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5. Temeiurile de respingere a cererii de înregistrare a unui
DMI
Articolele 11, 26 alineatul (1), 47 alineatele (1), (3), (4) din Lege
Punctele 55, 78, 79, 84 din Regulament
Pentru a putea fi înregistrate DMI trebuie să corespundă anumitor cerințe de înregistrare.
Astfel, în cadrul procedurii de înregistrare a DMI, AGEPI efectuează examinarea cerințelor de fond
privind protecţia DMI.
În termen de 3 luni de la data expirării perioadei de prezentare a observaţiilor terţilor şi a
opoziţiilor, în procesul examinării de fond, AGEPI verifică dacă există temeiuri pentru
respingerea cererii, ținând cont de rezultatele examinării observaţiilor şi opoziţiilor prezentate
(art. 47 alin. (1) din Lege). Temeiurile de respingere sunt prevăzute la art. 26 alin. (1).

5.1 Obiectul solicitat pentru protecţie nu este un DMI în sensul art. 6 alin. (1) din Lege [1]
5.2 DMI neprotejabile (excluse de la protecţie) [2]
5.2.1 DMI determinat exclusiv de o funcţie tehnică [3]
5.2.2 DMI conectat mecanic [4]
5.2.3 DMI care contravine ordinii publice sau bunelor moravuri [5]
5.3 DMI lipsite de noutate şi caracter individual [6]
5.3.1 Dezvăluirea unui DMI anterior [7]
5.3.1.1 Principii generale [7]
5.3.1.2 Acţiuni care nu sunt considerate divulgări/dezvăluiri ale DMI [8]
5.3.1.3 Materiale/surse acceptate în calitate de dezvăluiri [9]
5.3.2 Evaluarea noutăţii şi caracterului individual al DMI [10]
5.3.2.1 Caracteristicile aspectului exterior al DMI [11]
5.3.2.2 Principii generale de evaluare a noutăţii şi caracterului individual [12]
5.3.3 DMI lipsite de noutate [13]
5.3.4 DMI lipsite de caracter individual [14]
5.3.4.1 Utilizatorul avizat [15]
5.3.4.2 Impresia globală [16]
5.3.4.3 Gradul de liberate a autorului [17]
5.4 Un semn distinctiv protejat se utilizează într-un DMI, iar titularul are dreptul de a interzice
utilizarea acestuia [18]
5.5 Un semn protejat se utilizează în DMI, iar solicitantul nu deţine dreptul de utilizare [19]
5.6 O opera protejată de dreptul de autor se utilizeaza neautorizat intr-un DMI [20]
5.7 Unul dintre elementele enumerate în art. 6 ter din Convenţia de la Paris se utilizează
abuziv într-un DMI [21]
5.7.1 Stemele de stat [22]
5.7.2 Drapele de stat [23]
5.7.3 Emblemele de stat [24]
5.7.4 Semne, sigilii oficiale de control, de garanție şi de marcare [25]
5.8 Înregistrarea contravine altor acte normative, decât cele din domeniul proprietății
intelectuale [26]
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