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Aspectul exterior al produsului

Aspectul exterior constituie unul din  factorii principali care 
influenţează vânzarea cu succes a produsului.

Aprecierea vizuală este unul din factorii care determină 
cumpărătorul de a prefera un produs din multitudinea de 
variante propuse. 



De ce se elaborează desene și modele noi?

Crearea desenelor, modelelor noi urmăreşte mai multe scopuri:

• Atragerea segmentelor noi  ale pieţii (mici modificări ale unor 
produse (genţi, încălţăminte, îmbrăcăminte, umbrele)  le pot face 
corespunzătoare pentru diferite grupe de vârstă, grupări culturale 
sau sociale).

• Crearea unei noi nişe în cadrul pieţei.

• Promovarea întreprinderii (prin lansarea unor produse noi se 
îmbunătăţeşte imaginea întreprinderii. Poate fi promovat  „stilul de 
firmă”).









Stilul de firmă (II)



Protecţia DMI - strategie de afaceri



Cadrul legal

Legea privind protecția desenelor și modelelor industriale 
nr. 161-XVI (adoptată la 12.07.2007, în vigoare din 
01.12.2007)

Regulamentul privind procedura de depunere, examinare 
și înregistrare a desenelor și modelelor industriale, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova 
nr. 1496 din 29.12.2008 

Hotarârea Guvernului Republicii Moldova nr. 774 din 
13.08.97 cu privire la taxele pentru servicii cu 
semnificație juridică în domeniul protecției obiectelor 
proprietății intelectuale 



Poate fi protejat în calitate de desen sau model industrial 
aspectul exterior al unui produs sau al unei părţi a acestuia, 
rezultat în special din caracteristicile liniilor, contururilor, 
culorilor, formei, texturii sau ale materialelor şi ale 
ornamentaţiei produsului în sine.

Obiectul protecţiei poate fi bidimensional (desen industrial) 
sau tridimensional (model industrial), precum şi o 
combinaţie a acestora.









• Se asigură protecţie pentru desenul sau 
modelul industrial numai dacă acesta:

este nou şi are un caracter individual.







achită 15% - dacă este persoană fizică și are
calitatea de autor

achită 35% - daca este IMM sau dacă este
persoană fizică și nu are calitatea de autor

Invalizii, pensionarii care nu sunt încadrați în
câmpul muncii, elevii, studenții (secția de zi),
militarii în termen (ostașii și sergenții) se scutesc
de plata unor taxe stabilite





Durata protecţiei începe din data de depozit a cererii şi 
este pentru:  

DMI – 5 + 4×5 = 25 ani
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