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Descrierea modului de documentare
Baza de date publice Desene / Modele Industriale o puteţi găsi la adresa  http://db.agepi.md/.  
Programul de documentare pentru Desene / Modele Industriale (în continuare DMI) se lansează fie 

din meniul „BD naţionale / DMI”, fie accesând sfera „ DMI” (fig. 1.) 

Fig. 1.

fie la adresa http://www.db.agepi.md/DMI/Search.aspx  (fig. 2.)

Fig. 2.
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Descrierea paginii de titlu 
După selectarea opţiunilor sus-menţionate, se va deschide pagina de căutare cu posibilităţile de a 

seta criteriile de căutare (fig. 3.) 

Fig. 3.

Documentarea începe din prima pagină, care are interfaţa în trei limbi: română, engleză şi rusă. În 
imaginea din fig. 3. este reprezentat un tabel cu criteriile de documentare.  Mai jos sunt amplasate patru 
butoane: „Căutare”, „Vizualizare”, „Ştergere”. 

În coloana „Criteriu” selectaţi criteriile necesare de căutare. Prin apăsare pe orice criteriu, va apărea 
lista criteriilor pentru căutare (fig. 4.). 

Fig. 4.
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În coloana „Operaţie” puteţi selecta un operator de comparare ( fig. 4.). Operatorii de comparare 
sunt destinaţi pentru indicarea relaţiei dintre Criteriu şi Valoare şi pot fi selectaţi în funcţie de tipul 
datelor.

În coloana „Valoare” puteţi introduce termenii de căutare, în funcţie de câmpul de căutare selectat 
(fig. 5.). 

Fig. 5

N.B. În coloana Valoare sunt admise următoarele seturi de caractere: A….Z; a…..z; 0…9.
În coloana OL (operatori logici), în caz de necesitate, selectaţi unul din următorii operatori logici: 

„şi”, „sau”, „diferit” (fig. 6.)

Fig. 6.

Semnificaţia operatorilor logici este prezentată în tabelul următor:

Operatori logici Semnificaţia
Şi Se prezintă informaţia în care sunt satisfăcute toate condiţiile specificate
Sau Se prezintă informaţia care cumulează condiţiile specificate
Diferit Se prezintă informaţia diferită de condiţia specificată

Cu ajutorul acestor operatori se face legătura între criteriile de căutare. Dacă nu se specifică opera-
torul logic, atunci, în mod implicit, căutarea funcţionează în baza operatorului “Şi”. 
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Metodica de documentare
Elementul principal în efectuarea unei documentări în baza de date „DMI” constă în formula-

rea corectă a criteriilor de căutare. Programul oferă posibilitatea de a efectua documentări cu utilizarea 
concomitentă a 7 câmpuri (fig. 7.). Fiecare termen se introduce întru-un rând aparte. Prin combinarea 
operatorilor de comparare şi a operatorilor logici, în BD pot fi efectuate documentări complexe. 

Fig. 7.

Căutarea unui DMI se poate efectua după diferite criterii, cel mai des utilizate sunt: 
(11)   Numărul certificatului (DMI deja înregistrat) 
(21)   Numărul depozitului (DMI depus spre înregistrare),
(71)   Numele/denumirea solicitantului (titularului) DMI,
(51)  Nr. clasei conform Clasificării Internaționale a desenelor si modelelor (Clasificarea de la Locar-

no) [editia 10], http://agepi.gov.md/md/design/, punctul 11. 

Căutare după numărul certificatului DMI 
Se va introduce numărul certificatului DMI înregistrat în câmpul Valoare, la criteriul „numărul 

certificatului”, operaţiunea „=”. 

Exemplu de căutare a DMI cu nr. de înregistrare 1555 ( fig. 8.)

Fig. 8.

http://agepi.gov.md/pdf/design/CIDMI-10-ro.pdf
http://agepi.gov.md/pdf/design/CIDMI-10-ro.pdf
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După ce au fost selectate criteriile, accesaţi butonul „Căutare”. În partea dreaptă de jos va apărea 
numărul de rezultate găsite în baza de date, după criteriile care au fost selectate (Total:1). În cazul în 
care vor apărea mai multe rezultate, verificaţi corectitudinea datelor introduse, deoarece sub un număr 
de înregistrare poate fi doar un DMI înregistrat, nu pot fi înregistrate două DMI cu acelaşi număr de 
înregistrare.

În cazul în care doriţi să radiaţi criteriile de căutare, tastaţi butonul „Ştergere”.
Pentru vizualizarea informaţiei complete tastaţi butonul „Vizualizare”, care va deschide pagina 

cu toată informaţia generală referitoare la DMI cu numărul de înregistrare selectat, de exemplu, DMI  
nr. 1555 (fig. 9).

Fig. 9.

Pentru informaţii mai detaliate referitor la acest DMI, accesaţi „View” (Vizualizare) fig. 9., care va 
deschide pagina (fig. 10).

 
Fig. 10.

În cazul în care informaţia este prezentată pe mai multe pagini, listaţi fiecare pagină în parte.
Căutarea după celelalte criterii se efectuează similar căutării după numărul certificatului.
Căutarea poate fi efectuată după mai multe criterii simultan.
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Căutare după numărul clasei-subclasei şi numele şi adresa solicitantului 
Se va introduce numărul clasei-subclasei în câmpul „Valoare” la Criteriul „Clasificare internaţională”, 

Operaţiunea „Conţine” şi numele solicitantului sau adresă în câmpul „Valoare” la Criteriul „Numele şi 
adresa solicitantului”, Operaţiunea „Conţine”.
Exemplu de căutare a clasei-subclasei „09-01” şi a numelui solicitantului „perfect” (fig. 11.) 

Fig. 11.

Pentru vizualizarea informaţiei complete accesaţi butonul „Vizualizare”, care va deschide pagina cu 
informaţia generală referitoare la DMI găsite (fig. 12.)-

Fig. 12.

Pentru informaţii detaliate referitoare la DMI ce vă interesează, tastaţi View (Vizualizare) (fig. 12.), 
care va deschide pagina cu toată informaţia generală referitoare la DMI (fig. 13). 
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Fig. 13. 

La vizualizare se deschide pagina cu toată informaţia generală referitoare la DMI. Pentru a trece la 
alt DMI, accesaţi butoanele „Anterior” sau „Următor” (fig. 13).

Căutare după denumirea DMI 
Se va introduce denumirea DMI în câmpul „Valoare”, „Criteriul” „Denumirea DMI”, Operaţiunea 

„Conţine”.
Exemplu de căutare a denumirii DMI „tractor” (fig. 14.). 

Fig. 14. 

Pentru vizualizarea informaţiei complete accesaţi butonul „Vizualizare”, care va deschide pagina cu 
toată informaţia generală referitoare la DMI găsite (fig. 15.)
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Fig. 15.

Pentru informaţii detaliate referitoare la DMI ce vă interesează, tastaţi „View” (Vizualizare) 
fig. 15., care va deschide pagina cu toată informaţia generală referitoare la DMI (fig. 16.). 

Fig. 16. 

La vizualizare se deschide pagina cu toată informaţia generală referitoare la DMI. Pentru a trece la 
alt DMI, tastaţi butoanele „Anterior” sau „Următor” (fig. 16.)


