NOTIFICARE-FOLOSIRE ILEGALA A UNEI MARCI INREGISTRATE

Către,
UNIUNEA COLUMBOFILILOR PROFESIONISTI DIN ROMANIA
Subscrisa FEDERATIA NATIONALA A CRESCATORILOR DE PORUMBEI DIN
ROMANIA, avand sediul in mun. Bucuresti, str. Fagaras, nr. 14, Sector 1, in temeiul
dispozitiilor legale, formulam prezenta :

NOTIFICARE
prin care va solicitam ca in termen de 15 ( cincisprezece) zile calendaristice de la data
primirii prezentei sa incetati utilizarea ( folosirea) neautorizata si ilegala a logo-ului FCI,
aplicat pe inelele matricole ( genealogice) valabile pentru anul competitional 2018,
comandate si distribuite de UCPR, in numar total de 500.000 de bucati. ( inseriate de la
seria 000001 la seria 500000) si in consecinta, sa dispuneti retragerea in totalitate de pe
piata a acestora.
Avand in vedere ca inelele matricole distribuite de catre dumneavoastra au
caracteristici comune cu acelea distribuite de Federatia Nationala a Crescatorilor de
Porumbei din Romania, respectiv dimensiune, culoare, logo-ul FCI si serii, se produc
confuzii cu efecte grave in randul membrilor asociatiilor noastre afiliate, prejudiciile
produse putand deveni ireparabile, in cazul in care nu se aplica masuri urgente de
retragere de pe piata a acestor inele matricole.
Mentionam faptul ca respectivul logo reprezinta marca inregistrata aflata in
proprietatea Federatiei Nationale a Crescatorilor de Porumbei din Romania, in
conformitate cu certificatul de inregistrare nr. 012259834 emis in data de 11-04-2014,
fiind efectuate toate demersurile legale care asigura deplina opozabilitate a acestei marci
inregistrate.

De asemenea, va solicitam ca in viitor sa nu mai folositi sub nici o forma, logo-ul
respectiv, fara acordul FNCPR, in calitate de titular al acestei marci inregistrate.
MAI MULT, FEDERATIA NATIONALA A CRESCATORILOR DE PORUMBEI
DIN ROMANIA ESTE SINGURA ORGANIZATIE DE PROFIL COLUMBOFIL CARE
ARE CALITATEA DE MEMBRA A FEDERATIEI COLUMBOFILE
INTERNATIONALE, ASTFEL INCAT DETINE DREPTUL EXCLUSIV SI LEGAL DE
A SOLICITA PRODUCATORILOR FABRICAREA INELELOR MATRICOLE CU
LOGOUL ORGANIZATIEI INTERNATIONALE MENTIONATA, PRECUM SI
DREPTUL DISTRIBUIRII EXCLUSIVE A ACESTORA IN ROMANIA.
In consecinta, va solicitam sa dispuneti IN PRINCIPAL, retragerea urgenta de pe
piata, respectiv de la cluburile afiliate si de la alti distribuitori a inelelor matricole 2018,
avand in vedere faptul ca FNCPR nu si-a dat acordul in vederea folosirii de catre
dumneavoastra a logoului respectiv, iar Uniunea Columbofililor Profesionisti din
Romania nu are nici o legatura juridica si faptica cu Federatia Columbofila
Internationala.
In subsidiar, va solicitam ca in cadrul aceluiasi termen de 15 zile de la primirea
notificarii sa faceti dovada prin inscrisuri cu caracter oficial semnate de reprezentantul
legal al Uniunii, a intreprinderii demersurilor solicitate prin prezenta notificare si sa
emiteti un comunicat referitor la retragerea din circulatie a inelelor matricole cu logoul
FCI, avand in vedere ca nu vor mai fi folosite in Campionatul Columbofil al UCPR.
Acordul dat de reprezentantul FNCPR, in data de 12-05-2016, se refera exclusiv la
inelele matricole aferente anului 2017, avand in vedere ca la acea data au existat solicitari
si negocieri in vederea participarii tuturor columbofililor romani in Campionatul
Olimpic organizat de FNCPR.
Solicitarea pe care v-o adresam are ca temei dispozitiile Legii 84/1998, art. 36, in
conformitate cu care “titularul marcii poate cere instantei judecatoresti competente sa interzica
tertilor sa foloseasca in activitatea lor comerciala, fara consimtamantul titularului un semn
pentru care, datorită faptului că este identic sau asemănător cu o marcă şi din cauză că
produsele sau serviciile cărora li se aplică marca sunt identice sau similare, există un risc de
confuzie în percepţia publicului, incluzând riscul de asociere între semn şi marcă”. In egala
masura, solicitarea de retragere a acestor inele matricole si de incetare a utilizarii logo-ului FCI
acum si in viitor se fundamenteaza pe prevederile enuntate anterior si pe dispozitiile Legii
11/1991 privind concurenta , respectiv art. 5 conform caruia “continuarea utilizarii acestei
denumiri dupa primirea prezentei notificari constituie un caz de concurenta neloiala,
sanctionabil de catre lege”.
In acest sens, in cazul neprimirii unui raspuns la adresa enuntata in preambulul notificarii,
referitor la demararea demersurilor privind rezolvarea litigiului pe cale amiabila si nepostarii
comunicatului solicitat privind retragerea tuturor inelelor matricole aferente anului 2018
de pe piata , FEDERATIA NATIONALA A CRESCATORILOR DE PORUMBEI DIN
ROMANIA isi rezerva dreptul de a va solicita daune interese.
În cazul în care nu veţi da curs prezentei notificări, ne vom adresa instanţelor de judecata
legale pentru reglementarea situatiei în discuţie si incetarea practicilor anticoncurentiale, caz in
care, pe langa sumele reprezentand prejudiciile suferite de FEDERATIA NATIONALA A
CRESCATORILOR DE PORUMBEI DIN ROMANIA veti suporta si toate costurile
aferente procedurii judiciare. Totodata in categoria daunelor pe care urmeaza a le suporta

urmeaza a fi incluse si beneficiile si profiturile obtinute de societatea Dvs. ca urmare a utilizarii
neautorizate a logo-ului mai sus enuntat, conform art. 37 si 91 din Legea 84/1998 actualizata,
coroborat cu art. 6 din Legea 11/1991.
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