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5. Temeiurile de respingere a cererii de înregistrare a unui
DMI
5.3.4.1 Utilizatorul avizat
Noţiunea de utilizator avizat se referă la o persoană intermediară între cea de consumator mediu,
aplicabilă în domeniul DMI, care nu trebuie să posede cunoștințe specifice, și cea de expert în
domeniu, care deține cunoștințe tehnice aprofundate.
Utilizatorul avizat este o persoană ipotetică. Aceasta, fără a fi un creator de DMI sau expert tehnic,
este o persoană care cunoaște diverse DMI existente în sectorul vizat, are un anumit nivel de
cunoștințe în ceea ce privește elementele pe care, de regulă, aceste DMI le conțin și, datorită
interesului său pentru produsele respective, dă dovadă de un grad de atenție relativ ridicat atunci
când utilizează aceste produse.
Utilizatorul avizat nu este nici producător, nici vânzător de produse în care se intenționează
încorporarea desenelor sau modelelor industriale în cauză. El poate fi un profesionist care cumpără
aceste produse pentru a le distribui utilizatorilor finali sau chiar un utilizator final (de exemplu: o
jucărie sau o linguriță pentru bebeluși va fi în final utilizată de către bebeluși, însă persoana care va
alege acest produs este părintele care la alegerea acestui produs va ține cont atât de aspectul
exterior, cât și de calitatea materialelor din care este confecționat etc.). Dacă măcar unul dintre cele
două grupuri de utilizatori avizați percepe DMI în cauză ca producând aceeași impresie globală este
suficient pentru a se constata că DMI solicitat este lipsit de caracter individual.
Rolul de utilizator avizat şi-l asumă atât oficiul la examinarea DMI, cât şi instanţa de judecată în
procedurile ulterioare de atac al actelor emise de oficiu. La examinarea DMI privind caracterul
individual nu se solicită dovezi privind impresiile globale pe care le produc asupra utilizatorului
avizat, deci nu este necesară realizarea unor sondaje de opinie în rândul utilizatorilor acestor
produse, pentru a stabili impresiile globale pe care acestea le produc asupra lor.
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