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Nr. 329 / 03.11.2017 
 

Către Președintele Federației Naționale a Crescătorilor de Porumbei din România 

Domnul Ing. Marius Florin Tunduc  

 

Referitor la notificarea dumneavoastră prin care ne invitați la conciliere în vederea rezolvării pe cale 

amiabilă a unui litigiu, constând în decernarea de către Uniunea Columbofililor Profesioniști din România în 

cadrul expoziției din 14-17 ianuarie 2017 a unor distincții cu folosirea sintagmei ”Crescătorul Anului”, cu 

respectul cuvenit vă aducem la cunoștință următoarele: 
 

1. Am fi fost extrem de onorați dacă această invitație s-ar fi referit la identificarea și dezvoltarea unor 

metode și mijloace necesare columbofililor din ambele structuri în așa fel încât practicanții acestui sport 

să beneficieze de costuri financiare rezonabile, dar și de garanții suficiente de securizare a acestui 

sport pentru ca rezultatele obținute să nu provoace îndoieli nejustificate.  

2. În realitate, apreciem că litigiul la care faceți trimitere nu există deoarece Uniunea Columbofililor 

Profesioniști din România nu a folosit la momentul respectiv marca la care faceți referire și despre care 

precizați că o aveți în proprietate.   

 

După cum bine știți, în certificatul de înregistrare a mărcii nr. 146650, emis de Oficiul de Stat pentru 

Invenții și Mărci, marca în cauză cuprinde, conform reproducerii, o reprezentare grafică și una scriptică. 

Relevant în aprecierea situației generate este și evaluarea rubricilor ”AVIZ DE PUBLICARE LA DATA P 

06/01/2017” și ”BOPI NR. P1 8/2016, P 2/2017” din anexa certificatului mai sus menționat.  

Corelând datele și elementele prezentate, rezultă fără putință de tăgadă că demersul dvs. nu se 

justifică, este unul artificial și nu are acoperire în realitate. Ca atare, vă lăsăm să luați în continuare 

deciziile pe care le considerați de cuviință, iar noi ne vom concentra atenția asupra intereselor sportive, 

indiferent de genul provocărilor.  

Totuși, pentru Uniunea Columbofililor Profesioniști din România acest moment are și o componentă 

pozitivă, în sensul că ne oferă posibilitatea de a vă asigura de întreaga noastră disponibilitate într-o bună 

armonie și conviețuire sportivă, cu precizarea că ne dezicem de orice acțiune prin care se urmărește 

învrăjbirea și promovarea unor scandaluri artificiale, orchestrate de persoane interesate în manipularea 

columbofililor ori în distragerea atenției de la adevăratele provocări columbofile.  

 

Cu stimă, 

Președinte interimar al U.C.P.R. 

Bondilă Emil 

 


