


MODULUL 4: VIITORUL 
ARTIZANATULUI
Unitatea 2: Proprietatea 
intelectuală
Drepturile de proprietate intelectuală pentru întreprinzătorul meșteșugar 

multidimensional.





Această unitate va oferi o descriere 
a drepturilor de proprietate 
intelectuală în general, și atunci 
când se utilizează tehnologii 
digitale de fabricare pentru a 
produce obiecte artizanale. IMAGE: WIPO



Unitatea 2: Prezentarea proprietății intelectuale

Partea 1: Introducere

Partea 2: Perspective internaționale privind proprietatea intelectuală – 
Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (OMPI) 

Partea 3: Perspectivele UE privind proprietatea intelectuală – Organizația UE 
pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

Partea 4: Proprietatea intelectuală și producția digitală  

•



Partea 1: Introducere
Creațiile minții umane sunt 
protejate de un corp larg de drept 
cunoscut sub numele de 
proprietate intelectuală (IP), 
inclusiv legislația privind drepturile 
de autor și proprietatea industrială. 

Drepturile de proprietate 
intelectuală protejează interesele 
inovatorilor și ale creatorilor, 
oferindu-le drepturi asupra 
creațiilor lor.



Proprietate intelectuală (IP)

Importanța protejării PI a fost recunoscută pentru prima dată în 
Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale (1883) 
și în Convenția de la Berna pentru protecția operelor literare și 
artistice (1886) 

Ambele tratate sunt administrate de Organizația Mondială a 

Proprietății Intelectuale (OMPI).



Rezumatul Convenției de la Paris pentru 
protecția proprietății industriale (1883)

Convenția de la Paris se aplică proprietății industriale în sensul cel mai larg, 
inclusiv brevetelor, mărcilor comerciale, desenelor și modelelor industriale, 
modelelor de utilitate (un fel de "brevet la scară mică" prevăzut de legislația unor 
țări), mărcilor de servicii, denumirilor comerciale (denumiri în temeiul cărora se 
desfășoară o activitate industrială sau comercială), indicațiilor geografice 
(indicații privind sursa și denumirile de origine) și reprimării concurenței neloiale.

Mai multe informații la: 
(https://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/summary_paris.html)



Rezumatul Convenției de la Berna pentru 
protecția operelor literare și artistice 
(1886)
Convenția de la Berna se referă la protecția operelor și a drepturilor autorilor 
acestora. Se bazează pe trei principii de bază; Principiul egalității de tratament 
la nivel național, Principiul protecției automate și Principiul independenței 
protecției.

Protecția trebuie să includă fiecare producție din domeniul literar, științific și 
artistic, indiferent de modul sau forma de exprimare a acesteia.  

Convenția de la Berna, încheiată în 1886, a fost modificată în 1979.

Modificări, excepții și revizuiri: (https://www.keionline.org/copyright/berne-
convention-exceptions-revisions)

Mai multe informații la: 
(https://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/summary_berne.html)



Exemple de proprietate intelectuală (IP)

opere literare, artistice și științifice;

interpretări ale artiștilor, fonograme și emisiuni;

invenții în toate domeniile de efort uman;

descoperiri științifice;

desene sau modele industriale;

mărci comerciale, mărci de servicii și denumiri și denumiri comerciale;

protecția împotriva concurenței neloiale; și

toate celelalte drepturi care decurg din activitatea intelectuală în domeniile 
industrial, științific, literar sau artistic.

•



Partea 1. Perspective internaționale 
privind proprietatea intelectuală

Drepturi de autor și proprietate industrială la nivel mondial pentru
Antreprenori artizani multidimensionali

Information collected from World Intellectual Property  Organisation (WIPO) publications



Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (OMPI)

Photo:WIPO



Ce este OMPI?

OMPI este forumul global pentru servicii de proprietate intelectuală (IP), politică, informare și 
cooperare. OMPI este o agenție de autofinanțare a Organizației Națiunilor Unite, cu 193 de state 
membre.

Misiunea este de a conduce dezvoltarea unui sistem IP internațional echilibrat și eficient, care 
să permită inovarea și creativitatea în beneficiul tuturor. Mandatul OMPI, organele de conducere 
și procedurile sunt stabilite în Convenția OMPI, care a instituit OMPI în 1967.

OMPI gestionează sistemele IP, în special sistemele de la Haga și Madrid, oferă servicii, 
publicații, resurse de învățare, informații și alte tipuri de conținut legat de PI.

Vezi video X

Mai multe informații la (https://www.wipo.int/about-wipo/en/)



OMPI adoptă politica de acces deschis 
pentru publicațiile sale

Ca sursă de referință mondială pentru informațiile legate de 
proprietatea intelectuală, OMPI găzduiește colecții extinse de 
publicații care includ studii, rapoarte, ghiduri și alte resurse de 
învățare. Politica privind accesul deschis va facilita accesul factorilor 
de decizie politică, cercetătorilor, practicienilor și oricărei alte 
persoane care dorește să utilizeze și să valorifice aceste resurse.

Geneva, 16 noiembrie 2016
PR/2016/801



IP, în conformitate cu OMPI, este de obicei 
împărțită în drepturi de autor și proprietate 
industrialăDREPT DE AUTOR
În principal, opera literară sau 
artistică este protejată și de 
drepturile conexe: 

Drepturi economice

Drepturi morale

"Înțelegerea drepturilor de 
autor și a drepturilor 
conexe" (OMPI 909-2016)

PROPRIETATE INDUSTRIALĂ*8
În principal invenții protejate și de 
drepturile conexe:

Indicații geografice*9

Design industrial*10

Brevete*11

Mărci*12

"Înțelegerea proprietății industriale și a 
drepturilor conexe" (OMPI 895-2016)



DREPTURILE DE AUTOR includ: Drepturile economice și drepturile 
morale

Drepturile economice protejează interesele economice ale autorului 
și permit autorului să obțină un profit prin exploatarea directă sau 
indirectă a unei opere. 

• Drepturile morale protejează integritatea și reputația creativă a 
creatorului, astfel sunt exprimate printr-o lucrare.



Drept de autor

Dreptul de autor (sau dreptul autorului) este un termen legal utilizat pentru a descrie drepturile 
pe care creatorii le au asupra operelor lor literare și artistice. Lucrările acoperite de drepturile de 
autor variază de la cărți, muzică, picturi, sculptură și filme, la programe de calculator, baze de 
date, reclame, hărți și desene tehnice.

Legea drepturilor de autor urmărește să echilibreze interesele celor care creează conținut, cu 
interesul public de a avea cel mai larg acces posibil la conținutul respectiv. Nu este necesară 
înregistrarea pentru protecția drepturilor de autor.

• Tratatul OMPI privind drepturile de autor (WCT) se referă la protecția operelor și a drepturilor 
autorilor acestora în mediul digital: programe pentru calculator, indiferent de modul sau forma 
de exprimare a acestora; compilații de date sau alte materiale ("baze de date").



Tratatul OMPI privind 
drepturile de autor

Tratatul OMPI privind drepturile de 
autor (WCT) este un acord special 
în temeiul Convenției de la Berna 
care se ocupă de protecția operelor 
și a drepturilor autorilor acestora. 
Orice parte contractantă (chiar 
dacă nu este obligată prin 
Convenția de la Berna) trebuie să 
respecte dispozițiile de fond ale 
Actului de la Paris din 1971 (Paris) 
al Convenției de la Berna pentru 
protecția operelor literare și 
artistice (1886).



PROPRIETATEA INDUSTRIALĂ include:

Design industrial: Un design industrial poate consta din caracteristici 
3D, ar fi forma unui articol sau caracteristici 2D, cumar fi modele, linii sau 
culori. În sens juridic, un desen sau model industrial constituie aspectul 
ornamental al unui articol. Desenele sau modelele industriale trebuie să 
aibă calități substanțiale de noutate și/sau originalitate. Un desen sau 
model industrial trebuie înregistrat în caz contrar nu va fi protejat. 

Brevete: Un brevet este un drept exclusiv acordat pentru o invenție, 
care este un produs sau un proces care oferă, în general, un nou mod 
de a face ceva, sau oferă o nouă soluție tehnică la o problemă. Pentru a 
obține un brevet, informațiile tehnice despre invenție trebuie să fie făcute 
publice într-o cerere de brevet.



PROPRIETATEA INDUSTRIALĂ include, de asemenea:

Mărci: O marcă comercială este un semn capabil să distingă 
produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor 
întreprinderi. Mărcile comerciale sunt protejate de drepturile de 
proprietate intelectuală. Protecția mărcilor comerciale poate fi 
obținută prin înregistrare. 

Indicații geografice: un semn utilizat pe produsele care au o anumită 
origine geografică și care posedă calități sau reputație care se 
datorează originii respective. Indicațiile geografice sunt protejate în 
diferite țări și sisteme regionale printr-o mare varietate de abordări. 
Aceste abordări au fost dezvoltate în conformitate cu diferite tradiții 
juridice și într-un cadru de condiții istorice și economice individuale.



OMPI Haga- Design 
Industrial IP

Sistemul de la Haga pentru 
înregistrarea internațională a 
desenelor și modelelor 
industriale oferă o soluție 
comercială pentru 
înregistrarea a până la 100 de 
desene sau modele industriale 
în 74 de părți contractante 
care acoperă 91 de țări prin 
depunerea unei singure cereri 
internaționale. 

Vezi video X



OMPI Madrid-
IP marcă comercială

Sistemul Madrid este o 
soluție pentru înregistrarea și 
gestionarea mărcilor 
comerciale la nivel mondial. 
Depuneți o singură cerere și 
plătiți un set de taxe pentru a 
solicita protecție în până la 
124 de țări. Vezi video X



OMPI pentru creatori
-un parteneriat public-privat

OMPI pentru creatori își propune să 
sensibilizeze și să sporească 
cunoștințele privind drepturile 
creatorilor și practicile de gestionare 
conexe, asigurând recunoașterea și 
recompensarea echitabilă a tuturor 
creatorilor, indiferent de condițiile lor 
geografice, culturale sau economice.

https://www.wipo.int/wipoforcreators/
en/

Platforma creatorilor: 
https://www.wipo.int/export/sites/www
/wipoforcreators/en/pdf/introduction_c
reators_platform.pdf



Dovada OMPI – 
Dovezi digitale 
de încredere

OMPI PROOF este un 
serviciu digital de afaceri care 
oferă o amprentă digitală 
ștampilată la data și ora 
oricărui fișier, dovedind 
existența sa într-un anumit 
moment. Vezi video X

Image: WIPO



Profiluri de țară

Aceste profiluri oferă acces 
rapid la informații pentru 
fiecare țară din mai multe baze 
de date OMPI, atât membri 
OMPI, cât și non-membri. 

https://www.wipo.int/directory/
en/



Partea a 2-a. 
Perspectivele UE privind 
proprietatea intelectuală

desen sau model industrial comunitar și marcă comercială pentru
Antreprenor artizan multidimensional

Information collected from European Union intellectual Property Office (Euipo)



Proprietatea intelectuală în UE



Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală 
(EUIPO)

• EUIPO este Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală 
responsabil cu gestionarea mărcii UE și a desenului sau modelului 
industrial comunitar înregistrat. EUIPO colaborează, de asemenea, 
cu oficiile de proprietate intelectuală ale statelor membre ale UE și 
cu partenerii internaționali pentru a oferi o experiență de 
înregistrare similară pentru mărci și desene sau modele industriale 
din Europa și din întreaga lume



Protecția comunitară a desenului sau modelului industrial la nivelul UE

Pentru protecția comunitară a desenului sau modelului industrial, un 
desen sau model industrial trebuie să fie nou și să aibă un caracter 
individual. Un design trebuie să fie, de asemenea, un produs.
Există două tipuri de desene sau modele industriale comunitare:

Desen sau model industrial comunitar înregistrat; și

Desen sau model industrial comunitar neînregistrat.



Desenul sau modelul comunitar înregistrat în UE (DMIC)

Un desen sau model industrial comunitar înregistrat dă dreptul de a opri pe oricine 
altcineva să utilizeze desenul sau modelul înregistrat, indiferent dacă l-au copiat 
sau nu. Un desen sau model industrial comunitar înregistrat conferă titularului său 
dreptul exclusiv în Uniunea Europeană de a realiza, utiliza, vinde, importa și 
exporta orice produs care întruchipează desenul sau modelul industrial timp de 
până la 25 de ani. Aceste drepturi se extind la desene sau modele similare care nu 
produc o impresie substanțial diferită asupra utilizatorului informat.

Calea către: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/rcd-route-to-registration de 
înregistrare

A se vedea, de asemenea, video x https://www.youtube.com/watch?
v=_erVRpvf7zQ&t=11s



Desenul sau modelul comunitar neînregistrat al UE (UCD)

Desenul sau modelul industrial trebuie să fie cunoscut cel puțin de 
cercurile interesate din sectorul în cauză în cadrul Uniunii Europene, 
iar data comunicării trebuie să fie certă.

UCD este valabil timp de trei ani.

Dificultatea de a dovedi data și domeniul de aplicare al divulgării nu 
ar trebui subestimată. Este inerent sistemului UCD, care este altfel o 
formă ușoară de protecție de realizat.



Marca UE

Mărcile sunt semne utilizate în comerț pentru identificarea produselor.

Marca este simbolul pe care clienții îl folosesc pentru a vă alege. 
Puteți proteja și construi pe marca dumneavoastră dacă o înregistrați.

În unele țări, puteți obține, de asemenea, protecție chiar dacă marca 
dumneavoastră nu este înregistrată, atât timp cât este utilizată. Cu 
toate acestea, vă recomandăm să îl înregistrați pentru a obține cea 
mai bună protecție.

Singura condiție impusă unei mărci înregistrate este ca aceasta să fie 
clar definită. 



Definițiile și nivelurile mărcilor UE

Marca UE poate fi definită ca fiind: 

Marcă de cuvinte, Lucrare figurativă, Lucrare figurativă care 
contaminează elemente verbale, Marcaj formă, Marcă de culoare 
(unică), Marcă de culoare (combinație), Marcaj sonor, Marcaj de 
mișcare, Marcă multimedia sau Marcă hologramă.

Marca poate fi înregistrată la nivel național (oficiile de proprietate 
intelectuală ale UE Nationel, la nivel regional (Benelux, biroul BOIP), 
la nivelul UE (prin intermediul EUIPO), la nivel internațional (prin 
intermediul OMPI)

O marcă UE este valabilă timp de 10 ani și poate fi reînnoită pe 
termen nelimitat. 



Politica UE privind cultura și mass-media

Industrii culturale și creative: Comisia ajută aceste sectoare să își 
maximizeze potențialul economic prin deblocarea finanțării, sprijinirea 
rețelelor și colectarea de dovezi și informații.

Sprijin pentru sectorul culturii: Comisia protejează patrimoniul cultural al 
Europei prin promovarea cooperării și instituirea unor măsuri de 
reducere a traficului de bunuri culturale.
• Sprijin din partea sectorului audiovizual: Comisia depune lucrări pentru 

a spori educația în domeniul mass-mediei în Europa și pentru a sprijini 
distribuția digitală a operelor audiovizuale europene.



Partea a 4-a. Proprietatea 
intelectuală și producția 

digitală



Creativ și digital
Tehnologiile digitale au 
schimbat radical modul în 
care conținutul creativ este 
produs, distribuit și accesat. 
Drepturile de autor asigură 
faptul că autorii, compozitorii, 
artiștii, producătorii de film și 
alți creatori primesc 
recunoaștere, plată și 
protecție pentru operele lor. 
Recompensează creativitatea 
și stimulează investițiile în 
sectorul creativ. 

Photo: Daniel Josef on Unsplash



Protejați-vă IP-ul

Paradigma digitală generează 
cantități mari de rezultate 
intelectuale valoroase sub 
formă de fișiere digitale – de 
la lucrări creative la rezultate 
de cercetare până la seturi de 
formare a datelor pentru 
inteligența artificială.

Fișierele creative de producție 
digitală pot cădea cu ușurință 
pradă utilizării abuzive sau 
deturnării.

Image: WIPO



Prioritatea UE

O Europă potrivită pentru era digitală este una dintre cele șase 
priorități ale Comisiei care vizează transformarea tehnologiei digitale 
pentru oameni și întreprinderi. 

Comisia este hotărâtă să facă din această Europă "deceniul digital". 
Europa trebuie acum să își consolideze suveranitatea digitală și să 
stabilească standarde, mai degrabă decât să le urmeze pe cele ale altora.

Politica UE caută să facă față provocărilor comune, cum ar fi schimbarea 
digitală și modul de încurajare a inovării în sectorul cultural.



Tratatul OMPI 
privind 
internetul
Domeniul drepturilor de autor și al 
drepturilor conexe s-a extins enorm 
odată cu progresul tehnologic din 
ultimele decenii, care a adus noi 
modalități de răspândire a creațiilor 
și ridică noi întrebări cu privire la 
drepturile de autor.

OMPI administrează Tratatul OMPI 
privind drepturile de autor și Tratatul 
OMPI privind performanțele și 
fonogramele (cunoscute împreună 
sub numele de "tratatele internet"), 
care stabilesc norme internaționale 
menite să prevină accesul 
neautorizat la operele creative pe 
internet sau în alte rețele digitale și 
să le utilizeze în mod neautorizat.

all-free-download.com



Tratatul OMPI 
privind internetul

Domeniul drepturilor de autor și al 
drepturilor conexe s-a extins enorm odată 
cu progresul tehnologic din ultimele decenii, 
care a adus noi modalități de răspândire a 
creațiilor și ridică noi întrebări cu privire la 
drepturile de autor.

OMPI administrează Tratatul OMPI privind 
drepturile de autor și Tratatul OMPI privind 
performanțele și fonogramele (cunoscute 
împreună sub numele de "tratatele 
internet"), care stabilesc norme 
internaționale menite să prevină accesul 
neautorizat la operele creative pe internet 
sau în alte rețele digitale și să le utilizeze în 
mod neautorizat.
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DOVADA OMPI

OMPI PROOF este un serviciu digital de 
afaceri care oferă o amprentă digitală a 
oricărui fișier, dovedind existența sa la un 
moment dat. Este special conceput pentru 
lumea noastră din ce în ce mai digitală, în 
care inovația și creativitatea sunt activate de 
tehnologie, big data și colaborare globală.

SERVICII ȘI PREȚURI DE VERIFICARE 
OMPI

(În franc elvețian)

https://wipoproof.wipo.int/wdts/services-prici
ng.xhtml
 Image: WIPO

https://wipoproof.wipo.int/wdts/services-pricing.xhtml
https://wipoproof.wipo.int/wdts/services-pricing.xhtml


Euipo Free IP suport personalizat – 
un proces în trei etape

1. Completați și trimiteți 
formularul

2. EUIPO analizează informațiile

3. Cea mai potrivită 
soluțiepentru fiecare situație
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