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DE LA BREVET LA MARCĂ 
II 

Încălcarea drepturilor de PI – sectoare afectate 
Strategia protecției drepturilor de proprietate 
industrială  
Studii de caz 



Studii sectoriale 

O serie de studii realizate de Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală 

(EUIPO) prin intermediul Observatorului European al Încălcărilor Drepturilor de Proprietate 

Intelectuală în perioada martie 2015 - septembrie 2016 

 

Sectoare economice afectate :  

 produse cosmetice și de îngrijire personală; îmbrăcăminte, 

 încălțăminte și accesorii;  

 articole sportive;  

 jucării și jocuri;  

 bijuterii și ceasuri de mână;  

 genți de mână;  

 muzică înregistrată;  

 băuturi spirtoase și vin;  

 produse farmaceutice. 

  
http://www.osim.ro/despre_noi/Campanie_Media_pan-europeana_EUIPO.php#EUIPOcampaniemediapostatin22062017 
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Pierderi din vânzări și de locuri de muncă datorate încălcării de DPI în UE 
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Medicamente 

€ 444 
Milioane 

2,295 
Locuri de 

muncă 

 

Îmbrăcăminte 

și încălțăminte 

€ 143 
Milioane 

20,638 
Locuri de 

muncă 

 

Cosmetice 

€ 64 
Milioane 

1,542 
Locuri de 

muncă 

 

Muzică 

înregistrată  

Not 

available 

Not 

available 

Articole 

sportive 

€ 42 
Milioane 

416 
Locuri de 

muncă 

 

Jucării și 

jocuri 

€ 41 
Milioane 

Vinuri și 
băuturi 

spirtoase 

€ 51 
Milioane 

694 
Locuri de 

muncă 

 

Genți și 

bagaje 

€ 30 
Milioane 

Locuri de 

muncă 

 

608 

Bijuterii și 

ceasuri 

€ 16 
Milioane 

Locuri de 

muncă 

 

396 Not 

available 

Pierderea directă de 

locuri de muncă în 

toate sectoarele 
26,589 Locuri de muncă 

 

Pierderea directă de 

vânzări în toate 

sectoarele € 830 Milioane 



 
  

 
  



Mărci de bijuterii 





1883 Electricity Exhibition in Vienna. 

  



 



Mai întâi a fost brevetul…. 

Conceptul – Un diamant pentru fiecare 





 







• https://www.youtube.com/watch?v=knLd8bfeWtI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=knLd8bfeWtI
https://www.youtube.com/watch?v=knLd8bfeWtI


Marilyn famously went on to sing birthday 
wishes to the President, wearing a gown 
covered with 2,500 hand sewn Swarovski 
crystals.  
May 19, 1962, President John F. Kennedy at a 
celebration of his 45th  

This dress went on to $4.8m (approx. £3.4m) in the sale 
room in 2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=Vg5HIMnPx7k 
 

https://blog.johngreed.com/swarovski-a-sparkling-history/ 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/John_F._Kennedy
https://www.youtube.com/watch?v=Vg5HIMnPx7k
https://www.youtube.com/watch?v=Vg5HIMnPx7k
https://blog.johngreed.com/swarovski-a-sparkling-history/
https://blog.johngreed.com/swarovski-a-sparkling-history/
https://blog.johngreed.com/swarovski-a-sparkling-history/
https://blog.johngreed.com/swarovski-a-sparkling-history/
https://blog.johngreed.com/swarovski-a-sparkling-history/
https://blog.johngreed.com/swarovski-a-sparkling-history/
https://blog.johngreed.com/swarovski-a-sparkling-history/
https://blog.johngreed.com/swarovski-a-sparkling-history/


https://www.youtube.com/watch?v=e5PVsJAO1mk 
 

https://www.youtube.com/watch?v=e5PVsJAO1mk
https://www.youtube.com/watch?v=e5PVsJAO1mk




Mărci 

 





 





Studiu de caz I 
 

• Opoziție la înregistrarea mărcii figurative 

  



Studiu de caz I opoziție 



Studiu de caz I opoziție 

• cererea nr. 3 920 634 de înregistrare a mărcii figurative  

 

marcă comunitară pentru  clasele 2, 6, 8, 9, 11, 18, 19, 20, 
21, 24, 25, 28, 34, 35 și 41. 

Opoziție la bunurile din clasele 24, 25 în baza mărcilor 
anterioare 

 - MC Nr. 136 192 din 0.04.1999 pentru  bunuri din 
clasele 24, 25  

și  

 - Marca Spaniolă Nr. 1913500 din 05.09.1995 pentru  
bunuri din clasa 25 



Studiu de caz I opoziție 

Opozantul 

• Risc de confuzie -similitudine vizuală, fonetică și conceptuală 

 

Solicitantul  

• Semne diferite vizual – exclus riscul de confuzie, similitudine 

conceptuală minimă 

• Solicită dovada utilizării pe  o perioadă de 5 ani  înainte de 

publicarea cererii de marcă la care s-a făcut opoziție a 

mărcilor opuse respectiv 04.40.2000-03.04.2005 

 



 



• Dovezi utilizare 

• Cataloage de produse 

• Liste de prețuri 

• Certificat de premiere  

• Facturi 

• Materiale promoționale pentru  așternuturi 
clasa 24 



Studiu de caz I opoziție 

 



Studiu de caz I opoziție 

• Similitudine/confuzie  pentru  bunuri din clasa 
24 

• Admite parțial opoziția pentru  bunuri din 
clasa 24 

 



Studiu de caz I opoziție 



Studiu de caz II Opoziție 



 



Studiu de caz I opoziție 



Singurul element comun între semne este conceptul de lebădă 
în mod clar, desenele nu sunt identice – forma gâtului care 
conferă o impresie diferită 
în marca anterioară este dominant elementul verbal 
fonetic – Yves Delorme vs swan – diferite  
 



 

 
 

Studiu de caz III – Acțiune în contrafacere 

https://www.nndkp.ro/news/swarovski-is-granted-a-final-court-decision-in-the-case-against-bb-marketing-online/ 

 

http://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000600322&id_inst=2 
 
https://legeaz.net/spete-penal-curtea-de-apel-bucuresti-2016/evaziune-fiscala-legea-241-2005-18-03-2015-iov 
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 - la data de 20.11.2013 S________ AKTIENGESELLSCHAFT, 
prin …………., a sesizat Inspectoratul General al Poliției 
Române - Direcția de Investigare a Fraudelor, cu privire la 
faptul că deținătorii paginii de internet www……..ro, 
comercializează în România bijuterii prezentate, în mod fals, 
ca fiind produse originale S________.  



• Din cercetările efectuate în cauză a rezultat că 
începând cu luna mai 2011, prin intermediul website-
ului www…….ro au fost comercializate în România 
bijuterii contrafăcute prezentate, în mod fals, ca fiind 
produse originale S________ (ex: “seturi S________”). 
De asemenea, așa cum a rezultat dintr-o captură de 
ecran de la acea dată, era folosit fără drept și semnul 
lebedei, specific produselor originale S________.  



Astfel, la data de 15 iulie 2013 a fost făcută o comandă 
online în numele unei persoane fizice, cu privire la două 
ceasuri de damă prezentate ca fiind “cu elemente 
S________“, știind că acestea aveau și două cadouri 
incluse: un pix și o brățară Shambala, ambele promovate 
ca fiind “cu elemente S________”.  
Toate produsele aferente primei achiziții, respectiv cele 
două ceasuri, un pix și o brățară, împreună cu ambalajele 
în care au fost livrate, au fost trimise la fabrica din 
Austria, localitatea Wattens, unde se produc cristalele 
originale S________, în vedea efectuării unor teste 
chimice care să confirme sau să infirme originalitatea 
elementelor S________ aplicate acestor produse.  



• Conform declarațiilor date în scris de D____ Knapp, în 
calitatea sa de analist senior al companiei S________, 
testele de laborator efectuate cu privire la compoziția 
chimică a cristalelor aplicate pe unul dintre ceasuri 
precum și cele de pe brățara Shambala, au confirmat că 
în ceea ce privește compoziția chimică a elementelor, 
nu este aceeași cu cea a cristalelor originale 
S________, drept urmare produsele erau contrafăcute .  



• În baza art. 397 C.p.p. s-au admis acțiunile civile 
formulate de către părțile civile ……S________ 
AKTIENGESELLSCHAFT și în conformitate cu art. 
1357 Cod civil, a fost obligat inculpatul ……la plata 
către partea civilă 
S________AKTIENGESELLSCHAFT a sumei de 
43.721,16 lei, din care:  

• -367 lei despăgubiri materiale;  

• -5.000 lei daune morale;  

• -38.423,16 lei cheltuieli de judecată.  

 



Concluzii 

• Astăzi, Swarovski Crystal Business este una dintre cele 
mai mari unități din cadrul Swarovski, cu o acoperire 
globală de aproximativ 3.000 de magazine în 
aproximativ 170 de țări, peste 29.000 de angajați și un 
venit de aproximativ 2.7 miliarde de euro (în 2018). 

• https://en.wikipedia.org/wiki/Swarovski 

• Combinația dintre o formulă chimică secretă și cel mai 
ridicat grad de precizie conduce la producerea  
cristalelor Swarovski renumite în întreaga lume. 

• https://www.isabellegracejewelry.com/blogs/igj/what-
makes-a-swarovski-crystal-special# 
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Concluzii 

• Strategia de protecție a drepturilor de 
proprietate industrială + secrete de 
fabricație, profesionalism, promovare, 
marketing – succes al companiei 



 

 

 

VĂ MULȚUMIM PENTRU ATENȚIE!!! 

 


