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Acordat in temeiul Legii nr B4l1998 privind mdrcile gi indicatiile geografice

FORTA LEGII

de 14.09.2007 pentru produse/serviciile indicate pe verso.
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TITULAR:
S'/VD/CA TI]L ADMINISTRATIEI PUtsLICE FORTA LEGII
sfr. cons tantin Lecca nr. 3'2, cRAtovA, judelur Dorj, R}MANiA
Mentiuni:

ANEXA

,- Clasele de produse/servicii pentru care s-a Tnregistrat marca

45 Serviciijuridice, servicii personale gisociale oferite de cdtre te(i, destinate sd
93litl.":?. nevoile indivizilor; servicii de siguranfd pentru protejarea bunurilor
sl lndtvlzllor.
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Extras din Legea nr.84/'lggE prlvlnd nidrcifle pr in*lfrcagi$!e geograflce

Art.1. - Drepturile asupra rn5rcilor 9i indica{iiior
Eeografice sunt recunoscu.te gi apErate pe teritoriul
Rom6niei, in condiliile prezentei legi.

Art.2. - De dispoziliile prezentei legi beneficiazi 9ipersoanele fizice ;i juridice str6ine cu domiciliul sau cu
sediui in afara teritoriului Rom6niei, in condifiile
convenliilor internationale privind m6rciie pi indicaliile
geografice la care Rom6nia este parte.

Art.4. - Dreptul asupra m5rcii este dobindit 5iprotejat prin inregistrarea acesteia la Oficir_ll de Stat
pentru lnvenfii 5i MErci.

Art.29. - inregistrarea mdrcii produce efecte cu
incepere de la data depozitului nalional reglementar al
mircii, pentru o perioadi de 10 ani.

La cererea titularului, inregistrarea rn5rcii poate fi
reinnoiti la irnplinirea fiecdrui termen de 1O ani, cu
plata taxei prevazute de lege.

Art.35. - inreEistrarea mircii conferi titularului sEu
un drept exclusiv asupra mdrcii.

Titularul mErcii poate cere instanfei judecitorepti
competente sE interzici terfilor sE foloseasci, in
a.ctivitatea lor comerciald, fir5 consimlim6ntul
titularului:

a) un semn identic cu marca pentru produse sau
servicii identice cu acelea pentru care marca a fost
inreg istratS;

b) un semn care, dati fiind identitatea sau aseminarea
cu marca ori dati fiind identitatea sau asemdnarea pro_
duselor sau serviciilor cirora li se aplic5 semnul cu pro_
dusele sau serviciile pentru care marca a fost inregistrata,
ar produce in perceplia pr"rblicului un risc de confuzie,
incluz6nd gi riscul de asociere a mircii cu semnul;

c) un semn identic sau asemin6tor cu marca pentru
produse sau pentru servicii diferite de cele pentru care
marca.este inregistrati, c6nd aceasta din urmd a
dobandit un renume in Rom6nia 9i dac5, din folosirea
semnului firi motive intemeiate, s,ar putea profita de
caracterul dinstinctiv ori de renumele mdrcii sau folo_
sirea semnului ar cauza titularului mircii un prejudiciu.
. in aplicarea aiin.2, titularul mircii poate cere si fie
interzise terfilor, in special, urmdtoarele acte:

a) aplicarea semnului pe produse sau pe ambalaje;
b).oferirea produselor sau comercializarea ori deline-

rea lor in acest scop sau. dupd caz, oferirea sau presta_
rea serviciilor, sub acest semn;

c) importul sau exportul pr,oduselor sub acest semn;
d) utilizarea semnului pe documente sau pentru

publicitate.
Art.40. - Drepturile cu privire la marcb pot fi transmise

prin cesiune, independent de transmiterea fondului de
come4 in care aceasta este incorporati.

Art.41. - Cererea de inscriere a cesiunii va fi insolitd
de actul doveditor al schimbErii titularului m5rcii.

La cererea persoanei interesate pi cu plata taxei
previzute de lege, Oficiul de Stat pentru lnvenfii pi
M5rci inscrie cesiunea in Registrul Nafional al Mdrcilor pi
o publicd in Buletinul Oficial de proprietate Industriaii.
Cesiunea devine opozabila terlilor. incepAnd cr.r data
inscrierii acesteia in Registrul Nafional al Mircilor.

Art.t\2. * Titularul mircii poate, in baza unui contract
de licentS, sd autorizeze terfii sE foloseascd marca pe
intreg teritoriul Romaniei sau pe o parte a acestuia,
pentru toate sau numai pentru o parte dintre produsele
ori serviciile pentru care marca a fost inregistrati.

Licenla este opozatril,i ter{ilor de la data inscrierii
acesteia.

Art.44. - Titularul poate sE renunle ia marc6 pentru
toate sau numai pentru o parte din-ire produsele sau

serviciile pentru rare rnarra a fost ?nregistrate.
Renunlarea la marci se deciard ?n scris la Oficiu! cle

Stat pentru lnvenfii gi Marci de cEtre titurarur mircii :ai-r
de cStre persoana irnputerniciti de acesta, iar drepturile
asupra mdrcii se sting. cu privire la produsele pi serviciile
la care maica se refer5, la data inscrieri! r-enunldrii in
Registrul lValional al Mdrcilor.

Art.45. - Orice persoani interesatd poate solicita
Tribunalului Municipiului Bucure5ti, oric'And in cursul
duratei de proteclie a mircii, decitjerea titularulr.ii din
drepturile conferite de marc5, daci:

a) fdr5 motive justificate, marca nu a f*cut cbiectul
unei folosiri efective pe teritariul Romiiniei intr_o
perioadi neintrerupt6 de 5 ani, pentru proCusele sau
serviciile pentru care aceasta a fost inregistratd;

b) dupi data inregistr5rii, marca a clevenit, ca urmare
a acliunii sau inacliunii titularului, uzualE in comefiul cu
un produs sau un serviciu pentru care a fos.t inregistratd;

c) dupi data inregistririi pi ca urmare a folosirli mircii
de cStre titular sau cu consimlamentul acestuia. marca a
devenit susceptibila de a induce publicul in etr.oare, in
special cu privire ia natura, calitatea sau la provenienla
geografici a produselor sau a serviciilor pentru care a
fost inregistrat5;

d) marca a fost inregistratd cje o persoand.neav6nd
calitatea prevSzut5 ta art.3 lit. g).

-Decdderea din drepturile conferite de marcd produce
efecte de la data rEm6nerii definitive a hoti16rii
judecitoregti.

Art.47. - Dovada folosirii m6rcii.incumbE titr-rlarului
acesteia 5i poate fi ficutd prin orice mijloc de probd.

_ Art.48. - Orice persoan5 interesatd poate cere
Tribunal ului Municipilui Bucure5ti anularea ?nregistriri i

mSrcii pentru oricare dintre motivele urmdtr:are:
a) inregistrarea mSrcii s-a ficut cu nerespectarea

dispozifiilor art.5 alin. 1 ;
b) inregistrarea mdrcii s-a fdcut cu nerespectarea

dispoziliilor art.6;
c) inregistrarea mircii a fost solicitatd cu rea-credin|d;
d) inregistrarea mErcii aduce atingere dreptului la

imagine sau numelui patronimic al unei persoane;
e) inregistrarea mircii aduce atingere unor drepturi

anterior dobSndite cu privire la o indicalie geogrefic5
protejatS, un desen sau un model industrial protejat sau
alt drept de proprietate industrialE protejat ori cu
privire la un drept de autor.

Acfiunea in anulare pentru motivul prev5zut la alin.1 lit.
c) poate fi introdusd oric6nd in perioada de protecfie a
mircii.

Termenul in care poate fi cerutd anularea ?nregistr5rii
mdrcii pentru motivele prev5zute la alin. 1 lit. a), b), cJ)
pi e) este de 5 ani pi curge de la data inregistrdrii mErcii.

Anularea inregistririi mircii nu poate fi cerr:ti pentru
motivul existbnlei unui conflict cu o marc5 anterioari,
dacS aceasta din urmd nu incleplinepte condi{iile
prevdzute de art.45 9i 46.

Art.49. - Titularul unei mdrci anterioare, care cu
Ftiint; a tolerat intr-o perioadd neintrerupti de 5 ani
folosirea unei mirci posterior inregistrate, nu poate si
ceari anularea pi nici s5 se opuni folosirii mdrcii
posterioare pentru produsele 9i serviciile pentru care
aceastd marcb posterioar5 a fost folositi in afard de
cazul in care inregistrarea mir.cii posterioare a fcst
cerutd cu rea-credin!5.

Art.50. - DacS un motiv de clecddere sau de nulitate
existi numai pentru o parte a produselor sau a
serviciilor pentru care marca a fost inregistratE,
dec5derea sau nulitatea va produce efecte numai cu
privire !a aces'te produse sau senrricii.



TITULAR:
SINDICATUL ADMINISTRATIEI PUtsLICE FORTA LEGII
sfr. Gonstantin Lecca nr. J'2, cnetovi,iJqut Dotj, RyMAN,A
Mentiuni:

ANEXA

.. Clasele de produse/servicii pentru care s-a inregistrat marca

45 serviciijuridice., servicii personale gisociale oferite de cdtre terfi, destinate sd
:lPl":?, nevoile indivizilor; servicii de siguranld pentru protejarea bunuritor
$t tndtvtztlor.
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