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1. CONTEXT 

Oficiile de proprietate intelectuală din cadrul Rețelei europene pentru mărci, desene și modele 

industriale continuă să colaboreze în contextul Programului de convergență. Acestea au 

convenit asupra unei practici comune suplimentare cu privire la utilizarea mărcilor într-o formă 

diferită de cea înregistrată, cu scopul de a identifica principiile generale de evaluare atunci 

când utilizarea unei mărci într-o formă diferită de cea înregistrată îi schimbă caracterul 

distinctiv, precum și de a oferi orientări în acest sens. 

Practica comună este făcută publică prin prezenta comunicare comună, cu scopul de a spori 

și mai mult transparența, securitatea juridică și previzibilitatea, atât în beneficiul 

examinatorilor, cât și al utilizatorilor. 

Sfera de aplicare a practicii comune cuprinde evaluarea tipurilor de modificări care pot să 

apară în ceea ce privește semnul, atunci când acesta este utilizat într-o formă diferită de cea 

înregistrată, respectiv când sunt adăugate, omise sau modificate elemente sau când aceste 

modificări apar combinate. 

Următoarele aspecte nu intră în sfera de aplicare a practicii comune: 

• tipurile de mărci altele decât mărcile verbale, mărcile pur figurative și mărcile compuse, 

în special mărcile tridimensionale, mărcile de poziționare, mărcile dinamice, mărcile 

de culoare și alte mărci netradiționale; 

• descrierile, revendicările de culori și declarațiile de renunțare. Deși pot avea un impact 

asupra evaluării, acestea nu sunt luate în considerare în scopul prezentei practici 

comune, pentru că semnele sunt evaluate pe baza reprezentărilor indicate în 

exemplele furnizate; 

• caracterul distinctiv sporit prin utilizare (reputație, caracter notoriu) și impactul său 

asupra evaluării; 

• definiția utilizării efective și metodologia oficiilor pentru proprietate intelectuală din 

statele membre (OPI SM) în examinarea acesteia; 

• definiția factorilor care trebuie avuți în vedere la evaluarea utilizării efective (respectiv 

locul, timpul și întinderea utilizării); 

• mijloacele de probă care trebuie depuse pentru a dovedi utilizarea efectivă a unui 

semn (de exemplu cataloage, facturi, liste de prețuri sau studii). Raționamentul 

prezentat pentru toate exemplele se bazează pe ipoteza că reprezentarea semnului 

utilizat în aceste exemple este singurul mijloc/mod de utilizare prezentat în dovezile 

justificative(1); 

• aspectele procedurale legate de opoziție, revocare și/sau nulitate; 

• descrierea constrângerilor legale care previn punerea în aplicare în anumite OPI SM; 

• aspectele lingvistice (toate exemplele sunt în limba engleză și se presupune că vor fi 

înțelese de publicul relevant). 

 

 

 
(1) Evaluarea caracterului acceptabil al variației unui semn utilizat față de forma sa înregistrată trebuie să aibă la 
bază dovezile furnizate de părțile cazului respectiv. 
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2. PRACTICA COMUNĂ 

Textul care urmează prezintă pe scurt principalele mesaje și afirmații cuprinse în principiile 

practicii comune. Textul complet și toate exemplele ilustrative utilizate pot fi găsite în anexa 1 

la prezenta comunicare comună. 

 

OBSERVAȚIE PRELIMINARĂ PRIVIND UTILIZAREA SIMULTANĂ A MAI MULTOR 

SEMNE 

Semnele sunt deseori utilizate împreună cu 

alte semne în comerț (de exemplu, pentru a 

desemna o marcă subiacentă și/sau o marcă 

proprie sau împreună cu denumirea unei 

societăți). Când mai multe semne sunt 

utilizate împreună, însă rămân 

independente între ele și își îndeplinesc 

funcția ca semne separate, nici nu se pune 

problema unei alterări a caracterului 

distinctiv al unui semn înregistrat.  

 

Utilizarea simultană a mai multor semne (Clasa 33) 

Semnul înregistrat Semnul utilizat 

  

 

 

 

PRINCIPIILE PRACTICII COMUNE: 

 

ETAPELE EVALUĂRII 

Pentru a evalua dacă un semn utilizat constituie o variație acceptabilă a formei sale 

înregistrate, trebuie urmați pașii următori: 

ETAPA 1: Evaluarea semnului înregistrat: Evaluarea semnului înregistrat, luând în 

considerare elementele sale distinctive și dominante vizual. 

ETAPA 2: Evaluarea diferențelor din cadrul semnului utilizat și a efectului modificărilor: 

Evaluarea prezenței și/sau modificării elementelor care contribuie la caracterul distinctiv al 

semnului înregistrat în semnul utilizat printr-o comparație directă (în paralel) a celor două 

semne. 

În ceea ce privește efectul modificărilor, trebuie să se țină cont de măsura mai mare sau 

mai mică a caracterului distinctiv al semnului înregistrat. 
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ADĂUGĂRI 

Când se adaugă un element la semnul utilizat, fără a fi considerată utilizare simultană 

a mai multor semne, aceasta constituie adăugare. 

Adăugarea unor elemente distinctive 

 

În principiu, adăugarea unui element 

distinctiv care interacționează cu semnul 

înregistrat astfel încât acesta nu mai poate fi 

perceput independent îi alterează caracterul 

distinctiv. Acest lucru este valabil în cazurile 

în care un semn înregistrat are un caracter 

distinctiv slab sau un caracter distinctiv 

mediu.  

 

Alterarea caracterului distinctiv al semnului înregistrat (Clasa 
25) 

Semnul înregistrat Semnul utilizat 

 

 

 

Fără alterarea caracterului distinctiv al semnului înregistrat 
(Clasa 25) 

Semnul înregistrat Semnul utilizat 

GERIVAN  

GERIVAN 
  

 

Adăugarea unor elemente 

nedistinctive și/sau a unor elemente 

cu caracter distinctiv slab 

 

În general, dacă semnul înregistrat are un 

caracter distinctiv mediu, adăugarea de 

elemente lipsite de caracter distinctiv sau de 

elemente cu caracter distinctiv slab nu-i 

alterează caracterul distinctiv, indiferent 

dacă aceste elemente sunt dominante vizual 

sau nu. 

 

Fără alterarea caracterului distinctiv al semnului înregistrat 
(Clasa 25) 

Semnul înregistrat Semnul utilizat 

GERIVAN 
 

 

Fără alterarea caracterului distinctiv al semnului înregistrat 
(Clasa 3) 

Semnul înregistrat Semnul utilizat 

GERIVAN 

 
  

Când semnul înregistrat are un caracter 

distinctiv slab, alterarea caracterului său 

distinctiv este mai probabilă, chiar dacă 

adăugarea privește un element cu caracter 

distinctiv slab. 

 

Alterarea caracterului distinctiv al semnului înregistrat (Clasa 
31) 

Semnul înregistrat Semnul utilizat 
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OMITERI 

Semnul înregistrat este considerat o singură unitate. Când un element prezent în 

semnul înregistrat lipsește din semnul utilizat, aceasta constituie o omitere. 

Omiterea unor elemente distinctive 

 

Toate elementele distinctive ale semnului 

înregistrat contribuie la caracterul său 

distinctiv. Prin urmare, omiterea unuia dintre 

elementele respective în semnul utilizat 

poate modifica caracterul distinctiv al 

semnului înregistrat, cu excepția cazului în 

care elementele omise nu vor fi luate în 

considerare de consumator din cauza 

dimensiunii lor mici și/sau a poziției lor. 

 

Alterarea caracterului distinctiv al semnului înregistrat (Clasa 
25) 

Semnul înregistrat Semnul utilizat 

GERIVAN BUBBLEKAT BUBBLEKAT 

 

Fără alterarea caracterului distinctiv al semnului înregistrat 
(Clasa 25) 

Semnul înregistrat Semnul utilizat 

GERIVAN 

 Bubblekat 
 

GERIVAN 
    
 

 

Omiterea unor elemente nedistinctive 

și/sau a unor elemente cu caracter 

distinctiv slab 
 

Dacă semnul înregistrat are un caracter 

distinctiv mediu, omiterea unui element 

nedistinctiv din semnul utilizat nu poate să 

altereze caracterul distinctiv al semnului 

înregistrat. Acest lucru poate fi adevărat în 

general și în cazul în care elementul omis 

are un caracter distinctiv slab. 

 

Fără alterarea caracterului distinctiv al semnului înregistrat 
(Clasa 3) 

Semnul înregistrat Semnul utilizat 

BIO 
GERIVAN GERIVAN 

 

Fără alterarea caracterului distinctiv al semnului înregistrat 
(Clasa 25) 

Semnul înregistrat Semnul utilizat 

 GERIVAN 

   

Cu toate acestea, nu se poate exclude faptul 

că omiterea unui element cu caracter 

distinctiv slab poate avea un rezultat diferit, 

în special dacă elementul omis este 

dominant vizual sau dacă interacționează cu 

alte elemente. 

 

Alterarea caracterului distinctiv al semnului înregistrat (Clasa 
30) 

Semnul înregistrat Semnul utilizat 

GERIVAN 

 

GERIVAN 

   

Dacă semnul înregistrat este alcătuit 

exclusiv din elemente cu caracter distinctiv 

slab și/sau din elemente nedistinctive, a 

căror combinație face ca semnul în 

ansamblu să fie înregistrabil, omiterea unuia 

sau a mai multora dintre aceste elemente va 

altera în general caracterul distinctiv al 

semnului înregistrat. 

 

Alterarea caracterului distinctiv al semnului înregistrat (Clasa 
31) 

Semnul înregistrat Semnul utilizat 

  
 

 
 



Comunicare comună 

 

5 

 

 

MODIFICAREA CARACTERISTICILOR (de exemplu a fontului, dimensiunii, culorii, 

poziției) 

Mărci verbale 

În principiu, reprezentarea specifică a mărcii 

verbale, precum reprezentarea sa într-un 

anumit font, stilizarea, dimensiunea, culorile 

sau poziția, nu alterează caracterul distinctiv 

al mărcii verbale înregistrate cât timp 

cuvântul rămâne identificabil ca atare în 

forma utilizată. 

 

În cazul în care marca verbală nu mai poate 

fi identificată, caracterul distinctiv al 

semnului înregistrat va fi alterat. Acest lucru 

este valabil și atunci când semnul înregistrat 

are un caracter distinctiv slab. 

 

Fără alterarea caracterului distinctiv al semnului înregistrat 
(Clasa 25) 

Semnul înregistrat Semnul utilizat 

GERIVAN 
 

 

Fără alterarea caracterului distinctiv al semnului înregistrat 
(Clasa 25) 

Semnul înregistrat Semnul utilizat 

GERIVAN 
 

 

Alterarea caracterului distinctiv al semnului înregistrat (Clasa 
25) 

Semnul înregistrat Semnul utilizat 

GERIVAN 
 

  

Mărci pur figurative 

 

În cazul mărcilor pur figurative, caracterul 

distinctiv provine din elementele figurative 

dintr-o anumită reprezentare. Prin urmare, 

modificarea reprezentării poate să altereze 

caracterul distinctiv, cu excepția cazului în 

care aceasta vizează caracteristici care nu 

au o contribuție esențială la caracterul 

distinctiv al semnului. În cazul mărcilor pur 

figurative cu caracter distinctiv slab, chiar și 

modificările minore aduse mărcii pot genera 

o alterare a caracterului său distinctiv. 

 

Fără alterarea caracterului distinctiv al semnului înregistrat 
(Clasa 9) 

Semnul înregistrat Semnul utilizat 

  

 

Alterarea caracterului distinctiv al semnului înregistrat (Clasa 
31) 

Semnul înregistrat Semnul utilizat 

 
 

  

Mărci compuse 

În general, cu cât este mai mare contribuția unui element la caracterul distinctiv, cu atât 

este mai mare probabilitatea ca modificarea unui astfel de element să modifice caracterul 

distinctiv al semnului. 

În cazurile în care caracterul distinctiv al semnului înregistrat provine în principal din: 
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➢ elementele verbale — utilizarea acestor 

elemente într-un font diferit sau în culori 

sau dimensiuni diferite, nu modifică în 

mod normal caracterul distinctiv, cu 

excepția cazului în care diferențele sunt 

atât de semnificative încât au un impact 

asupra impresiei generale a semnului 

înregistrat. 

 

Fără alterarea caracterului distinctiv al semnului înregistrat 
(Clasa 25) 

Semnul înregistrat Semnul utilizat 

 
 

 
 

Alterarea caracterului distinctiv al semnului înregistrat (Clasa 
25) 

Semnul înregistrat Semnul utilizat 

  
  

➢ elementele figurative — modificări ale 

reprezentării acestor elemente pot mai 

degrabă altera caracterul distinctiv al 

semnului în cauză, cu excepția cazului în 

care acestea se referă la caracteristici 

care nu contribuie în mod esențial la 

caracterul distinctiv al semnului.  

 

Fără alterarea caracterului distinctiv al semnului înregistrat 
(Clasa 25) 

Semnul înregistrat Semnul utilizat 

Best quality! Best quality!  
 

 

Alterarea caracterului distinctiv al semnului înregistrat (Clasa 
25) 

Semnul înregistrat Semnul utilizat 

Best quality! 
 

  

➢ combinația de elemente verbale și 

figurative — aceste elemente trebuie 

respectate; 

când dispunerea acestor elemente 

contribuie la caracterul distinctiv, 

modificarea unei astfel de dispuneri 

poate altera caracterul distinctiv al 

semnului înregistrat.  

 

Alterarea caracterului distinctiv al semnului înregistrat (Clasa 
25) 

Semnul înregistrat Semnul utilizat 

 

BUBBLEKAT 
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COMBINAREA MODIFICĂRILOR 

 

 

3. PUNEREA ÎN APLICARE 

Ca și în cazul practicilor comune anterioare, această practică comună intră în vigoare în 

termen de trei luni de la data publicării prezentei comunicări comune. Mai multe informații 

despre punerea în aplicare a acestei practici comune sunt disponibile în tabelul de mai jos. 

 

Oficiile care o vor pune în aplicare pot hotărî să publice informații suplimentare pe site-urile 

lor. 

 

LINK CĂTRE TABEL 

În practică, se pot combina diferite tipuri de 

modificări în semnul utilizat. 

 

În general, în cazul în care modificările 

vizează o combinație între adăugarea, 

omiterea sau modificarea caracteristicilor, 

se aplică principiile corespunzătoare din 

practica comună. 

Trebuie să se evalueze dacă oricare dintre 

modificările individuale ar genera alterarea 

caracterului distinctiv al semnului înregistrat, 

în timp ce celelalte modificări nu au un 

impact decisiv. În caz contrar, trebuie să se 

evalueze efectul combinării tuturor 

modificărilor.  

 

Fără alterarea caracterului distinctiv al semnului înregistrat 
(Clasa 33) 

Semnul înregistrat Semnul utilizat 

  
 

Alterarea caracterului distinctiv al semnului înregistrat (Clasa 
25) 

Semnul înregistrat Semnul utilizat 

  
 

https://www.tmdn.org/network/documents/10181/233753/Overview_of_implementations_of_the_CP8_Common_Practice.pdf/7e9fecc4-4883-4de0-b487-d191cd6ce438
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1 Introducere 
 
1.1 Obiectivul prezentului document 
 
Prezentul document de practică comună își propune să identifice principii generale pentru 
evaluarea situațiilor în care utilizarea unei mărci într-o formă diferită de cea înregistrată 
alterează caracterul său distinctiv și pentru a oferi orientări în acest sens. Acesta servește 
drept referință pentru EUIPO, Oficiul Benelux pentru Proprietate Intelectuală și oficiile pentru 
proprietate intelectuală din statele membre (denumite în continuare împreună „OPI SM”), 
asociații de utilizatori, părți și reprezentanți cu privire la Practica comună PC8. 
 
Practica comună va fi pusă la dispoziție pe scară largă și va fi ușor accesibilă, oferind o 
explicație cuprinzătoare a principiilor pe care se bazează noua practică comună. Aceste 
principii sunt concepute pentru a fi general aplicabile și își propun să acopere marea majoritate 
a cazurilor. Chiar dacă alterarea caracterului distinctiv va fi întotdeauna evaluată de la caz la 
caz, principiile constituie orientări pentru a facilita obținerea unui rezultat similar, previzib il, de 
către OPI SM diferite, atunci când evaluează utilizarea semnelor în forme diferite de cele 
înregistrate. 
 
În plus, exemplele adăugate în acest document își propun să ilustreze principiile practicii 
comune. Aceste exemple trebuie să fie examinate în legătură cu motivarea și cu ipotezele care 
stau la baza lor. 
 
 
1.2 Context 
 
Cooperare europeană  
 
În decembrie 2015, Parlamentul European și Consiliul au adoptat pachetul de reforme privind 
marca UE. Pachetul conținea două instrumente legislative, și anume Regulamentul (UE) 
2017/1001 (Regulamentul privind marca UE) și Directiva (UE) nr. 2015/2436 (Directiva privind 
mărcile), care își propun să apropie în continuare legile statelor membre cu privire la mărci. 
Alături de noi dispoziții privind chestiuni de fond și procedurale, textele au stabilit un temei 
juridic mai solid pentru lucrarea de cooperare. În conformitate cu prevederile articolului 151 din 
Regulamentul privind marca UE, cooperarea cu oficiile de proprietate intelectuală din statele 
membre în vederea promovării convergenței practicilor și instrumentelor în materie de mărci 
și desene sau modele industriale a devenit o atribuție centrală a EUIPO; articolul 152 din 
Regulamentul privind marca UE indică în mod explicit că această cooperare trebuie să includă 
elaborarea de standarde comune de examinare și stabilirea de practici comune. 
 
Astfel, OPI SM și asociațiile de utilizatori au cooperat activ de la crearea Rețelei europene 
pentru mărci, desene și modele industriale (EUTMDN) din 2011 și au produs deja rezultate 
concrete în ceea ce privește o mai mare transparență și eficiență. Sub egida convergenței, 
acestea au colaborat pentru a aborda probleme majore în practica legată de mărci, desene și 
modele industriale, armonizând, în primul rând, standardele de examinare în domeniul 
clasificării mărcilor și extinzându-se ulterior în domeniul motivelor absolute, al motivelor 
relative și al desenelor și modelelor industriale. Aceste eforturi de colaborare au produs două 
baze de date armonizate de clasificare - baza de date armonizată de produse și servicii pentru 
mărci și baza de date armonizată de indicații ale produsului pentru desene și modele 
industriale, precum și cinci practici comune: 
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• Practica comună privind indicațiile generale din titlurile claselor din Clasificarea Nisa; 

• Practica comună privind caracterul distinctiv al mărcilor figurative care conțin elemente 
verbale descriptive/nedistinctive; 

• Practica comună privind întinderea protecției mărcilor alb-negru; 

• Practica comună privind impactul elementelor nedistinctive/slabe ale mărcilor în 
examinarea probabilității de confuzie; 

• Practica comună privind reprezentările grafice ale desenelor și modelelor industriale. 
 
Prin dispozițiile sale specifice de codificare a cooperării și a convergenței practicilor în legislația 
UE, pachetul de reforme privind marca UE a consolidat realizările acestor inițiative de 
armonizare și a oferit un mandat clar pentru progresul ulterior. 
 
În temeiul acestui cadru legislativ, în iunie 2016, Consiliul de admin istrație (CA) al EUIPO a 
convenit asupra lansării proiectelor de cooperare europeană. Reflectând diferitele activități 
prevăzute în Regulamentul privind marca UE, proiectele au fost concepute pornind de la 
succesele înregistrate în trecut, îmbunătățind în același timp procesele și extinzând sfera 
colaborării. 
 
În domeniul convergenței, acesta a inclus un proiect dedicat în mod specific identificării și 
analizării unor noi inițiative potențiale de armonizare. Proiectul a analizat practicile privind 
mărcile și desenele sau modelele industriale ale OPI SM pentru a identifica domeniile în care 
exista divergență și, prin evaluarea impactului probabil, a fezabilității sferei de cuprindere 
posibile, a constrângerilor legale existente, a nivelurilor de interes în rândul utilizatorilor și a 
caracterului practic pentru OPI SM, să stabilească domeniile în care o practică comună ar fi 
cea mai benefică pentru părțile interesate ale rețelei. Analiza a fost efectuată în cicluri, fiecare 
ciclu având drept rezultat recomandarea de lansare a unui nou proiect de convergență. 
 
Practica comună descrisă în prezentul document se referă la primul proiect de convergență 
lansat de CA și al optulea în ansamblu. „PC8: Utilizarea unei mărci într-o formă diferită de cea 
înregistrată” a fost unul dintre cele două proiecte a căror lansare a fost recomandată ca urmare 
a deschiderii ciclului de analiză a convergenței, care s-a concentrat asupra reformei juridice și 
asupra impactului noilor dispoziții introduse de Directiva privind mărcile. 
 
 
PC8: Utilizarea unei mărci într-o formă diferită de cea înregistrată 
 
Analiza de convergență pe această temă a dezvăluit divergențe semnificative între practicile 
OPI SM în ceea ce privește evaluarea utilizării efective atunci când o marcă este utilizată într-
o formă diferită de cea înregistrată. 
 
Anterior, Directiva 2008/95/CE privind mărcile nu includea obligația OPI SM de a oferi 
proceduri de opoziție sau de anulare, nici nu prevedea în mod explicit neutilizarea ca mijloc de 
apărare în cadrul acestor proceduri. Înainte de intrarea în vigoare a Directivei privind mărcile, 
doar 15 OPI SM au evaluat utilizarea efectivă, majoritatea fiind în contextul procedurii de 
decădere din drepturi sau de declarare a nulității. 
 
În plus, OPI SM care ofereau o astfel de evaluare au emis decizii divergente în ceea ce privește 
măsura în care titularul mărcii putea face variații fără a-și altera caracterul distinctiv. 
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Aceste practici divergente au generat nesiguranță în rândul utilizatorilor care doreau să-și 
protejeze drepturile în jurisdicții diferite și au generat costuri mărite, întrucât aceștia încercau 
să-și adapteze strategiile la practicile de examinare diferite și deseori contrare. De asemenea, 
lipsa unei practici unitare pe această temă a lăsat sistemul de PI al UE desprins de realitățile 
pieței, unde titularii mărcilor își adaptează constant mărcile, pentru a se adapta la evoluția 
pieței. 
 
Adoptarea noii directive privind mărcile a avut un impact important asupra practicilor din acest 
domeniu. Articolul 43 din Directiva privind mărcile a introdus obligația ca toate statele membre 
să prevadă o procedură administrativă de opoziție în fața oficiilor lor până la 14 ianuarie 2019, 
iar articolul 44 din Directiva privind mărcile a introdus obligativitatea de a prevedea neutilizarea 
ca mijloc de apărare în procedura de opoziție. Articolul 45 din Directiva privind mărcile a 
introdus obligația ca toate statele membre să prevadă până la 14 ianuarie 2023 o procedură 
administrativă de decădere în fața oficiilor lor în baza neutilizării efective și a nulității, iar 
articolul 46 din Directiva privind mărcile a introdus obligativitatea de a prevedea neutilizarea 
ca mijloc de apărare în procedurile care solicită declararea nulității. Deși aceste noi dispoziții 
au avut o contribuție semnificativă la consolidarea securității juridice, prin impunerea de 
proceduri mai uniforme, intrarea lor în vigoare viitoare însemna că, în momentul analizei de 
convergență, aproape jumătate dintre OPI SM aveau sarcina de a încorpora noile proceduri 
și/sau evaluări în practicile lor de examinare. 
 
În plus, pot să persiste diferențe în ceea ce privește practica identificată anterior în rândul OPI 
SM care evaluează utilizarea efectivă. Atât articolul 16 alineatul (5) din Directiva privind 
mărcile, cât și articolul 18 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind marca UE prevăd că: 
„folosirea mărcii sub o formă care diferă prin elemente care nu modifică caracterul distinctiv al 
mărcii în forma în care aceasta a fost înregistrată este considerată, de asemenea, utilizare.” 
Formularea din aceste articole, care este aceeași cu cea din directiva anterioară, lasă loc 
interpretărilor privind noțiunea de „formă care diferă prin elemente care nu alterează caracterul 
distinctiv” . Întrucât aceasta poate fi - și a fost - interpretată diferit în funcție de tipul mărcii 
(verbală, figurativă sau compusă) și/sau de natura modificărilor (adăugare, omitere, variație 
de culoare, poziție etc.), evaluarea a rămas susceptibilă unui proces decizional în mare parte 
subiectiv. 
 
Având în vedere cele de mai sus, analiza de convergență a stabilit că transpunerea dispoziției 
de mai sus în dreptul intern și sporirea ulterioară a aplicării dispozițiilor privind utilizarea 
efectivă au transformat acest subiect într-o prioritate pentru convergență. Aceasta a identificat 
necesitatea de a armoniza practicile acelor OPI SM care au evaluat deja dovada privind 
utilizarea și creează o practică aliniată pentru acele OPI SM care vor începe să evalueze 
utilizarea efectivă. 
 
În acest sens, în octombrie 2017 s-a lansat proiectul PC8, cu obiectivul de a stabili un set de 
criterii și principii comune pentru a evalua situațiile în care modificările aduse semnului utilizat 
determină sau nu o alterare a caracterului distinctiv al semnului înregistrat. 
 
 
1.3 Sfera de cuprindere a practicii 
 
Prezenta practică comună oferă un set de principii și de exemple privind utilizarea unei mărci 
într-o formă diferită de cea înregistrată luând în considerare impactul adăugirilor, al omiterilor 
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și al modificării caracteristicilor asupra caracterului distinctiv al mărcilor verbale înregistrate, al 
mărcilor pur figurative și al mărcilor compuse (combinație între elemente verbale și figurative). 
 
Următoarele aspecte nu intră în sfera practicii comune: 
 

• Tipurile de mărci altele decât mărcile verbale, mărcile pur figurative și mărcile compuse, 
în special mărcile tridimensionale, mărcile de poziționare, mărcile dinamice, mărcile de 
culoare și alte mărci netradiționale. 

• Descrierile, revendicările de culori și declarațiile de renunțare. Deși pot să aibă un impact 
asupra evaluării, acestea nu sunt luate în considerare în scopul prezentei practici 
comune, pentru că semnele sunt evaluate în baza reprezentărilor indicate în exemplele 
furnizate. 

• Caracterul distinctiv sporit prin utilizare (reputație, caracter bine-cunoscut) și impactul 
său asupra evaluării. 

• Definiția utilizării efective și metodologia OPI SM în examinarea acesteia. 

• Definiția factorilor care trebuie avuți în vedere la evaluarea utilizării efective (respectiv 
locul, timpul și întinderea utilizării). 

• Mijloacele de probă care trebuie depuse pentru a dovedi utilizarea efectivă a unui semn 
(de exemplu cataloage, facturi, liste de prețuri sau studii). Motivația furnizată cu toate 
exemplele are la bază presupunerea că reprezentarea semnului utilizat în aceste 
exemple este singurul mijloc/mod de utilizare prezentat în dovezile justificative (1) 

• Aspectele procedurale legate de opoziție, decădere și/sau nulitate. 

• Descrierea constrângerilor legale care previn punerea în aplicare în anumite OPI SM. 

• Aspectele lingvistice (toate exemplele sunt în limba engleză și se va presupune că vor fi 
înțelese de publicul relevant). 

 
 

2 Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene 
 
În temeiul articolului 16 alineatul (5) litera (a) din Directiva privind mărcile, este considerată 
utilizare efectivă folosirea unei mărci sub o formă care diferă prin elemente care nu alterează 
caracterul distinctiv al mărcii în forma în care aceasta a fost înregistrată, indiferent dacă marca 
în forma utilizată este sau nu înregistrată, de asemenea, în numele titularului. 
 
Potrivit celor confirmate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene (Curtea), scopul acestei 
dispoziții este de a evita impunerea unei cerințe a conformității stricte între forma în care este 
marca este utilizată în comerț și forma în care a fost înregistrată marca, permițându-i astfel 
titularului unei mărci, în exploatarea comercială a semnului, să aducă variații semnului, făcând 
posibilă o mai bună adaptare a acestuia la cerințele de marketing și de promovare a produselor 
sau serviciilor în cauză, fără a-i altera caracterul distinctiv (23 februarie 2006, T-194/03, 
Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50; 18 iulie 2013, C-252/12, Specsavers, EU:C:2013:497, § 29). 
Prin urmare, nu este necesar să se constate că semnul în forma în care este utilizat este în 
strictă conformitate cu semnul înregistrat și se acceptă o anumită flexibilitate, cât timp variațiile 
aduse semnului înregistrat nu-i alterează caracterul distinctiv. Acest lucru trebuie evaluat de 
la caz la caz. 
 

 
(1) Evaluarea caracterului acceptabil al variației unui semn utilizat față de forma sa înregistrată trebuie să aibă la 
bază dovezile furnizate de părțile cazului respectiv. 
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De asemenea, Curtea a stabilit că obligația de a folosi marca înregistrată poate fi îndeplinită 
prin furnizarea unei dovezi privind utilizarea semnului, care constituie forma în care este utilizat 
în comerț, unde semnul utilizat în comerț este diferit de forma în care a fost înregistrat numai 
în aspecte nesemnificative, astfel încât cele două semne să poate fi considerate în consecință 
ca fiind echivalente în mare măsură (10/12/2015, T-690/14, Vieta, EU:T:2015:950, § 31; 
12/03/2014, T-381/12, Palma Mulata, EU:T:2014:119, § 26; 10/06/2010, T-482/08, Atlas 
Transport, EU:T:2010:229, § 30). 
 
De asemenea, Curtea a menționat că, pentru a se constata alterarea caracterului distinctiv al 
mărcii înregistrate, este necesară o evaluare a caracterului distinctiv și dominant a l 
elementelor adăugate, bazată pe calitățile intrinseci ale fiecăruia dintre aceste elemente, 
precum și pe poziția relativă a diferitelor elemente din configurația mărcii (vezi, în acest sens, 
hotărârile din 15/07/2015, T-215/13, LAMBDA (λ), EU:T:2015:518, § 28; 24/11/2005, 
T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419, § 36, 40; 10/06/2010, T-482/08, Atlas Transport, 
EU:T:2010:229, § 31). 
 
Curtea a susținut că trebuie să se țină cont de calitățile intrinseci și, în special, de măsura mai 
mare sau mai mică a caracterului distinctiv al mărcii (înregistrate) anterioare folosită exclusiv 
în cadrul unei mărci complexe sau împreună cu o altă marcă. Cu cât este mai slab caracterul 
distinctiv, cu atât va fi mai simplu ca acesta să fie alterat, prin adăugarea unei componente 
distinctive în sine și cu atât mai mult marca își va pierde capacitatea de a fi percepute ca 
indicație de origine pentru produsele și serviciile utilizate din cadrul semnului utilizat. Este 
adevărată și situația inversă (13/09/2016, T-146/15, DARSTELLUNG EINES VIELECKS (fig.), 
EU:T:2016:469, § 29). 
 
În plus, Curtea a confirmat că condiția de utilizare efectivă a unei mărci înregistrate poate fi 
îndeplinită în cazul în care o marcă înregistrată este utilizată împreună cu o altă marcă sau în 
cadrul unei alte mărci, cât timp diferențele care rezultă din forma în care este utilizată marca 
nu schimbă caracterul distinctiv al mărcii în forma în care este înregistrată (vezi în acest sens 
hotărârile din 18/07/2013, C-252/12, Specsavers, EU:C:2013:497, § 31; 18/04/2013, C-12/12, 
Colloseum Holding, EU:C:2013:253, § 36). 
 
În final, Curtea a făcut trimitere la situațiile în care mai multe semne sunt utilizate simultan în 
mod autonom și, prin urmare, semnul înregistrat este perceput independent în cadrul 
combinației respective. În acest caz, situația nu este una în care semnul înregistrat este utilizat 
într-o formă diferită de cea înregistrată, ci mai multe semne sunt utilizate simultan (vezi, în 
acest sens, 8/12/2005, T-29/04, Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, § 33, 34; 6/11/2014, 
T-463/12, MB, EU:T:2014:935, § 43;). 
 
 

3 Utilizarea simultană a mai multor semne 
 

Având în vedere jurisprudența sus-menționată privind semnele care sunt utilizare simultan și 

înainte de a examina principiile practicii comune, trebuie să se ia în considerare aspectele 
prezentate în continuare. 
 
Semnele sunt deseori utilizate împreună cu alte semne în comerț (de exemplu, pentru a 
desemna o marcă subiacentă și/sau o marcă proprie sau împreună cu denumirea unei 
societăți). Utilizarea respectivă nu intră în sfera „alterării caracterului distinctiv al semnului 
înregistrat”. Când mai multe semne sunt utilizate împreună, însă rămân independente între ele 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=T-146%252F15&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=ro&avg=&cid=9139932
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și își îndeplinesc funcția ca semne separate, nici nu se pune problema unei alterări a 
caracterului distinctiv al unui semn înregistrat. 
 
Trebuie să se stabilească dacă un semn va fi perceput independent sau ca făcând parte din 
unul și același semn în baza unei evaluări globale, ținând cont de diferiți factori, precum: 
 

• caracteristicile semnelor în sine (elemente dominante și distinctive; poziția fiecăruia 
dintre acestea, utilizarea într-o dimensiune diferită, fontul sau culoarea, prezența sau 
absența unor conexiuni sintactice sau gramaticale etc.); 

 

• modul în care semnele sunt prezentate în dovezile privind utilizarea și contextul utilizării 
(sectorul de comerț în cauză, natura semnelor, respectiv denumirile societăților, mărcile 
proprii, identificatorii de linii de produse, mărcile subiacente etc.); 

 

• dovezi specifice care pot să stabilească dacă semnele sunt percepute independent de 
consumatori. 

 
Exemple: 
 

Utilizarea simultană a mai multor semne 

Semnul înregistrat Semnul utilizat Produse și 
servicii 

Motivare 

  

Clasa 33: Vin 

Semnul înregistrat este 
utilizat împreună cu un alt 
semn distinctiv care indică 

denumirea unității vinicole - 
Bubblekat Winery. În sectorul 
vinului, denumirea produsului 

și denumirea unității vinicole 
sunt frecvent utilizate 
împreună pe etichetă. 

Semnul înregistrat va fi 
perceput independent în 
semnul utilizat. 

GERIVAN 
GERIVAN by 

BUBBLEKAT Ltd. 

Clasa 25: 

Articole de 
îmbrăcăminte 

și 

încălțăminte, 
articole pentru 

acoperirea 

capului 

Semnul înregistrat, GERIVAN 

este utilizat împreună cu o 
denumire de societate, 
BUBBLEKAT Ltd. Semnul 

înregistrat va fi perceput 
independent în semnul 
utilizat. 
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4 Principiile practicii comune 
 
Acest capitol prezintă tipurile de schimbări care pot să apară în ceea ce privește semnul, atunci 
când acesta este utilizat într-o formă diferită de cea înregistrată, respectiv când sunt adăugate, 
omise sau modificate elemente sau când aceste modificări apar combinate. 
 
Pentru a evalua aceste schimbări, precum și dacă ele constituie o alterare a caracterului 
distinctiv al semnului înregistrat, trebuie să se aplice anumite principii. Aceste principii sunt 
prevăzute mai jos, împreună cu conceptele cheie și etapele evaluării. 
 
 
4.1 Concepte cheie 
 
Pentru a asigura o aplicare armonizată și constantă a principiilor practicii comune, este 
necesară o înțelegere comună a anumitor concepte cheie, care sunt importante pentru a 
evalua dacă variațiile semnului înregistrat alterează caracterul său distinctiv. 
 
 
4.1.1 Caracterul distinctiv 
 
În conformitate cu jurisprudența constantă, caracterul distinctiv al unei mărci înseamnă că 
semnul servește la identificarea produselor și/sau serviciilor pentru care este înregistrată 
marca, acestea provenind dintr-o anumită întreprindere, distingând astfel respectivele produse 
și/sau servicii de cele ale altor întreprinderi (2). 
 
Caracterul distinctiv trebuie să fie evaluat făcând referire la produsele sau serviciile relevante 
și la modul în care consumatorul percepe semnul. 
 
Este necesar să se facă o distincție între (i) analiza caracterului distinctiv al semnului în forma 
în care este înregistrat în ansamblu și (ii) analiza caracterului distinctiv al diferitelor elemente 
ale semnului. 
 
 

 
(2) Vezi, în acest sens, hotărârile din 29/04/2004, cauzele conexate C-468/01 P până la C-472/01 P, Tabs (3D), 
EU:C:2004:259, § 32. 

 

 

Clasa 5: 

Produse 
farmaceutice 

Semnul înregistrat, 
MAPAVALM, este utilizat 
împreună cu un alt semn 

distinctiv, respectiv marca 
proprie. În sectorul 
farmaceutic, denumirea 

produsului apare frecvent 
împreună cu marca proprie. 
Semnul înregistrat va fi 

perceput independent în 
semnul utilizat. 
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4.1.2 Dominanța vizuală 
 
În sensul prezentului document, dominanța vizuală se referă la impactul vizual al elementelor 
unui semn, respectiv dacă un semn este remarcabil din punct de vedere vizual comparativ cu 
celelalte din semn. Acest lucru este determinat în primul rând de poziția sa, de dimensiune 
și/sau de utilizarea culorilor (în măsura în care îi afectează impactul vizual). În acest context, 
evaluarea dominanței vizuale nu se aplică mărcilor verbale. 
 
Dacă este probabil ca anumite elemente să nu fie luate în considerare de consumator, din 
cauza dimensiunii și/sau a poziției lor, acestea nu joacă un rol în cadrul evaluării. 
 
 
4.1.3 Interacțiuni 
 
Interacțiunile dintre elementele din semn pot să joace un rol atunci când se evaluează dacă 
semnul înregistrat își menține caracterul distinctiv atunci când este utilizat (3). 
 
Elementele din cadrul semnului interacționează atunci când sunt poziționate, combinate sau 
interconectate astfel încât să dea impresia unei singure unități. O astfel de impresie poate să 
reiasă dintr-o interacțiune conceptuală atunci când este creată o nouă unitate conceptuală (un 
nou concept). 
 
 
4.2 Etapele evaluării 
 
Pentru a evalua dacă un semn utilizat constituie o variație acceptabilă a formei sale 
înregistrate, trebuie urmați pașii următori: 
 
Pasul 1: Evaluarea semnului înregistrat, luând în considerare elementele sale distinctive și 
dominante vizual. 
 
Pasul 2: Evaluarea diferențelor din cadrul semnului utilizat și a efectului modificărilor. 
 
 
4.2.1 Pasul 1: Evaluarea semnului înregistrat 
 
Primul pas constă în stabilirea elementelor care contribuie la caracterul distinctiv al semnului 
înregistrat. 
 
În cazul unui semn care constă într-un singur element, semnul în sine poartă caracterul său 
distinctiv. În cazul unui semn care constă în mai multe elemente, această evaluare necesită o 
analiză a caracterului distinctiv și dominant sub aspect vizual al elementelor sale, bazată pe 
caracteristicile intrinseci ale fiecăruia și pe poziția relativă a acestora în configurația semnului, 
precum și pe interacțiunile dintre ele (4). 
 
 

 
(3)Vezi, în acest sens, hotărârea din 15/07/2015, T-215/13, LAMBDA (λ), EU:T:2015:518, § 29. 
(4) Vezi, în acest sens, hotărârea din 24/11/2005, T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419, § 36. 
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4.2.2 Pasul 2: Evaluarea diferențelor din cadrul semnului utilizat și a efectului modificărilor. 
 
După identificarea elementelor care contribuie la caracterul distinctiv al semnului înregistrat și 
după ce se determină măsura caracterului lor distinctiv, trebuie să se stabilească dacă sunt 
prezente și/sau modificate în semnul utilizat, într-o comparație directă (respectiv, în paralel) a 
celor două semne. 
 
În acest moment, trebuie să se realizeze o evaluare a elementelor adăugate, omise sau 
modificate, bazată pe calitățile intrinseci și pe poziția relativă a diferitelor elemente din 

configurația semnului (5) și pe interacțiunile dintre ele, De asemenea, trebuie să se țină cont 

de impresia generală produsă de semne. 
 
În ceea ce privește efectul modificărilor, trebuie să se țină cont de măsura mai mare sau mai 
mică a caracterului distinctiv al semnului înregistrat. În general, semnele cu un caracter 
distinctiv de nivel mediu vor fi mai puțin influențate de modificări. Invers, semnele cu un 
caracter distinctiv slab (de obicei semnele care sunt alcătuite în principal sau în mod exclusiv 
din elemente cu un caracter distinctiv slab) sunt, în general, cele mai expuse unei alterări a 
caracterului distinctiv (6). 
 
 
4.3 Adăugări 
 
În sensul prezentului document, când se adaugă un element la semnul utilizat, fără a fi 
considerată utilizare simultană a mai multor semne, aceasta constituie adăugare. Trebuie să 
se evalueze impactul adăugirii în ceea ce privește caracterul distinctiv al semnului înregistrat. 
 
 
4.3.1 Adăugarea unor elemente distinctive 
 
În principiu, adăugarea unui element distinctiv care interacționează cu semnul înregistrat astfel 
încât acesta nu mai poate fi perceput independent alterează caracterul său distinctiv. Acest 
lucru este adevărat atunci când semnul înregistrat are un caracter distinctiv slab sau mediu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(5) Vezi, în acest sens, hotărârile din 15/07/2015, T-215/13, LAMBDA (λ), EU:T:2015:518, § 28; 21 noiembrie 2005, 
T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419 § 36. 
(6) Vezi, în acest sens, hotărârea din 13/09/2016, T-146/15, DARSTELLUNG EINES VIELECKS (fig.), 
EU:T:2016:469, § 29. 
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Exemple: 
 

Alterarea caracterului distinctiv al semnului înregistrat 
 

Semnul înregistrat Semnul utilizat Produse și 
servicii 

Motivare 

 

 

Clasa 25: 

Articole de 
îmbrăcăminte 

și 

încălțăminte, 
articole pentru 

acoperirea 

capului 

Semnul înregistrat este 

utilizat cu element figurativ 
distinctiv (peștele albastru) 
astfel încât se creează o 

singură unitate și un nou 
concept în semnul utilizat 
(peștele mare îl mănâncă pe 

cel mic). O astfel de 
modificare alterează 
caracterul distinctiv al 

semnului înregistrat. 

ICE BREAKING THE ICE 

Clasa 25: 
Articole de 

îmbrăcăminte 
și 

încălțăminte, 

articole pentru 
acoperirea 

capului 

Semnul înregistrat este 
utilizat în combinație cu alte 

elemente verbale distinctive. 
Aceste elemente 
interacționează astfel încât se 

creează un nou concept. Prin 
urmare, este alterat 
caracterul distinctiv al 

semnului înregistrat. 

 

Fără alterarea caracterului distinctiv al semnului înregistrat 

Semnul înregistrat Semnul utilizat Produse și 
servicii 

Motivare 

GERIVAN 
 

GERIVAN 

Clasa 25: 

Articole de 
îmbrăcămint

e și 

încălțăminte, 
articole 
pentru 

acoperirea 
capului 

Presupunând că acesta nu 
este considerat un caz de 
utilizare simultană a mai 

multor semne (vezi capitolul 
3), elementul figurativ 
adăugat nu interacționează 

cu semnul înregistrat și este 
perceput independent în 
cadrul semnului utilizat. Prin 

urmare, nu este alterat 
caracterul distinctiv al 
semnului înregistrat. 

 
 
4.3.2 Adăugarea de elemente nedistinctive și/sau de elemente cu un caracter distinctiv slab 
 
În general, dacă semnul înregistrat are un caracter distinctiv mediu, adăugarea de elemente 

nedistinctive sau de elemente cu un caracter distinctiv slab nu-i alterează caracterul distinctiv 

(7), indiferent dacă aceste elemente sunt dominante sau nu. 

 

 
(7) Vezi, în acest sens, hotărârea din 13/09/2016, T-146/15, DARSTELLUNG EINES VIELECKS (fig.), 
EU:T:2016:469, § 31. 
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Exemple: 
 

Fără alterarea caracterului distinctiv al semnului înregistrat 

Semnul înregistrat Semnul utilizat Produse și 
servicii 

Motivare 

GERIVAN 

SUPER GERIVAN 
Clasa 25: 
Articole de 
îmbrăcămin

te și 
încălțămint
e, articole 

pentru 
acoperirea 

capului 

GERIVAN este utilizat cu un 
element verbal, SUPER, care 

califică doar elementul 
GERIVAN. Elementul 
nedistinctiv adăugat nu 

alterează caracterul distinctiv 
al semnului înregistrat. SUPERGERIVAN 

GERIVAN GERIVAN VISION 
Clasa 5: 

Picături 
oftalmice 
medicale 

GERIVAN este utilizat cu un 
cuvânt descriptiv, VISION. 
Elementul nedistinctiv 

adăugat nu alterează 
caracterul distinctiv al 
semnului înregistrat. 

GERIVAN 
 

 

Clasa 25: 

Articole de 
îmbrăcămin

te și 

încălțămint
e, articole 

pentru 

acoperirea 
capului 

GERIVAN este utilizat cu un 

fundal nedistinctiv într-o 
formă geometrică. Elementul 
nedistinctiv adăugat nu 

alterează caracterul distinctiv 
al semnului înregistrat. 

GERIVAN WWW.GERIVAN.COM 

Clasa 25: 
Articole de 

îmbrăcămin
te și 

încălțămint

e, articole 
pentru 

acoperirea 

capului 

GERIVAN este utilizat cu un 
indicator nedistinctiv al 

domeniului. Elementele 
nedistinctive adăugate nu 
alterează caracterul distinctiv 

al semnului înregistrat(8). 

BUBBLEKAT BUBBLEKAT 
PARIS 

Clasa 25: 
Articole de 
îmbrăcămin

te și 
încălțămint
e, articole 

pentru 
acoperirea 

capului 

BUBBLEKAT este utilizat cu 
un termen geografic 
nedistinctiv, PARIS. 

Elementul nedistinctiv 
adăugat nu alterează 
caracterul distinctiv al 

semnului înregistrat. 

 
(8) Cu condiția ca dovezile privind utilizarea să demonstreze o utilizare a denumirii domeniului ca indicator al ordinii 
comerciale pentru produse și servicii. 
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GERIVAN 

 

Clasa 25: 

Încălțămint
e 

GERIVAN este utilizat cu un 
element figurativ nedistinctiv 
ce reprezintă încălțămintea, 

care, în pofida faptului că este 
dominant din punct de vedere 
vizual, nu alterează caracterul 

distinctiv al semnului 
înregistrat. 

GERIVAN 

 

Clasa 33: 
Vin 

GERIVAN este utilizat pe o 
etichetă de vin cu un caracter 

distinctiv slab, destul de 
obișnuit. O astfel de adăugare 
nu alterează caracterul 

distinctiv al semnului 
înregistrat. 

GERIVAN 

 

Clasa 3: 
Preparate 

pentru spălare 

GERIVAN este utilizat cu un 
element verbal nedistinctiv, 

BIO, care, în pofida faptului că 
este dominant din punct de 
vedere vizual, nu alterează 

caracterul distinctiv al 
semnului înregistrat. 

  

 

Clasa 25: 
Articole de 

îmbrăcămin
te și 

încălțămint

e, articole 
pentru 

acoperirea 

capului 

Adăugarea elementelor cu 
caracter distinctiv slab, 

EVERYDAY CLOTHING 
CONCEPT, deși este 
dominantă din punct de 

vedere vizual, nu alterează 
caracterul distinctiv al 
semnului înregistrat. 

 
Când semnul înregistrat are un caracter distinctiv slab, alterarea caracterului său distinctiv este 
mai probabilă, chiar dacă adăugirea privește un element cu un caracter distinctiv slab. 
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Exemplu: 
 

Alterarea caracterului distinctiv al semnului înregistrat 

Semnul înregistrat Semnul utilizat Produse și 
servicii 

Motivare 

 

 

Clasa 31: 

Fructe 

Semnul înregistrat are un 

caracter distinctiv slab. 
Elementul adăugat BAA-naa-
NAA, care are, de asemenea, 

un caracter distinct slab este 
poziționat la început și 
interacționează cu semnul 

înregistrat prin crearea unui 
nou concept.  Astfel de 
modificări alterează 

caracterul distinctiv al 
semnului în forma în care fost 
înregistrat. 

 
 
4.4 Omiteri 
 
Pentru început, semnul înregistrat este considerat o singură unitate. Când un element prezent 
în semnul înregistrat lipsește din semnul astfel cum este utilizat, aceasta constituie o omitere. 
Trebuie să se evalueze impactul omiterii asupra caracterului distinctiv al semnului înregistrat. 
 
 
4.4.1 Omiterea unor elemente distinctive 
 
Toate elementele distinctive ale semnului înregistrat contribuie la caracterul său distinctiv. Prin 
urmare, omiterea unuia dintre elementele respective din semnul utilizat alterează caracterul 
distinctiv al semnului înregistrat. 
 
Exemple: 
 

Alterarea caracterului distinctiv al semnului înregistrat 

Semnul înregistrat Semnul utilizat Produse și 
servicii 

Motivare 

GERIVAN BUBBLEKAT BUBBLEKAT 

Clasa 25: 

Articole de 
îmbrăcămint

e și 

încălțăminte, 
articole 
pentru 

acoperirea 
capului 

Semnul înregistrat este 
alcătuit din două elemente 

verbale distinctive, 
GERIVAN și BUBLBLEKAT. 
Ambele contribuie în egală 

măsură la caracterul 
distinctiv al semnului 
înregistrat. Prin urmare, 

omiterea unuia dintre 
elementele respective are 
drept rezultat alterarea 

caracterului distinctiv. 
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Bubblekat 

Bubblekat 

Clasa 25: 
Articole de 

îmbrăcămint

e și 
încălțăminte, 

articole 

pentru 
acoperirea 

capului 

Semnul înregistrat este 
alcătuit din două elemente 
distinctive, Bubblekat și 

reprezentarea unui pește 
stilizat. Ambele contribuie în 
egală măsură la caracterul 

distinctiv al semnului 
înregistrat. Omiterea unuia 
dintre elementele respective 

are drept rezultat alterarea 
caracterului distinctiv. 

 
Bubblekat  

Clasa 25: 
Articole de 

îmbrăcămint
e și 

încălțăminte, 

articole 
pentru 

acoperirea 

capului 

Semnul înregistrat este 
alcătuit din două elemente 
distinctive, reprezentarea 
unui pește stilizat și un 

element verbal, Bubblekat. 
Ambele contribuie în egală 
măsură la caracterul 

distinctiv al semnului 
înregistrat. Omiterea unuia 
dintre elementele respective 

are drept rezultat alterarea 
caracterului distinctiv. 

 
  

Clasa 25: 
Articole de 

îmbrăcămint
e și 

încălțăminte, 

articole 
pentru 

acoperirea 

capului 

Semnul înregistrat este 
alcătuit din două elemente 
distinctive, reprezentarea 

unui copac stilizat și a unui 
pește. Ambele contribuie în 
egală măsură la caracterul 

distinctiv al semnului 
înregistrat. Omiterea unuia 
dintre elementele respective 

are drept rezultat alterarea 
caracterului distinctiv. 

 
În cazurile în care elementele din semnul înregistrat nu sunt luate în considerare de 
consumator din cauza dimensiunii mici și/sau a poziției sale, omiterea din cadrul semnului 
utilizat nu va altera caracterul distinctiv al semnului înregistrat. 
 
Exemple: 
 

Fără alterarea caracterului distinctiv al semnului înregistrat 

Semnul înregistrat Semnul utilizat Produse și 
servicii 

Motivare 

GERIVAN 
              Bubblekat 

 

GERIVAN 

Clasa 25: 
Articole de 

îmbrăcăminte 

și 
încălțăminte, 

articole pentru 

acoperirea 
capului 

Caracterul distinctiv al 
semnului înregistrat nu este 
alterat, întrucât elementul 

omis nu va fi luat în 
considerare, din cauza 
dimensiunii sale mici și din 

cauza poziției. 
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Clasa 33: Vin Caracterul distinctiv al 
semnului înregistrat nu este 
alterat, întrucât elementul 

omis nu va fi luat în 
considerare, din cauza 
dimensiunii sale mici și din 

cauza poziției.  

 
 
4.4.2 Omiterea unor elemente nedistinctive și/sau a unor elemente cu un caracter distinctiv 

slab 
 
Dacă semnul înregistrat are un caracter distinctiv mediu, omiterea unui element nedistinctiv 
din semn în forma în care este utilizat nu prezintă probabilitatea de a altera caracterul distinctiv 
al semnului înregistrat. Acest lucru poate să fie adevărat în general și în cazul în care elementul 
omis are un caracter distinctiv slab. 
Exemple: 
 

Fără alterarea caracterului distinctiv al semnului înregistrat 

Semnul înregistrat Semnul utilizat Produse și 
servicii 

Motivare 

BIO 
 

GERIVAN 

GERIVAN 

Clasa 3: 

Preparate 
pentru 
spălare 

Caracterul distinctiv al 

semnului înregistrat provine 
din elementul verbal 
distinctiv, GERIVAN. 

Omiterea elementului 
nedistinctiv BIO, care, în 
pofida faptului că este 

dominant din punct de vedere 
vizual, nu alterează caracterul 
distinctiv al semnului 

înregistrat. 

SUPER GERIVAN GERIVAN 

Clasa 25: 
Articole de 

îmbrăcăminte 

și 
încălțăminte, 

articole pentru 

acoperirea 
capului 

Caracterul distinctiv al 
semnului înregistrat provine 
din elementul verbal 

distinctiv, GERIVAN. SUPER 
este nedistinctiv, prin urmare 
omiterea nu alterează 

caracterul distinctiv al 
semnului înregistrat. 

 
GERIVAN 

Clasa 25: 

Articole de 
îmbrăcăminte 

și 

încălțăminte, 
articole pentru 

acoperirea 

capului 

Caracterul distinctiv al 

semnului înregistrat provine 
din elementul verbal 
distinctiv, GERIVAN. 
Omiterea elementului 

nedistinctiv fundal formă 
geometrică nu alterează 
caracterul distinctiv al 

semnului înregistrat. 

The Fence Fence 
Clasa 9: 

Telefoane 
mobile 

Caracterul distinctiv al 
semnului înregistrat este 

derivat în principal din 
elementul verbal distinctiv, 
„Fence”. Omiterea articolului 

„the” nu alterează caracterul 
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distinctiv al semnului 
înregistrat. 

 
GERIVAN 

GERIVAN 
Clasa: 30 

Cafea 

Caracterul distinctiv al 
semnului înregistrat provine 

din elementul verbal 
distinctiv, GERIVAN. 
Omiterea elementului 

figurativ nedistinctiv care 
reprezintă o boabă de cafea, 
în pofida faptului că este 

dominant din punct de vedere 
vizual, nu alterează caracterul 
distinctiv al semnului 

înregistrat. 

 
 
Cu toate acestea, nu se poate exclude faptul că omiterea unui element cu caracter distinctiv 
slab poate să aibă un rezultat diferit, în special dacă elementul omis este dominant din punct 
de vedere vizual sau dacă interacționează cu alte elemente. 
 
Exemple: 
 

Alterarea caracterului distinctiv al semnului înregistrat 
 

Semnul înregistrat Semnul utilizat Produse și 
servicii 

Motivare 

 

 

Clasa 9: 
Carduri de 

credit 

Caracterul distinctiv al 
semnului înregistrat provine 
din elementul verbal 

distinctiv, BUBBLEKAT, și 
din celelalte elemente din 
semn. Aceste alte elemente, 

în pofida faptului că au un 
caracter distinctiv slab, 
interacționează și sunt 

dominante vizual din cauza 
dimensiunii lor și a poziției 
proeminente. Omiterea 

acestor elemente dominante 
alterează caracterul distinctiv 
al semnului înregistrat. 

GERIVAN 

 
GERIVAN 

Clasa 30: 
Cafea 

Caracterul distinctiv al 

semnului înregistrat provine 
din combinația dintre 
cuvântul distinctiv, 

GERIVAN, și elementul 
AROMA, prezentat într-un 
font stilizat, care adaugă un 

anumit caracter distinctiv 
respectivului element verbal. 
În plus, cel de-al doilea 

element, în pofida faptului că 
are un caracter distinctiv 
slab, apare într-o dimensiune 

care domină vizual semnul 
înregistrat. Omiterea unui 
astfel de element dominant 

alterează caracterul distinctiv 
al semnului înregistrat. 
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Dacă semnul înregistrat este alcătuit exclusiv din elemente cu un caracter distinctiv slab și/sau 
din elemente nedistinctive, a căror combinație face ca semnul în ansamblu să fie înregistrabil, 
omiterea unuia sau a mai multora dintre aceste elemente va altera în general caracterul 
distinctiv al semnului înregistrat. 
 
Exemple: 
 

Alterarea caracterului distinctiv al semnului înregistrat 
 

Semnul înregistrat Semnul utilizat Produse și 
servicii 

Motivare 

 
 

 

Clasa 31: 
Hrană pentru 

pisici: 

Caracterul distinctiv al 
semnului înregistrat provine 

din combinația dintre 
elementele nedistinctive și 
slab distinctive, respectiv Bio 

și stilizarea literei O, care se 
aseamănă unei pisici. 
Combinația celor două 

elemente face ca semnul în 
ansamblu să fie înregistrabil. 
Prin urmare, omiterea unuia 

dintre elemente alterează 
caracterul distinctiv al 
semnului înregistrat. 

 

 

Clasa 30: 
Cafea 

Caracterul distinctiv al 

semnului, așa cum este 
înregistrat, derivă din 
combinația de forme 

geometrice simple și cuvinte 
descriptive. Combinația 
acestor elemente face ca 

semnul în ansamblu să poată 
fi înregistrat. Prin urmare, 
omiterea unora dintre aceste 

elemente alterează caracterul 
distinctiv al semnului, așa 
cum este înregistrat. 

 
 
4.5 Modificarea caracteristicilor (de exemplu a fontului, a dimensiunii, a culorilor, 

a poziției) 
 
4.5.1 Mărci verbale 
 
În principiu, reprezentarea specifică a mărcii verbale, precum reprezentarea sa într-un anumit 
font, stilizarea, dimensiunea, culorile sau poziția, nu alterează caracterul distinctiv al mărcii 
verbale înregistrate cât timp cuvântul rămâne identificabil ca atare în forma utilizată. 
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Exemple: 
 

Fără alterarea caracterului distinctiv al semnului înregistrat 

Semnul înregistrat Semnul utilizat Produse și 
servicii 

Motivare 

GERIVAN GERIVAN 
Clasa 25: 
Articole de 

îmbrăcăminte 

și 
încălțăminte, 

articole pentru 

acoperirea 
capului 

Semnul înregistrat este folosit 
în reprezentare color și 
rămâne identificabil ca atare 

în forma utilizată. Prin 
urmare, o astfel de utilizare nu 
alterează caracterul distinctiv 

al semnului înregistrat. 
GERIVAN 

 

GERIVAN 

 

Clasa 25: 
Articole de 

îmbrăcăminte 
și 

încălțăminte, 

articole pentru 
acoperirea 

capului 

Semnul înregistrat este folosit 
într-un anumit font, care nu 

este remarcabil, și rămâne 
identificabil ca atare în forma 
utilizată. Prin urmare, 

utilizarea unui astfel de font 
nu alterează caracterul său 
distinctiv. 

GERIVAN BUBBLEKAT 
GERIVAN 

BUBBLEKAT 

Clasa 25: 
Articole de 

îmbrăcăminte 

și 
încălțăminte, 

articole pentru 

acoperirea 
capului 

Elementele verbale distinctive 
sunt identificabile ca atare în 
forma utilizată, în pofida 

schimbării poziției lor. O astfel 
de modificare nu alterează 
caracterul distinctiv al 

semnului înregistrat. 

GERIVAN BUBBLEKAT BUBBLEKAT GERIVAN 

Clasa 25: 

Articole de 
îmbrăcăminte 

și 

încălțăminte, 
articole pentru 

acoperirea 

capului 

Elementele verbale 
distinctive, în pofida faptului 

că sunt utilizate în ordine 
inversă, nu creează un 
concept nou și rămân 

identificabile în forma 
utilizată. O astfel de 
modificare nu alterează 

caracterul distinctiv al 
semnului înregistrat. 

GERIVAN GERIVAN 

Clasa 25: 

Articole de 
îmbrăcăminte 

și 

încălțăminte, 
articole pentru 

acoperirea 

capului 

Modificarea dimensiunii 

literelor G și N nu determină 
un nou concept, iar semnul 
înregistrat rămâne 

identificabil ca atare în forma 
utilizată. Prin urmare, o astfel 
de utilizare nu alterează 

caracterul distinctiv al 
semnului înregistrat. 

BIO GERIVAN 
 

GERIVAN 

Clasa 3: 

Preparate 
pentru 
spălare 

Semnul înregistrat, BIO 
GERIVAN, este alcătuit din 

două elemente verbale 
distinctive, Bio și Gerivan. În 
pofida modificărilor de poziție, 

dimensiune și culoare a 
elementului BIO, semnul 
înregistrat rămâne 

identificabil ca atare în forma 
utilizată. Prin urmare, o astfel 
de utilizare nu alterează 

caracterul distinctiv al 
semnului înregistrat. 
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GERIVAN GERIVAN 

Clasa 25: 
Articole de 

îmbrăcăminte 

și 
încălțăminte, 

articole pentru 

acoperirea 
capului 

Semnul înregistrat este 
identificabil ca atare în forma 
utilizată. Modificarea fontului 

(utilizarea într-o formă ușor 
stilizată) și a culorii nu 
alterează caracterul său 

distinctiv. 

GERIVAN BUBBLEKAT GERIVAN 
BUBBLEKAT 

Clasa 25: 
Articole de 

îmbrăcăminte 
și 

încălțăminte, 

articole pentru 
acoperirea 

capului 

Elementele verbale distinctive 
sunt identificabile ca atare în 

forma utilizată. Modificarea 
culorii, a dimensiunii și a 
poziției nu alterează 

caracterul său distinctiv. 

GERI 
 

Clasa 25: 
Articole de 

îmbrăcăminte 

și 
încălțăminte, 

articole pentru 

acoperirea 
capului 

Semnul înregistrat este 
identificabil ca atare în forma 
utilizată. Stilizarea nu este 

remarcabilă și nu alterează 
caracterul său distinctiv. 

 
 
Când marca verbală nu mai este identificabilă ca atare, de exemplu din cauza utilizării 
cuvântului într-o stilizare remarcabilă sau din cauza modificării caracteristicilor care schimbă 
sensul elementului verbal (de exemplu, dacă ordinea inversă a elementelor verbale generează 
un sens diferit sau dacă o parte evidențiată grafic a elementului verbal are un sens propriu), 
caracterul distinctiv al semnului înregistrat va fi alterat. 
 
Acest lucru este adevărat și atunci când semnul înregistrat are un caracter distinctiv slab. 
 
Exemple: 
 

Alterarea caracterului distinctiv al semnului înregistrat 

Semnul înregistrat Semnul utilizat Produse și 
servicii 

Motivare 

GERIVAN 
 

Clasa 25: 

Articole de 
îmbrăcăminte 

și 

încălțăminte, 
articole pentru 

acoperirea 

capului 

Semnul înregistrat nu mai 

este identificabil ca atare în 
forma utilizată, întrucât este 
ilizibil. Prin urmare, caracterul 

distinctiv al semnului 
înregistrat este alterat. 

LOVE YOUNG YOUNG LOVE 

Clasa 25: 
Articole de 

îmbrăcăminte 

și 
încălțăminte, 

articole pentru 

acoperirea 
capului 

Deși ambele elemente 
verbale ale semnului 
înregistrat sunt prezente în 

semn, astfel cum este este 
utilizat, utilizarea lor în ordine 
inversă schimbă sensul 

semnului înregistrat. Prin 
urmare, caracterul distinctiv 
este alterat. 

BUBBLEKAS BUBBLEMAS 
Clasa 25: 

Articole de 

Schimbarea literei „K” în „M” 

nu permite identificarea 
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îmbrăcăminte 
și 

încălțăminte, 

articole pentru 
acoperirea 

capului 

semnului înregistrat în forma 
utilizată. Prin urmare, este 
alterat caracterul distinctiv al 

semnului înregistrat. 

 
 
4.5.2 Mărci pur figurative 
 
În cazul mărcilor pur figurative, caracterul distinctiv provine din elementele figurative dintr-o 
anumită reprezentare. Prin urmare, modificarea reprezentării poate să altereze caracterul 
distinctiv al semnului înregistrat, cu excepția cazului în care aceasta vizează caracteristici (de 
exemplu culoarea, forma) care nu au o contribuție esențială la caracterul distinctiv al semnului. 
 
Exemple: 
 

Fără alterarea caracterului distinctiv al semnului înregistrat 

Semnul înregistrat Semnul utilizat Produse și 
servicii 

Motivare 

  

Clasa 9: 

Produse 
software 

Caracterul distinctiv al 
semnului înregistrat provine 

din reprezentarea specifică a 
unui munte cu culoarea maro. 
Întrucât culoarea maro nu are 

o contribuție esențială la 
caracterul distinctiv al 
semnului înregistrat, 

modificarea acesteia în gri nu 
alterează caracterul distinctiv 
al semnului înregistrat. 

 

 

 

 

 
 

Clasa 25: 
Articole de 

îmbrăcăminte 
și 

încălțăminte, 

articole pentru 
acoperirea 

capului 

Caracterul distinctiv al 

semnului înregistrat provine 
atât din reprezentarea unui 
delfin, cât și din combinația 

culorilor magenta și alb. 
Inversarea culorilor din 
exemplu, care menține 

același contrast, nu alterează 
caracterul distinctiv al 
semnului înregistrat. 

  

Clasa 25: 
Articole de 

îmbrăcăminte 
și 

încălțăminte, 

articole pentru 
acoperirea 

capului 

Caracterul distinctiv al 
semnului înregistrat provine 
din reprezentarea specifică a 

elefantului în maro deschis. 
Utilizarea elefantului într-o 
poziție diferită nu constituie o 

modificare semnificativă și, 
prin urmare, o astfel de 
modificare nu alterează 

caracterul distinctiv al 
semnului înregistrat. 
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Alterarea caracterului distinctiv al semnului înregistrat 

Semnul înregistrat Semnul utilizat Produse și 
servicii 

Motivare 

 

 
 

 

 

Clasa 31: 

Banane 

Caracterul distinctiv al 

semnului înregistrat provine 
din reprezentarea specifică a 
bananei cu culoarea roz 

(culoare imaginară). 
Utilizarea bananei în culoarea 
sa naturală (galben) alterează 

caracterul distinctiv al 
semnului înregistrat. 

 

 

 

 
 

Clasa 9: 
Produse 
software 

Caracterul distinctiv al 
semnului înregistrat provine 

din reprezentarea specifică a 
delfinului în culori realiste. 
Modificarea acestor culori în 

cele care se aseamănă unor 
dungi alb-negru tip zebră este 
frapantă la delfini și constituie 
o modificare semnificativă. O 

astfel de utilizare alterează 
caracterul distinctiv al 
semnului înregistrat. 

 
 

Clasa 25: 

Articole de 
îmbrăcăminte 

și 

încălțăminte, 
articole pentru 

acoperirea 

capului 

Deși conceptul unul elefant 

din semnul înregistrat este 
menținut în semnul utilizat, și 
anume forma, poziția și 

stilizarea elefantului sunt 
suficient de semnificative 
pentru a altera caracterul 
distinctiv al semnului 

înregistrat. 

 
 
În cazul mărcilor pur figurative cu un caracter slab distinctiv, chiar și modificările minore aduse 
mărcii pot genera o alterare a caracterului său distinctiv. 
 
 
4.5.3 Mărci compuse 
 
În mărcile compuse, în principiu, atât elementele verbale, cât și cele figurative contribuie la 
caracterul distinctiv al semnului, cel puțin într-o anumită măsură. În general, cu cât mai mare 
este contribuția unui element la caracterul distinctiv, cu atât este mai mare probabilitatea ca 
modificarea unui astfel de element să modifice caracterul distinctiv al semnului, 
 
În cazurile în care caracterul distinctiv al semnului înregistrat provine în mod esențial din 
elementele verbale, utilizarea elementelor diferite într-un alt font, o altă culoare sau 
dimensiunea nu alterează în mod normal caracterul distinctiv (vezi punctul 4.5.1. de mai sus), 
cu excepția cazului în care diferențele sunt atât de semnificative încât au un impact asupra 
impresiei generale a semnului înregistrat. 
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Exemple de situații în care caracterul distinctiv al semnului înregistrat provine în mod esențial 
din elementele sale verbale: 
 

Fără alterarea caracterului distinctiv al semnului înregistrat 

Semnul înregistrat Semnul utilizat Produse și 
servicii 

Motivare 

  

Clasa 25: 
Articole de 

îmbrăcăminte 
și 

încălțăminte, 

articole pentru 
acoperirea 

capului 

Caracterul distinctiv al 
semnului înregistrat provine 
în esență din elementele 

verbale distinctive, GERIVAN 
și BUBBLEKAT. Schimbările 
de culoare din verde deschis 

în albastru și roșu nu sunt atât 
de semnificative încât să aibă 
un impact asupra impresiei 
generale a semnului 

înregistrat.  

 
 

Clasa 25: 

Articole de 
îmbrăcăminte 

și 

încălțăminte, 
articole pentru 

acoperirea 

capului 

Caracterul distinctiv al 
semnului înregistrat provine 

în esență din elementul verbal 
distinctiv, GERIVAN. 
Modificarea culorii fundalului 

și a elementului verbal din 
negru în alb și invers, 
menținând același contrast, 

nu este atât de semnificativă 
încât să aibă un impact 
asupra impresiei generale a 

semnului înregistrat. Prin 
urmare, o astfel de modificare 
nu alterează caracterul 

distinctiv al semnului 
înregistrat. 

  

Clasa 25: 
Articole de 

îmbrăcăminte 
și 

încălțăminte, 

articole pentru 
acoperirea 

capului 

Caracterul distinctiv al 
semnului înregistrat provine 

în esență din elementul său 
verbal, GERIVAN. Elementul 
verbal este utilizat într-un font 

diferit, care nu este diferit într-
o măsură atât de 
semnificativă încât să aibă un 

impact asupra impresiei 
generale a semnului 
înregistrat. Prin urmare, o 

astfel de modificare nu 
alterează caracterul distinctiv 
al semnului înregistrat. 

 

 

Clasa 32: Ape 

minerale 

Caracterul distinctiv al 
semnului înregistrat provine 
în esență din elementul său 

verbal, GERIVAN, întrucât 
reprezentarea unui munte 
poate să facă trimitere la 

caracteristicile produselor. 
Modificările de font, poziție și 
dimensiune a elementului 

verbal distinctiv nu sunt atât 
de semnificative încât să 
altereze caracterul distinctiv 

al semnului înregistrat.  
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GERIVAN GERIVAN 

Clasa 25: 
Articole de 

îmbrăcăminte 

și 
încălțăminte, 

articole pentru 

acoperirea 
capului 

Caracterul distinctiv al 
semnului înregistrat provine 
în esență din elementul său 

verbal, GERIVAN. 
Schimbările de dimensiune și 
ale nuanței culorii verzi ale 

primei și ultimei litere nu sunt 
atât de semnificative încât să 
aibă un impact asupra 

impresiei generale a semnului 
înregistrat. Prin urmare, astfel 
de modificări nu alterează 

caracterul distinctiv al 
semnului în forma în care fost 
înregistrat. 

 

Alterarea caracterului distinctiv al semnului înregistrat 

Semnul înregistrat Semnul utilizat Produse și 
servicii 

Motivare 

  

Clasa 25: 
Articole de 

îmbrăcăminte 
și 

încălțăminte, 

articole pentru 
acoperirea 

capului 

Caracterul distinctiv al 
semnului înregistrat provine 
în esență din elementul său 

verbal, GERIVAN. 
Modificarea fontului în unul 
care face ca elementul verbal 

să fie ilizibil constituie o 
diferență semnificativă între 
semnul utilizat și forma sa 

înregistrată. 

  

Clasa 32: Ape 

minerale 

Caracterul distinctiv al 
semnului înregistrat provine 

din elementul său verbal, 
GERIVAN, întrucât 
reprezentarea unui munte 

poate să facă trimitere la 
caracteristicile produselor. 
Utilizarea elementului verbal, 

fracționat în GERI și VAN, 
generează diferențe 
semnificative, care afectează 

impresia generală a semnului 
înregistrat. Schimbarea culorii 
atât la elementele figurative, 

cât și la cele verbale, 
întărește această concluzie. 

 
 
Pentru mărcile figurative la care caracterul distinctiv provine în esență din elementele sale 
figurative, modificările aduse reprezentării elementelor respective prezintă o probabilitate mai 
mare de a altera caracterul distinctiv al semnului înregistrat, cu excepția cazului în care 
acestea vizează caracteristici (de exemplu stilizarea, configurația sau culoarea) care nu 
contribuie într-o măsură esențială la caracterul distinctiv al semnului (vezi punctul 4.5.2 de mai 
sus). 
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Exemple de situații în care caracterul distinctiv al semnului înregistrat provine în mod esențial 
din elementele sale figurative: 
 

Fără alterarea caracterului distinctiv al semnului înregistrat 

Semnul înregistrat Semnul utilizat Produse și 
servicii 

Motivare 

Best quality! Best quality!  

Clasa 25: 

Articole de 
îmbrăcăminte 

și 
încălțăminte, 

articole pentru 
acoperirea 

capului 

Caracterul distinctiv al 
semnului înregistrat provine în 

esență din elementul său 
figurativ, care înfățișează un 
munte de culoare maro, 

întrucât „Best quality!” („Cea 
mai bună calitate!”) va fi 
considerat descriptiv. Întrucât 
culoarea maro nu are o 

contribuție esențială la 
caracterul distinctiv, 
modificarea acesteia în maro 

deschis, precum și a poziției 
sale, nu alterează caracterul 
distinctiv al semnului 

înregistrat. 

 

Alterarea caracterului distinctiv al semnului înregistrat 
 

Semnul înregistrat Semnul utilizat Produse și 
servicii 

Motivare 

  
Clasa 30: 

Cafea 

Caracterul distinctiv al 
semnului înregistrat provine 

din fontul/stilizarea grafică 
specifică a elementelor 
verbale în sine, întrucât 

elementele verbale în sine nu 
sunt distinctive. Singurul 
aspect distinctiv al semnului 

înregistrat dispare în forma în 
care este utilizat. Prin urmare, 
utilizarea acestor elemente 

verbale într-un font standard 
alterează caracterul distinctiv 
al semnului înregistrat. 

Best quality! 
 

Clasa 25: 

Articole de 
îmbrăcăminte 

și 

încălțăminte, 
articole pentru 

acoperirea 

capului 

Caracterul distinctiv al 
semnului înregistrat provine 
în esență din reprezentarea 

unui munte de culoare maro, 
întrucât „Best quality!” („Cea 
mai bună calitate!”) va fi 

considerat descriptiv. 
Modificarea înfățișării 
muntelui este suficient de 

semnificativă încât alterează 
caracterul distinctiv al 
semnului înregistrat. 

 
 
Când caracterul distinctiv al semnului provine atât din elementele verbale, cât și din cele 
figurative (inclusiv din caracteristicile acestora, precum stilizarea, configurația și culoarea), 
aceste elemente trebuie să fie respectate. Când dispunerea acestor elemente contribuie la 
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caracterul distinctiv, modificarea unei astfel de dispuneri poate să altereze caracterul distinctiv 
al semnului înregistrat. 
 
Exemple de situații în care caracterul distinctiv al semnului provine din elementele verbale și 
figurative: 
 

Alterarea caracterului distinctiv al semnului înregistrat 
 

Semnul înregistrat Semnul utilizat Produse și 
servicii 

Motivare 

 

GERI 

Clasa 30: 

Cafea 

Caracterul distinctiv al 
semnului înregistrat provine 

atât din elementul verbal, 
care va fi perceput drept 
GER, cât și dintr-un element 

figurativ care înfățișează 
forme geometrice. În forma 
utilizată, elementul verbal 

GER este înlocuit cu GERI, 
care apare într-un font 
standard, iar elementul 

figurativ dispare complet. 
Astfel de modificări alterează 
caracterul distinctiv al mărcii 

în forma în care fost 
înregistrată. 

 

BUBBLEKAT 

Clasa 25: 
Articole de 

îmbrăcăminte 
și 

încălțăminte, 

articole pentru 
acoperirea 

capului 

Caracterul distinctiv al 

semnului înregistrat provine 
atât din elementele verbale, 
BUBB și LEKAT, cât și din 

stilizarea specifică a 
acestora. În forma utilizată, 
elementele verbale BUBB și 

LEKAT apar ca un singur 
cuvânt și într-un font 
standard. Astfel de modificări 

alterează caracterul distinctiv 
al mărcii în forma în care fost 
înregistrată. 

 
 
4.6 Combinarea modificărilor 
 
În practică, se pot combina diferite tipuri de modificări în semnul utilizat. 

 
Se pot identifica patru tipuri de combinări: 
 

• Combinarea modificărilor care implică omiterea anumitor elemente ale semnului 
înregistrat și adăugarea altor elemente. 

 

• Combinarea modificărilor care implică modificarea anumitor caracteristici ale semnului 
înregistrat și adăugarea altor elemente. 

 

• Combinarea modificărilor care implică omiterea anumitor elemente ale semnului 
înregistrat și modificarea anumitor caracteristici ale elementelor rămase. 
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• Combinarea modificărilor care implică omiterea anumitor elemente ale semnului 
înregistrat, modificând anumite caracteristici ale și adăugarea altor elemente. 

 
În general, în cazul în care modificările vizează o combinare între adăugarea, omiterea sau 
modificarea caracteristicilor, se aplică principiile corespunzătoare din practica comună. 
Prin urmare, modificările care afectează elementele distinctive determină în general o alterare 
a caracterului distinctiv al semnului înregistrat, iar cele care afectează elementele nedistinctive 
sau pe cele cu un caracter slab distinctiv prezintă o probabilitate mai scăzută de a altera 
caracterului distinctiv al semnului înregistrat. 
 
În cazul combinării de modificări, trebuie să se evalueze dacă oricare dintre modificări, 
individual, (de exemplu, omiterea unui element), ar genera alterarea caracterului distinctiv al 
semnului înregistrat, în timp ce celelalte modificări nu au un impact decisiv. 
 
Dacă nicio astfel de modificare individuală nu generează alterarea caracterului distinctiv al 
semnului înregistrat, trebuie să se evalueze efectul combinării tuturor modificărilor. Este posibil 
ca numai acumularea de modificări să genereze o alterare a caracterului distinctiv. 
 
Exemplele de mai jos ilustrează cazurile în care modificările aduse elementelor nedistinctive 
sau elementelor slab distinctive nu alterează caracterul distinctiv: 
 

Fără alterarea caracterului distinctiv al semnului înregistrat 

Semnul înregistrat Semnul utilizat Produse și 
servicii 

  

Clasa 25: 
Articole de 

îmbrăcăminte și 
încălțăminte, 

articole pentru 

acoperirea 
capului 

GERIVAN 

 

Clasa 25: 
Articole de 

îmbrăcăminte și 
încălțăminte, 

articole pentru 

acoperirea 
capului 

  

Clasa 33: Vin 
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Clasa 25: 
Articole de 

îmbrăcăminte și 
încălțăminte, 

articole pentru 

acoperirea 
capului 

  

Clasa 9: 
Produse 
software 

 
 
Exemplele de mai jos ilustrează cazurile în care modificările aduse unui element distinctiv sau 
elementelor slab distinctive alterează caracterul distinctiv: 
 

Alterarea caracterului distinctiv al semnului înregistrat 

Semnul înregistrat Semnul utilizat Produse și 
servicii 

Semnul înregistrat are un caracter distinctiv mediu: 

Principala modificare: Adăugarea unui element distinctiv 

 
 

Clasa 25: Articole 
de îmbrăcăminte 

și încălțăminte, 
articole pentru 

acoperirea 

capului 
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Clasa 25: Articole 
de îmbrăcăminte 

și încălțăminte, 
articole pentru 

acoperirea 

capului 

Principala modificare: Modificarea unui element distinctiv 

 

 

Clasa 25: Articole 
de îmbrăcăminte 

și încălțăminte, 
articole pentru 

acoperirea 

capului 

  

Clasa 25: 
Articole de 

îmbrăcăminte 

și încălțăminte, 
articole pentru 

acoperirea 

capului 

Principala modificare: Omiterea unui element distinctiv 

GVL 
GERI VAN LYR GVL 

Clasa 25: 

Articole de 
îmbrăcăminte și 

încălțăminte, 

articole pentru 
acoperirea 

capului 

Semnul înregistrat are un caracter distinctiv slab: 

Principala modificare: Modificarea principalului factor care contribuie la caracterul distinctiv (fontul/stilizarea) 

 

 

Clasa 30: 

Cafea 
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Clasa 31: 

Banane 

 

FRESH SARDINE 
Clasa 29: 

Sardine 

Principala modificare: Omiterea elementelor cu un caracter slab distinctiv și/sau a unor elemente nedistinctive (a 
căror combinare face ca semnul în ansamblu să fie înregistrabil)  

 

 

Clasa 30: 

Produse de 
panificație 
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