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Începând cu 1 februarie 2020 Regulamentul comun de executare a Aranjamentului de la Madrid
privind înregistrarea internațională a mărcilor și a Protocolului referitor la Aranjament (Regulamentul
comun) va fi redenumit în Regulamentul privind Protocolul referitor la Aranjamentul de la Madrid
privind înregistrarea internațională a mărcilor (Regulamentul privind Protocolul).
Acest fapt indică că Protocolul referitor la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea
internaţională a mărcilor (Protocolul de la Madrid) rămâne a fi singurul tratat care reglementează
cererile și înregistrările internaționale în cadrul sistemului de la Madrid.
Drept urmare, sunt modificate și Instrucțiunile administrative și Baremul de taxe.
Modificările Regulamentului privind Protocolul, Instrucțiunilor administrative și Baremului de taxe,
sunt menționate în nota informativă nr.1/2020 [1]
Totodată, a fost simplificată procedura privind reînnoirea înregistrărilor internaționale.
Astfel, înregistrările internaționale vor fi valabile timp de 10 ani și vor putea fi reînnoite direct la
OMPI. Pentru părțile contractante care au declarat o taxă individuală per clasă, taxa de reînnoire va
fi calculată luând în considerare doar numărul de clase pentru care a fost acordată protecția.
Simplificarea procedurii de reînnoire constă în faptul că titularii înregistrărilor internaționale cărora li
s-a acordat protecție parțială și care au contestat decizia de refuz, nu vor mai fi nevoiți să plătească
taxe individuale pentru clasele care nu sunt protejate la reînnoire.
În consecință, punctul 4 din formularul de reînnoire MM11 și opțiunea corespunzătoare de pe
platforma e-Renewal, vor fi eliminate, deoarece acestea nu vor mai fi necesare. Punctul 4 a fost
folosit pentru a da instrucțiuni pentru reînnoirea înregistrării internaționale pentru toate bunurile și
serviciile cu privire la o parte contractantă, în cazul în care marca a fost protejată doar parțial.
Noul formular MM11 va fi disponibil pentru descărcare începând cu 1 februarie 2020. Informații
detaliate pot fi găsite pe site-ul OMPI, https://www.wipo.int/madrid/en/news/2020/news_0003.html
[2].
În cazul în care o parte contractantă desemnată, care a declarat o taxă individuală per clasă,
informează într-o declarație suplimentară despre o modificare a bunurilor și serviciilor protejate, taxă
de reînnoire pentru respectiva parte contractantă va fi calculată în conformitate cu această
declarație suplimentară .
Totodată, reînnoirea înregistrării internaționale este accesibilă și on-line. Serviciul a fost îmbunătățit,
este accesibil exclusiv printr-un cont OMPI, oferă o experiență online mai bună, 100% online, inclusiv
o mai mare claritate și urmărirea instantanee a reînnoirilor internaționale de înregistrare.
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