
Parcursul marcilor in decursul 

celor 100 de ani 





Intre Bucurestiul de alta data si Bucurestiul de astazi putem face diferenta usor, dar la intrebarea “ce era o marca in urma cu 100 de ani?” 
si care era perceptia asupra sa, putem raspunde la fel de usor? 

In cele ce urmeaza, incercam sa gasim aceste raspunsuri printr-o plimbare in trecutul proprietatii industriale, reglementat prin prima lege 
a marcilor si pastrat cu grija in arhiva OSIM. 

“Bucuresci, 14 Aprilie 1879. MINISTERUL AGRICULTUREI, COMERCIULUI SI LUCRARILOR PUBLICE 

PARTEA OFICIALÃ 

CAROL I, 

Prin gratia lui Dumnede si vointa nationalã, Domn al Românilor, 

La toti de faciã si viitori, sãnétate. Asupra raportului ministrului Nostru secretar de Stat la departamentul agriculturei, 
comerciului si lucrãrilor publice, cu No.4,393, pe lêngã care Ne supune la sanctiune legea asupra mãrcilor de fabricã si de 
comerci ; În virtutea art.39 din Constitutie, Am sanctionat si sanctionãm, Am promulgat si promulgãm, ce urmézã: ” 

 

Dintr-o lume  

in alta lume… 



 

• Marca nr. 218 / 1918 

• Solicita ,,reintabularea’’ marcii pe o 
perioada de 15 ani o firma din 
Elvetia, prin mandatar pentru 
produsele: tesaturi, in special 
elastice pentru ghete (sireturi)  

• Prima intabulare a fost facuta in 
urma cu 15 ani in anul 1902. 

 

Art.1. Sunt considerate ca marci de fabricã sau de comerci 

diferitele semne întrebuintate pentru a face sã se deosebéscã 

productele unui industrias;  ast-fel sunt numele sub uã formã 

deosebitã, denumirile, intipãririle (empreintes), 

timbrurile, sigiliurile, reliefurile, vignetele, cifrele, 

copertele, si altele asemenea. 

 

Art.2. Nu sunt considerate ca marci de fabricã si de comerci , 

literile sa monogramele, marca Statutului sau a veri-

unei comune ce se obicinuesce a se pune pe acele 

producte. 



Marca 217 / 1918 

Solicita ,,intabularea’’ marcii 

pe o perioada de 15 ani o 

firma din Germania prin 

mandatar pentru produse 

chimice si farmaceutice 

 

Art.3. Marca de fabricã sau comerci este facultativã; cu 

tóte acestea, pentru productele farmaceutice si acelea cari 

interesazã mai de aprópe  higiena si salubritatea publicã,  

Guvernul va putea declara marca de fabricã si de 

comerci obligatóre si chiar semnificativã,  printr'un 

decret dat în formã de regulament de administratiune 

publicã. 

 

Art.4. Marca adoptatã de un comerciant sa de un fabricant 

nu se póte întrebuinta de un alt comerciant sa fabricant 

pentru a deosebi producte de aceeasi naturã. 



Marca nr. 517 / 1918 

Solicita intabularea marcii 

o societate din Germania prin 

mandatar pentru produse si 

servicii: Masini vorbitoare, 

gramofoane, componente 

si acesorii ale acestora, 

cat si servicii de export 

ale acestora. 

Art.5. Dreptul ce are un comerciant sa fabricant asupra unei mãrci de 

comerci si de fabricã,  încetézã de uã-datã cu încetarea comerciului 

sa a fabricatiunei pentru care s'a adoptat. Marca de fabricã însã este 

transmisibilã. In cas de transmitere, cesionarul sa sucesorul este 

îndatorat sã c rã a se transcrie marca pe numele lui în termen de 3 

luni; uã-datã trecut acest termen, dreptul asupra mãrcei încet zã dacã nu s'a 

fãcut transcrierea. 

 

Art.6. Nimeni nu are dreptul a‘si însusi de la sine marca adoptatã 

de alt comerciant sa fabricant pentru a însemna productele, nici firma 

sa numirea adoptatã pentru a deosebi un stabiliment. 



• Marca 516 / 1918 

• Solicita reintabularea pe o perioada 

de 15 ani, prima intabulare s-a facut 

in anul 1905, o societate din 

Germania, prin mandatar pentru 

produse chimice si farmaceutice  

Art.7. Comerciantii sa fabricantii, cari doresc a revendica proprietatea 

esclusivã a unei mãrci, sunt îndatorati a depune 2 esemplare din 

modelul acestei mãrci la grefa tribunalului de comert unde se aflã 

domiciliul lor. Un esemplar se alãturã în registru de mãrci al tribunalului 

de comert, rã cel-alt se înapoiazã comerciantului sa fabricantului întãrit 

de tribunal. 

Art.8. Depositul unei mãrci de comert sa de fabricã este valabil în timp 

de cincispre-dece ani. Se póte prelungi proprietatea acestei mãrci pentru 

un termen de 15 ani, dacã se va face un no deposit dupã espirarea 

termenului ântâi . 

Art.9. Cererea de înregistrare a fiecãrei mãrci de fabricã sa de comert se 

va face la tribunalul de comert pe hârtie timbratã de 20 lei. 

 



• Marca 889 / 1918 

• Solicita intabularea marcii 

descrisa ca fiind un ‘’om negru’’ 

o societate din Germania prin 

mandatar pentru produse: 

incaltaminte, imbracaminte, 

tricotaje, perii , bureti , roduse 

chimice, materiale de curatat, 

sapunuri etc 

• Servicii de tabacarie, servicii 

industiale de tratare a pielei 

TITLUL II. Dispositiuni relative la strãini 

• Art.10. Strãinii, cari posedã în România stabilimente de industrie sa de comert, se 

vor bucura, pentru productele stabilimentelor lor, de drepturile acordate de cãtre 

legea de fatã, dacã vor îndeplini formalitãtile prescrise într'ênsa. 

• Art.11. Atât Românii cât si strãinii, ale cãror stabilimente de industrie ori comert se 

aflã afarã din România, se vor bucura de drepturile acordate de ac stã lege, pentru 

productele stabilimentelor lor, dacã în tarile unde se aflã acele stabilimente s'a 

încheiat conventiuni diplomatice care sã stabileascã reciprocitatea pentru mãrcile 

române. În casul acesta, mãrcile strãine se vor depune la grefa tribunalului de 

comert al judetului Ilfov. 

 



Marca nr.1347 / 1924 

Solicita intabularea pe 15 ani a marcii o 

firma din Austria prin mandatar pentru 

produsele: <<torturile>> fire si ate fire 

din bumbac si toate produsele din 

aceste fire. 

 

TITLUL III Penalitãti contra cãlcãrei si neobservãrei legei de faciã. 
 
Art.12. Vor fi supusi unei amende de 50 pân la 2.500 lei, si la închisore de 3 
luni pâne la 3 ani sa numai la una din aceste pedepse: 
1. Aceia care a contrafãcut uã marcã ori a întrebuintat uã marcã 
contrafãcutã. 
2. Aceia care a lipit fraudulos pe productele lor, pe obiectele comerciului lor 
uã marcã care este proprietatea altuia. 
3. Aceia care a vêndut, cu bunã sciintã, sa a pus în vêndére unul sa mai 
multe producte revestite cu uã marcã contrafãcutã sa alipitã fraudulos. 
Art.13 - 21 



Marca 2093 / 1934 

Solicita intabularea in registrul de 

marci a denumirii General Electric o 

firma din New York, prin mandatar 

pentru produse: masini, aparate, si 

dispozitive pentru generarea, 

transmiterea, transformarea, reglajul si 

masurarea electricitatii, aparate 

electrice pentru scopuri medicale. 

TITLUL IV  J u r i d i c ti u n i 
Art.22. Actiunile civile relative la mãrcile de industrie, ori de comert, se 
supun tribunalelor de comert, si sunt judecate ca materii sumarii. In cas 
de actiune intentatã pe calea corectionalã, daca prevenitul ridicã pentru 
ap rarea sa cestiuni relative la proprietatea mãrcei, tribunalul 
corectional statuédã asupra esceptiunei. 
Art.23 - 24 



Marca nr. 2937 / 1934 

Solicita intabularea 

marcii ,,portland pod’’ o 

societate de ciment din 

Europa Orientala pentru 

produse: ciment si var 

hydraulic din 

Cernavoda 

 

TITLUL V. Dispositiuni generale si transitorii 
Art.25. Nu se va putea importa în România nici un product strãin care ar 
avea pe sine marca ori indicatiunea numelui sa a locului unei fabrice 
române; asemenea producte sunt escluse din transit si din intreposit, si pot 
fi urmãrite ori în ce loc s'ar afla, sa de cãtre administratiunea vãmilor, sa 
dupã cererea ministerului public, ori în urma reclamatiunei pãrtei vãtãmãte. 
  
In casul când productele sunt urmãrite de cãtre administratiunea vãmilor, 
procesul verbal, care constatã acéstã operatiune, se adresézã imediat 
ministerului public. Termenul în care trebue intentatã actiunea prev dutã la 
art.24 sub pedépsã de nulitate a urmãrirei, fie de cãtre partea vãtãmatã, fie 
de ministerul public, se fix zã la 2 luni. Dispositiunile art.19 sunt aplicabile la 
productele urmãrite în virtutea articolului de fatã. 
Art.26. Tóte dispositiunile legei de fatã sunt aplicabile la vinuri, rachiuri si 
alte bauturi, la vite, grâne, fãinuri si în general la tóte productele 
agriculturei. 
Art.27 - 32 



Art.32. Tóte dispositiunile anterióre contrarii legei de fatã sunt si ramân abrogate.   
Legea de faciã ordonãm ca sã fie investitã cu sigiliul Statului si publicatã în Monitorul oficial.  

Dat în Bucuresci, la 14 Aprilie 1879. 
CAROL 

 

Acestã lege s'a votat de Senat,  
în sedinta din 21 Marte 1879,  

si s'a adoptat cu majoritate de 31 voturi, contra a 2.  
Vice-presedinte, Dimitrie Ghika. (L.S.S.), Secretar, M. Ghermani 

Acestã lege s'a votat de Adunarea Deputatilor,   
în sedinta din 26 Februarie 1879,  
si s'a adoptat cu majoritate de 61 voturi, contra a 7.  
Vice-presedinte, G.Hasnas (L.S.A.D.), Secretar  Calcantraur 



 

 

MARCI CUNOSCUTE 

DE IERI SI DE ASTAZI 



Odata ca niciodata, marcile erau simple reprezentari grafice sau denumiri ale unor simple bunuri casnice – 
sapun, ceai, praf de spalat, crema de pantofi, produse cotidiene plictisitoare, cu unicul scop de a fi consumate. 

 
 

In zilele noastre, marcile ne permit sa ne definim pe noi insine cu ajutorul unei prescurtari imediat inteligibile 
pentru lumea din jurul nostru.  

 

Diesel,  Adidas si hotelurile W inseamna un stil de viata; 
Hermes, Ralph Lauren si Ritz sunt un alt stil de viata 

asa cum 
“100 de ani Romania ” inseamna pentru noi identitatea 

unui neam.  











Primiți 

asigurarea 

osebitei noastre 

considerațiuni! 

Mitrita Hahue  

Sef Serviciu Marci  


