșelii și se pot face și după mai
mulți ani de la înscrierea inițială în registru, dacă va fi necesar.

11.1.2. Cererea de rectificare
Conform articolelor 12 și 19 din RADMIC, cererile de rectificare a greșelilor și erorilor
din registru și din înregistrările publicate trebuie să conțină:
a)
b)
c)

d)

numărul de înregistrare al desenului sau modelului industrial comunitar
înregistrat;
numele și adresa titularului astfel cum au fost înregistrate în registru sau numele
titularului și numărul de identificare care i-a fost atribuit acestuia de către Oficiu;
în cazul în care titularul a desemnat un mandatar, numele și adresa profesională
a mandatarului sau numele mandatarului și numărul de identificare care i-a fost
atribuit acestuia de către Oficiu; și
indicarea înscrierii din registru și/sau a elementului din înregistrarea publicată
care trebuie corectat, precum și a versiunii corectate a acestuia.

Se permite prezentarea unei singure solicitări pentru rectificarea erorilor și greșelilor
referitoare la două sau mai multe înregistrări aparținând aceluiași titular [articolul 19
alineatul (4) și articolul 20 din RADMIC].
Dacă nu sunt îndeplinite condițiile pentru efectuarea acestor rectificări, Oficiul va
informa solicitantul cu privire la neregulile constatate. În cazul în care respectivele
nereguli nu sunt remediate în termenul de două luni precizat de Oficiu, acesta respinge
cererea de rectificare [articolul 19 alineatul (5) și articolul 20 din RADMIC].
Cererile de rectificare a greșelilor sau erorilor care nu afectează înscrierile din registru
și/sau care nu se referă la conținutul publicației înregistrării vor fi respinse. În
consecință, cererile de rectificare a descrierii care explică reprezentarea desenului sau
modelului industrial sau a specimenului vor fi respinse.
Se consideră că erorile privitoare la traducerea indicației produsului în limbile oficiale
ale UE sunt imputabile Oficiului și vor fi corectate, deoarece traducerile sunt
considerate ca fiind înscrieri în registru și ca făcând parte din conținutul înregistrării
publicate, chiar dacă nu sunt realizate de către Oficiu, ci de către Centrul de Traduceri
pentru Organismele Uniunii Europene (Comunicarea nr. 4/05 a Președintelui Oficiului
din 14 iunie 2005 privind rectificarea greșelilor și erorilor din registru și din înregistrarea
publicată a desenelor sau modelelor industriale comunitare).
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În caz de îndoială, se consideră ca fiind autentic textul redactat în limba de lucru a
Oficiului în care s-a depus cererea de înregistrare a desenului sau modelului industrial
comunitar [articolul 99 alineatul (3) din RDMIC]. Dacă cererea de înregistrare a fost
depusă într-o limbă oficială a UE care nu este limbă a Oficiului, se consideră ca fiind
autentic textul redactat în cea de-a doua limbă indicată de solicitant.

11.1.3. Publicarea rectificărilor
Orice modificare operată în registru este notificată titularului [articolul 69 alineatul (5)
din RADMIC].
Oficiul publică rectificările în partea A.3 a Buletinului desenelor sau modelelor
industriale comunitare și le înscrie în registru împreună cu data la care au fost
înregistrate [articolul 20 și articolul 69 alineatul (3) litera (e) din RADMIC].
În cazul în care greșeala sau eroarea este imputabilă Oficiului, după publicarea greșelii
sau erorii, Oficiul eliberează titularului un certificat de înregistrare care conține
înscrierile din registru [articolul 69 alineatul (2) din RADMIC], precum și o declarație
care să ateste că informațiile în cauză au fost într-adevăr înscrise în registru
(articolul 17 din RADMIC).
În cazul în care greșeala sau eroarea este imputabilă titularului, se va elibera un
certificat de înregistrare conținând rectificarea greșelii sau a erorii doar dacă până la
momentul respectiv nu s-a mai emis niciun alt certificat. În orice caz, titularii pot solicita
oricând Oficiului eliberarea unui extras din registru (simplu sau certificat) care să
reflecte statutul curent al desenelor sau al modelelor industriale lor.

11.2.

Modificări efectuate în registru

11.2.1. Introducere
În această secțiune sunt descrise modificările care se efectuează în registrul desenelor
sau modelelor industriale comunitare, după cum urmează:







renunțarea la un desen sau model industrial comunitar cu sau fără amânare, în
special renunțarea parțială;
modificarea numelui și a adresei solicitantului și/sau a mandatarului acestuia,
dacă este cazul, notificată Oficiului înainte de înregistrarea desenului sau
modelului industrial comunitar (adică înainte de emiterea notificării de
înregistrare);
modificarea numelui și a adresei titularului și/sau a mandatarului acestuia, dacă
este cazul, pentru un desen sau model industrial cu publicare amânată care nu a
fost publicat încă;
înscrierea transferurilor;
înscrierea licențelor.
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11.2.2. Renunțarea la desenul sau modelul industrial comunitar înregistrat
11.2.2.1. Principii generale
Titularul poate renunța la un desen sau model industrial comunitar în orice moment
după înregistrare. Renunțarea trebuie notificată Oficiului în scris (articolul 51 din
RDMIC).
O cerere de renunțare la un desen sau model industrial internațional care desemnează
Uniunea Europeană trebuie să fie depusă la Biroul Internațional și înregistrată de către
acesta (a se vedea articolul 16 din Actul de la Geneva și punctul 12.2.2.5 de mai jos).
De asemenea, renunțarea poate avea ca obiect numai unele dintre desenele sau
modelele industriale incluse într-un depozit multiplu [articolul 27 alineatul (1) litera (d)
din RADMIC].
Renunțarea produce efecte începând de la data la care este înscrisă în registrul
desenelor sau modelelor industriale comunitare, fără efect retroactiv [articolul 51
alineatul (1) din RDMIC]. Cu toate acestea, dacă se renunță la un desen sau model
industrial a cărui publicare a fost amânată, se consideră că desenul sau modelul
industrial în cauză nu a produs niciodată efectele menționate de RDMIC [articolul 51
alineatul (2) din RDMIC].
Un desen sau model industrial comunitar înregistrat poate face obiectul unei renunțări
parțiale, cu condiția ca forma modificată a respectivului desen sau model industrial să
îndeplinească criteriile de acordare a protecției și ca identitatea acestuia să se
păstreze [articolul 51 alineatul (3) din RDMIC]. Prin urmare, renunțarea parțială este
aplicabilă doar în cazurile în care caracteristicile eliminate sau nerevendicate nu
contribuie la caracterul individual sau la noutatea unui desen sau model industrial
comunitar, în special:




în cazul în care desenul sau modelul industrial comunitar este încorporat într-un
produs care constituie o piesă componentă a unui produs complex, iar
caracteristicile eliminate sau nerevendicate nu sunt vizibile la utilizarea normală a
respectivului produs complex [articolul 4 alineatul (2) din RDMIC]; sau
 în cazul în care caracteristicile eliminate sau nerevendicate sunt impuse de o
funcție a desenului sau modelului industrial sau de necesitatea racordării
acestuia la alte obiecte [articolul 8 alineatele (1) și (2) din RDMIC]; sau
în cazul în care dimensiunea sau importanța caracteristicilor eliminate sau
nerevendicate este insignifiantă, astfel încât este puțin probabil ca utilizatorul
avizat să le observe.

Renunțarea se va înscrie în registru numai cu consimțământul titularului unui drept
înscris în registru [articolul 51 alineatul (4) RDMIC). Printre persoanele care dețin un
drept înregistrat se numără titularii unei licențe înregistrate, titularii unui drept real
înregistrat, creditorii în cazul unei executări silite înregistrate sau autoritatea
competentă în cazul procedurii de faliment înregistrate sau al altor proceduri similare.
În cazul licențelor înregistrate în registrul desenelor sau modelelor industriale
comunitare, renunțarea la un desen sau model industrial se înscrie în registru numai în
baza unor dovezi care atestă faptul că titularul dreptului a informat beneficiarul
(beneficiarii) licenței cu privire la renunțare. Renunțarea se înscrie în registru după trei
luni de la data la care Oficiul obține dovezi potrivit cărora titularul a informat
beneficiarul licenței în mod corespunzător sau mai devreme dacă se obțin dovezi
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potrivit cărora s-a obținut consimțământul beneficiarului (beneficiarilor) licenței
[articolul 51 alineatul (4) din RDMIC; articolul 27 alineatul (2) din RADMIC].
În cazul în care dreptul asupra unui desen sau model industrial comunitar înregistrat a
făcut obiectul unei revendicări în fața unei instanțe în temeiul articolului 15 din RDMIC,
renunțarea se înscrie în registru doar cu acordul persoanei care a revendicat dreptul
[articolul 27 alineatul (3) din RADMIC].
11.2.2.2. Condițiile de formă ale unei declarații de renunțare
O declarație de renunțare trebuie să conțină informațiile menționate la articolul 27
alineatul (1) din RADMIC:
a)
b)
c)
d)
e)

numărul de înregistrare al desenului sau al modelului industrial comunitar;
numele și adresa titularului;
în cazul în care a fost desemnat un mandatar, numele și adresa acestuia;
precizarea desenelor sau modelelor industriale care fac obiectul renunțării
în cazul înregistrărilor multiple;
în cazul renunțării parțiale, o reprezentare a desenului sau modelului
industrial modificat în conformitate cu articolul 4 din RADMIC.

În cazul unei renunțări parțiale, titularul trebuie să depună o reprezentare a
desenului sau modelului industrial, așa cum a fost modificat [articolul 27
alineatul (1) litera (e) din RADMIC].
Dacă declarația de renunțare nu conține toate informațiile enumerate mai sus și nu
respectă toate condițiile enunțate, în funcție de situație, Oficiul îl va informa pe titular cu
privire la neregulile constatate și va solicita remedierea acestora într-un anumit termen.
Dacă neregulile respective nu sunt remediate în termenul acordat, renunțarea nu se va
înscrie în registru, iar titularul desenului sau modelului industrial comunitar va fi
informat în scris în legătură cu aceasta [articolul 27 alineatul (4) din RADMIC].

11.2.3. Modificări ale numelui și adresei solicitantului/titularului și/sau ale
mandatarului acestuia
Titularul desenului sau modelului industrial comunitar poate solicita operarea unei
modificări a numelui sau adresei în registru prin depunerea în scris a unei solicitări
către Oficiu. Modificarea numelui și/sau a adresei se operează gratuit.
Solicitarea înscrierii unei modificări a numelui sau adresei în legătură cu un desen sau
model industrial internațional care desemnează Uniunea Europeană trebuie depusă la
Biroul Internațional (a se vedea articolul 16 din Actul de la Geneva).
Pentru o mai bună înțelegere a diferențelor dintre o modificare a numelui și un transfer,
a se vedea Ghidul privind mărcile comunitare, partea E, secțiunea 3, capitolul 1
„Transferurile și modificarea numelui”.
Se poate adresa o singură cerere de modificare a numelui sau adresei în legătură cu
două sau mai multe înregistrări aparținând aceluiași titular.
Cererea de modificare a numelui sau adresei înaintată de titularul unui desen sau
model industrial comunitar trebuie să conțină:
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a)
b)
c)
d)

numărul de înregistrare al desenului sau modelului industrial comunitar;
numele și adresa titularului așa cum au fost înscrise în registru sau
numărul de identificare al titularului;
numele și adresa titularului după modificare;
în cazul în care titularul a desemnat un mandatar, numele și adresa
mandatarului.

Dacă condițiile de mai sus nu sunt îndeplinite, Oficiul va trimite o scrisoare de
constatare a neregulilor. Dacă neregula nu este remediată în termenul prevăzut, Oficiul
respinge cererea [articolul 19 alineatul (5) din RADMIC].
În ceea ce privește cererile de înregistrare a desenelor sau modelelor industriale
comunitare, modificările numelor și adreselor solicitanților nu se înscriu în registru, dar
trebuie consemnate în dosarele Oficiului aferente cererilor de înregistrare a desenelor
sau modelelor industriale comunitare în cauză [articolul 19 alineatul (7) din RADMIC].
Schimbările cu privire la titularii înregistrărilor de desene sau modele industriale
comunitare sunt publicate în partea B.2.2 din Buletinul desenelor sau modelelor
industriale comunitare, în timp ce transferul drepturilor se publică în partea B.2.1.
Schimbările cu privire la mandatari se publică în partea B.9 din Buletinul desenelor sau
modelelor industriale comunitare.

11.2.4. Transferuri
11.2.4.1. Introducere
Înregistrarea unui desen sau model industrial comunitar poate fi transferată de către
titular, iar transferurile se înscriu în registru la cerere. Cu toate acestea, cererea de
înscriere a unui transfer cu privire la un desen sau model industrial internațional care
desemnează Uniunea Europeană trebuie depusă la Biroul Internațional (a se vedea
articolul 16 din Actul de la Geneva).
Dispozițiile legale din RDMIC, RADMIC și RTDMIC referitoare la transferuri corespund
dispozițiilor din RMC, RAMC și respectiv RTMC (a se vedea Ghidul privind mărcile
comunitare, partea E, capitolul 1 „Transfer”).
Principiile juridice și procedura de înscriere a transferurilor de mărci comerciale se
aplică mutatis mutandis și desenelor sau modelelor industriale comunitare, cu
următoarele trăsături particulare.
11.2.4.2. Dreptul întemeiat pe utilizarea anterioară în legătură cu un desen sau model
industrial comunitar înregistrat
Dreptul întemeiat pe utilizarea anterioară în legătură cu un desen sau model industrial
comunitar înregistrat nu poate fi transferat decât în cazul în care terțul care a invocat
dreptul respectiv înainte de data depunerii sau de data de prioritate a cererii de
înregistrare a unui desen sau model industrial comunitar este o întreprindere, dreptul
întemeiat pe utilizarea anterioară putând fi transferat doar împreună cu acea parte din
activitatea întreprinderii în cadrul căreia s-a utilizat desenul sau modelul industrial sau
au avut loc pregătirile pentru o astfel de utilizare [articolul 22 alineatul (4) din RDMIC].

Ghid privind examinarea efectuată de Oficiu
FINAL

Pagina 75
VERSION 1.0

DATE 01/08/2014

Examinarea cererilor de înregistrare a desenelor și modelelor industriale comunitare

11.2.4.3. Taxe
Taxa de 200 EUR pentru înscrierea unui transfer se aplică pentru fiecare desen sau
model industrial în parte, până la un plafon maxim de 1 000 EUR atunci când sunt
depuse cereri multiple în aceeași cerere de înregistrare a transferului (punctele 16și
17 din anexa la RTDMIC).

11.2.5. Licențe
11.2.5.1. Principii generale
Înregistrările desenelor sau modelelor industriale comunitare pot face obiectul unei
licențe acordate de către titular, iar licențele pot fi înscrise, la cerere, în registru.
Dispozițiile din RDMIC și RADMIC referitoare la licențele de desene sau modele
industriale comunitare [articolele 27, 32 și 33 și articolul 51 alineatul (4) din RDMIC;
articolele 24 și 25 și articolul 27 alineatul (2) din RADMIC] sunt aproape identice cu
cele din RMC și RAMC (pentru informații despre licențe, a se vedea Ghidul privind
mărcile comunitare, partea E, capitolul 2).
Principiile juridice și procedura de înscriere a licențelor de mărci comunitare se aplică
mutatis mutandis și desenelor sau modelelor industriale comunitare [articolul 24
alineatul (1) din RADMIC] cu următoarele trăsături particulare.

11.2.5.2. Desene sau modele industriale comunitare înregistrate
În dreptul comunitar privind desenele sau modelele industriale nu există cerințe
referitoare la utilizare. Prin urmare, nu se pune problema dacă beneficiarul licenței
utilizează desenul sau modelul industrial cu consimțământul titularului dreptului sau nu.
RDMIC și RADMIC prevăd obligația indicării produselor în care urmează să fie
încorporat desenul sau modelul industrial sau cărora urmează să li se aplice (a se
vedea punctul 6.1.4 de mai sus.). Nu este posibilă acordarea unei licențe parțiale,
numai pentru unele dintre produsele în care urmează să fie încorporat desenul sau
modelul industrial sau cărora urmează să li se aplice.
Prin urmare, orice limitare a sferei de cuprindere a licenței nu va fi luată în considerare
de către Oficiu, iar licența va fi înregistrată ca și cum nu ar exista nicio astfel de
limitare.

11.2.5.3. Depozite multiple de desene sau modele industriale comunitare
O cerere de înregistrare a unui desen sau model industrial comunitar poate lua forma
unui depozit multiplu care reunește mai multe desene sau modele industriale
(articolul 37 din RDMIC).
Fiecare desen sau model industrial dintr-un depozit multiplu poate face obiectul unei
licențe independent de celelalte desene sau modele industriale [articolul 24
alineatul (1) din RADMIC].
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11.2.5.4. Taxe
Taxa de 200 EUR pentru înscrierea, transferul sau anularea unei licențe se aplică
fiecărui desen sau model industrial în parte, nu cererii de înregistrare, până la un
plafon maxim de 1 000 EUR atunci când se înaintează depozite multiple în aceeași
cerere de înregistrare a licenței (punctele 18 și 19 din anexa la RTDMIC).
Exemplul 1: dintr-un depozit multiplu de zece desene sau modele industriale, șase sunt
cedate prin licență aceluiași beneficiar al licenței. Taxa de înregistrare a licențelor este
de 1 000 EUR, cu condiția ca:



toate cele șase licențe să fie incluse într-o singură cerere de înregistrare sau
toate solicitările relevante să fie depuse în aceeași zi.

În solicitare se poate preciza că pentru trei dintre cele șase desene sau modele
industriale se acordă licență exclusivă, fără ca acest lucru să aibă vreun impact asupra
taxelor care trebuie plătite.
Exemplul 2: dintr-un depozit multiplu de zece desene sau modele industriale, cinci
desene sau modele industriale sunt cedate prin licență aceluiași beneficiar al licenței.
De asemenea, se acordă o licență pentru un alt desen sau model care nu este inclus în
depozitul multiplu. Taxa este de 1 000 EUR, cu condiția ca:



toate cele șase licențe să fie incluse într-o singură solicitare de înregistrare sau
toate solicitările de înregistrare relevante să fie depuse în aceeași zi și
titularul desenului sau al modelului industrial comunitar și beneficiarul licenței să
fie aceiași în toate cele șase cazuri.

12.

Înregistrări internaționale

Această secțiune a ghidului se referă la trăsăturile particulare ale examinării
înregistrărilor internaționale care desemnează Uniunea Europeană, rezultate ale
cererilor de înregistrare depuse la Biroul Internațional al Organizației Mondiale a
Proprietății Intelectuale (denumite în continuare „înregistrări internaționale” și „Biroul
Internațional”) în temeiul Actului de la Geneva din 2 iulie 1999 al Aranjamentului de la
Haga privind înregistrarea internațională a desenelor și modelelor industriale.

12.1.

Privire de ansamblu asupra Sistemului de la Haga

12.1.1. Aranjamentul de la Haga și Actul de la Geneva
Aranjamentul de la Haga este un sistem de înregistrare internațional care permite
obținerea protecției pentru desenele sau modelele industriale în mai multe state și/sau
organizații interguvernamentale, cum ar fi Uniunea Europeană sau Organizația
Africană a Proprietății Intelectuale, prin intermediul unei singure cereri de înregistrare
internaționale depuse la Biroul Internațional. În temeiul Aranjamentului de la Haga, o
singură cerere de înregistrare internațională înlocuiește o întreagă serie de cereri de
înregistrare care altminteri ar fi trebuit depuse la diverse oficii naționale de proprietate
intelectuală sau la organizații interguvernamentale.
Aranjamentul de la Haga constă în trei tratate internaționale separate: Actul de la
Londra (1934), a cărui aplicare a fost înghețată de la 1 ianuarie 2010, Actul de la Haga
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(1960) și Actul de la Geneva (1999). Fiecare act cuprinde un set propriu de dispoziții
juridice, independente unele de celelalte.
Înregistrările internaționale care desemnează Uniunea Europeană sunt reglementate
de Actul de la Geneva.
Spre deosebire de „Protocolul referitor la Aranjamentul de la Madrid privind
înregistrarea internațională a mărcilor” de la Madrid, nici Actul de la Geneva, nici
RDMIC nu prevăd proceduri pentru transformarea unei înregistrări internaționale în
desene sau modele industriale naționale sau comunitare sau în desemnări ale statelor
membre părți la Sistemul de la Haga sau pentru înlocuirea desenelor sau modelelor
industriale naționale sau comunitare cu o înregistrare internațională care să
desemneze partea contractantă în cauză.

12.1.2. Procedura de depunere a cererilor internaționale
12.1.2.1. Caracteristici specifice
O altă diferență față de Sistemul de la Madrid constă în faptul că Actul de la Geneva
nici nu permite, nici nu impune ca înregistrarea internațională să se întemeieze pe o
cerere anterioară de înregistrare a unui desen sau model industrial la nivel național sau
comunitar. OAPI poate fi doar un „oficiu desemnat”, nu un „oficiu de origine”. Prin
urmare, cererile internaționale se depun direct la Biroul Internațional (articolul 106b din
RDMIC).
Actul de la Geneva și Regulamentul comun de aplicare al Actului din 1999 și al Actului
din 1960 al Aranjamentului de la Haga („RC”) conțin norme specifice care pot fi diferite
de cele care se aplică „depunerilor directe” ale cererilor de înregistrare a unor desene
sau modele industriale comunitare prin aceea că cererile se depun direct la OAPI sau
la oficiul central competent în domeniul proprietății industriale al unui stat membru sau,
în țările din Benelux, la Oficiul Proprietății Intelectuale din Benelux (BOIP) (a se vedea
punctul 2.2.1 de mai sus). Aceste norme specifice privesc, în special, dreptul de a
depune o cerere de înregistrare internațională, conținutul unei cereri internaționale,
taxele, amânarea publicării, numărul de desene sau modele industriale care pot fi
incluse într-un depozit multiplu (cel mult 100), reprezentarea în fața Biroului
Internațional și limbile utilizate (o cerere de înregistrare internațională trebuie redactată
în limbile engleză, franceză sau spaniolă).
12.1.2.2. Amânarea publicării
O cerere de înregistrare internațională poate conține o solicitare de amânare a
publicării desenului sau modelului industrial sau a tuturor desenelor sau modelelor
dintr-un depozit multiplu. Actul de la Geneva nu permite ca amânarea publicării să fie
solicitată doar pentru unele dintre desenele sau modelele industriale dintr-un depozit
multiplu (articolul 11 din Actul de la Geneva).
Perioada de amânare a publicării unei cereri internaționale care desemnează Uniunea
Europeană este de 30 de luni de la data depunerii cererii sau, în cazul în care se
revendică prioritatea, de la data priorității. Cererea de înregistrare se va publica la
sfârșitul acestei perioade de 30 de luni, cu excepția cazului în care titularul depune o
solicitare de publicare anticipată la Biroul Internațional (articolul 11 din Actul de la
Geneva).
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Procedura descrisă la punctul 6.2.5 de mai sus nu se aplică, deoarece Oficiul nu este
responsabil pentru publicarea înregistrărilor internaționale care desemnează Uniunea
Europeană.

12.1.2.3. Taxe
Pentru o cerere de înregistrare internațională care desemnează Uniunea Europeană se
plătesc trei tipuri de taxe6, și anume:




o taxă de bază
o taxă de publicare
o taxă de desemnare individuală, și anume 62 EUR pentru fiecare desen sau
model industrial, convertită în franci elvețieni (articolul 106c din RDMIC; punctul
1a din anexa la RTDMIC; norma 28 din RC).

12.1.3. Examinarea efectuată de către Biroul Internațional
Atunci când primește o cerere de înregistrare internațională, Biroul Internațional verifică
dacă aceasta respectă cerințele obligatorii de formă, cum ar fi cele referitoare la
calitatea reproducerii desenelor sau modelelor industrial și plata taxelor necesare.
Solicitantul este informat cu privire la orice neregulă, care trebuie să fie remediată în
termenul prevăzut de trei luni; în caz contrar, cererea internațională se consideră ca
fiind abandonată.
Dacă o cerere de înregistrare internațională respectă cerințele obligatorii de formă,
Biroul Internațional o înscrie în registrul internațional și (cu excepția cazului în care s-a
solicitat amânarea publicării) publică înregistrarea corespondentă în „Buletinul
desenelor sau modelelor industriale internaționale”. Publicarea se realizează în format
electronic, pe site-ul Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale („OMPI”), și
conține toate informațiile relevante cu privire la înregistrarea internațională, inclusiv o
reproducere a desenului (desenelor) sau modelului (modelelor) industrial(e).
Biroul Internațional notifică înregistrarea internațională tuturor oficiilor desemnate, care
au opțiunea de a refuza protecția pe motive de fond.

12.2.

Rolul Oficiului ca oficiu desemnat

În continuare se explică modul în care Oficiul gestionează înregistrările internaționale,
începând din momentul notificării Biroului Internațional până în momentul deciziei finale
de acceptare sau de respingere a desemnării Uniunii Europene.
Principalele etape parcurse în fața Oficiului ca oficiu desemnat sunt:



6

primirea înregistrării internaționale care desemnează Uniunea Europeană;
examinarea motivelor de respingere a înregistrării.

A se vedea www.wipo.int/hague/en/fees
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12.2.1. Primirea unei înregistrări internaționale care desemnează Uniunea
Europeană
Comunicările între Oficiu și Biroul Internațional se efectuează prin mijloace electronice
[articolul 47 alineatul (3) din RADMIC].

12.2.2. Motive de respingere a înregistrării
Din momentul în care înregistrarea internațională care desemnează Uniunea
Europeană a fost notificată Oficiului de către Biroul Internațional, se aplică normele
prevăzute la Titlul XIa din RDMIC și la articolul 11a din RADMIC (Examinarea motivelor
de respingere a cererilor de înregistrare) [articolul 106a alineatul (1) din RDMIC].
12.2.2.1. Conformitatea cu definiția unui desen sau model industrial, ordinea publică și
bunele moravuri
O înregistrare internațională nu poate fi respinsă pe motiv de nerespectare a cerințelor
de formă, întrucât se consideră că acestea au fost deja îndeplinite, în urma examinării
de către Biroul Internațional.
Examinarea Oficiului se restrânge la cele două motive pentru care cererea de
înregistrare ar putea fi respinsă (articolul 11a din RADMIC). O cerere de înregistrare
internațională va fi refuzată dacă un desen sau model industrial nu corespunde
definiției prevăzute la articolul 3 litera (a) din RDMIC sau dacă este contrar ordinii
publice sau bunelor moravuri (articolul 9 din RDMIC) (a se vedea punctul 4 de mai
sus).
Examinarea motivelor de respingere a unei cereri de înregistrare internațională se va
efectua ca și cum înregistrarea desenelor sau a modelelor industriale ar fi fost solicitată
direct Oficiului. Termenele și alte aspecte procedurale aferente examinării sunt
aceleași ca cele aplicabile cererilor de înregistrare depuse direct la Oficiu (a se vedea
Introducerea, punctul 1.2.3 și punctul 4.3 de mai sus).

12.2.2.2. Termene
Oficiul trebuie să informeze Biroul Internațional cu privire la orice refuz de a acorda
protecția în termen de șase luni de la publicarea înregistrării internaționale pe site-ul
OMPI [articolul 11a alineatul (1) din RADMIC].
Refuzul preliminar trebuie să fie argumentat și să prezinte motivele pe care se
întemeiază, iar titularului înregistrării internaționale trebuie să i se acorde ocazia de a fi
audiat [articolul 106e alineatele (1) și (2) din RDMIC].
Astfel, în termen de două luni de la data la care titularul înregistrării internaționale
primește notificarea de refuz provizoriu, acestuia i se va acorda posibilitatea de a
renunța la înregistrarea internațională, de a limita înregistrarea internațională la unul
sau mai multe desene sau modele industriale pentru Uniunea Europeană sau de a
prezenta observații [articolul 11a alineatul (2) din RADMIC].
Biroul Internațional va transmite notificarea de refuz provizoriu titularului (sau
mandatarului acestuia în fața OMPI, dacă este cazul). Titularul trebuie să trimită un
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răspuns direct Oficiului sau, dacă a desemnat un mandatar, prin intermediul acestuia
(a se vedea punctul 12.2.2.4 de mai jos).
Pentru prelungirea termenelor, a se vedea Introducerea, punctul 1.2.3.

12.2.2.3. Limbi utilizate
Cererea de înregistrare internațională se depune în engleză, franceză sau spaniolă
[norma 6(1) din RC]. În înscrierea și publicarea înregistrării internaționale se indică
limba în care cererea de înregistrare internațională a fost primită de Biroul Internațional
[norma 6(2) din RC]. În practică, această limbă poate fi identificată din indicația
produsului (codul INID 54): prima limbă utilizată în indicația produsului este limba în
care cererea de înregistrare internațională a fost primită de către Biroul Internațional.
Indicațiile în celelalte două limbi sunt traduceri furnizate de Biroul Internațional [norma
6(2) din RC].
Limba în care cererea de înregistrare a fost primită de către Biroul Internațional va fi
prima limbă a desemnării UE și va deveni așadar limba procedurii de examinare
[articolul 98 alineatele (1) și (3) din RDMIC].
Astfel, în toate comunicările cu Biroul Internațional, Oficiul va utiliza limba în care a fost
depusă înregistrarea internațională.
În cazul în care titularul dorește să utilizeze o altă limbă a Oficiului, acesta trebuie să
furnizeze o traducere în limba în care s-a depus înregistrarea internațională, în termen
de o lună de la data depunerii documentului original [articolul 98 alineatul (3) din
RDMIC; articolul 81 alineatul (1) din RADMIC]. În cazul în care nu se primește nicio
traducere în acest termen, se consideră că documentul original nu a fost primit de către
Oficiu.
12.2.2.4. Reprezentarea profesională
În cazul în care reprezentarea este obligatorie în temeiul articolului 77 alineatul (2) din
RDMIC (a se vedea punctul 2.5 de mai sus), titularului i se poate cere să desemneze,
în termen de două luni, un mandatar autorizat care să îl reprezinte în fața Oficiului, în
conformitate cu articolul 78 alineatul (1) din RDMIC [articolul 11a alineatul (3) din
RADMIC].
În cazul în care titularul nu desemnează un mandatar în termenul specificat, Oficiul
respinge acordarea protecției pentru înregistrarea internațională respectivă [articolul
11a alineatul (4) din RADMIC].
12.2.2.5. Renunțare și limitare
În cazul în care titularul renunță la înregistrarea internațională sau o limitează la unul
sau mai multe desene sau modele industriale pentru Uniunea Europeană, acesta
trebuie să informeze Biroul Internațional prin procedură de înregistrare în conformitate
cu articolul 16 alineatul (1) punctele (iv) și (v) din Actul de la Geneva. Titularul poate
informa Oficiul prin depunerea unei declarații corespunzătoare [articolul 11a alineatul
(6) din RADMIC].
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12.2.2.6. Acordarea protecției
În cazul în care Oficiul nu identifică niciun motiv pentru a refuza acordarea protecției
sau în cazul în care refuzul preliminar este retras, Oficiul trebuie să informeze imediat
Biroul Internațional în consecință.
12.2.2.7. Refuzul înregistrării
În cazul în care titularul nu prezintă observații considerate satisfăcătoare de către
Oficiu în termenul specificat, Oficiul va confirma decizia sa de a refuza acordarea
protecției pentru înregistrarea internațională. Dacă refuzul se referă doar la anumite
desene sau modele industriale cuprinse într-un depozit multiplu, Oficiul nu respinge
cererea decât în ceea ce privește acele desene sau modele industriale [articolul 11
alineatul (3) din RADMIC].
Nu există nicio dispoziție juridică în RDMIC sau RADMIC care să permită solicitantului
să ceară modificarea desenului sau modelului industrial în vederea înlăturării unei
obiecții referitoare la o înregistrare internațională. Pe de altă parte, solicitantul poate
renunța la desemnarea Uniunii Europene adresându-se direct OMPI, care apoi va
notifica Oficiul.
Titularul înregistrării internaționale dispune de aceleași căi de atac pe care le-ar fi avut
dacă ar fi depus desenul (desenele) sau modelul (modelele) industrial(e)în cauză direct
la Oficiu. Procedura care urmează continuă exclusiv la nivelul Oficiului. Recursul
împotriva hotărârii de a refuza acordarea protecției trebuie depus de către titular la
camera de recurs în termenul și în conformitate cu condițiile prevăzute la articolele 55–
60 din RDMIC și la articolele 34–37 din RADMIC [articolul 11a alineatul (5) din
RADMIC). Biroul Internațional nu participă deloc la această procedură.
După ce hotărârea de respingere sau de acceptare a înregistrării internaționale devine
definitivă, se trimite o notificare finală Biroului Internațional în care se precizează dacă
desenul (desenele) sau modelul (modelele) industrial(e) a(u) fost în cele din urmă
refuzat(e) sau acceptat(e).
În cazul în care refuzul final se referă doar la unele dintre desenele sau modelele
industriale dintr-un depozit multiplu, în notificarea către Biroul Internațional se va
preciza care dintre desenele sau modelele industriale au fost refuzate și care au fost
acceptate.

12.3.

Efectele înregistrărilor internaționale

Dacă Oficiul nu notifică refuzul în termen de șase luni de la publicarea înregistrării
internaționale pe site-ul OMPI sau în cazul în care notificarea privind refuzul preliminar
este retrasă, înregistrarea va produce același efect ca și cum ar fi fost solicitată direct
la Oficiu și înregistrată de acesta, începând de la data de înregistrare acordată de
Biroul Internațional, astfel cum se menționează la articolul 10 alineatul (2) din Actul de
la Geneva [articolul 106a alineatul (2) din RDMIC] .
Înregistrările internaționale pot face obiectul unei proceduri de declarare a nulității în
aceleași condiții și cu aplicarea acelorași reguli procedurale ca și „depunerile directe”
(articolul 106f din RDMIC; a se vedea Ghidul privind examinarea cererilor de declarare
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a nulității desenelor sau modelelor industriale). Având în vedere că limba în care se
depune o înregistrare internațională care desemnează Uniunea Europeană trebuie să
fie în mod necesar o limbă de lucru a Oficiului, cererea de declarare a nulității unei
astfel de înregistrări internaționale trebuie depusă în această limbă.
Oficiul va notifica în mod direct titularului sau mandatarului acestuia orice solicitare de
declarare a nulității. Titularul are obligația de a răspunde Oficiului în mod direct sau,
dacă este cazul, prin intermediul unui mandatar înscris pe lista Oficiului în conformitate
cu articolul 78 din RDMIC (a se vedea punctul 2.5 de mai sus).
În cazul în care Oficiul declară efectele unei înregistrări internaționale nule pe teritoriul
Uniunii Europene, acesta trebuie să informeze Biroul Internațional cu privire la decizia
sa imediat ce aceasta devine definitivă [articolul 106f alineatul (2) din RDMIC; articolul
71 alineatul (3) din RADMIC].
Caracteristicile procedurilor care reglementează reînnoirea înregistrărilor internaționale
și înscrierea modificărilor legate de nume, transferuri, renunțare sau limitare a anumitor
desene sau modele industriale, pentru toate sau pentru una dintre părțile contractante
desemnate, sunt tratate în Ghidul privind procedura desfășurată înaintea Oficiului în
legătură cu reînnoirea desenelor și modelelor industriale comunitare înregistrate (the
Guidelines Concerning Proceedings before the Office on Renewal of Registered
Community Designs) și la punctele 11.2.2-11.2.4 (articolele 16 și 17 din Actul de la
Geneva; articolul 22a din RADMIC).

13.

Extinderea Uniunii Europene și desenele sau modelele
industriale comunitare înregistrate

În această secțiune sunt discutate normele legate de aderarea noilor state membre la
Uniunea Europeană și consecințele acesteia pentru solicitanții și titularii de desene sau
modele industriale comunitare înregistrate.
Zece noi state membre au aderat la Uniunea Europeană la 1 mai 2004 (Republica
Cehă, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovenia și Slovacia),
două au aderat la 1 iulie 2007 (Bulgaria și România), iar unul a aderat la 1 iulie 2013
(Croația), astfel încât numărul statelor membre a ajuns la 28.
Articolul 110a din RDMIC conține dispoziții referitoare la extindere în ceea ce privește
desenele sau modelele industriale comunitare înregistrate. Aceste dispoziții au fost
introduse în RDMIC cu ocazia extinderii UE în 2004 și sunt aplicabile și în cazul
extinderilor ulterioare. Singura modificare a textului RDMIC constă în adăugarea
numelor noilor state membre.
În ceea ce privește condițiile de înregistrare și valabilitatea desenelor sau modelelor
industriale comunitare, efectele extinderii Uniunii Europene asupra drepturilor aferente
desenelor sau modelelor industriale comunitare înregistrate sunt următoarele.

13.1.

Extinderea automată a desenului sau modelului industrial
comunitar pe teritoriile noilor state membre

În temeiul articolului 110a alineatul (1) din RDMIC, efectele drepturilor aferente tuturor
desenelor sau modelelor industriale comunitare depuse înainte de datele de 1 mai
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2004, 1 ianuarie 2007 sau 1 iulie 2013 se extind automat și pe teritoriile statelor
membre care au aderat la aceste date [articolul 110a alineatul (1) din RDMIC].
Extinderea este automată în sensul că nu presupune îndeplinirea niciunei formalități
administrative sau plata vreunor taxe suplimentare. În plus, aceasta nu poate fi
contestată de către titularul desenului sau modelului industrial comunitar sau de vreun
terț.

13.2.

Alte consecințe practice

13.2.1. Depunerea la oficiile naționale
Începând de la data extinderii, o cerere de înregistrare a unui desen sau model
industrial comunitar poate fi depusă și prin intermediul oficiului competent în domeniul
proprietății industriale dintr-un stat membru nou.

13.2.2. Reprezentarea profesională
Începând de la data aderării, solicitanții (precum și alte părți participante la procedura
desfășurată în fața Oficiului) care își au sediul sau domiciliul în noul stat membru nu
mai au obligația de a fi reprezentați de către un mandatar autorizat. Începând de la
data aderării, mandatarii autorizați dintr-un stat membru nou pot fi introduși pe lista
mandatarilor autorizați pe care Oficiul o ține în conformitate cu articolul 78 din RDMIC,
putând astfel reprezenta terții în fața Oficiului.

13.2.3. Prima și a doua limbă
Începând de la 1 ianuarie 2004, în UE există nouă limbi oficiale noi, și anume ceha,
estona, letona, lituaniana, maghiara, malteza, polona, slovaca și slovena. Alte două
limbi (bulgara și româna) s-au adăugat la 1 iulie 20077, iar o alta (croata) la 1 iulie
2013.
Aceste limbi pot fi utilizate ca prima limbă numai pentru cererile de înregistrare a
desenelor sau modelelor industriale comunitare depuse la sau după data aderării în
cauză.

13.2.4. Traducere
Cererile de înregistrare a unui desen sau model industrial comunitar cu o dată de
depunere anterioară datei aderării sau înregistrările desenelor sau modelelor
industriale comunitare existente nu vor fi nici traduse, nici republicate în limba noului
(noilor) stat(e) membru (membre). Cererile de înregistrare a unui desen sau model
industrial comunitar depuse după data aderării vor fi traduse și publicate în toate limbile
oficiale ale UE.

7

Pentru irlandeză a se vedea punctul 2.4.
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13.3.

Examinarea motivelor de respingere a cererii de înregistrare

În ceea ce privește condițiile de fond care trebuie îndeplinite pentru acordarea
protecției, Oficiul examinează doar două motive de respingere a cererilor de
înregistrare [articolul 47 alineatul (1) din RDMIC]. O cerere de înregistrare va fi
respinsă dacă desenul sau modelul industrial nu corespunde definiției prevăzute la
articolul 3 alineatul (a) din RDMIC sau dacă este contrar ordinii publice sau bunelor
moravuri (articolul 9 din RDMIC) (a se vedea punctul 4 de mai sus).
O cerere de înregistrare a unui desen
respinsă din niciunul dintre motivele
enumerate în articolul 47 alineatul (1)
generate exclusiv de aderarea unui nou
RDMIC].

sau model industrial comunitar nu poate fi
de respingere a cererilor de înregistrare
din RDMIC, dacă respectivele motive sunt
stat membru [articolul 110a alineatul (2) din

Evaluarea conformității desenului sau modelului industrial comunitar cu articolul 3 din
RDMIC sau a respectării de către acesta a ordinii publice și a bunelor moravuri are loc,
în mod normal, fără raportare la vreun context național sau lingvistic specific.
Cu toate acestea, în cazul în care un desen sau model industrial comunitar conține un
element verbal jignitor într-o limbă care, în urma aderării noului stat membru, devine
limbă oficială a Uniunii Europene după data de depunere, motivul absolut de refuz
prevăzut la articolul 9 din RDMIC nu se aplică.

13.4.

Imunitatea împotriva acțiunilor de anulare bazate pe motive
de nulitate care devin aplicabile exclusiv din cauza aderării
unui nou stat membru

13.4.1. Principiu general
Desenele sau modelele industriale comunitare depuse sau înregistrate înainte de
datele de 1 mai 2004, 1 ianuarie 2007 sau 1 iulie 2013 nu vor fi anulate pe baza unor
motive de nulitate care există într-unul dintre statele membre care au aderat la Uniunea
Europeană la acele date, dacă motivele de nulitate au devenit aplicabile numai
începând de la data aderării în cauză [articolul 110a alineatul (3)]. Acest principiu este
expresia nevoii de a respecta drepturile dobândite.
Nu toate motivele de nulitate enumerate la articolul 25 alineatul (1) din RDMIC pot
deveni „aplicabile exclusiv în urma aderării unui nou stat membru”.

13.4.1.1. Motive de nulitate aplicabile indiferent de extinderea UE
Aderarea unui nou stat membru nu are niciun efect asupra aplicabilității următoarelor
patru motive de nulitate. Așadar, articolul 110a alineatul (3) din RDMIC nu oferă
cererilor de înregistrare a desenelor sau modelelor industriale depuse înainte de 1 mai
2004, 1 ianuarie 2007 sau 1 iulie 2013 niciun fel de protecție împotriva aplicării
acestora.
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Lipsa vizibilității și funcționalitatea
Lipsa vizibilității unui desen sau model industrial comunitar aplicat unei părți dintr-un
produs complex și restricțiile care se aplică acelor caracteristici ale unui desen sau
model industrial care sunt impuse exclusiv de funcția sa tehnică sau de necesitatea
racordării constituie motive de nulitate care trebuie evaluate pe baza desenului sau
modelului industrial însuși, și nu pe baza unei situații de fapt care există în vreun stat
membru [articolul 25 alineatul (1) litera (b) din RDMIC în conjuncție cu articolele 4 și 8
din RDMIC].
Caracterul individual și de noutate
În circumstanțe obișnuite, lipsa caracterului individual sau de noutate a unui desen sau
model industrial comunitar nu va fi afectată de extinderea UE [articolul 25 alineatul (1)
litera (b) din RDMIC în conjuncție cu articolele 5 și 6 din RDMIC].
Prezentarea publică a unui desen sau model industrial înainte de data depunerii sau
data de prioritate a unui desen sau model industrial comunitar poate distruge caracterul
individual sau de noutate al acestuia, chiar dacă prezentarea respectivă a avut loc pe
teritoriul unei țări care nu aderase încă la UE; singura cerință este ca respectiva
prezentare publică „să fi putut deveni cunoscută în mod rezonabil în cursul normal al
afacerilor grupurilor specializate din sectorul în cauză care funcționează în Comunitate”
[articolul 7 alineatul (1) din RDMIC].

Dreptul asupra unui desen sau model industrial comunitar
Faptul că în temeiul unei hotărâri judecătorești titularul nu are drepturi asupra unui
desen sau model industrial comunitar constituie un alt motiv de nulitate care nu este
afectat de extindere [articolul 25 alineatul (1) litera (c) din RDMIC]. Articolul 14 din
RDMIC nu impune nicio condiție cu privire la cetățenia persoanei care revendică
dreptul asupra unui desen sau model industrial comunitar și nici nu impune ca
hotărârea judecătorească să fi fost emisă de o instanță dintr-un stat membru.
Utilizarea abuzivă a unuia sau a mai multor elemente enumerate la articolul 6 ter din
Convenția de la Paris
Motivul de nulitate constând în utilizarea abuzivă a unuia sau mai multora dintre
elementele enumerate la articolul 6 ter din Convenția de la Paris nu este de asemenea
afectat de extinderea UE. Nu există o cerință ca semnul a cărui utilizare este interzisă
să provină dintr-un stat membru [articolul 25 alineatul (1) litera (g) din RDMIC].
13.4.1.2. Motive de nulitate ce rezultă din extinderea UE
Un desen sau model industrial comunitar pentru care s-a depus cerere de înregistrare
la sau înainte de datele de 30 aprilie 2004, 31 decembrie 2006 sau 30 iunie 2013 nu
poate fi declarat nul pe baza celor patru motive de nulitate menționate mai jos, dacă
oricare dintre acestea devine aplicabil ca urmare a aderării noului stat membru la
aceste date [articolul 110a alineatul (3) din RDMIC].
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Conflictul cu un drept anterior asupra unui desen sau model industrial protejat în noul
stat membru [articolul 25 alineatul (1) litera (d) din RDMIC]
Un desen sau model industrial comunitar pentru care s-a depus cerere de înregistrare
înainte de data aderării unui stat membru nu poate fi declarat nul pe baza unui conflict
cu un desen sau model industrial anterior care a beneficiat de protecție în noul stat
membru de la o dată anterioară datei depunerii sau datei de prioritate a desenului sau
modelului industrial comunitar, dar care a fost prezentat publicului ulterior.

Utilizarea unui semn distinctiv anterior [articolul 25 alineatul (1) litera (e) din RDMIC]
Un desen sau model industrial comunitar pentru care s-a depus cerere de înregistrare
înainte de data aderării statului membru nu poate fi declarat nul pe motivul utilizării unui
semn distinctiv care a beneficiat de protecție în noul stat membru de la o dată
anterioară datei de depunere sau datei de prioritate a desenului sau modelului
industrial comunitar.
Utilizarea neautorizată a unei opere protejate de legislația în domeniul dreptului de
autor dintr-un stat membru [articolul 25 alineatul (1) litera (f) din RDMIC]
Un desen sau model industrial comunitar pentru care s-a depus cerere de înregistrare
înainte de data aderării unui stat membru nu poate fi declarat nul pe motivul utilizării
neautorizate a unei opere care a fost protejată de legislația în domeniul dreptului de
autor dintr-un nou stat membru, începând de la o dată anterioară datei depunerii sau
datei de prioritate a desenului sau modelului industrial comunitar.
Utilizarea abuzivă a altor semne, embleme sau blazoane, altele decât cele prevăzute la
articolul 6 ter din Convenția de la Paris [articolul 25 alineatul (1) litera (g) din RDMIC]
Un desen sau model industrial comunitar pentru care s-a depus cerere de înregistrare
înainte de data aderării unui stat membru nu poate fi declarat nul pe motivul utilizării
abuzive a unor semne, embleme sau blazoane, altele decât cele reglementate de
articolul 6 ter din Convenția de la Paris, care prezintă un interes public deosebit pentru
noul stat membru.
Ordinea publică și bunele moravuri
Un desen sau model industrial comunitar pentru care s-a depus cerere de înregistrare
înainte de data aderării noului stat membru nu poate fi declarat nul pe motiv că este
contrar ordinii publice sau bunelor moravuri pe teritoriul respectivului nou stat membru.

13.4.2. Efectele unei revendicări de prioritate
Desenele sau modelele industriale comunitare cu o dată a depunerii concomitentă cu
sau ulterioară datelor de 1 mai 2004, 1 iulie 2007 sau 1 iulie 2013 pot fi declarate nule
pe baza celor patru motive menționate mai sus.
Acest lucru este valabil chiar dacă data de prioritate a desenului sau modelului
industrial comunitar în cauză precedă data de aderare relevantă. Dreptul de prioritate
nu îl protejează pe titularul desenului sau modelului industrial comunitar împotriva
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