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VIAŢA COTIDIANĂ A FIECĂRUI OM SE DERULEAZĂ PRINTRE 
OBIECTE DE DIFERITE FORME, PE ALOCURI CHIAR CIUDATE, 

DIVERSE CULORI ȘI NUMEROASE DENUMIRI: UNELE OBIȘNUITE ȘI NE-
REMARCABILE, ALTELE SIMPLE, DAR DELICATE. SUNT CHIAR ȘI DENU-
MIRI, OBIECTE MAI „INSISTENTE” PRIN FELUL ÎN CARE NE ABORDEAZĂ, 
NE CUCERESC, DEOARECE AU FOST CONCEPUTE CU ACEST SCOP.

De multe ori, creând un obiect, apare necesitatea, 
dorinţa de a obţine drepturi exclusive, de a avea po-
sibilitatea de a interzice altora utilizarea obiectului 
sau a numelui. Analizând posibilităţile de protecţie, 
apare dilema: „Cum putem proteja acest obiect? Cu 
ce obiect de proprietate intelectuală s-ar identifi ca?”

Interferenţa dintre mai multe obiecte de pro-
prietate intelectuală (în continuare OPI) – mărci, 
invenţii, desene și modele industriale, indicaţii 
geografi ce și denumiri de origine ale produselor, 
oferă solicitanţilor posibilitatea de a benefi cia de 
protecţii duble sau uneori chiar și triple. Cumularea 
de protecţii este o practică des întâlnită în diferite 
ţări. În Republica Moldova avem obiecte protejate 
prin marcă și design industrial, aspect la care ne 
vom referi în continuare.

AGENŢIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

Un desen poate fi  perceput ca orice combina-
re originală cu efect decorativ special, care rezultă 
din asamblarea liniilor sau din combinarea culorilor 
opuse.

Marca ne permite să identifi căm produsul, in-
dustrial sau artizanal, dorit printre multitudinea de 
produse oferite de diverși producători. 

Este necesar de conștientizat faptul că, atunci 
când vorbim despre protecţia mărcii , subînţelegem 
protecţia semnului care ne va reprezenta pe parcur-
sul existenţei afacerii noastre sau a produsului cre-
at. Atunci când vorbim despre protecţia desenului/
modelului industrial (în continuare DMI), avem în 
vedere aspectul exterior al produsului, felul în care 
el arată. DMI este legat de un produs concret și exis-
tă atât cât există acesta (Figura 1).

Astfel, unele semne pot fi  protejate doar prin 
marcă. De exemplu, partea verbală poate fi  proteja-
tă doar în calitate de marcă, deoarece în cadrul de-
senului/modelului industrial partea verbală nu are 
protecţie, ceea ce se menţionează și în certifi catul 
de protecţie a DMI, dacă pe obiectul protejat există 
vreo inscripţie.
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Marcă DMI

(111) 19559

                                                                                                                             (11) 
549

                                
                                                  (11) 1708

Figura 1

Unele semne pot fi  protejate doar ca DMI. De 
exemplu, șirurile de caractere (șrifturile) (Figura 2), 
care nu ar putea funcţiona în calitate de marcă, de-

oarece nu corespund prevederilor art. 7(1)a) din Le-
gea nr. 38/2008 privind protecţia mărcilor (în conti-
nuare Legea nr. 38). 

Figura 2

O literă separată este pasibilă de protecţie ca 
marcă cu condiţia ca aceasta să nu fi e lipsită de 
caracter distinctiv (art. 5)a) din Legea nr. 38), adică 

dacă este combinată cu alte elemente care să-i con-
fere distinctivitate sau dacă este reprezentată într-o 
manieră neobișnuită (Figura 3). Astfel de categorii 
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de semne însă nu fac obiectul unui drept exclusiv, 
protecţia fi ind oferită pentru maniera specifi că de 
executare a semnului, nu și pentru litera respectivă 
în sine. 

Marcă

 
(111) 1045892

(111) 1260157

Figura 3

Dar sunt obiecte care pot fi  protejate prin 
protecţie dublă: marcă și DMI. În practica de exami-
nare întâlnim obiecte industriale ce posedă carac-
teristrici deosebite care benefi ciază de o asemenea  
protecţie (Figura 4). 

Obiectul Marcă 
naţională

DMI

(111) 28947 (11) 1726

Figura 4

În conformitate cu defi niţia mărcii, anume mărci-
le tridimensionale, reprezintă  forma produsului sau 
ambalajului.

Un semn tridimensional va fi  refuzat la înregis-
trare dacă nu va corespunde prevederilor art.7 din 
Legea nr. 38, adică să fi e constituit exclusiv din ele-

mentele specifi cate în aceste prevederi și dacă mo-
tivul de refuz va exista în raport cu produsele sau 
serviciile pentru care se solicită înregistrarea.

În sensul art 7(1)e) din Legea nr. 38, vor fi  consi-
derate lipsite de caracter distinctiv și vor fi  refuzate 
la înregistrare semnele tridimensionale ce constau 
exclusiv din forma uzuală a produsului pentru care 
este solicitată înregistrarea sau din forma uzuală a 
recipientului, a ambalajului.

Dacă însă astfel de semne, lipsite de caracter 
distinctiv, vor conţine și alte elemente (cuvinte, ele-
mente fi gurative, culori), iar aceste combinaţii vor 
corespunde cerinţelor de înregistrare, atunci marca 
va fi  acceptată.

Examinarea va accepta mărcile tridimensionale 
combinate, notifi când solicitantul și publicul, în ca-
zul publicării mărcii, referitor la elementele asupra 
cărora nu se extinde dreptul exclusiv, similar măr-
cilor verbale sau mărcilor fi gurative care constau 
din mai multe elemente, unele dintre care nu sunt 
pasibile de protecţie.

Pentru protecţie în calitate de DMI este necesar 
ca obiectul solicitat să fi e nou, adică nu trebuie să 
fi e cunoscut nicăieri în lume (art. 7, 8, 10 din Le-
gea nr. 161 privind protecţia desenelor şi modelelor 
industriale, în continuare Legea nr. 161).

Dilema marcă sau DMI persistă. Ce obţinem din 
aceste protecţii și care dintre ele este mai convena-
bilă?

Pentru a găsi răspunsurile la aceste întrebări, mai 
întâi ar trebui să răspundem la o altă  întrebare: ce 
dorim să protejăm și ce drepturi dorim să obţinem? 
Pentru a decide ce OPI este mai potrivit, analizăm 
mai întâi ce ne oferă protecţia ca marcă sau ca DMI 
(Tabelul 1).

Tabelul 1
Aspecte privind protecţia ca marcă sau ca DMI

Obiectul Marcă DMI

Procedura de înregistrare Similară cu DMI Similară cu marca

Durata de examinare Maxim 12 luni Maxim 12 luni 

Condiţiile protecţiei Să nu fi e alte drepturi anterioare pe teritoriul RM, să co-
respundă tuturor cerinţelor (semn distinctiv, să nu con-
travină moravurilor publice, să nu fi e un semn elogios 
etc.)

Să fi e nou și să aibă caracter individual 
(să nu contravină moravurilor publice 
și altor drepturi anterioare)

Costurile* De la 490 euro în sus De la 140 euro în sus

* Taxele și înlesnirile sunt indicate în „Nomenclatorul serviciilor cu semnifi caţie juridică în domeniul protecţiei obiectelor 
proprietăţii intelectuale”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 774 din 13 august 1997.
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Obiectul Marcă DMI

Drepturile obţinute prin 
înregistrare

Prin înregistrare titularul obţine dreptul exclusiv asupra 
mărcii, art. 9 din Legea nr. 38:
- Titularul mărcii este în drept să interzică terţilor să uti-
lizeze în activitatea lor comercială, fără consimţământul 
său:
a) un semn identic cu marca pentru produse şi/sau ser-
vicii identice cu cele pentru care marca este înregistrată;
b) un semn care, din cauza identităţii ori similitudinii cu 
marca înregistrată şi identităţii ori similitudinii produselor 
sau serviciilor acoperite de semn şi de marcă, generează 
riscul de confuzie în percepţia consumatorului; riscul de 
confuzie include şi riscul de asociere între semn şi marcă;
c) un semn identic ori similar cu marca pentru produse 
şi/sau servicii diferite de cele pentru care marca este în-
registrată cînd aceasta din urmă a dobândit un renume 
în Republica Moldova, iar persoana terţă, în urma folosi-
rii semnului, fără motive justifi cate, profi tă de caracterul 
distinctiv ori de renumele mărcii sau le aduce atingere 
acestora.
- Titularul mărcii poate cere să fi e interzise următoarele 
acţiuni ale terţilor:
a) aplicarea semnului pe produse sau pe ambalaje, 
precum şi utilizarea lui în calitate de ambalaj, în cazul 
mărcilor tridimensionale;
b) oferirea produselor spre comercializare sau comer-
cializarea ori stocarea lor în aceste scopuri sau, după caz, 
oferirea ori prestarea serviciilor sub acest semn;
c) importul sau exportul produselor sub acest semn;
d) utilizarea semnului pe documentele de afaceri şi în 
publicitate;
e) multiplicarea, stocarea sau comercializarea semnului 
în scopurile menţionate la lit.a)–d);
f ) utilizarea semnului în reţeaua internet, inclusiv în cali-
tate de nume de domen.

Desenul sau modelul industrial înregis-
trat conferă titularului dreptul exclusiv 
de a-l utiliza şi de a interzice oricărui 
terţ utilizarea sa fără acordul titularu-
lui. Prin utilizare se înţelege în special 
fabricarea, includerea într-o ofertă, in-
troducerea pe piaţă, importul, exportul 
sau utilizarea propriu-zisă a unui pro-
dus în care a fost integrat ori căruia i s-a 
aplicat desenul sau modelul industrial 
în cauză, precum şi depozitarea produ-
sului respectiv în scopurile menţionate 
anterior (art. 20(1) din Legea nr. 161).

Durata protecţiei 10 ani cu posibilitatea prelungirii nelimitată 5 ani cu posibilitatea prelungirii maxim 
25 ani

Sursa: Elaborat de autori

În urma analizei Tabelului 1, putem remarca mai 
multe diferenţe:

-  Condiţiile protecţiei: Pentru a înregistra un 
semn în calitate de marcă, se verifi că atât dacă 
semnul corespunde cerinţelor invocate în art. 7 din 
Legea nr. 38/2008 privind protecţia mărcilor, cât și 
disponibilitatea acestuia (dacă nu sunt alte drepturi 
anterioare: mărci similare sau identice în Registrul 
naţional al mărcilor/cererilor și în cel internaţional, 
DMI anterior înregistrat) în baza art. 8 din Legea nr. 
38/2008 privind protecţia mărcilor. La DMI se veri-
fi că ca obiectul solicitat pentru ptrotecţie să nu fi e 
cunoscut atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât 
și în alte state, astfel confi rmându-se noutatea și ca-
racterul individual. De asemenea, în cazul prezenţei 

unor părţi verbale, se verifi că dacă acestea nu sunt 
înregistrate în calitate de marcă și nu intră în con-
fl ict. În cazul buteliilor sunt verifi cate și buteliile în-
registrate în calitate de marcă;

- Diferenţa de taxă este legată de termenele de 
protecţie și de esenţa/valoarea drepturilor obţinute 
din înregistrarea OPI;

- Durata de protecţie: Certifi catul de protecţie a 
mărcii este eliberat pentru o perioadă de 10 ani cu 
posibilitatea reînnoirii acestuia după fi ecare 10 ani 
ori de câte ori este necesar. DMI însă obţine certifi -
catul pentru 5 ani cu posibilitatea reînnoirii acestuia 
pe o perioadă de 5 ani, dar reînnoirea poate fi  efec-
tuată doar de 4 ori. Astfel la DMI termenul total de 
protecţie poate fi  maximum 25 de ani, la expirarea 
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acestui termen DMI devine bun public, oricine pu-
tând utiliza acest obiect și nimeni neavând dreptul 
să interzică utilizarea lui. Acest aspect rezultă din 
faptul că designul este în perpetuă dezvoltare și 
schimbare: timp de 25 de ani tendinţele se modifi -
că, iar  designul se învechește și astfel dispare nece-
sitatea protecţiei lui.

În practica Republicii Moldova sunt unele cazuri 
interesante de semne ce benefi ciază de protecţie 
dublă: marcă tridimensională-DMI.  Unele dintre 
acestea sunt prezentate în Figura 5.

Unele mărci tridimensionale au fost depuse spre 
protecţie și pe cale internaţională în baza Sistemu-
lui de la Madrid privind protecţia internaţională a 
mărcilor. Din aceste exemple putem observa și 
abordarea privind protecţia ca marcă în diferite ţări 
și ca DMI în Republica Moldova (Tabelul 2).

Obiectul Marcă naţională DMI

(111) 26548 (11) 1591

(111) 11081 (11) 580

(111) 12274 (11) 727

Figura 5
Tabelul 2

Aspecte privind protecţia ca marcă și ca DMI în Republica Moldova și în alte ţări

Obiectul Marcă naţională Marcă internaţională DMI

(111) 29762 (111) 1335206

Acceptată în Ucraina

(11) 1726A

(111) 31728 (111) 1467292

Ţări desemnate:
Germania și România –  
respins

(21) f 2018 0076
Respins în baza:
MD, (11) 978, data de depozit 
(22), 2006.02.03, publicat la 
data (45) 2007.12.31; 
BG, (11) 6203, data de depozit 
(22), 2005.10.26, publicat în 
Buletin 10/2006 

(111) 30070 (111) 1406611

Ţări desemnate:
Germania, România și 
Federaţia Rusă –  respins

(21) f 2016 0007
Respins în baza:
WIPO (11) DM/048 121, mo-
delul 3, publicat la data de 
1999.06.30;
UA (11) 10655, publicat la data 
de 2005.08.15;
MD (21) f2010 0064, modelul 2, 
publicat la data de 2010.08.31;
Marca (111) 13712, publicată la 
data de 2006.02.28.

Sursa: Elaborat de autori



| 83 

În concluzie putem menţiona că înregistrarea ca 
marcă tridimensională protejează caracterul distinc-
tiv al semnului în comparaţie cu celelalte semne exis-
tente utilizate pentru aceleași produse sau servicii, în 
timp ce un desen sau model industrial protejează 
noutatea și caracterul individual al produsului. Ca-
racteristica noutăţii nu se aplică mărcilor, iar carac-
terul distinctiv nu se aplică desenelor și modelelor 
industriale. Iar protecţia obiectelor ca marcă sau ca 
DMI rămâne strict la latitudinea solicitantului, luân-
du-se în consideraţie scopul și necesităţile protecţiei. 
Protecţia dublă poate fi  solicitată simultan, pre-
cum și în perioade diferite, dar trebuie de luat în 
consideraţie faptul că, în cazul DMI, există limitarea 
cu privire la înregistrare, termen de 12 luni de la dez-
văluirea obiectului (art. 10(b) din Legea nr. 161 pri-
vind protecţia desenelor şi modelelor industriale).

Fiţi informaţi și protejaţi-vă drepturile OPI!
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REZUMAT

Protecţia dublă a obiectelor de proprietate 

intelectuală – marcă și desen/model industrial. 
Interferenţa dintre mai multe obiecte de proprieta-
te intelectuală – mărci, invenţii, desene și modele 
industriale, indicaţii geografi ce și denumiri de ori-
gine ale produselor, oferă solicitanţilor posibilitatea 
de a benefi cia de protecţii duble sau uneori chiar 
și triple. Cumularea de protecţii este o practică des 
întâlnită în diferite ţări. În Republica Moldova avem 
obiecte protejate prin marcă și design industrial, as-
pect la care se referă autorii materialului.

Cuvinte-cheie: obiecte de proprietate intelec-
tuală (OPI); marcă; desen/model industrial (DMI); 
protecţie dublă; protecţie triplă.

ABSTRACT

Double Protection of Intellectual Property 

Objects – Trademark and Industrial Design. In-
terference between several intellectual property 
objects  trademarks, inventions, designs, geogra-
phical indications and appellations of origin of pro-
ducts, off ers applicants the opportunity to benefi t 
from double or sometimes even triple protection. 
Accumulation of protections is a common practice 
in diff erent countries. In the Republic of Moldova 
we have objects protected by trademark and indus-
trial design, an aspect to which the authors of the 
material refer.

Keywords: intellectual property objects (IPO); 
trademark; industrial design (ID); double protection; 
triple protection.


