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DREPTURI TITULAR
 

In conformitate cu Art.71 alin.2 din Legea 84/1998 dreptul de folosire a indicatiei
geografice, dobandit prin inregistrarea acesteia, apartine membrilor asociatiei inscrisi in
lista comunicata la Oficiul de Stat pentru inventii si marci.

Art.74 alin 2. Dreptul de utilizare a indicatiei geografice se acorda solicitantului pe o
perioada de 10 ani, cu posibilitatea de reinnoire nelimitata, daca se mentin conditiile in
care acest drept a fost dobandit. Cererea de reinnoire este supusa taxei prevazute de lege.

Art.75 . Persoanele autorizate sa foloseasca o indicatie geografica pentru anumite produse
au dreptul sa o foloseasca in circuitul comercial, aplicata numai pe aceste produse, in
documente insotitoare, reclame, prospecte si pot sa aplice mentiunea indicatie geografica
inregistrata.

Art. 76 alin.2 Persoanele autorizate de OSIM sa utilizeze o indicatie geografica pentru
vinuri sau pentru produse spirtoase pot sa interzica folosirea acestei indicatii de catre orice
alta persoana pentru vinuri sau pentru produse spirtoase care nu sunt originare din locul
sugerat de indicatia geografica respectiva, chiar in cazurile in care originea adevarata a
produsului este mentionata expres ori in cazurile in care indicatia geografica este utilizata
in traducere sau este insotita de expresii, cum sunt; de genul, de tipul si altele asemenea.

LIMITARI SI SANCTIUNI TITULAR

Art.73 Inregistrarea unei indicatii geografice pe numele unei asociatii de producatori nu
constituie obstacol la inregistrarea aceleiasi indicatii de catre orice alta asociatie avand
calitatea ceruta de art.68.

Art.77 Ministerul Agriculturii si Alimentatiei poate proceda, din oficiu sau la sesizarea unei
persoane interesate, la controlul produselor puse in circulatie sub indicatia geografica
inregistrata. 

Art.78  Dreptul de folosire a unei indicatii geografice nu poate sa faca obiectul nici unei
transmiteri.

Art.79  Pe intreaga durata de protectie a indicatiei geografice oricare persoana interesata
poate cere Tribunalului Municipiului Bucuresti anularea inregistrarii acesteia, daca
inregistrarea indicatiei geografice s-a facut cu nerespectarea dispozitiilor art.69 si 70.

Pentru nerespectarea conditiilor de calitate si a caracteristicilor specifice produselor
din zona la care se refera indicatia geografica, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei sau
oricare alta persoana interesata poate solicita Tribunalului Municipiului Bucuresti
decaderea din drepturi a persoanelor autorizate de OSIM sa foloseasca indicatia
geografica inregistrata.

Sentinta Tibunalului Municipiului Bucuresti  ramasa definitiva se comunica OSIM



de catre persoana interesata. OSIM radiaza indicatia geografica din Registrul National al
Indicatiilor Geografice si publica radierea acesteia in BOPI in termen de 2 luni de la
comunicare.

Art.86 Orice utilizare a indicatiilor geografice, contrara practicilor loiale in activitatea
industriala sau comerciala, in scopul de a induce in eroare consumatorii, constituie un act
de concurenta neloiala si se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 2 ani sau cu amenda
de 15 milioane lei.

Actiunea penala se pune in miscare la plingerea prealabila a persoanei vatamate.

APARAREA DREPTURILOR ASUPRA INDICATIILOR GEOGRAFICE

Art.76  Este interzisa folosirea unei indicatii geografice sau imitarea ei de catre persoane
neautorizate, chiar daca se indica originea reala a produselor ori daca se adauga mentiuni
ca; gen, tip, imitatie, si altele asemenea. 

Persoanele autorizate de OSIM sa utilizeze o indicatie geografica pentru 
vinuri sau pentru produse spirtoase pot sa interzica folosirea acestei indicatii de catre orice
alta persoana pentru vinuri sau pentru produse spirtoase care nu sunt originare din locul
sugerat de indicatia geografica respectiva, chiar in cazurile in care originea adevarata a
produsului este mentionata expres ori in cazurile in care indicatia geografica este utilizata
in traducere sau este insotita de expresii, cum sunt; de genul, de tipul si altele asemenea.

Art.83  Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoarea de la 3 luni la 3 ani sau cu
amenda de 15 milioane lei:

c) punerea in circulatie a produselor care poarta indicatii geografice care indica sau
sugereaza ca produsul in cauza este originar dintr-o regiune geografica, alta decat locul
adevarat de origine, in scopul inducerii in eroare a publicului cu privire la originea
geografica a produsului.

Actiunea penala se pune in miscare la plingerea prealabila a partii vatamate.

Art.84 Ministerul Agriculturii si Alimentatiei poate solicita instantei judecatoresti
competente sa dispuna masura confiscarii si, dupa caz, a distrugerii produselor care
poarta indicatii geografice prevazute la art.83.

Dispozitiile alin.1 se aplica si materialelor sau echipamentelor care au servit
nemijlocit la comiterea infractiunii prevazute la art.83.

Art.85 Pentru prejudicii cauzate prin savirsirea faptelor prevazute la  art.83, persoanele
vinovate pot fi obligate la despagubiri, potrivit dreptului comun.

Art.86 Orice utilizare a indicatiilor geografice, contrara practicilor loiale in activitatea
industriala sau comerciala, in scopul de a induce in eroare consumatorii, constituie un act
de concurenta neloiala si se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 2 ani sau cu amenda
de 15 milioane lei.

Actiunea penala se pune in  miscare la plingerea prealabila a persoanei vatamate.



Art.87  Ministerul Agriculturii si Alimentatiei poate solicita instantei judecatoresti sa dispuna
luarea unor masuri asiguratorii, atunci cind se considera ca exista un risc de incalcare de
catre terti a drepturilor cu privire la indicatia geografica protejata si daca aceasta incalcare
ameninta sa cauzeze un prejudiciu ireparabil ori daca exista un risc de distrugere a
elementelor de proba. 

Masurile asiguratorii se vor referi, in special, la incetarea actelor de incalcare a
drepturilor prevazute la alin.1 si la conservarea probelor pentru dovedirea provenientei
produselor sau serviciilor purtand in mod ilicit o indicatie geografica protejata.

Dispozitiile din dreptul comun referitoare la sechestrul asigurator vor fi aplicabile si
actelor care aduc atingere drepturilor cu privire la indicatia geografica protejata.

Art.88  Pentru ordonarea masurilor prevazute la art.87 sunt aplicabile dispozitiile art.581
si 582 din Codul de procedura civila.

Cand ordona masuri asiguratorii, instanta poate obliga reclamantul la plata unei
cautiuni in suma stabilita de aceasta.

Art.89 Instanta va putea pretinde reclamantului sa furnizeze orice elemente probatorii de
care dispune, pentru a dovedi ca este detinatorul dreptului ce a fost incalcat, ori a carui
incalcare a fost inevitabila.

In cazurile in care mijloacele de proba in sustinerea pretentiilor reclamantului se afla
sub controlul paratului, instanta va putea sa ordone ca probele sa fie produse de catre
parat, sub conditia garantarii confidentialitatii informatiilor, potrivit legii.

Instanta va putea ordona reclamantului sa plateasca toate daunele cauzate
paratului, ca urmare a unei exercitari abuzive a drepturilor procedurale cu privire la
indicatia geografica protejata.

Art.90 Ministerul Agriculturii si Alimentatiei poate solicita autorului incalcarii dreptului
informatii imediate privind provenienta si circuitele de distribuire a marfurilor ilegal marcate,
precum si informatii despre identitatea fabricantului sau a comerciantului, cantitatea de
marfa fabricata, livrata, primita sau comandata.

Art.91 In situatiile prevazute la art.83, autoritatile vamale pot dispune, fie din oficiu, fie la
cererea titularului dreptului, suspendarea activitatii vamale la importul  sau la exportul
produselor care poarta indicatii geografice.

Competentele vamale cu privire la asigurarea respectarii drepturilor asupra
indicatiilor geografice protejate apartin Directiei Generale a Vamilor, potrivit legii.        
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INDICAŢII GEOGRAFICE PUBLICATE ÎN BOPI 6/2003
(în ordinea numărului de /depozit/certificat/indicaţia geografică)

Nr.
Depozit

Data
Depozit

Nr.
Certificat

Titular Indicaţia
geografică

Clase Nr
pg

(210) (151) (111) (732) (540) (511)
G 2002
00016

27.08.2002 IG 00012 ASOCIATIA
CRESCATORILOR DE
TAURINE BALTATA
ROMINEASCA CU
ROSU

PĂNET 29 17

G 2002
00026

20.11.2002 IG 00013 ASOCIATIA
VITI-VINICOLA
CLOSCA CU PUII DE
AUR PIETROASA

DEALU MARE
PIETROASA

33 17

G 2003
00001

12.05.2003 IG 00014 ASOCIATIA
PRODUCATORILOR
DE SVAITER VATRA
DORNEI

ŞVAIŢER 29 18



11

BULETIN OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA
- Secţiunea marci nr.6/2003

INDICATII GEOGRAFICE PUBLICATE 
IN BOPI 6/2003

 (in ordinea numarului de certificat/depozit/indicatie geografica)

NR.
CERTIFICAT

NR.
DEPOZIT 

DATA
DEPOZIT

TITULAR INDICATIA
GEOGRAFICA

CLASE

IG 00012 G2002/
00016

27.08.2002 ASOCIATIA
CRESCATORI-
LOR DE
TAURINE
BALTATA 
ROMANEASCA
CU ROSU

PĂNET 29

IG 00013 G2002/
00026

20.11.2002 ASOCIATIA
VITI-VINICOLA
CLOSCA CU
PUII DE AUR
PIETROASA

DEALU
MARE
PIETROASA

33

IG 00014 G2003/
00001

12.05.2003 ASOCIATIA
PRODUCA
TORILOR
DE
SVAITER
VATRA
DORNEI

ŞVAIŢER 29
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BULETIN OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA
- Secţiunea marci nr.6/2003

INDICATII GEOGRAFICE PUBLICATE 
IN BOPI 6/2003

 (in ordinea alfabetica a denumirii indicatiei geografice)

INDICATIA
GEOGRAFICA

NR.
CERTIFICAT

NR.
DEPOZIT

DATA
DEPOZIT

TITULAR CLASE

 PĂNET IG 00012 G2002/
00016

27.08.2002 ASOCIAŢIA
CRESCATORI
LOR DE
TAURINE
BALŢATA
ROMÎNEASCA
CU ROŞU

29

DEALU MARE
PIETROASA

IG 00013 G2002/
00026

20.11.2002 ASOCIAŢIA
VITI-
VINICOLA
CLOŞCA CU
PUII DE AUR
PIETROASA

33

ŞVAIŢER IG 00014 G2003/
00001

12.05.2003 ASOCIATIA
PRODUCATO
RILOR DE
SVAITER
VATRA
DORNEI

29
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(210) G 2002 00016 (111) IG 00012
(151) 27.08.2002
(732) ASOCIATIA CRESCATORILOR

DE TAURINE BALTATA
ROMINEASCA CU ROSU,
judeţul Mureş,  COMUNA
PĂNET ROMANIA  formată din :

(540) PĂNET

(511) Produse grupate pe clase:
29 Caşcaval, brânză, brânză topită,

unt, lapte bătut, iaurt.

ARIA DE PRODUCŢIE

Teritoriu delimitat în zonele comunelor :
Comuna Pănet şi satele anexe

!!!!!!!

(210) G 2002 00026 (111) IG 00013
(151) 20.11.2002
(732) ASOCIATIA VITI-VINICOLA

CLOSCA CU PUII DE AUR
PIETROASA, Jud. Buzău, 5172,
COMUNA PIETROASELE
ROMANIA  formată din :  

(540)

DEALU MARE PIETROASA

(511) Produse grupate pe clase:
33 Vinuri  cu denumire de origine

controlată  şi trepte de calitate(
DOC şi DOCC ) din următoarele
soiuri de struguri: 1. denumire de
origine controlată şi trepte de
calitate - cules la stafidirea
boabelor (DOCC - CSB), vinuri

albe din soiurile Tămâioasă
românească şi Grasă; 2.
denumire de origine controlată şi
trepte de calitate - cules la
înnobilarea boabelor ( DOCC -
CIB), vinuri albe din soiurile
Tămâioasă românească şi
Grasă; 3. denumire de origine
controlată şi trepte de calitate -
cules tărziu ( DOCC-CT ), vinuri
albe din soiurile Tămâioasă
românească şi Grasă, vinuri roşii
din soiurile : Busuioacă de
Bohotin, Cabernet Sauvignon şi
Merlot; 4. denumire de origine
controlată şi trepte de calitate -
cules la maturitate deplină (
DOCC - CMD ), vinuri din soiurile
Tămâioasă românească, Grasă,
Riesling italian şi Fetească albă
şi  vinuri roşii din soiurile :
Busuioacă de Bohotin, Cabernet
Sauvignon şi Merlot; 5. denumire
de origine controlată (DOC)
pentru vinuri  albe din soiurile
Tămâioasă românească, Grasă,
Riesling italian, Fetească albă şi
vinuri roşii din soiurile: Busuioacă
de Bohotin, Cabernet Sauvignon
şi Merlot.

ARIA DE PRODUCŢIE

Teritoriu delimitat în zonele comunelor :
DEALU MARE PIETROASA

!!!!!!!
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(210) G 2003 00001 (111) IG 00014
(151) 12.05.2003
(732) A S O C I A T I A

P RODUCATO R I L O R  DE
SVAITER VATRA DORNEI, Str.
Mihai Eminescu nr. 49, judeţul
Suceava,  LOCALITATEA
VATRA DORNEI ROMANIA
formată din :  

(540) ŞVAIŢER
(511) Produse grupate pe clase:
29 Brânză şvaiţer fabricată din lapte

de vacă.

ARIA DE PRODUCŢIE

Teritoriu delimitat în zonele comunelor :
Bazinul Dornelor, respectiv pe aria
comunelor Poiana Stampei, Dorna
Cândrenilor, Dorna Arini, Saru Dornei,
Panaci, Iacobeni

!!!!!!!









































































































































































































































































































Inscripţionat la: Tipografia O.S.I.M. sub comada nr. 125/03.07.2003
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