
COMISIA DE CONTESTAŢII MĂRCI

DOSAR CCM 189/2019

Către:
S.C. TOSCA -S.R.L.,

Bd. Roman Mușat nr. 33, județul Neamț, 611022, Roman

Prin mandatar: SC MILENIUL 3 - AGENTIA DE PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL

Str. Moldovei nr. 10, bl. Crinul, sc. A, ap. 28, Judeţul Iaşi, 705200, PASCANI

Vă înştiinţăm că în data de  sunteţi invitat, în calitate de contestator, la 25.02.2020, ora 09.30,
sediul OSIM unde, în conformitate cu art.86 alin.1 din L.84/1998 rep. privind mărcile şi indicaţiile 
geografice,se va întruni Comisia de Contestatii Mărci în vederea soluţionării contestaţiei formulate 
împotriva Deciziei OSIM ref. la marca ." Gustul prăjiturilor de altădată ... " nr. depozit M 2018 06706

Potrivit art.157 lit. i) Cod procedură civilă, prin înmânarea citaţiei, sub semnătură de primire, 
personal sau prin reprezentant legal sau convenţional, pentru un termen de judecată, cel citat este 
prezumat că are în cunoştinţă şi termenele de judecată ulterioare aceluia pentru care citaţia i-a fost 
înmânată

Taxa de contestaţie este reglementată de  pentru modificarea Legea nr. 381 din 1 ianuarie 2005
şi completarea  privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii Ordonanţei Guvernului nr. 41/1998
industriale şi regimul de utilizare a acestora, în temeiul dispoziţiilor  pentru art.III din Legea nr.66/2010
modificarea şi completarea Legii nr.84/1998, privind mărcile şi indicaţiile geografice şi cade în sarcina 
contestatorului.

Până la primul termen, sunteţi obligat a depune taxa de soluţionare a contestaţiei în cuantum de
700 lei, sau, după caz, 150 EUR; în caz contrar contestaţia va fi respinsă, conform art.53 alin.(12) din 
HG 1134/2010. Plata taxei în LEI se face la casieria OSIM sau în cont RO 05 TREZ 7032 0F33 5000 

, iar plata taxei în EUR se face la casieria OSIM sau în cont XXXX deschis la Trezoreria Sector 3
. În ziua şedinţei, contestatorul va avea asupra sa RO38RNCB0080005630320005 BCR Sala Palatului

dovada achitării taxei de introducere a contestaţiei.

Eventuale alte acte se vor depune la dosar în termenele legale şi într-un număr de copii 
.corespunzător numărului părţilor aflate în litigiu

Listele de şedinţă sunt afişate pe site-ul OSIM (www.osim.ro), la secţiunea Comisia de 
Contestaţii; .telefon Secretariat Comisie: 021 306 08 00/01/02/.../28/29, interior: 218

Secretar, Alina Bumbănac


