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CONTRACT DE LICENȚĂ DE MARCĂ 

Nr.________/_____________ 

 

CAP. I PĂRȚILE CONTRACTANTE 

Licențiatorul si Licențiatul 

(1) Asociația pentru Protecția Păsărilor și a Naturii Grupul Milvus, cu sediul în Tîrgu Mureș, str. 

Crinului nr. 22, Cod Fiscal RO 14198928, reprezentată prin dl. Papp Tamás, având funcţia de 

Președinte, în calitate de LICENȚIATOR, denumită în continuare în prezentul contract Licențiator, 

 și 

(2) _________________________________________________________________________, 

 Sediul: ___________________________________________________________________, 

 Cod Unic de Inregistrare/Cod fiscal:____________________________________________, 

 reprezentată legal de  

             Dl/D-na__________________________________________________, 

             în calitate de:_____________________________________________, 

             identificat(a) prin:__________________________________________, 

în calitate de LICENȚIAT, denumită în continuare in prezentul contract Licențiat, 

(în cazul în care Licențiator sau Licențiat este o persoană fizică, se va completa doar spațiul 

rezervat acesteia) 

având ca temei legal Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, republicată în 2014, 

precum și întreaga legislație română în materie, în vigoare, au convenit încheierea prezentului 

contract în următoarele condiții:  

CAP. II OBIECTUL CONTRACTULUI 

Definirea obiectului contractului 

(1) Licențiatorul este proprietarul următoarei mărci denumită în continuare în prezentul 

contract „marca”: ”PRODUS NATURA 2000 DIN VALEA NIRAJULUI-TÂRNAVEI 

NYÁRÁD+KÜKÜLLŐ MENTI NATURA 2000 TERMÉK”. 

(2) Imaginea mărcii și descrierea acesteia se constituie în Anexa nr. 1, parte integrantă din 

prezentul contract. 
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(3) Licențiatorul declară că marca menționată la al. (1) este înregistrată legal la O.S.I.M, 

conform Certificatului de înregistrare al mărcii nr. 152986. 

(4) Licențiatorul declară că înregistrarea mărcii este reînnoită la O.S.I.M și sunt plătite toate 

taxele legale pentru menținerea acestuia în vigoare, conform legii. în cazul în care 

înregistrarea mărcii nu este reînnoită conform legii, la data încheierii prezentului contract, 

Licențiatorul se obligă să o reînnoiască într-un termen de 15 zile de la data încheierii 

contractului, sub sancțiunea rezoluțiunii contractului de către Licențiat, cu solicitarea plății 

de daune-interese. De asemenea, Licențiatorul declară că nu a renunțat și nu a depus cerere 

de renunțare la marca ce face obiectul prezentului contract. 

(5) Dovada înregistrării mărcii în Registrul Național al Mărcilor, la O.S.I.M, se constituie în copie 

în Anexa nr.2, la prezentul contract. 

(6) Licențiatul trebuie să fie persoană juridică, fizică sau organizație nonguvernamentală 

înregistrată pe teritoriul siturilor RO SPA 0028, RO SCI 0297, RO SCI 0384, RO SCI 0186 ce 

aparțin rețelei ecologice Natura 2000 în România . 

(7) Sunt acceptate să folosească marca produsele provenite din folosirea resurselor naturale ale 

teritorului siturilor RO SPA 0028, RO SCI 0297, RO SCI 0384, RO SCI 0186 ce aparțin rețelei 

ecologice Natura 2000 în România sau prin artizanat.    

(8) Condiții de utilizare a siglei: 

(a)       Se pot utiliza materiale promoționale (etichete, pungi, tablete etc.) cu sigla furnizată 

de Licențiator; 

            (b) În cazul materialelor de auto-etichetare/promovare, să fie aprobate în prealabil de 

 către Consiliul de Supraveghere. 

(9) Licențiatul comercializează sau utilizează următoarele produse sau servicii pentru care 

dorește să utilizeze marca Licențiatorului: 

 (a) Produse fabricate din plante locale sau recoltate. (de exemplu, pâine, gemuri, 

 siropuri,      ceaiuri, condimente, pălincă, vin etc.); 

 (b) Produse provenite de la Animalele din fermele locale și prelucrarea acestora la nivel 

 local. (lapte, ouă, carne, etc.); 

 (c) Produse de artizanat fabricate local (de exemplu, săpun, sculptură, covor, cusute 

 etc.); 

 (d) Produse apicole produse de albinele locale (de exemplu, miere, propolis, etc.); 

 (e)   ________________________________________________________________. 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Natura_2000
https://ro.wikipedia.org/wiki/Natura_2000
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(10) Obiectul prezentului contract îl reprezintă transmiterea (acordarea licenței) de către 

Licențiator Licențiatului a dreptului de utilizare a mărcii pentru următoarele produse și 

cantități/servicii pentru care marca a fost inregistrată: 

(a) ___________________________________________________________________ 

 (b) ___________________________________________________________________  

 (c) ___________________________________________________________________ 

 (d) ___________________________________________________________________ 

 (e) ___________________________________________________________________

  

Teritoriul. Utilizarea mărcii 

(1) Licențiatul are dreptul să folosească marca asupra produselor și serviciilor menționate în 

contract, în vederea comercializării lor în cadrul Teritoriului României. 

(2) Sub sancțiunea retragerii licenței acordate, Licențiatul se obligă să utilizeze marca la 

valoarea sa și în modalitățile descrise în Anexa nr.1, în cele mai bune condiții, menținând 

produsele și serviciile la calitatea impusă de aceasta.  

CAP. III  DURATA CONTRACTULUI 

Durata contractului. Înscrierea licenței 

(1) Acordarea licenței se face pe o perioadă de 1 AN, începând cu data de _________și până la 

data de ____________________. 

(2) Durata contractului poate fi prelungită pe noi perioade de timp, numai prin acordul scris al 

părților, prin Act Adițional la prezentul contract. 

(3) La încheierea termenului, Licențiatul nu va mai avea dreptul să utilizeze licența acordată prin 

prezentul contract.   

 

 

CAP. IV PREȚ ȘI MODALITĂȚI DE PLATĂ 

 

(1) Licențiatul va beneficia de gratuitate pentru folosirea mărcii obiect al prezentului 

contract în primul an de contract.  

(2) După primul an de contract, Licențiatorul poate stabili un tarif pentru folosirea mărcii. 

Acest tarif va fi stabilit prin acordul scris al părților, prin Act Adițional la prezentul 

contract. 

 



[Type here] 

 
CAP.V DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 

 

(1) Obligațiile Licențiatului: 

(a) În obținerea produselor comercializate Licențiatului îi este interzisă folosirea 

substanțelor chimice interzise în România și a OMG-uri; 

(b)  Licențiatul respectă legile în vigoare referitoare la sănătatea animală, de protecție și 

conservare a plantelor și animalelor; 

(c)   Licențiatul respectă legile în vigoare referitoare la siguranța alimentelor; 

(d)  Licențiatorul nu poartă nici o responsabilitate în privința calității produselor 

licențiate, această responsabilitate fiind exclusiv în sarcina Licențiatului; 

(e)  Licenţiatul se obligă să nu desfăşoare nicio activitate ce implică utilizarea 

mărcii care aduce atingere sau ar fi susceptibilă de a aduce atingere reputaţiei 

Licenţiatorului incluzând dar fără a se limita la prejudicii de imagine, promovarea 

unor activităţi de natură a fi calificate ca fiind imorale precum şi altele asemenea; 

(f)  Licenţiatul va informa neîntârziat Licenţiatorul despre cazurile, ce i-au 

devenit cunoscute, de folosire ilegală de către terţi a mărcii; 

(g) Înainte de încheierea contractului, Licențiatul are obligația prezentării 

documentației specifice (ex. Decizie acordare sprijin agroalimentar, atestat de 

producător, permis de colectare etc.). Copia documentației specifice se constituie în 

Anexa nr. 3 la prezentul contract.   

(h) Licențiatul va permite licențiatorului efectuarea de verificări la 

sediul/domiciliul acestuia în scopul respectării condițiilor specificate în prezentul 

contract și a documentelor atașate. 

 

(2) Obligațiile Licențiatorului: 

(a)  Licenţiatorul se obligă să menţină în vigoare certificatul pe întregul termen de 

valabilitate a prezentului contract; 

(b) În cazul în care Licenţiatorul intenţionează să întrerupă valabilitatea 

certificatului, el informează din timp Licenţiatul despre aceasta, Părţile reglementându-

şi raporturile ce rezultă din prezentul contract. 

 

CAP. VI RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR 

 

(1) Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin 

prezentul contract, partea prejudiciată poate cere celeilalte părți despăgubiri pentru 

prejudiciile cauzate, potrivit dreptului comun; 

(2) Forța majoră apără de răspundere partea care o invocă în condițiile legi. 
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CAP. VII ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

 

(1) Oricare dintre părți poate solicita rezilierea contractului, dacă cealaltă parte nu își 

îndeplinește obligațiile care rezultă din acest contract. În cazul nerespectării obligațiilor 

asumate prin prezentul contract, oricare dintre părți poate să notifice celeilalte despre 

aceasta, cu posibilitatea acordării unui termen de remediere de 5 zile sau poate solicita 

încetarea contractului; 

(2) Contractul poate înceta prin denunțare unilaterală de către oricare dintre părți cu 

notificare prealabilă a celeilalte părți de minim 30 de zile; 

(3) În cazul încălcării obligaţiei stabilite la Art. V alin. (1) lit. (e) din prezentul contract 

Licenţiatorul are dreptul denunţării unilaterale a contractului de îndată, fără 

respectarea termenului prevăzut la Art. VII. alin. (2); 

(4) În cazul încetării existenței Licenţiatului prin oricare dintre modalităţile prevăzute de 

lege. 

 

CAP. VIII  MODIFICAREA CONTRACTULUI 

 

(1) Orice modificare a prezentului contract de licenţă se face prin încheierea unui act 

adiţional. 

 

CAP. IX DISPOZITII FINALE 

 

(1) Diferendele între părți se soluționează pe cale amiabilă, iar în caz contrar prin 

intervenţia instanţelor judecătoreşti competente; 

(2) Prezentul contract s-a încheiat astăzi...................în două exemplare originale, câte un 

 exemplar pentru fiecare parte contractantă. 

 

ACTE ANEXE LA PREZENTUL CONTRACT 

1) Anexa nr. 1 - Imaginea mărcii - descriere (se atașează după caz, foto color, schiță, desen, 

însoțite de descrieri amănutite sau alte elemente de identificare);  

2) Anexa nr. 2 - Dovada înregistrării mărcii la O.S.I.M (se atașează în copie); 

3) Anexa nr. 3 - Documente generale și specifice cerute în vederea acordării mărcii 
4) Anexa nr. 4 – Declarație de acord cu condițiile de prelucrare a datelor personale 

 

 

 

 
Licențiator        Licențiat  

  

Papp Tamás 

Președinte  

Asociația Grupul Milvus 


