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• Anul acesta, Ziua Mondială a Proprietății Intelectuale se 
îndreaptă spre lumea sportului și analizează modul în care  
drepturile de proprietate intelectuală - brevete, mărci, desene, 
drepturi de autor și drepturi conexe și chiar protecția soiurilor de 
plante (terenuri sportive) sprijină ecosistemul sportiv global, un 
peisaj unic care reunește numeroși jucători cu interese 
convergente. 

 



  “Reach for Gold: Intellectual 
Property and Sports” 

  “Luptă pentru aur: proprietatea 
intelectuală şi sportul” 



De ce drepturile de proprietate 
intelectuală? 

Principalul scop al drepturilor de proprietate 

intelectuală  - încurajarea inovării 
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Mărci WIPO – RO- exemple  



Mărci EU- exemple 



Mărci naționale - exemple 



Mărci naționale - exemple 

 

 

 Nr. marcă 107091 

https://www.youtube.com/watch?v=IcZb9Ex6GvQ&t=22s


 
  

CAMELIA POTEC 

SPORTIVI DE MARCĂ 



SPORTIVI DE MARCĂ 
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WIPO 
Simona Halep v. Cristian Dumitru Mocanu 

Numărul de caz DRO2018-0003 

 
I. Obiectul litigiului  numele de domeniu <simonahalep.ro>  înregistrat la ROTLD. 

II. Părţile litigiului:  

 

                    Reclamant Simona Halep                                                  Pârât Cristian Dumitru Mocanu  

 
 EUTM 013217286/ 01/09/2014- Simona Halep                                    simonahalep.ro 

                                                         
                www.simonahalep.com 

 
 



III. Motivele Reclamantei 

 

• Reclamanta susţine că numele de domeniu în litigiu este identic cu marca sa notorie 
SIMONA HALEP; 

• Pârâtul a  înregistrat şi foloseşte cu rea credinţă numele de domeniu în litigiu; 

• Pârâtul a refuzat să îi transfere pe cheltuiala Reclamantei numele de domeniu în 
litigiu; 

• Pârâtul refuză să înregistreze o pagină alternativă care să conţină expres denumirea 
"fan„ sau "fan page„ ; 

• Pagina Pârâtului este o oglindă a paginilor pe care Reclamanta postează în mod activ; 

• Reclamanta consideră că i se aduc prejudicii, fiind în imposibilitate de a utiliza numele 
de domeniu în litigiu în vederea derulării de operațiuni de marketing/publicitate și de 

a răspunde solicitărilor sponsorilor săi. 

 



IV. Apărarea Pârâtului 

 

• La momentul înregistrării numelui de domeniu în litigiu, Reclamanta nu deținea marcă înregistrată și nu 

era notorie; 

• Numele de domeniu în litigiu este utilizat pentru un site neoficial; 

• La momentul înregistrării numelui de domeniu în litigiu "Simona Halep" era doar numele propriu al 

Reclamantei; 

• Numele de domeniu în litigiu este utilizat pentru menținerea unui website dedicat jucătoarei de tenis 

Simona Halep, al cărei fan este Pârâtul din 2010; 

• Numele de domeniu în litigiu nu poate crea confuzie deoarece are ca subiect chiar jucătoarea de tenis; 

• Utilizatorii nu se așteaptă să găsească la numele de domeniu în litigiu un site oficial ci unul care conține 

informații despre Reclamantă (de pe paginile oficiale ale Reclamantei+alte surse); 

• Reclamanta nu îşi promoveze imaginea online, doarece numele de domeniu <simonahalep.com>  pe care 
Reclamanta îl deţine nu utilizat activ, ci este doar direcționat pe pagina de Facebook a Reclamantei. 



V. Discuții de fond 

 

• Numele de domeniu în litigiu <simonahalep.ro> reproduce identic marca Reclamantei; 

• Pârâtul confirmă că o cunoștea pe Reclamantă la momentul înregistrării numelui de 

domeniu; 

• Websiteul aferent numelui de domeniu în litigiu este o compilație cu copii ale paginilor din 

rețelele de socializare ale Reclamantei; 

• Deși deține numele de domeniu în litigiu de opt ani, Pârâtul nu a dezvoltat un website activ 

dedicat fanilor, ci doar a copiat informații postate de Reclamantă pe diverse pagini online; 

• Pârâtul i-a propus Reclamanteio colaborare în vederea creării paginii oficiale de Internet a 

Reclamantei, la adresa de URL aferentă numelui de domeniu în litigiu; 

• Pârâtul a refuzat propunerile Reclamantei de a-i transfera numele de domeniu în litigiu și 

de a înregistra alt nume de domeniu care să conțină și elementele generice tip fan, fansite, 

toate pe cheltuiala Reclamantei. 

• Pârâtul a înregistrat și utilizează numele de domeniu în litigiu cu rea credință. 

 



VI. Decizie 

 

• Pentru toate motivele enumerate, în conformitate cu paragraful 4(i) din Politică și 

paragraful 15 din Regulament, Completul Administrativ decide ca numele de 

domeniu în litigiu <simonahalep.ro> să fie transferat Reclamantei. 
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Techno-trainers 

• Nike a reușit recent să înregistreze marca FOOTWARE în fața USPTO pentru 
software pentru computere, hardware, computer cloud, etc. Această 
protecție a venit împreună cu o nouă linie de formatori de înaltă tehnologie 
(cum ar fi Self-Lacing  Adapt BB), printr-o marca rezultată din contopirea 
termenilor „încălțăminte” și „software”. Chiar dacă această marcă a fost 
acceptată de USPTO, nu este obligatoriu ca marca să fie distinctivă şi în fața 
EUIPO pentru software, având în vedere că semnul indică software pentru 
încălțăminte. Totuşi, Nike a depus cererea  nr. 018035847 ’’FOOTWARE’’ 
pentru clasele de produse/servicii 9, 38, 42 la  EUIPO în martie dar aceasta 
nu a fost încă acceptată. 

 



Liliecii (Bats) şi fotbalul 

• Revenind la fotbal, în 2019 a fost reînviată o veche dispută între Valencia Club de Fútbol și DC 
Comics. În 2012, Valencia CF a depus o cerere de înregistrare pentru o marcă figurativă 
înfățișând un liliac. La această cerere s-a opus DC Comics, care deține mărci similare pentru 
personajul său Batman, pe motiv că ar exista riscul de confuzie. După o dispută de 4 ani 
înaintea EUIPO, Valencia FC și-a retras în cele din urmă cererea. Cu toate acestea, recent, 
clubul de fotbal a depus cerere pentru o nouă marcă înfățișând un liliac și, așa cum era 
previzibil, DC Comics s-a opus înregistrării. 

                    

 
                       DC Comics                             Valencia Club de Fútbol                                       VALENCIA CF 1919 - 2019  

                                                                                                 depusa în 2012                                                       depusă în 2019 

 



 

Cupa Mondială 2022 (2022 World Cup) 

• În timp ce anumite dispute mai vechi continuă, altele se pregătesc mult pentru evenimente viitoare, 
și anume, Cupa Mondială FIFA din 2022. După cum ştiu toţi împătimiţii de fotbal, Cupa Mondială FIFA 
va fi găzduită în anul 2022 de Qatar. Astfel, Comitetului Suprem pentru livrare și moștenire a 
înregistrat la nivelul UE logo-ul evenimentului și a depus cereri şi pentru înregistrarea sloganurilor 
“See you in 2022” and “Road to 2022” ca şi mărci verbale. Oficiul a respins cele două cereri deoarece 
acestea erau un simplu slogan. Aplicantul a depus o noua cerere pentru sloganul “See you in 
2022” insotit de o grafica stilizată,  dar si aceasta fost respinsă, pentru aceleaşi motive. Astfel, in 2018 
a fost depusa o a treia cerere pentru sloganul “See you in 2022” , de data aceasta insotit de o grafica 
stilizata si prin urmare aceasta marca a fost admisa la inregistrare.  Acest lucru arată că şi un termen 
descriptiv sau un simplu slogan poate atinge nivelul suficient de distinctivitate dacă este legat de un 
element figurativ. 
 

                                           See You in 2022  
                                          EUTM 017934403 

                                                   respinsă 

 

 

       

        EUTM 017934407 

                                                                                   

                                                                                                  EUTM 017934406  

                                                                                                          respinsă                                       

                                                                                                                                                                   EUTM 017987727 – in  curs de inregistrare 

 



Imnul stadionului ca marcă înregistrată 

• În lumea fotbalului nu doar sloganurile sau imaginile sunt înregistrate ca 
mărci ci şi imnul stadionului. Un exemplu clar este reprezentat de imnul 
stadionului echipei Paris Saint Germain “Ici c’est Paris”, depus spre înregistrare 
ca marca sonoră la EUIPO. In acest caz se poate susţine că protecția mărcilor 
este extinsă excesiv, dar trebuie reținut că o marcă există de fiecare dată când 
un semn permite consumatorilor (sau susținătorilor) să recunoască originea 
economică a bunurilor și serviciilor. Astfel, putem spune că fanii PSG vor folosi 
și recunoaște imnul (sloganul) strict în legătură cu echipa. 
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Concluzii 
 

• În anul 2018 au fost depuse 8734 de cereri de înregistrare marcă;  

 

• Din totalul anterior, au legatura cu sportul un numar de 53 de cereri de înregistrare marcă depuse 
pentru Clasa de servicii 41 (activitaţi sportive); 

 

• Din baza de date naţională rezultă un total de 709 cereri de înregistrare marcă în Clasa 41 
(activitaţi sportive) inregistrate la OSIM care au legătură cu sportul. 

 

• Drepturile de proprietate intelectuală încurajează inovarea și creativitatea în toate domeniile, 
inclusiv în sport.  

 

• Mai multe inovații și creativitate în sport înseamnă accesul la un flux continuu de noi modalități de 
sporire a performanțelor atletice și de a ne bucura de sport - echipamente mai bune, mai multe 
oportunități de afaceri, mai multe locuri de muncă și o experiență fabuloasă a fanilor. 

 



VĂ MULŢUMIM PENTRU ATENŢIE! 

elena.norocea@osim.ro 


