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Introducere
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (în continuare – AGEPI) este oficiul
naţional în domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale şi unica autoritate care, pe teritoriul
Republicii Moldova, asigură protecția mărcilor în condițiile Legii nr.38-XVI din 29.02.2008
privind protecția mărcilor (în continuare ̶ Legea nr.38/2008).
Serviciile AGEPI sunt prestate în conformitate cu Sistemul de Management al Calității
ISO 9001:2015, ceea ce garantează calitate în concordanță cu standardele internaționale.
În acest context, AGEPI a elaborat Ghidul de examinare a cererilor de înregistrare a
mărcilor (în continuare − Ghid).
Ghidul reprezintă o continuitate a activităților AGEPI pentru asigurarea transparenței
acțiunilor realizate, garantarea accesului la informațiile deținute și pentru facilitarea interacțiunii
dintre AGEPI și orice persoană interesată de domeniul mărcilor. Anterior, au fost lansate și alte
instrumente de eficientizare a serviciilor:

baza de date „Mărci naționale”, care include informații detaliate despre cererile
depuse, acțiunile realizate în cadrul procedurilor de examinare, înregistrare a mărcilor, eliberare
a certificatelor de înregistrare, modificare a cererilor și mărcilor (inclusiv − Axa timpului),
(http://www.db.agepi.md/marcireprezentanti/Search.aspx);

platforma de depunere on-line a cererilor de înregistrare, reînnoire și a
documentelor aferente (https://e-servicii.agepi.gov.md/ro). Concomitent cu lansarea platformei
de depunere on-line, a devenit posibilă și achitarea taxelor prin metode electronice.
Ghidul are scopul de a prezenta, prin diverse comentarii, exemple din practica AGEPI
de aplicare a Legii nr.38/2008, a altor acte normative în procedura de examinare a semnelor
solicitate pentru înregistrare în calitate de mărci, în raport cu condițiile specificate ca motive
absolute sau relative de refuz. De asemenea, sunt expuse unele exemple de prevenire, chiar la
etapa depunerii cererii de înregistrare, a situațiilor ce nu ar permite înregistrarea mărcii. În Ghid
sunt prezentate comentarii utile referitoare la selectarea/elaborarea semnului care urmează să fie
utilizat în calitate de marcă.
Totodată, sunt prezentate și comentarii privind opozițiile care pot fi depuse în cadrul
procedurii de înregistrare a mărcilor, fiind enumerate un șir de drepturi anterioare, probe ce pot fi
invocate în cadrul opoziției.
Ghidul va fi util atât angajaților AGEPI, implicați în procedurile de examinare a
mărcilor, cât și solicitanților, titularilor, opozanților, dar şi tuturor persoanelor interesate.
Ghidul este un document cu caracter consultativ și nu poate substitui
asistența/consilierea profesională, necesară pentru a lua în considerare toate circumstanțele
fiecărui caz în parte.
Nu este permisă reproducerea integrală sau parţială a acestei lucrări, indiferent de
mijloacele alese, fără acordul scris al AGEPI. Orice reproducere neautorizată a Ghidului de
examinare a cererilor de înregistrare a mărcilor va constitui o încălcare a dreptului de autor și va
fi sancționată în corespundere cu legislația în vigoare.
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1. Motive absolute de refuz
1.1.

Semne care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la art.5 (art.7
alin.(1) lit.a))

În conformitate cu cerințele art.7, Oficiul urmează să refuze înregistrarea semnelor care
nu îndeplinesc cerințele prevăzute la art.5 al Legii nr.38-XVI din 29.02.2008 privind protecția
mărcilor.
Potrivit art.5, pot constitui mărci toate semnele:

susceptibile de reprezentare grafică, în special cuvinte (inclusiv nume de
persoane), litere, cifre, desene, culori, combinații de culori, elemente figurative, forme
tridimensionale, în special forma produsului sau a ambalajului acestuia, holograme, semne de
poziționare;

sonore, olfactive, tactile,
precum și orice combinații de astfel de semne, cu condiţia ca aceste semne să
poată servi la deosebirea produselor şi/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele
ale altor persoane fizice sau juridice și să poată fi înscrise în Registrul Național al Cererilor
de Înregistrare a Mărcilor / Registrul Național al Mărcilor (RNC/RNM) într-o manieră care
să permită autorităților competente, precum și publicului, să identifice clar și precis obiectul
protecției.
În art.5 al Legii nr.38/2008 se prezintă o listă neexhaustivă a semnelor ce pot constitui
mărci.
1.1.1. Caracterul distinctiv
Art.5 face referire la capacitatea unui semn de a distinge produsele şi/sau serviciile unei
persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice.
Spre deosebire de dispozițiile art.7 alin.(1) lit.b) al Legii nr.38/2008, care se referă la
caracterul distinctiv al unei mărci în raport cu anumite produse sau servicii, art.5 presupune
abilitatea abstractă a unui semn de a servi ca însemn al provenienței, indiferent de produsele
și/sau serviciile pentru care a fost depus spre înregistrare.
Numai în circumstanțe excepționale este posibil ca un semn să fie lipsit de capacitatea
abstractă de a distinge produsele sau serviciile unei persoane de cele ale altei persoane.
Drept exemplu de semn ce nu întrunește condițiile înregistrării în conformitate cu
prevederile art.7 alin.(1) lit.a), dat fiind faptul că nu posedă capacitatea de a distinge
produsele/serviciile unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice,
poate fi menționat semnul:

PRODUSE ȘI PREȚURI
1.1.2. Reprezentarea în RNC/RNM
Semnul solicitat trebuie să poată fi înscris în Registru într-un mod care să permită
autorităților competente și publicului să identifice clar și precis obiectul protecției.
Dacă semnul, prin natura sa, nu poate fi reprezentat grafic, este necesară prezentarea
unei descrieri a acestuia. Descrierea semnului, ca și reprezentarea grafică, trebuie să fie clară,
7
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precisă, obiectivă, ușor accesibilă, inteligibilă, durabilă, astfel încât să permită atât autorităților
competente, cât și publicului să identifice obiectul protecției.
Drept exemplu, va fi analizat semnul olfactiv „mirosul lemnului proaspăt tăiat”. Ținând
cont de varietatea speciilor de lemn, mirosul va fi diferit și, respectiv, va fi perceput diferit de
persoane diferite. Reprezentarea grafică (în cazul dat, descrierea semnului) nu va permite
identificarea clară și precisă a obiectului protecției. În consecință, semnul va fi refuzat.

1.2.

Mărci lipsite de caracter distinctiv (art.7 alin.(1) lit.b))

În sensul art.7 alin.(1) lit.b) din Legea nr.38/2008, la aprecierea caracterului distinctiv al
mărcii se va ţine cont de următoarele momente:
 distinctivitatea trebuie să fie apreciată în raport cu produsul sau serviciul,
pe care urmează să-l identifice;
 existența caracterului distinctiv trebuie apreciată la momentul constituirii
depozitului;
 distinctivitatea nu trebuie confundată cu noutatea produsului sau
serviciului;
 semnul, în cazul mărcilor tridimensionale, pentru a fi distinctiv, nu trebuie
să fie impus de natura produsului sau să fie necesar pentru a obţine un
rezultat tehnic, ori pentru a da o valoare substanţială produsului;
 caracteristicile mărcii trebuie să permită consumatorilor să aprecieze
produsul sau serviciul ca provenind de la un anumit producător/prestator
de servicii.
Se va considera că un semn sau un element al unui semn nu este distinctiv, dacă
descrie produsele şi serviciile propriu-zise sau caracteristicile acestora (calitatea, valoarea,
scopul, proveniența etc.).
1.2.1. Semne verbale
Un semn verbal care constă doar din informații despre caracteristicile produselor
și serviciilor, va fi refuzat.
De exemplu, semnele menționate mai jos sunt lipsite de caracter distinctiv,
deoarece pur și simplu indică la produsele sau serviciile solicitate și nu vor fi percepute de către
consumator în calitate de mărci:

AUTOMOBIL – pentru vehicule;

MASĂ – pentru mobilă;

PENSIE – pentru servicii financiare etc.
Astfel, cuvântul sau cuvintele din care constă o marcă necesită să fie analizate în raport
cu produsele sau serviciile pentru care se solicită înregistrarea acesteia. Faptul că dicționarul nu
atestă cuvântul sau, dacă îl atestă, acesta are mai multe semnificații, nu exclude ca semnul să fie
considerat lipsit de caracter distinctiv pentru produsele sau serviciile desemnate.
1.2.1.1. Combinații cu sens
Acestea sunt cuvintele naturale sau abrevierile de cuvinte, fiecare dintre ele cu un
sens clar, ortografiate corect, iar combinația lor având o semnificație aparte, care pot fi utilizate
împreună, separat sau prin cratimă.
Deși îmbinările de cuvinte nu sunt atestate în dicționare, acest fapt nu înseamnă că
termenii din care sunt alcătuite nu ar avea nici o semnificație.
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Totodată, mărcile verbale constituite din combinații de cuvinte naturale,
descriptive în raport cu produsele/serviciile revendicate, vor fi refuzate la înregistrare, fie că sunt
scrise împreună sau prin cratimă. Astfel, vor fi refuzate la înregistrare:
WEBGUIDE – pentru software și produse imprimate;
ÎnRATE – pentru servicii financiare;
FRESH&GREEN – pentru produse alimentare;
ECOVERDE – pentru carne, pește etc.
1.2.1.2 Ortografiere greșită
Nu este necesar ca un cuvânt să fie ortografiat corect pentru ca publicul relevant să
perceapă conținutul semantic al acestuia. Astfel, mărcile verbale ce prezintă echivalente fonetice
ale cuvintelor descriptive (necesare), ortografiate greșit (cu modificări minore ale ortografiei
corecte), nu vor fi privite ca niște cuvinte fanteziste și, respectiv, vor fi refuzate la înregistrare.
De exemplu, următoarele semne verbale ce conțin erori ortografice minore, vor fi refuzate la
înregistrare, eroarea ortografică nefiind suficientă întru conferirea caracterului distinctiv:

COMFORT PLUS – pentru îmbrăcăminte, încălțăminte etc.;

EASI-CASH – pentru servicii financiare;

SECUR – pentru vehicule;

BRAINDI – pentru produse alcoolice;

MULTY – pentru produse igienice, alimentare;

DELICATESS – pentru servicii de alimentație publică;

KLEAN-PREP – pentru preparate farmaceutice și substanțe pentru
curățare etc.
Totodată, un astfel de semn poate fi acceptat ca marcă dacă eroarea ortografică conferă
semnului caracter distinctiv în raport cu produsele/serviciile pentru care este revendicat.
Eroarea ortografică conferă distinctivitate semnului dacă:
 este şocantă, surprinzătoare, neobişnuită, fantezistă, arbitrară şi/sau
 posedă capacitatea de a modifica înţelesul elementului verbal, sau
 presupune un efort mental mai mare din partea consumatorului, pentru a
face o legătură imediată şi directă cu termenul la care se referă.
De exemplu, vor fi considerate distinctive și vor fi acceptate spre înregistrare următoarele
semne care conțin erori ortografice:
Sooper, soeper, supir – Super;
Kwik, quik, kwick, kwik – Quick;
Muffuns – Muffins etc.
În cazul în care în procesul examinării apar dubii vizavi de descriptivitatea unui
element, se va porni de la următoarele considerente: dacă pentru a formula caracteristica
produsului sau caracteristica serviciului sunt necesare raționamente suplimentare, supoziții,
asociații, atunci elementul analizat nu este unul descriptiv.
Drept confirmare a descriptivității pot servi răspunsurile pozitive la următoarele
întrebări:
 Este oare clar pentru consumatorul obișnuit sensul elementului, fără
raționamente suplimentare și supoziții?
 Percepe oare consumatorul obișnuit direct (nu prin asociere) elementul ca
o descriere a felului, a caracteristicii produsului, serviciului?
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1.2.1.3. Abrevieri și acronime
Mărcile verbale deseori constau exclusiv din abrevieri/acronime sau sunt în combinații
cu alte elemente verbale cu semnificație concretă. Dacă abrevierea este una binecunoscută și are
sens pentru produsele sau serviciile solicitate, atunci semnul constituit exclusiv din această
abreviere va fi refuzat.
De exemplu, se vor refuza la înregistrare abrevieri de genul:

TDI – pentru turbodiesel inductor;

ECO – pentru ecologic;

EURO – pentru european;

FLEX – pentru flexibil etc.
De altfel, nici simpla combinare a abrevierii (nedistinctive) cu un alt element verbal
descriptiv, nu conferă caracter distinctiv combinației.
De exemplu, abrevierea „.com” reprezintă un element tehnic generic, a cărui utilizare
este obligatorie în structura normală a numelui de domen. În plus, aceasta poate indica faptul că
produsele şi serviciile oferite pot fi obţinute sau vizualizate online sau au legătură cu internetul.
Prin urmare, elementul va fi considerat ca lipsit de caracter distinctiv.
1.2.1.4. Repetări
O simplă repetare a cuvântului nedistinctiv nu conferă distinctivitate unei mărci.
Astfel, vor fi refuzate la înregistrare semne precum:

TABLETABLE – pentru mese;

CARCAR – pentru vehicule;

TORTĂTORTĂ – pentru produse de cofetărie;

BANIBANI – pentru servicii financiare etc.
1.2.1.5. Combinații de cuvinte din diferite limbi
Combinațiile de cuvinte din limbi diferite nu vor influența decizia de înregistrare,
în cazul în care publicul relevant înțelege sensul termenilor fără vreun efort suplimentar.
1.2.2. Semne combinate
Anumite semne, pentru care se solicită înregistrarea ca mărci, pot conține cuvinte
reprezentate într-o grafică fantezistă sau într-un anumit format, sau pot fi plasate într-un chenar.
În cazul în care elementul verbal dintr-un astfel de semn este lipsit de caracter distinctiv sau este
descriptiv, examinatorul trebuie să stabilească dacă maniera de stilizare sau grafica semnului
sunt suficiente pentru a-l considera drept marcă.
De exemplu:
Semnul solicitat
Produse/servicii revendicate
33 – băuturi alcoolice
39 – transport, organizarea călătoriilor
Elementul verbal în aceste semne este lipsit de caracter distinctiv, iar stilizarea nu a fost
suficientă pentru ca ele să fie considerate mărci.
În exemplele de mai jos sunt prezentate mărci în care stilizarea sau elementul figurativ
au fost suficiente pentru a le conferi distinctivitate:
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1.2.3. Semne figurative
Semnele care reprezintă un element figurativ sunt, la modul general, acceptate, cu
excepția cazurilor în care elementul figurativ este o figură geometrică simplă (triunghi, pătrat)
sau este o reprezentare nestilizată a produsului.
Astfel, un semn ce constă dintr-o formă geometrică simplă, lipsită de unele elemente
care să-i confere un aspect deosebit sau să atragă atenția consumatorilor, nu va fi considerat
distinctiv și, respectiv, nu va putea funcționa ca marcă.
Așa, vor fi refuzate la înregistrare semne de genul:

Pe de altă parte, semnele de mai jos vor fi acceptate spre înregistrare, or îmbinarea
diferitelor forme geometrice a fost suficientă pentru a-iconferi semnului un caracter distinctiv:

Lipsa distinctivității se va invoca și în cazul folosirii semnelor de punctuație (semne de
exclamare, semne de întrebare, virgulă, ghilimele etc.) care vor fi percepute de consumator ca un
indicator de captare a atenției și nu vor putea servi în comerț pentru a deosebi produsele și
serviciile diferiților producători/furnizori.
Nu vor fi înregistrate nici semnele ce se referă la procente (%), conjuncția „și” (&), dar
nici simbolurile valutare ($, €, £), care pot fi percepute de către consumatori drept indicație de
bază a valutei de comercializare a produselor.
Astfel, vor fi refuzate la înregistrare, din motivul lipsei caracterului distinctiv pentru
toate produsele și serviciile, următoarele semne:

1.2.4. Litere și cifre
Art.5 lit.a) prevede că un semn poate fi constituit din litere sau cifre. Asemenea mărci
sunt pasibile de înregistrare, cu condiția ca ele să nu fie lipsite de caracter distinctiv.
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1.2.4.1. O literă, o cifră
Literele, cifrele unice, prezentate cu caractere standard (din alfabetul latin, chirilic sau
grec), nu sunt capabile să distingă produsele și/sau serviciile diferitor persoane. Consumatorii
sunt obișnuiți să considere o literă, o cifră ca având mai degrabă o conotație funcțională sau
practică. Acestea ar putea avea diverse semnificații uzuale în legătură cu produsele/serviciile
revendicate și trebuie să rămână la dispoziția tuturor celor interesați.
De exemplu, în domeniile tehnice, precum cele care presupun utilizarea de calculatoare,
mașini, motoare și unelte, literele și cifrele unice ar putea fi percepute mai degrabă ca referințe
tehnice, de model sau de catalog, decât semne distinctive.
O singură literă sau cifră poate fi înregistrată dacă este combinată cu alte elemente care
să-i confere distinctivitate sau dacă este reprezentată într-o manieră neobișnuită. Astfel de
categorii de semne însă nu fac obiectul unui drept exclusiv, protecția fiind oferită pentru maniera
specifică de executare a semnului, nu și pentru litera/cifra respectivă în sine.
Impresia generală creată de semnul solicitat în calitate de marcă permite de a stabili
dacă acesta poate fi acceptat sau respins.
De exemplu, următoarele semne vor fi considerate ca lipsite de caracter distinctiv:

Semnele prezentate mai jos, însă, au fost acceptate, deoarece în cazul acestora nu se
poate afirma că ar fi lipsite de caracter distinctiv:

1.2.4.2 Combinații de litere și cifre
Mărcile formate din combinații de litere și cifre vor fi considerate capabile să distingă
produsele, dacă nu există o necesitate comună de utilizare a acestora.
Fiecare combinație ar trebui examinată în raport cu produsul și/sau serviciul solicitat. În cazul în
care combinația are un înțeles specific în ceea ce privește produsul și/sau serviciul solicitat,
aceasta va fi considerată lipsită de caracter distinctiv pentru produsul și/sau serviciul respectiv,
fiind refuzată la înregistrare. Acest criteriu este important în special în cazul produselor
tehnologice, articolelor de îmbrăcăminte, automobilelor, în care combinațiile de litere/cifre pot fi
utilizate în mod obișnuit pentru a indica dimensiunea, data, cantitatea, timpul, puterea, viteza. De
exemplu, semnele XS sau 42, solicitate pentru îmbrăcăminte, ar crea impresia că se referă la
mărime, 4x4 este un semn elocvent pentru vehicule, 100 ml ar duce cu gândul la cantitate, 120
CP, solicitat pentru motoare, ar indica puterea, iar semnele 80 km sau 4 MHz ̶ viteza sau
frecvența etc.
La modul general, combinațiile de litere și cifre pot fi capabile să distingă serviciile,
deoarece este puțin probabil ca astfel de combinații să fie necesare prestatorilor de servicii pentru
a și le identifica, cu excepția cazurilor în care combinația are un înțeles specific în raport cu
serviciile solicitate și atunci aceasta urmează să fie respinsă. De exemplu, „24” sau „365”, vor fi
refuzate pentru servicii, deoarece ar putea sugera timpul de acordare a acestor servicii (ore, zile).
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Concluzia despre lipsa caracterului distinctiv nu trebuie argumentată prin invocarea
numărului total de litere și/sau cifre sau prin faptul că ele sunt greu de pronunțat.
Semnul
lipsit de caracter distinctiv.

solicitat pentru produsele „aditivi pentru pâine” s-a considerat a fi

Însă marca
solicitată pentru „servicii de alimentație publică, restaurante”, sa considerat a fi capabilă să identifice serviciile solicitantului, fiind acceptată spre înregistrare.
3G solicitat pentru „serviciile de telecomunicație” (transmitere de informații) va fi
perceput ca lipsit de caracter distinctiv, însă solicitat, de exemplu, pentru „materiale de
construcție” sau „bijuterii”, va fi acceptat spre înregistrare.
Exemple de semne ce constau din combinații de litere/cifre, considerate a fi lipsite de
caracter distinctiv:

Exemple de mărci înregistrate:
Semnul solicitat

Produse revendicate
05 – produse farmaceutice
04 – uleiuri şi grăsimi industriale
03 – preparate pentru spălare, curățare…,
cosmetică

1.2.5. Sloganuri
Examinarea distinctivității sloganului în raport cu produsele/serviciile solicitate nu se
deosebește de examinarea distinctivității în cazul cuvintelor.
Caracterul distinctiv al sloganului va fi cu atât mai diminuat, cu cât ar fi mai mare
probabilitatea ca alți producători/prestatori de servicii să utilizeze sloganul respectiv în
activitatea sa curentă. De obicei, sloganurile sunt folosite în practicile comerciale și publicitare
pentru a promova o cauză, o idee sau un produs. Caracterul distinctiv al sloganului poate fi
recunoscut dacă, dincolo de mesajul promoțional pe care îl transmite referitor la
produsele/serviciile revendicate, poate fi perceput de către public ca o indicație a originii
produselor/serviciilor în cauză.
Un slogan apt de înregistrare poate fi perceput mai mult decât un simplu mesaj
publicitar, care laudă calitățile produsului sau serviciului, în cazurile în care:
- are mai multe înțelesuri;
- reprezintă un joc de cuvinte;
- introduce elemente creative, surprinzătoare sau imprevizibile;
- are o anumită originalitate;
- implică un efort de interpretare din partea publicului relevant.
Exemple de sloganuri care au fost refuzate la înregistrare ca fiind lipsite de caracter
distinctiv:
Sloganul
Produse/servicii revendicate
01 – îngrășăminte și produse chimice
pentru agricultură;
05 – pesticide, insecticide, fungicide;
44 – servicii de aplicare a
13
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îngrășămintelor
45 – servicii de întâlniri pe internet
37 – construcţii; reparaţii; servicii de
instalaţii
32 – bere

Exemple de sloganuri acceptate spre înregistrare:
Sloganul
Produse/servicii revendicate
41 – emisiuni televizate şi radiofonice de
divertisment
41 – emisiuni televizate şi radiofonice de
divertisment
29 – carne, peşte, păsări şi vânat… ; uleiuri
şi grăsimi comestibile;
30 – cafea, ceai, cacao…, produse de
patiserie şi cofetărie, îngheţată
29 – jeleuri, dulceţuri, compoturi;
32 – băuturi din fructe şi sucuri de fructe;
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor
1.2.6. Etichete
În conformitate cu art.7 alin.(1) lit.b) și similar semnelor ce constau dintr-o formă
uzuală, etichetele vor fi refuzate la înregistrare în cazul în care aceste semne nu vor putea fi
reținute de către consumatori ca elemente ce permit identificarea sursei de proveniență, deoarece
au o formă prea simplă (comună) și/sau sunt în mod frecvent folosite de diferiți
producători/prestatori de servicii pentru a marca produse/servicii identice/similare cu cele
revendicate.
Exemplu:

1.2.7. Semne color
1.2.7.1. Culoarea per se
Culoarea per se nu poate servi pentru a identifica produsele. În mod normal, o culoare
nu are proprietatea de a distinge produsele unui producător. Prin urmare, o singură culoare poate
fi înregistrată doar în situații speciale. Astfel de situații impun solicitantul să demonstreze că
marca este neobișnuită sau remarcabilă în raport cu produsele la care se referă.
În cazul în care solicitantul demonstrează faptul că o culoare solicitată a căpătat
distinctivitate ca urmare a utilizării îndelungate, aceasta poate constitui obiectul unei înregistrări.
14
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Exemple de semne ce revendică culoarea drept obiect al înregistrării, considerate a fi
lipsite de caracter distinctiv și, respectiv, refuzate:

1.2.7.2. Combinații de culori
După cum a fost menționat anterior, o singură culoare în anumite situații ar putea servi
pentru a deosebi produsele/serviciile unei persoane fizice/juridice de cele ale altor persoane. În
cazul combinațiilor de culori, această funcție de distincție a produselor este mai
accentuată/sporită.
De obicei, combinațiile de culori, reprezentate sub diferite forme, sunt acceptate spre
înregistrare ca însemn de proveniență, cu excepția cazurilor în care acestea ar avea un caracter
definitoriu pentru produsele solicitate. Exemple de combinații de culori acceptate:

1.2.7.3 Cuvinte și mărci figurative color
Solicitările de înregistrare a unui cuvânt sau a unui element figurativ executate în una
sau mai multe culori , de regulă, sunt acceptate.
Semnul solicitat
Produse revendicate
03 – produse cosmetice, loțiuni pentru păr;
25 – îmbrăcăminte, încălțăminte…
De asemenea, de regulă, se acceptă solicitările de înregistrare a unui element figurativ
color, în care culoarea este revendicată ca element distinctiv:
Semnul solicitat
Produse revendicate
19 – materiale de construcție

33 – băuturi alcoolice
05 – produse farmaceutice
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1.2.7.4. Denumiri de culori
Semnele constituite din denumirea unei culori sunt acceptate spre înregistrare în calitate
de mărci, cu excepția cazurilor când acestea pot desemna caracteristici ale produsului, culoarea
produsului.
De exemplu, cuvântul
pentru „servicii financiare; servicii bancare;
asigurări” a fost acceptat spre înregistrare.
Totodată, denumirea culorii nu va fi acceptată spre înregistrare pentru coloranți sau
pentru produse care au proprietatea de a colora, cum ar fi vopselele, cerneala, cosmetica etc.
În aceste cazuri, cuvântul ce desemnează culoarea va fi perceput ca o descriere a
produsului, nu ca marcă. Protecția semnului respectiv va fi refuzată conform prevederilor art.7
alin.(1) lit.b), c) – lipsă de distinctivitate, indicând caracteristicile produsului.
1.2.8. Semne tridimensionale
În conformitate cu definiția mărcii, pot constitui mărci orice semne, inclusiv forme
tridimensionale, acestea reprezentând în special forma produsului sau ambalajului.
La depunerea cererii de înregistrare, solicitantul ar trebui să indice în formularul cererii
că marca solicitată spre înregistrare este una tridimensională. Dacă o astfel de specificare va lipsi
din formularul cererii, atunci semnul respectiv va fi examinat ca o marcă bidimensională.
Reprezentarea grafică a mărcii tridimensionale poate conține până la șase vederi diferite
(din diferite unghiuri) ale formei, deși o singură vedere ar putea fi suficientă atunci când forma
ce urmează a fi protejată poate fi stabilită cu ușurință.
La examinarea semnelor tridimensionale se vor lua în considerare prevederile art.7
alin.(1) lit.b), c), d) și e). Un semn tridimensional va fi refuzat la înregistrare doar în cazul în care
va fi constituit exclusiv din elementele specificate în aceste prevederi și dacă motivul de refuz va
exista în raport cu produsele sau serviciile pentru care se solicită înregistrarea.
Respectiv, vor fi considerate lipsite de caracter distinctiv și vor fi refuzate la înregistrare
semnele tridimensionale ce constau exclusiv din forma uzuală a produsului pentru care este
solicitată înregistrarea sau din forma uzuală a recipientului, ambalajului etc.
Dacă, însă, astfel de semne, lipsite de caracter distinctiv, vor conține și alte elemente
(cuvinte, elemente figurative, culori), iar aceste combinații vor corespunde cerințelor de
înregistrare, atunci marca va fi acceptată.
Ca și în cazul mărcilor verbale sau mărcilor figurative care constau din mai multe
elemente, unele dintre care nu sunt pasibile de protecție, examinarea va accepta mărcile
tridimensionale combinate, notificând solicitantul și publicul, în cazul publicării mărcii, referitor
la elementele asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv.
1.2.8.1. Forme care nu au legătură cu produsele propriu-zise
Semnele constituite din forme ce nu au legătură cu produsele propriu-zise, poartă un
caracter distinctiv și vor fi acceptate spre înregistrare. Exemple de mărci înregistrate:
Semnul solicitat
Produse revendicate
11 – aparate de iluminat, încălzire, generare
abur
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31 – produse de cartofi extrudate, nuci
prelucrate, nuci de caju

1.2.8.2. Forma propriu-zisă a produselor
Semnele ce constituie forma produselor înseși pot fi înregistrate în calitate de mărci, cu
condiția ca acestea să nu reprezinte formele obișnuite ale produselor respective sau dacă forma
este însoțită de un oarecare element distinctiv.
Elementele ce ar conferi caracter distinctiv semnului tridimensional pot fi cuvinte, figuri
sau combinații ale acestora, care dispun în mod independent de caracter distinctiv.
Elementele nedistinctive sau descriptive, asociate formelor uzuale ale produselor, nu
conferă caracter distinctiv formelor solicitate pentru înregistrare.
La aprecierea caracterului distinctiv al formei ca atare, se va ține cont de faptul pe cât
de diferită este forma solicitată comparativ cu formele de bază sau comune ale produsului, astfel
încât să permită consumatorului să identifice produsele doar prin forma sa.
Semnele ce constau din forma produsului sau ambalajului vor fi examinate și în raport
cu prevederile art.7 alin.(1) lit.e) al Legii nr.38/2008.
Mai jos sunt prezentate mărci împotriva cărora au fost formulate obiecții conform art.7
alin.(1) lit.b) ca neavând nici un element distinctiv:
Semnul solicitat

Produse revendicate
30 – produse de cofetărie, și anume bomboane,
praline, produse din ciocolată

19 – racorduri pentru țevi flexibile, nemetalice

30 – produse din aluat, colţunaşi

30 – torturi

Totodată, multe mărci care reprezintă forma produsului sunt acceptate, acestea fiind
asociate cu alte elemente distinctive, căpătând astfel distinctivitate.
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De exemplu:
Semnul solicitat

Produse revendicate
08 – scule de mână, în special șurubelnițe

08 – instrumente manuale, și anume clește

30 – produse din ciocolată

30 – biscuiți

05 – produse farmaceutice

1.2.8.3. Forma ambalajului (recipiente, cutii etc.)
La examinarea distinctivității semnelor constituite din forma recipientului sau a
ambalajului produselor vor fi aplicate aceleași criterii ca și în cazul semnelor constituite din
forma produsului.
Ambalajul produsului reprezintă recipientele în care sunt comercializate produsele sau
ambalajul care acoperă produsele, inclusiv cutiile pentru ambalarea produselor.
Cu cât mai neobișnuită este forma recipientului, cutiei solicitate, cu atât este mai mare
probabilitatea ca aceasta să servească pentru a distinge produsele solicitantului.
Există numeroase soluții de modelare și prezentare a formei ambalajului, de aceea
variațiile formelor comune sau obișnuite nu vor fi considerate ca întrunind condițiile de
înregistrare.
În cazul recipientelor, trebuie să se acorde atenție caracterului funcțional al unor
elemente ale acestora.
18
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Următoarele exemple de mărci au fost refuzate la înregistrare, fiind considerate lipsite
de caracter distinctiv pentru produsele solicitate:

Semnul solicitat

Produse revendicate
20 – cutii de ambalare pentru ceasuri

33 – băuturi alcoolice

29 – produse lactate, iaurt

21 – sticlărie;
29 – dulceţuri, compoturi…

Mărcile de mai jos au fost acceptate, deoarece recipientele și buteliile posedă caracter
distinctiv:
Semnul solicitat
Produse revendicate
03 – parfumuri
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33 – băuturi alcoolice

33 – băuturi alcoolice

04 – ulei industrial; lubrifianți

1.3. Mărci constituite exclusiv din semne ori din indicaţii descriptive
(art.7 alin.(1) lit. c))
La aplicarea art.7 alin.(1) lit.c) din Legea nr.38/2008 este necesar să se țină cont de două
noțiuni-cheie din prevederile acestuia: „mărci constituite exclusiv din” și „ce pot servi în
comerț”. Mărcile ce nu sunt constituite „exclusiv din” nu pot fi refuzate în baza acestui articol.
Desemnarea
, depusă pentru produse cosmetice, va fi refuzată în
baza art.7 alin.(1) lit.c), deoarece este compusă exclusiv dintr-o expresie ce poate servi în comerț
pentru a desemna tipul și destinația produselor pentru care se revendică protecția. În cazul în care
marca ar fi una combinată, adică însoțită de alte elemente verbale și/sau figurative sau ar fi scrisă
cu caractere deosebite, aceasta nu ar fi refuzată în baza prevederilor art.7 alin.(1) lit.c), nefiind
constituită „exclusiv din” semne ce pot fi folosite pentru a desemna tipul și destinația
produselor cosmetice.
Marca va fi refuzată la înregistrare în baza art.7 alin.(1) lit.c), dacă aceasta va
corespunde și celei de a doua prevederi, adică ar putea „servi în comerț”, ceea ce înseamnă că
ea ar putea fi folosită și de alți producători în comerț pentru a-și descrie produsele sau serviciile.
Semnele constituite „exclusiv din”, ce cad sub incidența prevederilor art.7 alin.(1)
lit.c), reprezintă aşa-zisele elemente descriptive ale unei mărci. Termenii descriptivi conțin
informații care disting caracteristicile unor anumite produse sau servicii de cele ale produselor și
serviciilor cu o natură similară, permițând astfel consumatorului să ia decizii bazate mai degrabă
pe calitatea, destinația, tipul sau alte caracteristici ale produselor și serviciilor. Din acest motiv,
termenii descriptivi nu pot fi înregistrați în calitate de mărci.
Simpla combinare a unui element verbal nedistinctiv cu un element verbal descriptiv nu
conferă caracter distinctiv combinației. Prin urmare, combinațiile de genul „Euro” și termeni pur
descriptivi trebuie să fie refuzate atunci când elementul „Euro” întărește caracterul descriptiv al
semnului în ansamblu sau dacă există o legătură rezonabilă între termenul respectiv și produsele
sau serviciile în cauză, de exemplu, „EuroReparație”, „EuroTruck”.
Utilizarea corectă din punct de vedere gramatical a substantivelor și adjectivelor nu are
un rol decisiv în stabilirea caracterului descriptiv al unui semn. O eroare de ortografie nu
modifică în mod obligatoriu caracterul descriptiv al unui semn. Erorile de ortografie pot fi:
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rezultatul influenței unei alte limbi sau al modului de a scrie un cuvânt în alte țări, rezultatul
utilizării limbajului argotic sau sunt comise deliberat pentru a face ca un cuvânt să fie mai
atrăgător.
Exemple de semne ce vor fi refuzate: „Xtra”, „Easi-Cash”.
Nici combinațiile de cuvinte (descriptive) din limbi diferite nu întotdeauna au o
influență decisivă în conferirea distinctivității, în cazul în care publicul relevant înțelege ambii
termeni fără vreun efort suplimentar.
Elementele descriptive ale unei mărci pot desemna tipul produselor și/sau serviciilor
(de exemplu − lapte, vin, ciocan, scaun, finanțe); calitatea (de exemplu − extra, premium, rapid);
cantitatea (de exemplu, kg − greutate, litru − volum); destinația (de exemplu − pentru copii,
pentru spălat rufe, pour femmes, for men), valoarea produsului/serviciului; data fabricării
produselor.
1.3.1. Tipul/specia produselor și serviciilor
Noțiunile care descriu produsele sau serviciile și indică tipul sau specia, trebuie să fie
accesibile tuturor producătorilor, deci ele vor fi refuzate la înregistrare.
Exemple:
Semnul solicitat
Produse/servicii revendicate
36 – afaceri imobiliare
09 – telefoane mobile
03 – produse cosmetice, creme, săpun etc.
1.3.2. Calitatea produselor/serviciilor
Noțiunile care descriu calitățile produselor/serviciilor se referă la cuvintele ce reprezintă
termeni laudativi de tipul fresh, bun, luminos etc., care, solicitate independent, nu vor fi
acceptate pentru produsele/serviciile revendicate, de exemplu:
Semnul solicitat
Clase de
Motiv de refuz
produse/servicii
cl. 09 (aparate și
Desemnarea este compusă din
instrumente
cuvintele Intelligent – ce manifestă
științifice…), 11
capacități de inteligență, și hybrid –
(aparate de
care este compus din 2 piese diferite
iluminat…), 12
(vehicule…)
cl. 03 (cosmetice...),
Express – rapid
35 (publicitate...)
cl. 03 (cosmetice...)
„Elastine” în traducere din limba
franceză înseamnă „elastină” –
substanţă organică albuminoasă
care intră în compoziţia fibrelor
elastice ale tendoanelor, ale vaselor
de sânge, ale pielii
1.3.3. Cantitatea produselor/serviciilor
Noțiunea de cantitate se referă la caracteristicile produselor comercializate, cum ar fi
„six pack” (șase cutii) pentru bere, „un litru” pentru băuturi, „50 g” pentru ciocolată. Pentru
deciziile de refuz, sunt luate în considerare doar semnele ce indică la cantitățile utilizate în mod
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obișnuit în domeniul respectiv, nu și cele ipotetice. De exemplu, termenul „99,999” pentru
ciocolată ar fi acceptabil.

Exemplu:
Marca
ceai...) va fi refuzată.

solicitată pentru produsele din cl. 01 (produse chimice...) şi 30 (cafea,

1.3.4. Destinația produselor/serviciilor
Destinația poate fi reprezentată de modul de utilizare, metodele de aplicare sau funcția
unui produs sau serviciu. Exemplele de mai jos au fost refuzate, deoarece indică destinația
produselor și serviciilor revendicate în cerere:
Semnul solicitat
Clase de produse/servicii
cl. 06 (metale comune...), 14 (metale
prețioase...), 35 (publicitate...)
cl. 29 (carne, pește...), 30 (cafea, ceai...), 32
(bere; ape minerale...)
(„wedding” – nuntă)

cl. 16 (hârtie și carton...), 35 (publicitate...), 41
(educație; instruire...)

De obicei, un termen care descrie tipul produselor, descrie și destinația respectivelor
produse.
1.3.5. Valoarea produselor/serviciilor
Valoarea se referă atât la prețul (ridicat sau redus) care trebuie achitat, cât și la valoarea
din punctul de vedere al calității. Prin urmare, aceasta se referă la expresii precum „extra” sau
„top”, dar și „ieftin” sau „mai mult pentru banii tăi”.
Alte exemple de semne ce vor fi refuzate pentru toate produsele/serviciile revendicate în
cerere:

1.3.6. Originea geografică a produselor/serviciilor
Un termen geografic reprezintă orice denumire existentă a unui loc (de exemplu, o țară,
o regiune, un oraș, un lac sau un râu). Această listă nu este exhaustivă. Formele adjectivale nu
sunt suficient de diferite de termenul geografic din care derivă pentru a sugera publicului
relevant un termen diferit de termenul geografic respectiv. De exemplu, termenii
„român/românesc” și „francez” vor continua să fie percepuți ca făcând referire la România și,
respectiv, Franța. În plus, termeni istorici, precum „Basarabia”, „Ceylon”, sunt incluși în această
categorie atunci când consumatorii continuă să îi utilizeze frecvent sau să îi considere ca fiind
denumiri ce indică locul provenienței produselor.
Trebuie de făcut diferență dintre sintagma „termen geografic”, care este utilizată în
componența unei mărci pentru a desemna o locație/un loc, și sintagmele „indicație geografică” și
„denumire de origine” care sunt utilizate exclusiv în sensul legislației specializate.
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Prevederile articolului nu se aplică atunci când semnul care indică termenul geografic
conține alte elemente ce pot fi înregistrate în mod individual și care, în combinație cu termenul
geografic, vor conferi un caracter distinctiv semnului în ansamblu.
În sensul aplicării art.7 alin.(1) lit.c) din Legea nr.38/2008, prin originea geografică se
are în vedere că marca este constituită exclusiv dintr-un termen ce indică:
 locul unde este fabricat produsul,
 locul de unde provine materia primă din care este fabricat produsul,
 tehnologia de fabricare a produsului, specifică regiunii.
Exemple:
Semnul solicitat
Solicitant
Motiv de refuz
Solicitant din Se va respinge desemnarea solicitată, deoarece este
Statele Unite compusă exclusiv din cuvântul „Monterey” (nume
ale Americii
de localitate din SUA) ce poate servi în comerț
pentru a desemna proveniența geografică a
produselor revendicate
Solicitant din Se va respinge desemnarea solicitată, deoarece este
Republica
compusă exclusiv dintr-o indicaţie „Bucovina”
Moldova
(regiune istorică, astăzi în componența Ucrainei şi
a României) ce poate servi în comerţ pentru a
desemna originea geografică a produselor
1.3.7. Timpul fabricării produselor/prestării serviciilor
Noțiunea de timp al fabricării include expresiile privind timpul de prestare a serviciilor,
într-o manieră explicită: „știrile de seară”, „24 ore”, „24/7”. De asemenea, noțiunea respectivă
cuprinde indicațiile referitoare la data fabricării produselor, dacă această informație este
relevantă pentru produs (recoltă târzie, în cazul vinurilor), numeralul „1998” este relevant în
cazul vinurilor (indică anul recoltei), dar nu și în cazul laptelui.
Exemple:
Semnul solicitat
Clase de produse/servicii
Motiv de refuz
cl. 14 (metale prețioase...), Arată timpul (epoca) fabricării produselor
18 (piele și imitații de
sau prestării serviciilor
piele...), 25
(îmbrăcăminte...), 35
(publicitate...)
cl. 06 (metale comune...),
Desemnarea este compusă din cuvintele
07 (mașini...), 09 (aparate
„easy” – lejer, ușor; „Pack” – a ambala;
și instrumente
„24/7” – abreviere pentru 24 de ore din
științifice...), 35
24, 7 zile din 7 și poate servi în comerț
(publicitate...), 38
pentru a arăta timpul fabricării produselor
(telecomunicații)
sau prestării serviciilor
1.3.8. Alte caracteristici
Se referă la faptul că lista de la art.7 alin.(1) lit.c) din Legea nr.38/2008 este nelimitată.
În principiu, orice indicație a caracteristicilor produselor și serviciilor ar trebui să servească drept
motiv de refuz în temeiul art.7 alin.(1) lit.c). Nu este relevant dacă, din punct de vedere
comercial, aceste caracteristici ale produselor sau ale serviciilor sunt esențiale sau doar auxiliare,
ori dacă sunt sau nu utilizate sinonime care permit desemnarea acelorași caracteristici. Astfel de
termeni sunt excluși de la înregistrare pentru majoritatea produselor și serviciilor.
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De exemplu, cifrele/numerele pot viza calitatea unui produs, spre exemplu numărul
„75” ar putea fi perceput ca referindu-se la puterea unui motor.
De asemenea, în temeiul art.7 alin.(1) lit.c), un semn format exclusiv din denumirea
unei culori se va respinge la înregistrare, în cazurile când marca face referire la produse pentru
care culoarea respectivă poate fi percepută de către public drept descriere a uneia din
caracteristicile produselor. De exemplu, culoarea verde ar descrie un anumit tip de ceai, iar
culoarea brun pentru zahăr ar descrie culoarea și tipul zahărului. În special această regulă se
aplică culorilor utilizate frecvent, cum ar fi culorile primare argintiu și auriu. Atunci când
produsele revendicate se referă la coloranți precum vopseaua, cerneala, pigmenții, cosmeticele
etc., denumirea culorilor ar putea descrie culoarea reală a produsului. În aceste cazuri, denumirile
culorilor nu vor fi percepute ca mărci, ci doar ca elemente care descriu principalele caracteristici
ale produselor.
Nu se va aplica art.7 alin.(1) lit.c) din Legea nr.38/2008 în cazurile în care marca nu va
fi „constituită exclusiv din”, ci va reprezenta:
 elemente verbale descriptive, atunci când acestea sunt scrise într-un mod
fantezist sau cu caractere deosebite:

 elemente descriptive însoțite de alte elemente verbale și/sau figurative,
făcând parte din mărci combinate:

De cele mai multe ori, art.7 alin.(1) lit.c) se aplică coroborat cu art.7 alin.(1) lit.b) din
Legea nr.38/2008 (lipsă de distinctivitate), precum și cu art.7 alin.(1) lit.g) (inducerea în eroare a
consumatorului privind natura, calitatea sau originea geografică a produselor și/sau serviciilor).

1.4. Mărci constituite exclusiv din semne cu caracter elogios (art.7
alin.(1) lit. c1))
Similar aplicării art.7 alin.(1) lit.c) din Legea nr.38/2008, la aplicarea art.7 alin.(1) lit.c¹)
trebuie să se țină cont de noțiunea „constituit exclusiv din”.
Caracterul elogios al unei mărci include în sine termeni laudativi care se referă la
anumite calități superioare ale produselor/serviciilor, de exemplu: lux, excelent.
Semnele constituite „exclusiv din” asemenea termeni sunt excluse de la înregistrare
pentru majoritatea produselor și serviciilor. Cu toate acestea, este important să se facă distincție
între termenii laudativi care descriu, chiar dacă în termeni generali, caracteristici dezirabile ale
produselor sau serviciilor, precum prețul redus, convenabilitatea, calitatea înaltă etc., și care sunt
excluși de la înregistrare în baza prevederilor art.7 alin.(1) lit.c), și termenii laudativi într-un sens
mai larg − care au vagi conotații pozitive sau se referă la persoana cumpărătorului sau
fabricantului de produse fără a specifica, în mod concret, produsele și serviciile propriu-zise.
De exemplu, desemnarea CLASS SUPER (class – categorie, super – extraordinar,
foarte bun) va fi respinsă, deoarece este compusă exclusiv din semne cu caracter elogios.
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1.5. Mărci constituite exclusiv din semne ori din indicații devenite
uzuale (art.7 alin.(1) lit. d))
Au devenit uzuale în limbajul curent sau în practicile comerciale loiale și constante
semnele sau indicațiile legate nemijlocit sau care creează o asociere cu o anumită categorie de
produse, dar nu cu producătorul acestora. Astfel de indicații nu funcționează ca identificatori ai
sursei de proveniență comercială și trebuie să fie lăsați pentru utilizare liberă pe piață.
De asemenea, sub incidența art.7 alin.(1) lit.d) cad și abrevierile ce au devenit obișnuite
pentru desemnarea produselor/serviciilor, precum și elementele figurative sau combinate,
utilizate frecvent în legătură cu anumite produse/servicii.
Art.7 alin.(1) lit.d) se suprapune cu prevederile art.7 alin.(1) lit.b) și c), ceea ce
înseamnă că, în mod individual, va fi aplicat mai rar. Odată devenit uzual, semnul ajunge să fie
unul descriptiv, lipsit de caracter distinctiv.
Următoarele semne au devenit uzuale și sunt larg folosite în comerț:
Semnul solicitat
Comentarii
Market electronic – pentru serviciile de
comercializare
Îmbinare de cuvinte ce a devenit uzuală,
desemnând o categorie de bere
Indicație uzuală pentru vinuri
Turbodiesel, devenit uzual pentru
TD
automobile, motoare
Semn figurativ ce indică la servicii
medicale, farmacii
Semn combinat devenit uzual pentru
serviciile de parcare
Semn uzual pentru serviciile de instruire
pentru șoferi

Nu se înregistrează forma produsului sau ambalajele obișnuite pentru anumite produse.
O anumită formă a produsului sau a ambalajului devine, la o anumită etapă, una tradițională,
utilizată de mai mulți producători pentru același produs. Forma care se asociază în rândul
consumatorilor cu produsul însuși, dar nu cu producătorul acestuia, se consideră un semn devenit
uzual în practicile comerciale loiale şi constante. Așa sunt, de exemplu, ambalajele pentru
medicamente (cutii, flacoane, blistere în forma obișnuită), forma obișnuită a pastilelor etc., care
nu pot distinge produsele unui producător de produsele similare ale altui producător. Formele
produselor și ambalajele sunt foarte variate, din acest considerent fiecare caz se examinează
individual, ținându-se cont de toate circumstanțele, inclusiv de situația curentă pe piață.
Exemple de forme devenite uzuale:
Semnul solicitat
Comentarii
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Forma ambalajului pentru lac de unghii

Forma produselor farmaceutice

Forma ambalajului
cosmetice

1.6.
e))

pentru

creme

Semne constituite exclusiv din forma produsului (art.7 alin.(1) lit.

Art.7 alin.(1) lit.e) se referă la mărcile tridimensionale, și anume la cazurile în care
acestea nu pot fi înregistrate ca marcă.
Un moment de care trebuie să se țină cont la analiza acestei categorii de semne este
prezența în prevederile articolului a adverbului „exclusiv”.
Dacă semnul tridimensional conține și alte elemente care nu sunt impuse de natura
produsului, nu sunt necesare obținerii unui rezultat tehnic și nu dau valoare substanțială
produsului, dar aceste elemente au un caracter distinctiv, semnul ar putea fi înregistrat în calitate
de marcă.
1.6.1. Semne constituite exclusiv din forma impusă de înseşi natura produselor
Forma impusă de natura produsului este forma fără de care produsul nu poate exista ca
atare, această formă fiind identificată cu însuși produsul.
Nu se acceptă spre înregistrare în calitate de marcă următorul semn:
Semnul solicitat
Comentarii
Marca tridimensională solicitată reprezintă
forma unui măr pentru produsul „măr”

Însă, dacă produsul poate exista fără forma concretă (propusă spre înregistrare), se
subînțelege că forma nu este impusă de natura produsului.
Exemple:
pot fi înregistrate în calitate de mărci următoarele semne care constau din forma
bomboanelor, produselor de cofetărie, biscuiților:
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Forma impusă de natura produsului, asociată cu alte elemente distinctive (verbale,
figurative sau combinațiile acestora), poate fi înregistrată cu condiția ca elementele distinctive să
fie clar evidențiate ca parte a desemnării tridimensionale.
Exemplu:
Semnul solicitat

Comentarii
Marca tridimensională ce reprezintă
forma unei mingi de fotbal în
combinație cu elementele figurative
distinctive poate fi înregistrată pentru
„mingi de fotbal” (cl. 28)

1.6.2. Semne constituite exclusiv din forma produsului, necesară pentru
obţinerea unui rezultat tehnic
Forma produsului, necesară pentru obţinerea unui rezultat tehnic, este forma
tridimensională ce are o strânsă legătură cu funcțiile proprii ale produsului și prin care se obține
un rezultat tehnic. Acest fapt presupune că schimbarea formei produsului va duce la schimbarea
rezultatului tehnic. Prevederile art.7 alin.(1) lit.e) se aplică în cazul desemnărilor ce reprezintă
forma produsului sau a unei părți a produsului, necesară pentru funcționarea acestuia.
Exemple:
Semnul solicitat
Comentarii
Marca tridimensională solicitată reprezintă
forma capacului de tip „push-pull”, funcția
principală a căruia constă în dozarea strictă
a substanțelor lichide
Marca tridimensională solicitată reprezintă
o anvelopă pentru vehicule, designul
protectorului căreia servește la obținerea
unui anumit rezultat tehnic – aderența la
suprafața drumului
1.6.3. Semne constituite exclusiv din forma care conferă valoare esenţială
produsului
Forma care prin originalitatea sa conferă o valoare semnificativă (artistică) produsului,
nu se înregistrează, deoarece anume această originalitate ar juca un rol decisiv în alegerea
consumatorului.

1.7.Semne contrare ordinii publice (art.7 alin.(1) lit. f))
Aplicarea prevederilor art.7 alin.(1) lit.f) presupune, în mod necesar, echilibrarea
dreptului comercianților de a folosi în mod liber cuvinte și imagini în semnele pe care doresc să
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le înregistreze ca mărci vizavi de dreptul publicului de a nu se confrunta cu mărci abuzive,
insultătoare și chiar amenințătoare.
1.7.1. Mărci care prejudiciază interesele statului
Este interzisă înregistrarea mărcilor ce conțin semne ce pot denigra persoane, instituții,
sau simboluri naționale, care le pot aduce atingere, creând sentimente de dispreț sau fiind
oarecum în detrimentul imaginii acestora.

Semnul solicitat

Motiv de refuz
Semnul solicitat a fost refuzat din motivul că elementul
„CENEA”, este similar cu abrevierea denumirii Centrului
Naţional Anticorupţie (CNA) – organ de ocrotire a normelor
de drept în Republica Moldova. Înregistrarea în calitate de
marcă a desemnării solicitate s-a considerat a fi de natură să
prejudicieze interesele statului
Desemnarea conține abrevierea denumirii Centrului Național
Anticorupție (CNA). Prin urmare, înregistrarea s-a
considerat a fi de natură să prejudicieze interesele statului
Desemnarea solicitată reprezintă abrevierea Companiei
Naționale de Asigurări în Medicină. S-a considerat că poate
prejudicia interesele statului, fiind refuzată înregistrarea
acesteia
Semnul a fost refuzat la înregistrare, considerându-se a fi de
natură să prejudicieze interesele statului, deoarece conține
cuvântul „показуха”, care este un element de jargon, folosit
în combinație cu abrevierea MD (codul ISO al Republicii
Moldova)

1.7.2. Mărci care sunt contrare ordinii publice sau bunelor moravuri
Expresiile „ordine publică” și „bune moravuri” nu au un conținut strict delimitat, astfel
încât interpretarea acestora diferă în funcție de teritoriul, perioada de timp și contextul în care
sunt invocate.
Evaluarea caracterului ofensator al mărcii se va efectua din punctul de vedere al
consumatorului rezonabil, cu praguri medii de sensibilitate și toleranță.
Un aspect de care trebuie să se țină cont la stabilirea faptului dacă marca contravine
bunelor moravuri, sunt produsele sau serviciile pentru care se solicită înregistrarea mărcii.
Publicul relevant pentru diferite produse/servicii este diferit și, respectiv, va fi diferită și
perceperea cu privire la cuvintele/expresiile presupuse a fi jignitoare.
Cu toate acestea, publicul relevant nu este neapărat cel care cumpără produsele date.
Factorul-cheie ce trebuie luat în considerare, este percepția publicului relevant în
contextul modului și locului unde vor fi întâlnite aceste produse.
Conceptul de „bune moravuri”, prevăzut la art.7 alin.(1) lit.f) din Legea nr.38/2008, nu
se referă la prostul gust sau la protejarea sentimentelor persoanelor. Dacă marca poate fi
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percepută de către publicul relevant sau cel puțin de o parte semnificativă a acestuia ca fiind
împotriva principiilor morale de bază ale societății, atunci aceasta va fi respinsă în baza art.7
alin.(1) lit.f).
Nu este nevoie să se constate că solicitantul dorește să insulte publicul, o simplă
estimare că marca, pentru care se solicită protecție, ar putea ofensa, este suficientă.
Semnele care conțin sau constau din cuvinte și imagini care ar promova violența,
rasismul și/sau terorismul, comportamentele sociopate sau care vor fi percepute ca un îndemn la
consumul de alcool, droguri, vor fi refuzate, fiind din categoria mărcilor contrare bunelor
moravuri și ordinii publice.
Exemplu:
Semnul solicitat

Produse/servicii
33 – băuturi alcoolice
25 – îmbrăcăminte…
05 – produse farmaceutice;
34 – tutun…

18 – piele şi imitaţii din piele,
produse din aceste materiale…;
25
–
îmbrăcăminte,
încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;
35 – publicitate; gestiunea
afacerilor comerciale…
33 – băuturi alcoolice

EKOCID

Motiv de refuz
Desemnările
respective
reprezintă denumirea unor
substanțe narcotice. Acestea
ar putea crea unele asocieri
(impresii) pozitive față de
consumul de droguri și,
respectiv, au fost refuzate la
înregistrare ca semne ce
contravin ordinii publice şi
bunelor moravuri
Desemnarea solicitată conţine
cuvântul „fake” (în traducere
din limba engleză – fals,
contrafăcut,
înşelător),
înregistrarea acesteia este
contrară ordinii publice și
bunelor moravuri
Semnul conține cuvântul
„hustler” în combinaţie cu
imaginea siluetei unei femei
(cuvântul
„hustler”
în
traducere din limba engleză
reprezintă o insultă, cuvânt
jignitor la adresa femeilor) şi,
respectiv,
înregistrarea
desemnării
solicitate
în
calitate de marcă contravine
ordinii publice şi bunelor
moravuri
Desemnarea solicitată este
constituită
dintr-o
frază
asociată cu regimul dictatorial
fascist, prin urmare, este
contrară ordinii publice şi
bunelor moravuri

35 – bere; ape minerale şi
gazoase…;
41 – educaţie; instruire;
divertisment…;
43 – servicii de alimentaţie
publică; servicii de cazare
temporară
31 – hrană nutritivă sub formă Desemnarea solicitată are ca
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de aditivi minerali, vitamine și sens distrugerea intenționată a
aminoacizi; produse alimentare mediului înconjurător, prin
pentru animale
urmare, înregistrarea acesteia
ar contravine ordinii publice
şi bunelor moravuri
34 – tutun; articole pentru Desemnarea solicitată este
fumători; chibrituri
alcătuită din cuvintele „yes”
și „smoke”, îmbinare ce poate
fi percepută ca un îndemn la
consumul de tutun, la fumat
16 – hârtie, carton şi produse Desemnarea solicitată conține
din aceste materiale, produse cuvintele „кровь и огонь”
de imprimerie…;
(sânge şi foc) și imaginea
35 – publicitate; gestionarea unei cruci, înregistrarea este
afacerilor comerciale…;
considerată ca fiind contrară
36
–
asigurări;
afaceri ordinii publice
financiare; afaceri monetare…;
45 – servicii personale şi
sociale…
1.7.3. Mărci ce conțin termeni sau simboluri religioase
Nu doar semnele ce au o conotație negativă pot fi ofensatoare. Utilizarea cuvintelor cu o
conotație pozitivă puternică poate fi, de asemenea, ofensatoare. De exemplu, termeni cu
semnificație religioasă sau simboluri naționale cu valoare spirituală:
Semnul solicitat
Produse
Motiv de refuz
33
–
băuturi
alcoolice
Desemnarea
solicitată în
SALMOS
traducere
din
spaniolă
înseamnă „PSALMI” (parte a
Bibliei
ebraice),
fiind
solicitată
pentru
băuturi
alcoolice, se consideră că
înregistrarea acesteia este
contrară bunelor moravuri
THE TEARS OF CHRIST
14 – bijuterii, coliere,
Desemnarea solicitată nu
pandantive, cercei
poate fi înregistrată în calitate
de marcă, înregistrarea este
considerată ca fiind contrară
bunelor moravuri
Reglementările privind înregistrarea mărcilor ce conțin semne de înaltă valoare
simbolică, în special simboluri religioase sunt prevăzute și la art.7 alin.(1) lit.j) din Legea
nr.38/2008.

1.8.Mărci care pot induce în eroare consumatorul (art.7 alin.(1) lit.
g))
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Desemnarea constituită „exclusiv din” sau ce conține elemente, indicații care cel puțin
într-o semnificație conțin informații false, înșelătoare cu privire la natura, calitatea sau originea
geografică a produselor/serviciilor, se consideră ca pasibilă să inducă în eroare consumatorul.
În aprecierea probabilității de inducere în eroare, se recomandă de a analiza posibilitatea
ca un consumator să perceapă în mod neechivoc informația respectivă, fapt ce va influența
alegerea cumpărătorului pentru produsul/serviciul respectiv, bazându-se anume pe informația
înșelătoare, ce nu corespunde realității.
1.8.1. Inducerea în eroare cu privire la natura, calitatea produselor/serviciilor
Semnele care conțin indicaţii exprese la natura produselor, solicitate pentru produse ce
sunt cumpărate fără a fi testate (despre care consumatorii nu au cum să cunoască date
referitoare la conținutul, caracteristicile, natura lor fără a examina amănunțit informația
prezentată pe ambalaj), și este posibilă o utilizare înșelătoare a acestora, vor fi înregistrate doar
pentru lista de produse ce nu cad sub incidența prevederilor art.7 alin.(1) lit.g).
Ca urmare a aplicării art.7 alin.(1) lit.g), marca va fi acceptată doar pentru produsul la
care face referire indicația conținută în respectiva marcă, pentru toate celelalte produse
revendicate aceasta considerându-se a fi de natură să inducă în eroare consumatorul.
În exemplele prezentate mai jos, lista de produse a fost limitată conform indicației din
marcă cu referire la tipul produsului:
Marca
Lista de produse revendicate
Lista limitată de
produse
32 – bere; ape minerale și gazoase, 32 – ape minerale
sucuri și băuturi din fructe

30 – cafea, ceai, cacao…; făină şi 30 – pelmeni
preparate făcute din cereale; pâine…;
gheaţă
29 – carne, peşte, păsări şi vânat;
30 – cafea, ceai, cacao, zahăr, orez…

30 – ceai

29 – carne, peşte, păsări şi vânat; uleiuri 29 – uleiuri de floarea
și grăsimi comestibile;
soarelui
30 – cafea, ceai, cacao, zahăr, orez…,
32 – bere; ape minerale și gazoase, 32 – sucuri
sucuri și băuturi din fructe

Nu se vor aplica prevederile art.7 alin.(1) lit.g) în cazul semnelor ce conțin indicaţii la
natura produselor și sunt solicitate pentru produse ce pot fi testate înainte de a fi cumpărate
(consumatorul fiind conștient de calitățile produsului pe care urmează să-l procure). În această
situație, riscul de inducere în eroare a consumatorului este redus la minimum.
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Exemple de mărci în privința cărora nu va fi emisă o decizie de refuz în sensul art.7
alin.(1) lit.g):
Marca
Produse revendicate
12 – vehicule; aparate de locomoţie
terestră, aeriană sau navală

25 – îmbrăcăminte, încălţăminte,
articole care servesc la acoperirea
capului

În cazul în care lista de produse/servicii, pentru care este solicitată marca, este formulată
într-un mod în care o utilizare neînșelătoare a mărcii este imposibilă, refuzul conform art.7
alin.(1) lit.g) se va referi la toate produsele/serviciile revendicate:
Semnul solicitat
Produse revendicate
SATURN Vegetarian Foods
29 – produse din carne
VENERA Silk
25 – lenjerie de corp din bumbac
Dacă lista produselor/serviciilor este expusă într-o formă generală, astfel încât ar fi
posibilă o utilizare nedeceptivă a mărcii, un refuz în sensul art.7 alin.(1) lit.g) nu va fi emis. În
acest caz, există posibilitatea reală ca solicitantul să folosească marca respectivă fără a induce în
eroare consumatorul. Mai jos sunt exemplificate cazuri în care nu va fi emis un refuz în
conformitate cu prevederile art.7 alin.(1) lit.g):
Marca
Produse revendicate
SATURN Vegetarian Foods
29 – produse alimentare
VENERA Silk
25 – lenjerie de corp
Semnele ce conțin indicații referitoare la calitățile, componența și alte caracteristici ale
produsului, vor fi acceptate fără limitare la caracteristicile respective, cu excepția cazurilor în
care posibilitatea unei induceri în eroare este evidentă.
Marca
Produse revendicate
Decizie
05 – produse farmaceutice și Nu va fi limitată lista la
veterinare
produse „cardiologice”
05 – produse farmaceutice
Nu va fi limitată lista la
produse „cu conținut/pe
bază de magneziu”
29 – brânzeturi, lapte și Nu va fi limitată lista la
produse lactate, iaurturi; carne „produse de ovină”
30 – produse de cofetărie

Nu va fi limitată lista la
„produse cu conținut, gust,
aromă de lămâie, mentă”
Semnele expuse într-o manieră fantezistă, în componența cărora se regăsesc indicații
referitoare la natura/caracteristicile produselor, nu vor fi refuzate la înregistrare, considerându-se
că nu vor induce în eroare consumatorul:
Marca
Produse revendicate
Decizie
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29 – carne, fructe şi legume Nu va fi
uscate şi fierte; uleiuri şi „semințe”
grăsimi comestibile;
31 – produse agricole…,
seminţe,
plante
şi flori
naturale;
alimente
pentru
animale
30 – cafea, ceai, cacao, zahăr
Nu va fi
„ceai”
33 – băuturi alcoolice
Nu va fi
„vinuri”
pentru produsele din cl. 25 Nu va fi
(îmbrăcăminte...)
„ciorapi”

33 – băuturi alcoolice

limitată lista la

limitată lista la
limitată lista la
limitată lista la

Nu va fi limitată lista la
„produse din struguri”

Semnele ce conțin indicații referitoare la natura sau calitatea/caracteristicile serviciilor
vor fi refuzate în conformitate cu prevederile art.7 alin.(1) lit.g) doar în cazurile în care aceste
indicații în mod evident ar putea induce în eroare consumatorul.
Spre exemplu, în cazul mărcilor prezentate mai jos va fi adoptată decizia de înregistrare
fără limitarea listei de servicii:
Marca
Servicii revendicate
43 – servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară

43 – servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară

39– transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor;
organizarea de călătorii;
43 – servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară
41 – educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale

35 – publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou
Pentru a aprecia dacă marca solicitată poate induce în eroare consumatorul în ceea ce
priveşte natura, calitatea ori alte caracteristici ale produsului şi/sau ale serviciului, se va ține cont
de faptul că solicitantul nu va utiliza în mod intenționat semne înşelătoare pentru marcarea
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produselor/serviciilor sale, deoarece acest fapt va fi incompatibil în mod obiectiv cu scopurile
sale comerciale și cu principiile de funcționare a pieței.

1.8.2. Inducerea în eroare cu privire la originea geografică a
produselor/serviciilor
Originea geografică a produsului este percepută ca locul unde acesta este fabricat,
locul de unde provine materia primă din care este fabricat produsul sau tehnologia de
fabricare a lui, specifică regiunii respective.
Originea geografică a serviciilor presupune specificul care le poate fi atribuit în
corespundere cu locul provenienței.
Mărcile constituite din sau care conțin denumiri geografice, dar produsele nu provin din
locul, regiunea indicată în marcă, sunt de natură să inducă în eroare consumatorul.
O marcă este de natură să inducă în eroare consumatorul cu privire la originea
geografică a produselor sau serviciilor dacă:

este plauzibil faptul că în locul indicat sau sugerat sunt realizate/furnizate
acele produse/servicii;

produsele/serviciile nu-şi au originea în zona indicată, sugerată.
1.8.2.1. Inducerea în eroare cu privire la originea geografică a produselor
Pentru orice produs, o denumire geografică ori indică originea, dacă acest produs
provine din acea zonă, ori este deceptivă, dacă produsul nu este originar din zonă. Astfel, art.7
alin.(1) lit.c) şi art.7 alin.(1) lit.g) deseori se complementează.
În tabelul de mai jos sunt prezentate exemple de desemnări constituite din denumiri
geografice, dar produsele nu-şi au originea în locul, regiunea indicate în marcă, înregistrarea
semnelor respective fiind refuzată în baza prevederilor art.7 alin.(1) lit.c) și g).
Semnul solicitat
Produse revendicate
Solicitantul
30 – cafea, cafea artificială, amestecuri Solicitant din Germania
MODENA
(oraș în Italia)
de cafea…
AUSTIN
(oraș în SUA,
statului Texas)
PAVIA
(oraș în Italia)

34 – țigări; trabucuri; tutun brut sau Solicitant
capitala tutun prelucrat
Luxemburg

(regiune în estul Franței)

18 – piele și imitații de piele și Solicitant din Turcia
produse din aceste materiale;
24 – țesături și materiale nețesute,
produse textile de uz casnic;
25 – îmbrăcăminte, îmbrăcăminte
interioară și exterioară, șosete
18 – piele și imitații de piele, produse Solicitant din Turcia
din aceste materiale
33 – băuturi alcoolice

(Versailles – oraș în Franța)

din

Solicitant din Republica
Moldova
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Mărcile ce conțin denumiri geografice și desemnează locuri, altele decât originea
geografică a produselor, sunt refuzate în baza prevederilor art.7 alin.(1) lit.g), fiind susceptibile
să inducă în eroare consumatorul cu privire la originea produselor.

Marca

Solicitantul

IRISH VALE

Decizia

Solicitant din Belarus

Se acceptă înregistrarea mărcii
pentru toate produsele solicitate
cu proveniență din India

Solicitant din Germania

Se acceptă înregistrarea mărcii
pentru toate produsele solicitate
cu proveniență din California

Solicitant din Ucraina

Se acceptă înregistrarea mărcii
pentru toate produsele solicitate
cu proveniență din Varna

Solicitant din Germania

Se acceptă înregistrarea mărcii
pentru toate produsele solicitate
cu proveniență din Polonia

Solicitant din Germania

Se acceptă înregistrarea mărcii
pentru toate produsele de origine
irlandeză (cu proveniență din
Irlanda)

În cazul în care se face referire la semnele care induc în eroare privind originea
produselor, nu este vorba neapărat despre denumiri ale unor regiuni geografice.
Inducerea în eroare cu privire la originea produselor poate avea loc şi prin utilizarea
unor simboluri asociate regiunilor geografice şi cunoscute consumatorilor:
Semnul solicitat
Produse revendicate
Solicitantul
33 – băuturi alcoolice
Solicitant din Rusia
Huang Long
(rezervaţie
în
nordul
îndepărtat al Sichuan,
China)
33 – băuturi alcoolice
Solicitant din Rusia
(Pod peste
Florenţa)

râul

Arno,
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03
–
parfumerie; Solicitant din Turcia
produse
cosmetice;
deodorante pentru uz
personal
KREMLIN GOLD

33 – extracte de alcool; Solicitant din Israel
băuturi alcoolice (cu
excepția berii); anisette
(lichior); aperitive

Alte cazuri de inducere în eroare a consumatorilor ar fi cuvintele ce aparţin sau
sugerează apartenenţa la un anumit teritoriu.
În continuare sunt prezentate exemple de desemnări care, deşi constituie denumiri
fanteziste, pot fi interpretate ca indicând apartenenţa la o regiune.
Semnul solicitat
Produse revendicate
Solicitantul
33 – băuturi alcoolice... Solicitant din Rusia
ARMENIKA
33 – băuturi alcoolice...

Solicitant din Franța

03
–
săpunuri; Solicitant
parfumerie,
uleiuri Moldova
esenţiale,
cosmetice,
loţiuni pentru păr

din

Republica

Pentru a evita un refuz în baza prevederilor art.7 alin.(1) lit.g), solicitantul ar putea
limita, la etapa cererii, lista produselor, specificând clar originea geografică a acestora.
Dacă în cerere lista de produse va fi indicată fără specificarea respectivă (a regiunii,
locului de proveniență a produselor), o asemenea limitare va fi efectuată din oficiu, prin emiterea
unui aviz de respingere (unei decizii de înregistrare pentru o listă modificată). În caz de dezacord
cu limitarea propusă a listei de produse la cele cu proveniență din zona specificată, solicitantul ar
putea depune o contestație în acest sens, cu prezentarea argumentelor de rigoare.
1.8.2.2. Mărci ce pot fi percepute ca fanteziste
La stabilirea faptului dacă un termen cu semnificație geografică poate fi înregistrat ca
marcă, examinatorul trebuie să evalueze inițial dacă un consumator mediu va asocia termenul cu
originea geografică a produselor revendicate în cerere.
În unele cazuri, mărcile conțin sau constau din termeni geografici care menționează
locuri destul de bine cunoscute publicului, dar care nu servesc drept indicație a originii
geografice (sensul primar fiind altul decât cel geografic) și nu pot fi asociate cu locul
provenienței produselor. Aceste denumiri sunt privite ca fiind arbitrare în raport cu produsele
revendicate și, respectiv, nu apare nici riscul de inducere în eroare.
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De exemplu, denumirea HOLLYWOOD pentru produsele „tutun, ţigări…”.
Hollywoodul este cunoscut prin industria cinematografică şi de divertisment şi nu este
plauzibil faptul că aici ar putea fi cultivat tutun sau ar fi amplasată vreo fabrică ce ar desfășura
activități de producere a unor astfel de produse. Rezultă că marca are distinctivitate în raport cu
produsele pentru care este solicitată.
Marca
(Monza – oraș din Italia), solicitată pentru „autovehicule,
piese de schimb”. Este binecunoscut faptul că țara producătoare a vehiculelor de marca Opel
este Germania, astfel consumatorul nu va asocia indicația din marcă ca fiind originea geografică
a produselor respective.
Termenii geografici, care inițial sunt percepuți de către consumatori ca fiind sugestivi,
referindu-se la unele caracteristici ale produselor revendicate, dar nu ca indicații ale locului de
provenienţă a produselor, sunt considerați ca fanteziști şi, respectiv, nu există riscul ca publicul
să fie indus în eroare. Spre exemplu: denumirea ARCTIC pentru „frigidere” sau aceeaşi
denumire pentru „tutun, ţigări”.
Atunci când termenii geografici sunt utilizaţi în mod cert cu menirea de a transmite un
sens, altul decât cel al originii geografice, nu ar trebui să fie refuzate pe motiv că ar fi geografic
descriptivi sau pe motiv de inducere în eroare.
1.8.2.3. Inducerea în eroare cu privire la originea geografică a serviciilor
În cazul mărcilor ce conțin denumiri geografice, solicitate în mod implicit pentru
servicii, termenul geografic care ar indica la provenienţa serviciilor trebuie să fie cunoscut
anume pentru prestarea acestora, o simplă asociere între loc și servicii nu este suficientă.
Prin orice denumire publicul recunoaşte o zonă geografică şi atribuie, fie produselor, fie
serviciilor, anumite caracteristici tipice zonei respective, un specific al acesteia, fapt ce servește
ca motiv principal pentru care consumatorul alege aceste produse sau servicii. În cazul
serviciilor, corelația dintre caracteristicile atribuite serviciilor și locul provenienței trebuie să fie
mai pronunţată, pentru ca un consumator să asocieze tipul de servicii cu zona indicată.
În sensul aplicării prevederilor art.7 alin.(1) lit.g), vor fi refuzate mărcile ce indică
locuri geografice care au o reputație recunoscută în ceea ce privește serviciile revendicate.
În lipsa unei corelații dintre locul indicat în marcă și serviciile revendicate,
consumatorul nu va fi influențat în alegerea sa de un specific al serviciilor, conferit de locul
provenienței și, respectiv, nici nu va fi indus în eroare. În asemenea cazuri, mărcile vor fi
pasibile de protecție.
Exemple:
Marca
Servicii revendicate
Solicitantul
43 – cafenele; restaurante
Solicitant din Federația
Rusă

36 – servicii de asigurare; Solicitant din Austria
afaceri
financiare;
afaceri
monetare

1.9.Simboluri oficiale (art.7 alin.(1) lit. h))
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În conformitate cu art.6 ter alin.(1) lit.(a) din Convenția de la Paris, înregistrarea, fie ca
marcă, fie ca element al acesteia, a stemelor, a drapelelor și a altor embleme de stat sau a
semnelor și sigiliilor oficiale de control și de garanție adoptate de state, precum și orice imitație
din punct de vedere heraldic a acestora, va fi refuzată dacă nu a fost autorizată de către o
autoritate competentă.
Autoritățile competente ale Republicii Moldova sunt:
Guvernul − privind folosirea denumirii oficiale sau istorice a statului;
ministerele − privind folosirea semnelor, sigiliilor oficiale de control, de garanție și de
marcare, aprobate de ministerul respectiv.
Obiectivul prevederilor art.6 ter privind semnele distinctive ale statelor este de a
exclude posibilitatea înregistrării și utilizării mărcilor comerciale identice sau ce prezintă o
anumită asemănare cu stemele, drapelele, cu alte simboluri de stat. O astfel de înregistrare ar
însemna încălcarea dreptului exclusiv al statului de a controla semnele distinctive ale
suveranității sale și, în plus, ar fi de natură să inducă în eroare consumatorul cu privire la
originea produselor cărora le este aplicată marca respectivă. Astfel, art.7 alin.(1) lit.h) din Legea
nr.38/2008, deseori se aplică coroborat cu art.7 alin.(1) lit.g) (inducerea în eroare în ceea ce
priveşte originea geografică).
Trebuie subliniat faptul că art.6 ter din Convenția de la Paris nu protejează simbolurile
menționate mai sus împotriva tuturor imitațiilor, ci doar împotriva „imitațiilor heraldice”.
Noțiunea de „imitație heraldică” trebuie să fie interpretată în sensul următor:
interzicerea imitației unei embleme se aplică numai imitațiilor de natură heraldică, respectiv,
acelora care conțin conotații heraldice care disting emblema de alte semne. Astfel, protecția
împotriva oricărei imitații din punct de vedere heraldic nu se referă la imaginea ca atare, ci la
expresia sa heraldică.
Prin urmare, o marcă contravine prevederilor art.7 alin.(1) lit.h), dacă este constituită
„exclusiv din” sau conține reproducerea identică sau imitația heraldică a simbolurilor menționate
mai sus.
1.9.1. Drapele și embleme de stat
Desemnările ce conțin sau sunt constituite din reprezentările drapelelor și emblemelor
de stat, se refuză la înregistrare nu doar în cazurile când acestea sunt identice sau asemănătoare
cu simbolurile respective până la confuzie, dar și în cazul unor imitații ale acestora.
Se intersice utilizarea Drapelului de Stat al Republicii Moldova și Stemei de Stat al
Republicii Moldova în calitate de marcă sau element al mărcii (în conformitate cu art.11 din
Legea nr. 217 din 2010.09.17 privind Drapelul de Stat al Republicii Moldova, art.10 din Legea
nr.32 din 2013.03.07 privind Stema de Stat a Republicii Moldova).
Exemple:
Semnul solicitat

Comentarii
Desemnarea va fi respinsă la înregistrare,
deoarece este o reprezentare a drapelului
Olandei
Înregistrarea desemnării va fi respinsă,
deoarece cuprinde imitații ale drapelului
Uniunii Europene și ale simbolului
Consiliului Europei, respectiv:
și
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Pe de altă parte, semnele prezentate în alb-negru ce conțin imagini ale drapelelor sau
care sunt constituite doar din dungi verticale, fie orizontale, nu vor fi considerate imitație
heraldică, deoarece imagini de acest gen sunt destul de frecvente, de ex.:

.
De asemenea, dacă un element are o formă diferită de cea a unui drapel, dar reproduce
culorile acestuia, nu este considerat a fi o imitație heraldică.
De exemplu:

În sensul emblemelor de stat, se face referire la emblemele care alcătuiesc simbolul
suveranității unui stat, inclusiv blazoanele, emblemele statelor părți la Convenția de la Paris.
Sunt considerate imitări și semnele executate cu modificări neesențiale ale figurilor heraldice
din stemă sau emblemă, cum ar fi, de exemplu:
Semnul solicitat
Comentarii
Semnul imită emblema de stat a
Uzbekistanului și, respectiv, va fi
respins la înregistrate
Semnul va fi respins la înregistrare,
deoarece conține imaginea similară a
Stemei de Stat a Federației Ruse

Totodată, este necesar să se țină cont de faptul că în steme și embleme figurează
frecvent însemne precum scutul, leul, soarele, vulturul etc., a căror utilizare în componența
mărcilor sunt acceptate.
1.9.2. Denumiri depline sau abreviate de organizații internaționale
și interguvernamentale
Solicitarea spre înregistrare a denumirilor organizațiilor internaționale și
interguvernamentale sau a abrevierilor acestora în calitate de marcă sau ca element al mărcii va fi
refuzată, dacă lipsește autorizația autorității competente.
De exemplu:
Semnul solicitat
Comentarii
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Desemnarea va fi respinsă la înregistrare, deoarece
constă dintr-un semn care imită abrevierea
Organizației Mondiale a Sănătății (OMS)
Semnul nu poate fi înregistrat în calitate de marcă,
deoarece reproduce denumirea abreviată a
Organizației Europene de Brevete (OEB)
1.9.3. Semne, sigilii oficiale de control, de garanție şi de marcare
Rolul semnelor și al sigiliilor oficiale de control și de garanție este de a certifica faptul
că un stat sau o organizație, desemnată în mod corespunzător de către stat în acel scop, a verificat
că anumite produse îndeplinesc standardele specifice sau au un anumit nivel de calitate. Semnele
și sigiliile oficiale se pot aplica, de asemenea, în cazul serviciilor, de exemplu, în domeniul
educației, turismului etc.
Semnele oficiale de garanție ale Republicii Moldova, protejate în conformitate cu art.6
ter al Convenției de la Paris, sunt:
.
Desemnările prezentate mai jos au fost refuzate, deoarece conțin semne de garanție
protejate:

În conformitate cu Legea nr.38/2008, mărcile constituite din sau care conțin o
reproducere identică/o imitație heraldică a semnelor și a sigiliilor oficiale de control și de
garanție, vor fi refuzate la înregistrare doar pentru produsele care sunt identice sau similare
celor pentru care se aplică simbolurile respective. În cazul reproducerii drapelelor și
simbolurilor de stat, înregistrarea va fi refuzată pentru toate produsele și serviciile solicitate.

1.10.
Denumiri oficiale care prezintă un interes public deosebit
(art.7 alin.(1) lit. i))
În sensul aplicării art.7 alin.(1) lit.i), se examinează următoarele cazuri.
1.10.1. Denumirea oficială sau istorică a statului
În calitate de denumire oficială sau istorică a statului sunt recunoscute noțiunile:
„Republica Moldova”, „Moldova”, „țara Moldovei”, scrise cu orice tip de caractere
şi traducerile acestora, folosite separat sau combinate cu alte elemente verbale sau figurative.
Pentru înregistrarea mărcilor ce includ denumirea oficială sau istorică a statului, este
necesară prezentarea unei permisiuni în acest sens. Informații mai detaliate sunt prezentate în
capitolul ce se referă la condițiile de aplicare a art.7 alin.(3) din Legea nr.38/2008.
În lipsa permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marca de
produs şi/sau serviciu, marca nu poate fi înregistrată.
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Exemple de semne care nu au fost înregistrate, deoarece nu a fost prezentată
permisiunea de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marca de produs şi/sau
serviciu:

De asemenea, nu vor fi înregistrate desemnările, în privința cărora a fost refuzată
acordarea permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marca de produs
şi/sau serviciu.
Exemple:

În unele cazuri, se prezintă permisiunea de utilizare a denumirii oficiale sau istorice a
statului doar pentru o parte de produse/servicii:
Marca
Lista de produse/servicii revendicate Lista limitată de
produse/servicii
31 – cereale şi produse agricole, 31 – fructe şi legume
horticole, forestiere, necuprinse în alte proaspete; seminţe;
clase; animale vii; fructe şi legume 35
–
publicitate;
proaspete; seminţe, plante şi flori gestiunea
afacerilor
naturale; alimente pentru animale; malţ; comerciale;
35 – publicitate; gestiunea afacerilor administrare
comerciale; administrare comercială; comercială; lucrări de
lucrări de birou
birou
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29 – carne, peşte, păsări şi vânat;
extracte din carne; fructe şi legume
conservate, uscate şi fierte; jeleuri,
dulceţuri, compoturi; ouă; lapte şi
produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile;
30 – cafea, ceai, cacao, zahăr, orez;
tapiocă, sago, înlocuitori de cafea; făină
şi preparate făcute din cereale; pâine,
produse de patiserie şi cofetărie;
îngheţată comestibilă; miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente);
mirodenii; gheaţă;
31 – produse agricole, horticole,
forestiere şi cereale, necuprinse în alte
clase; animale vii; fructe şi legume
proaspete; seminţe, plante şi flori
naturale; alimente pentru animale; malţ;
32 – bere; ape minerale şi gazoase şi
alte băuturi nealcoolice; băuturi din
fructe şi sucuri de fructe; siropuri şi alte
preparate pentru fabricarea băuturilor;
33 – băuturi alcoolice (cu excepţia
berii);
43 – servicii de alimentaţie publică;
servicii de cazare temporară

30 – făină şi preparate
făcute din cereale;
pâine, produse de
patiserie şi cofetărie;
îngheţată comestibilă;
miere,
sirop
de
melasă; drojdie, praf
de copt; sare; muştar;
oţet,
sosuri
(condimente);
mirodenii; gheaţă;
43 – servicii de
alimentaţie publică

Poate fi solicitată excluderea denumirii oficiale sau istorice a statului din marca, a cărei
înregistrare a fost solicitată, prin depunerea unei cereri de operare a modificărilor.
Exemplu:

Prevederile art.7 alin.(1) lit.i) din Legea nr.38/2008 nu se aplică în cazul mărcilor în
care elementul „Moldova” se utilizează, de exemplu, în adresă sau în indicația „Fabricat în
Moldova”.
Exemple:

1.10.2. Denumiri ale unităților administrativ-teritoriale
42

Ghid de examinare a cererilor de înregistrare a mărcilor (octombrie 2018)

În calitate de denumiri ale unităților administrativ-teritoriale sunt recunoscute toate
numele de unități administrativ-teritoriale de pe teritoriul Republicii Moldova, scrise cu orice tip
de caractere şi traducerile lor, folosite separat sau combinate cu alte elemente verbale sau
figurative.
Pentru înregistrarea mărcilor ce includ denumiri ale unităților administrativ-teritoriale,
este necesară prezentarea unei permisiuni în acest sens. Informații mai detaliate sunt prezentate
în capitolul ce se referă la condițiile de aplicare a art.7 alin.(3) din Legea nr.38/2008.
În unele cazuri, se acceptă înregistrarea mărcilor ce includ denumiri ale unităților
administrativ-teritoriale de pe teritoriul Republicii Moldova doar pentru o parte de produse și/sau
servicii, conform permisiunii acordate:

Marca

Lista de produse revendicate

Lista
limitată de produse
32 – bere; ape minerale şi gazoase şi 32 – apă minerală
alte băuturi nealcoolice; băuturi din naturală
fructe şi sucuri de fructe; siropuri şi
alte preparate pentru fabricarea
băuturilor

30 – cafea, ceai, cacao şi înlocuitori
de cafea; orez; tapiocă şi sago; făină
şi preparate făcute din cereale;
pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de
copt; sare; muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă
33 – băuturi alcoolice (cu excepţia
berii)

30 – produse de
cofetărie

33
–
spumante

vinuri

Dacă în reproducerea mărcii denumirile unităților administrativ-teritoriale nu ocupă o
poziție dominantă, înregistrarea mărcii poate fi efectuată cu excluderea denumirilor din
reproducerea mărcii (la cererea solicitantului), prin depunerea unei cereri de operare a
modificărilor.
Exemple:
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1.10.3. Insigne, embleme sau ecusoane, altele decât cele vizate de art.6 ter
din Convenția de la Paris, care prezintă un interes public deosebit
Art.7 alin.(1) lit.i) din Legea nr.38/2008 se aplică și în cazul semnelor care, deşi nu sunt
cuprinse în prevederile art.6 ter din Convenția de la Paris, reprezintă un element de interes
public.
Exemple (semne respinse):
Semnul solicitat
Comentarii
Semnul solicitat este logoul unui partid
politic din Republic Moldova dar a fost
solicitat pentru înregistrare de către altă
persoană.
Înregistrarea “Crucii Roșii” în componența
mărcii contravine prevederilor Legii cu
privire la folosirea și protecția emblemei
Crucii Roșii nr. 673 din 12.11.1999.

Dacă se obține autorizația autorităților competente, aceste mărci pot fi înregistrate.

1.11.
Mărci care conţin semne de înaltă valoare simbolică, în
special simboluri religioase (art.7 alin.(1) lit. j))
1.11.1. Semne de înaltă valoare simbolică
Drept semne de înaltă valoare simbolică se consideră simbolurile sau emblemele unor
societăţi ori fundaţii de caritate, simbolurile care aparţin unor asociaţii culturale, imagini ale unor
monumente istorice, de arhitectură, de artă etc.
Obiectul art.7 alin.(1) lit.j) din Legea nr.38/2008 îl constituie semnele pentru care înalta
valoare simbolică este unanim recunoscută, dar care nu intră în sfera protecției stipulate de art.6
ter din Convenția de la Paris și nici nu au o altă reglementare juridică ce ar putea institui un drept
exclusiv de proprietate/folosință asupra lor, în beneficiul unui organ/unei entități. În acest
context, un anumit semn recunoscut ca fiind de înaltă valoare simbolică, nu poate fi atribuit
cu drept exclusiv, prin înregistrarea mărcii ce conține semnul respectiv, unei singure entități.
Ca urmare a înregistrării unor mărci care conțin semne de înaltă valoare simbolică,
titularii ar beneficia nemeritat de reputaţia şi valoarea numelui cunoscut al unei personalităţi
(indiferent din ce domeniu) în scopul de a obţine avantaje neloiale.
Exemple de mărci care nu pot fi înregistrate:
Semnul solicitat
Comentarii
Nu se înregistrează desemnarea, deoarece
conţine numele poetului Mihai Eminescu,
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care este un simbol al poporului român și al
culturii românești
Nu se acceptă înregistrarea desemnării,
deoarece conține imaginea stilizată a
monumentului lui Ştefan cel Mare şi Sfânt,
semn de înaltă valoare simbolică
Nu se înregistrează desemnarea, deoarece
conţine imaginea şi numele poetului,
dramaturgului şi scriitorului rus cu renume
mondial A. S. Puşkin
Nu se acceptă înregistrarea desemnării,
deoarece reproduce numele unei
personalităţi istorice (Dimitrie Cantemir
– domn al Moldovei și mare cărturar al
umanismului românesc)

În contextual aplicării art. 7(1)j), nu va fi refuzată înregistrarea unui semn în calitate de
marcă, în cazul în care autoritatea abilitată cu ocrotirea valorilor culturale ale statului îşi
exprimă consimţământul expres pentru înregistrarea semnului.
1.11.2. Simboluri religioase
Din multitudinea de simboluri, cele religioase sunt frecvent întâlnite în componența
semnelor depuse pentru înregistrare în calitate de mărci.
Acestea au servit dintotdeauna la regăsirea sau identificarea anumitor valori, convingeri,
idei, de aceea se crede că, fiind folosite ca parte a mărcii, vor spori puterea și valoarea mărcii.
O serie de cuvinte cu referință la anumite valori religioase sunt solicitate în calitate de
mărci, cum ar fi, de exemplu, Christ, God etc.
Înregistrarea în calitate de mărci a semnelor, ce reproduc sau conțin simboluri religioase
de înaltă valoare, ar putea constitui o ofensă publică adusă respectivului simbol religios, dacă se
ține cont de utilizarea în anumite situații a mărcilor respective.
O astfel de utilizare ar putea constitui, în anumite condiții, o expresie a urii religioase.
Exemple de mărci ce conțin simboluri religioase și care au fost refuzate la înregistrare:
Semnul solicitat
Comentarii
Desemnarea solicitată pentru băuturi
alcoolice va fi respinsă, deoarece
imită semnul crucii, principalul
simbol al religiei creștine
Semnul solicitat pentru băuturi
alcoolice nu va fi înregistrat, deoarece
face referire la o orientare religioasă
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Semnul solicitat pentru
alcoolice nu va fi înregistrat

produse

Semnul solicitat pentru serviciile de
educaţie; instruire; divertisment,
precum și pentru servicii de
alimentaţie publică; servicii de cazare
temporară va fi respins la înregistrare,
deoarece face referire la BUDDHA,
întemeietorul budismului

Semnul solicitat pentru reviste
(periodice), servicii de televiziune
prin cablu, transmisie prin satelit nu
va fi înregistrat, deoarece conține
elemente ale unui simbol religios
Din categoria semnelor religioase fac parte, de asemenea, și icoanele sau chipurile unor
sfinţi, călugări etc.
Exemplele de mai jos reprezintă semne ce nu au fost respinse în conformitate cu
prevederile art.7 alin.(1) lit.j) din Legea nr.38/2008, fiind acceptate spre înregistrare:
Semnul solicitat
Comentarii
În interiorul desemnării este prezentată în
mod stilizat cupola unei biserici,
surmontată de o cruce

Semnul solicitat pentru suporturi magnetice
de înregistrare, casete audio, discuri
compacte din cl.09; materiale imprimate;
materiale de instruire; cărți; reviste din
cl.16; educaţie; instruire; activități sportive
și culturale din cl.41, cu limitarea de către
solicitant la produse și servicii cu caracter
religios
Astfel, în conformitate cu prevederile art.7 alin.(1) lit.j), acceptarea sau respingerea
mărcilor ce conțin simboluri religioase depinde de gradul de stilizare a simbolurilor religioase,
de produsele și/sau serviciile pentru care a fost solicitată protecția unei anumite mărci.

1.12.
Indicații geografice (IG), denumiri de origine (DO) ale
produselor (art.7 alin.(1) lit. k))
Art.7 alin.(1) lit.k) din Legea nr.38/2008 se aplică doar dacă:
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marca conține sau constă dintr-o indicație geografică sau denumire de
origine protejată pe teritoriul RM sau traducere/imitație/referință la o IG/DO;

indicația geografică/denumirea de origine este anterioară datei de depozit
sau oricărei date de prioritate invocate în favoarea mărcii.
De menționat că la aplicarea art.7 alin.(1) lit.k) există patru situații distincte în care
înregistrarea mărcilor este refuzată:
i) în situația în care produsele revendicate sunt acoperite de o IG/DO anterioară și
nu au originea corespunzătoare:
Semnul solicitat
Solicitant
Motiv de refuz
BUDWEISER
Solicitant
din DO „Budějovické pivo – Budvar,
Statele Unite ale Budweiser Bier – Budvar, Bière de
Americii
Budweis – Budvar, Budweis Beer
– Budvar” – „Budějovický Budvar,
Budweiser Budvar”
„Budějovické pivo Budweiser Bier
Bière de Budweis Budweis Beer”
ČESKOBUDĚJOVICKÉ
PIVO/BUDWEIS
BEER/BUDWEISER BIER/BIÈRE
DE ČESKÉ BUDĚJOVICE”
„BUDĚJOVICKÉ
PIVO
–
BUDVAR/BUDWEIS BEER –
BUDVAR/BUDWEISER BIER –
BUDVAR/BIÈRE DE BUDWEIS
– „BUDVAR” – „BUDĚJOVICKÝ
BUDVAR/BUDWEISER
BUDVAR”
„BUDĚJOVICKÉ
PIVO/BUDWEIS
BEER/BUDWEISER BIER/BIÈRE
DE BUDWEIS”, Republica Cehă
Solicitant
din DO „FRASCATI”, Italia
FRASCATI
Republica
Moldova
Solicitant
din IG „Поляна Квасова”, Ucraina
Republica
Moldova
Solicitant
din IG „Ολυμπία/Olympia”, Grecia
România

ii) în situația în care produsele revendicate sunt acoperite de o IG/DO anterioară și nu este clar,
dacă solicitantul are dreptul de a utiliza IG/DO protejată sau dacă există înregistrarea în ţara de
origine:
Semnul solicitat

Solicitant

Motiv de refuz
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Solicitant
Italia

din IG „CALABRIA”, Italia

iii) în situația în care marca conține sau constă dintr-o traducere/imitație/referință la
o indicație geografică sau denumire de origine, iar produsele revendicate sunt
acoperite de o IG/DO anterioară și nu au originea corespunzătoare:
Semnul solicitat
Solicitant
Motiv de refuz
Solicitant din Republica IG „VALUL LUI TRAIAN”,
Moldova
Republica Moldova

Solicitant din Liechtenstein

Solicitant
Moldova
Solicitant
Moldova

DO „Cognac”, Franţa

din

Republica DO „Champagne”, Franţa

din

Republica DO „Bordeaux”, Franţa

iv) în situația în care produsele revendicate nu sunt acoperite de o IG/DO anterioară
în măsura în care aceste produse sunt comparabile cu cele pentru care indicaţia
geografică sau denumirea de origine este protejată, ori în măsura în care utilizarea
mărcii solicitate, fără un motiv justificat, ar permite să se obţină un profit nemeritat
din reputaţia indicaţiei geografice sau a denumirii de origine protejate:
Semnul solicitat
Produse/servicii
Solicitant
Motiv de refuz
revendicate
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43 – servicii de Solicitant
din IG „Chianti” menită
alimentație publică
Republica Moldova să identifice vinuri
sau alte produse
alcoolice, având ca
ţară de origine Italia
30 – produse de Solicitant
patiserie, cofetărie
Germania

din DO „Jaffa Jaffas”
pentru următoarele
produse din cl. 31:
portocale
Chamouti,
portocale
târzii,
Israel
În toate cazurile, enumerate la art.7 alin.(1) lit.k), prevederile se aplică prin combinație
cu art.8 alin.(3).
În situațiile de la lit.i), iii) și iv) se aplică și art.7 alin.(1) lit.g).
În cazurile în care marca constă exclusiv dintr-o IG/DO, se aplică și art.7 alin.(1) lit.c).
Totodată, o marcă constituită exclusiv dintr-o IG/DO ar putea fi înregistrată în calitate
de marcă colectivă conform prevederilor art.51 alin.(2), sub rezerva că solicitantul va prezenta:
- dovada deținerii dreptului de utilizare asupra IG/DO; sau
- dovada înregistrării mărcii sale în țara de origine a IG/DO.
1.13. Mărci a căror utilizare contravine altor acte normative, decât cele

din domeniul proprietății intelectuale (art.7 alin.(1) lit. l))
Vor fi refuzate ex-officio, în sensul prevederilor art.7 alin.(1) lit.l) din Legea nr.38/2008,
semnele a căror utilizare contravine actelor normative despre care la momentul examinării se va
cunoaște sau împotriva înregistrării cărora, în acest sens, au fost formulate opoziții/observații de
către persoanele interesate.
Exemple de mărci refuzate în baza art.7 alin.(1) lit.l):
Semnul solicitat
Motiv de refuz
Desemnarea solicitată nu poate fi înregistrată în calitate
de marcă, deoarece în baza Legii nr.294-XVI din
24.12.2007 privind partidele politice „un partid politic
este o asociaţie benevolă cu statut de persoană juridică,
iar denumirea acestuia reprezintă unul din atributele
partidului”, respectiv înregistrarea desemnării solicitate
poate fi efectuată pe numele partidului sau pe numele
altei persoane fizice sau juridice cu condiția prezentării
permisiunii din partea organului de conducere al
acestuia (art.4 alin.(4) din Legea nr.294 privind
partidele politice)
Desemnarea nu poate fi înregistrată în calitate de
marcă, deoarece include o parte din denumirea
conacului familiei Mirzoian (Manuc Bei), monument
istoric și arhitectural din municipiul Hâncești, care este
înscris în Registrul monumentelor Republicii Moldova
ocrotite de stat (Legea nr. 1530-XII din 22.06.1993
privind ocrotirea monumentelor (pct. 540 din Registrul
monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat,
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aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr.1531-XII din
22.06.1993)
Semnul a fost respins la înregistrare în baza art.29
alin.(9) „desfășurarea loteriilor naționale constituie
monopolul statului” din Legea nr. 285-XIV cu privire
la jocurile de noroc (abrogată prin LP291 din
16.12.2016 cu privire la organizarea și desfășurarea
jocurilor de noroc)
1.14. Caracterul distinctiv dobândit (art.7 alin.(2))
În anumite cazuri, urmare utilizării îndelungate pe piață, o desemnare descriptivă poate
dobândi un grad ridicat de distinctivitate în raport cu produsele/serviciile solicitate.
Acest lucru poate fi susținut de o activitate consecventă de publicitate și de
conștientizare a consumatorului că semnul este o desemnare comercială a anumitor produse sau
servicii.
Pentru a dovedi distinctivitatea dobândită a semnului, sunt acceptabile toate dovezile,
probele ce ar confirma faptul că semnul este recunoscut ca marcă și este asociat în rândul
consumatorilor cu un anumit producător.
Caracterul distinctiv dobândit se demonstrează, de la caz la caz, de către solicitantul
cererii de înregistrare a mărcii, folosind materiale privind modul de utilizare, vânzările, durata
utilizării, volumul de utilizare, publicitatea etc.
În cadrul evaluării trebuie să se țină cont în special de:

intensitatea și durata utilizării semnului pe piață;

suma investită de întreprindere în promovarea semnului;

gradul de extindere a segmentului relevant de consumatori care identifică
produsele/serviciile sub semnul respectiv numai cu un anumit producător;

declarațiile/rapoartele camerelor de comerț și industrie și altor asociații
profesionale și comerciale cu referire la marca respectivă;

rapoartele anuale de gestiune;

volumul vânzărilor produselor/serviciilor cu marca respectivă în Republica
Moldova;

studiile privind cota produselor/serviciilor cu marca respectivă pe piaţă
Republicii Moldova;

investiţiile în dezvoltarea mărcii respective (cheltuieli pentru crearea
acesteia, cercetări de marketing, design, activități de promovare a vânzărilor, calitatea
produselor/serviciilor, franciză, expoziţii, concursuri, cataloage etc.).
Exemplu:
Marca
a fost înregistrată ca urmare a prezentării dovezilor
corespunzătoare în vederea dobândirii caracterului distinctiv în raport cu anumite produse prin
utilizare îndelungată.

1.15. Permisiunea autorităților competente (art.7 alin.(3))
În sensul art.7 alin.(3) din Legea nr.38/2008, orice semn menționat la art.7 alin.(1) lit.h)
și i) poate fi inclus ca element neprotejat în marcă cu acordul autorităților competente, precum a
50

Ghid de examinare a cererilor de înregistrare a mărcilor (octombrie 2018)

Guvernului Republicii Moldova, ministerelor, consiliilor locale și altor autorități abilitate în
domeniu.
1.15.1. Folosirea denumirii oficiale sau istorice a statului
Pentru înregistrarea mărcilor cu indicarea denumirii oficiale sau istorice a statului este
necesară prezentarea permisiunii care confirmă acordul Guvernului privind folosirea denumirii
oficiale sau istorice a statului în marca de produs şi/sau serviciu.
Pentru a obţine permisiunea, după recepţionarea deciziei de înregistrare a mărcii,
solicitantul adresează Comisiei pentru examinarea cererilor privind acordarea permisiunii de
folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marca de produs şi/sau de serviciu, precum
şi în desenul sau modelul industrial (în continuare – Comisie) o cerere în conformitate cu
prevederile Regulamentului privind modul şi condiţiile de acordare a permisiunii de folosire a
denumirii oficiale sau istorice a statului în marca de produs şi/sau serviciu, precum şi în desenul
sau modelul industrial, aprobat prin HG nr.1425 din 02.12.2003.
Permisiunea pentru folosirea denumirii oficiale sau istorice a statului ca element
neprotejat în marca de produs şi/sau de serviciu se acordă pe un termen de 10 ani, cu dreptul de
prelungire, la cererea solicitantului. Cererea, în scris, privind prelungirea acestui termen, se
depune la Comisie în ultimul an de valabilitate a mărcii înregistrate la AGEPI.
Exemple:

1.15.2. Folosirea semnelor, sigiliilor oficiale de control, de garanție și
de marcare
Pentru înregistrarea mărcilor ce includ semne, sigilii lor oficiale de control, de garanție
și de marcare, aprobate de ministere, este necesară prezentarea permisiunii care confirmă acordul
ministerului de resort privind folosirea acestora.
Mărcile de control și de garanție certifică faptul că statul sau o organizație desemnată de
stat a verificat modul în care anumite produse respectă standardele specifice și prezintă un nivel
satisfăcător al calității.
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Pentru a obține permisiunea, solicitantul, după recepţionarea deciziei de înregistrare a
mărcii, adresează ministerului de resort o solicitare privind acordarea permisiunii de folosire a
semnelor, sigiliilor oficiale de control, de garanție și de marcare.
1.15.3. Folosirea denumirilor unităților administrativ-teritoriale
Pentru înregistrarea mărcilor care conțin denumiri ale unităților administrativ-teritoriale,
este necesară prezentarea documentelor ce confirmă acordul consiliilor locale privind folosirea
denumirilor unităților administrativ-teritoriale în componența mărcii solicitate.
Exemple:

O situație mai specială prezintă înregistrarea mărcilor care conțin denumirea unității
administrativ-teritoriale „Chișinău”.
În scopul reglementării folosirii denumirii unității administrativ-teritoriale „Chișinău”,
prin decizia Consiliului Municipal Chişinău nr.53/17 din 20.07.2006, a fost aprobat
Regulamentul privind modul și condițiile de acordare a permisiunii pentru utilizarea simbolicii
locale şi denumirii oficiale sau istorice a municipiului Chișinău în denumirea întreprinderii şi/sau
în marca de produs şi/sau de servicii.
Permisiunea de utilizare a simbolicii locale şi a denumirii oficiale sau istorice a
municipiului Chișinău în marca de produs şi/sau de servicii se eliberează pe un termen de 10 ani,
cu dreptul de prelungire, la cererea solicitantului.
Exemple:

Alte semne decât cele specificate în art.7 alin.(1) lit.h) și i), pot fi incluse ca elemente
neprotejate în marcă doar cu autorizația autorităților competente.
Exemple:
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Desemnarea conține emblema Federației Internaționale de
Taekwon-do şi poate fi înregistrată numai cu autorizația
acesteia

Desemnarea conține emblema confederației internaţionale
Caritas International şi poate fi înregistrată numai cu autorizaţia
acesteia

1.16. Utilizarea IG, DO în componența mărcii (art.7 alin.(4))
În conformitate cu prevederile art.7 alin.(4), indicațiile geografice şi denumirile de
origine protejate pe teritoriul Republicii Moldova pot fi incluse în marcă doar în cazul în care
solicitantul deţine dreptul de utilizare a indicaţiei geografice sau a denumirii de origine protejate.
Astfel, pentru a obține dreptul de a include în marca sa o IG/DO protejată pe teritoriul RM,
solicitantul va prezenta dovada deținerii dreptului de utilizare a acestei IG/DO.
Totodată, în conformitate cu prevederile legale, indicaţiile geografice ale altor state vor
fi admise pentru utilizare în cadrul mărcii în cazul în care această utilizare nu contravine
prevederilor legii şi există înregistrarea în ţara de origine. Adică, pentru utilizarea în marcă a
unei IG/DO care aparține altui stat, solicitantul va prezenta:
- dovada deținerii dreptului de utilizare asupra IG/DO; sau
- dovada înregistrării mărcii sale în țara de origine a IG/DO.
Indicaţiile geografice şi denumirile de origine protejate incluse în marcă vor constitui
elementele neprotejate ale mărcii.

2.

Motive relative de refuz

2.1. Semne identice (art.8 alin.(1) lit. a))
În sensul art.8 alin.(1), mărci anterioare sunt:

mărcile ale căror dată de depozit sau, după caz, de prioritate, este
anterioară datei de depozit a cererii de înregistrare a mărcii şi care aparţin următoarelor
categorii:
mărci înregistrate în Republica Moldova;
înregistrări internaţionale care îşi extind efectele în Republica Moldova;

cererile de înregistrare a mărcilor menţionate în alineatul anterior, sub
rezerva înregistrării acestora;

mărcile care la data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii sau, după
caz, la data priorităţii invocate în sprijinul cererii, sunt recunoscute notorii în Republica Moldova
în sensul articolului 6 bis din Convenţia de la Paris.
În conformitate cu art.8 alin.(1) lit.a) din Legea nr.38/2008, nu vor fi admise spre
înregistrare mărcile identice pentru produse/servicii identice, deoarece înregistrarea unor astfel
de mărci ar fi în contradicție cu principala funcţie a mărcii, cea de individualizare şi deosebire a
produselor/serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau
juridice.
Semnul solicitat se va considera identic dacă reproduce exact o marcă anterioară:
Semnul solicitat
Marca anterioară
53

Ghid de examinare a cererilor de înregistrare a mărcilor (octombrie 2018)

Orice diferență între semne, cum ar fi diferența de o literă, prezența/lipsa unui spațiu sau
al unui semn de punctuație (de ex.: cratima, punctul) atribuie semnele la categoria celor similare:
Semnul solicitat
Marca anterioară

NICE
ERBITUX

ЭРБИТУКС

O marcă verbală și o marcă combinată, chiar și în cazurile în care ambele conțin același
cuvânt, nu vor fi considerate identice.
Exemple:
Marca combinată
Marca verbală
Helm

SUPRA

Pot fi identice și două mărci combinate, cum sunt cele prezentate în exemplele de mai
jos (mărci considerate identice):
Semnul solicitat
Marca anterioară
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Mărcile figurative de mai jos nu sunt considerate identice:
Semnul solicitat
Marca anterioară

În conformitate cu prevederile art.8 alin.(5), în cazul semnelor identice pentru
produse/servicii identice nu se acceptă consimțământul titularului mărcii anterioare pentru
înregistrarea semnului posterior.

2.2. Semne similare (art.8 alin.(1) lit. b))
Art.8 alin.(1) lit.b) din Legea nr.38/2008 se referă la următoarele situații:
- cazurile în care marca pentru care se revendică protecția este similară cu o marcă
anterioară şi, din cauza identităţii produselor şi/sau serviciilor pe care le desemnează cele
două mărci, există riscul de confuzie pentru consumator, inclusiv riscul de asociere cu marca
anterioară.
- cazurile în care marca pentru care se revendică protecția este identică cu o marcă
anterioară şi, din cauza similitudinii produselor şi/sau serviciilor pe care le desemnează cele
două mărci, există riscul de confuzie pentru consumator, inclusiv riscul de asociere cu marca
anterioară.
- cazurile în care marca pentru care se revendică protecția este similară cu o marcă
anterioară şi, din cauza similitudinii produselor şi/sau serviciilor pe care le desemnează cele
două mărci, există riscul de confuzie pentru consumator, inclusiv riscul de asociere cu marca
anterioară.
2.2.1. Similitudinea produselor
Similitudinea produselor este examinată în conformitate cu prevederile
Aranjamentului de la Nisa privind clasificarea produselor și serviciilor în scopul înregistrării
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mărcilor și ale Regulamentului privind procedura de depunere, examinare și înregistrare a
mărcilor, în special se va ține cont de faptul că:

produsele şi serviciile nu pot fi considerate asemănătoare pe motiv că figurează în
aceeaşi clasă a Clasificării de la Nisa sau că sunt diferite din motivul că figurează în clase diferite
ale respectivei clasificări. Totodată, în scopul stabilirii similitudinii produselor se va ține cont de
instrumentele oferite de EUIPO – TMclass (http://tmclass.tmdn.org/ec2/), Similarity
(http://euipo.europa.eu/sim/).
2.2.2. Similitudinea semnelor
Similitudinea semnelor va fi apreciată ținând cont de percepția generală pe care o
creează acestea, având în vedere faptul că cel mai des consumatorul nu are în față ambele semne.
De asemenea, se va ține cont de specificul produselor pentru care există colizie, principiul
general fiind „cu cât produsele cer o examinare mai minuțioasă înainte de a fi procurate, cu atât
gradul de apropiere a semnelor poate fi mai mare”.
În scopul stabilirii similitudinii, semnele verbale vor fi comparate cu alte semne verbale
și combinate.
Semnele verbale nu vor fi comparate cu semnele figurative, și viceversa (scrierea în alte
caractere decât cele ale alfabetului latin și chirilic este considerată drept semn figurativ). Astfel,
nu vor fi comparate:
Semne figurative
Semne verbale
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(transliterarea: JDB)
Semnele figurative și tridimensionale vor fi comparate cu alte:
 semne figurative;
 semne tridimensionale;
 semne combinate, în componenţa cărora intră elemente figurative sau
tridimensionale.
Semnele combinate vor fi comparate cu alte:
 semne combinate;
 tipuri de semne ce figurează ca elemente în componenţa semnului combinat
examinat.
Similitudinea semnelor va fi analizată din punct de vedere fonetic, vizual și semantic.
Este suficientă existența uneia dintre similitudinile fonetice, vizuale sau semantice, pentru a
considera semnele similare până la grad de confuzie.
2.2.2.1.
Similitudinea fonetică
Similitudinea fonetică (sau sonoră) apare atunci când semnele examinate se pronunţă
identic sau foarte apropiat și, în acest caz, este posibilă confundarea mărcilor de către
consumatori.
Similitudinea fonetică este examinată în cazul mărcilor verbale, combinate, sonore etc.,
nu și în cazul mărcilor figurative.
Asemănarea fonetică se determină în baza următoarelor criterii:
 existenţa în semnele comparate a sunetelor identice;
 analogia sunetelor care alcătuiesc semnul. Se va ține cont de similitudinea
fonetică a unor litere, cum ar fi t-d, b-p, k-c-g, v-f, i-e-y, a-o, o-u etc.;
 amplasarea sunetelor şi îmbinărilor de sunete similare în semnele comparate;
 existenţa silabelor identice şi amplasarea lor;
 numărul de silabe în semne;
 poziția îmbinărilor de sunete identice în componenţa semnelor;
 analogia structurii semnelor;
 cuprinderea unui semn în altul;
 accentul.
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Vor fi considerate similare semnele care se pronunță asemănător, chiar dacă semnele nu
sunt similare din punct de vedere semantic sau vizual.
Astfel, vor fi considerate similare semne de genul:
Semnul solicitat
Marca anterioară

MIXAL
KUBIG

În cazul similitudinii fonetice, se va ține cont de existența sau inexistența similitudinii
semantice a semnelor analizate.
Astfel, chiar dacă diferă printr-un singur sunet, pot fi considerate diferite semnele:
MASĂ – CASĂ
SARE – MARE.
2.2.2.2.
Similitudinea vizuală
Similitudinea vizuală este decisivă în cazul mărcilor combinate și figurative, însă poate
constitui motiv de refuz și în cazul mărcilor verbale.
Asemănarea vizuală se determină în baza următoarelor criterii:
 percepţia vizuală în ansamblu;
 tipul caracterelor;
 scrierea grafică, ţinându-se cont de caracterul literelor (de ex.: litere de tipar sau
de mână, majuscule sau minuscule);
 plasarea literelor unele faţă de altele;
 alfabetul ale cărui litere sunt folosite la scrierea cuvântului;
 culoarea sau combinaţia de culori.
Astfel, vor fi considerate similare semne de genul:
Semnul solicitat
Marca anterioară

AXOS
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REFAN

LIPHA

Pentru mărcile figurative, similitudinea vizuală trebuie analizată ţinând cont de măsura
în care elementele grafice ale mărcii examinate se regăsesc sau nu în celălalt semn utilizat,
respectiv, în funcţie de asemănările dintre aceste mărci. Deoarece consumatorul reţine
(memorează) marca anterioară prin elementele ei esenţiale şi nu prin cele de detaliu, se
analizează asemănările, şi nu deosebirile.
Asemănarea semnelor figurative şi tridimensionale se determină în baza următoarelor
criterii:
 forma exterioară;
 existenţa sau lipsa simetriei;
 tipul şi caracterul reproducerilor (naturală, stilizată, caricaturală etc.);
 combinaţia de culori şi tonalităţi.
Astfel, vor fi considerate similare semne de genul:
Semnul solicitat

Marca anterioară
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2.2.2.3.
Similitudinea semantică
Pentru stabilirea similitudinii semantice, este necesar ca semnul examinat să aibă o
anumită semnificație, adică să nu fie constituit dintr-un cuvânt artificial.
La stabilirea semanticii semnului, examinatorul va ține cont de semnificația semnului în
limbile română, rusă, engleză și franceză. Alte limbi vor fi luate în considerare la examinare doar
în cazul similitudinii fonetice sau al opozițiilor.
După ce a fost stabilită semnificația semnului, acesta va fi tradus în limbile română,
rusă, engleză și franceză, după caz.
La stabilirea similitudinii semnelor din punct de vedere semantic, se va ține cont de
faptul dacă sensul noțiunilor rostite în aceeași limbă este similar, iar sensul noțiunilor rostite în
limbi diferite este identic, ținându-se cont și de similitudinea fonetică, și de potențialul risc de
confuzie în rândurile consumatorilor.
De exemplu, vor fi considerate
similare din punct de vedere semantic
Marca anterioară
semnele:Semnul solicitat

Nu vor fi considerate similare semnele:
Semnul solicitat

Marca anterioară

REGAL

ROYAL LEAF

Similitudinea semantică este definitorie în cazul mărcilor care constau din slogane.
În cazul examinării unei astfel de mărci se va ține cont de faptul că marca se
examinează per ansamblu, fără a fi analizat fiecare cuvânt în parte.
Exemple de mărci considerate similare:
Semnul solicitat
Marca anterioară
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De menționat că similitudinea semnelor se va aprecia din punctul de vedere al percepţiei
pe care o creează semnul per ansamblu, şi nu fiecare element în parte. Astfel, nu vor fi
considerate similare mărcile pe motivul încorporării unui semn anterior, în cazul în care
percepția creată de semne este diferită.
Nu vor fi considerate similare:
Semnul solicitat

Marca anterioară

Analiza similitudinii semantice pleacă de la faptul că două mărci, care au aceeaşi
semnificaţie, pot fi relativ uşor confundate de către consumator.
Asemănarea de sens (semantică) se determină în baza următoarelor criterii:
 similitudinea noţiunilor, ideilor cuprinse în semne:
CORSAR – PIRAT
METELITSA – ВЬЮГА
 identitatea unuia dintre elementele semnelor cu accent logic:
Semnul solicitat
Marca anterioară
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 opunerea noţiunilor, ideilor cuprinse în semne în aceeași limbă:
BLACK MAGIC – WHITE MAGIC
De asemenea, va fi refuzat un semn în cazul în care anterior există o serie de mărci
similare ce aparțin unui titular, iar înregistrarea semnului revendicat ar putea crea impresia de
continuare a aceleiași serii.
Astfel, vor fi considerate similare:
Semnul solicitat
Marca anterioară

În aprecierea similitudinii mărcilor, se va ține cont de percepția de ansamblu a mărcilor
și de potențiala existență a riscului de confuzie, inclusiv a riscului de asociere. Examinatorul nu
va cerceta existența reală a confuziei pe piață (utilizarea efectivă a semnelor), rezumându-se la
analiza semnelor în limita documentelor și informațiilor disponibile în RNC, RNM și în
Registrul Internațional al Mărcilor.

2.3.

Semne ce se bucură de renume (art.8 alin.(1) lit. c))

În conformitate cu prevederile art.8 alin.(1) lit.c din Legea nr.38/2008, condiţia de bază
pentru respingerea înregistrării ar fi dacă „marca anterioară se bucură de renume în Republica
Moldova şi dacă utilizarea mărcii solicitate, fără un motiv justificat, ar aduce un profit nemeritat
din renumele mărcii anterioare”.
Mărcile de renume sunt mărcile binecunoscute într-un anumit teritoriu, de către un segment
de public vizat. Pentru a determina dacă o marcă este „de renume”, trebuie să se ţină cont de
anumiți indici relevanți, cum ar fi: cota de piaţă a mărcii respective, extinderea geografică şi
durata utilizării, dar şi de valoarea investiţiilor în publicitate şi promovare etc. Dacă o marcă
anterioară se bucură de renume, atunci consumatorii văzând o marcă posterioară, ar putea asocia
cele două mărci și, prin urmare, s-ar putea aduce atingere mărcii anterioare.
Tot în categoria mărcilor de renume se includ şi mărcile notorii. Art.2 din Legea nr.38/2008
definește marca notorie drept o marcă larg cunoscută în Republica Moldova la data depunerii
unei cereri de înregistrare sau la data priorităţii revendicate în cerere, în cadrul segmentului de
public vizatcărora li se aplică marca, fără a fi necesară înregistrarea sau utilizarea mărcii notorii
în Republica Moldova pentru a fi opusă. Constatarea notorietăţii unei mărci se efectuează
exclusiv de către instanţa judecătorească, urmare adresării cu o cerere de recunoaștere a
notorietății, la care se anexează probe relevante în susținerea notorietății semnului respectiv.
Astfel, art.8 alin.(1) lit.c) are scopul de a proteja valoarea asociată a mărcii de renume
împotriva însușirii în mod ilegal a unor avantaje necuvenite ca urmare a exploatării renumelui,
imaginii semnului, pentru care titularul a efectuat investiții și eforturi substanțiale de promovare
și creare a prestigiului acesteia.
Art.8 alin.(1) lit.c) poate fi aplicat:
în cadrul examinării de fond (din oficiu), atunci când este evident că s-ar putea
aduce atingere mărcilor anterioare fără un motiv întemeiat. Exemple:
Semnul solicitat
Marca anterioară
Comentarii
Desemnarea solicitată pentru produsele din
cl.
16
(hârtie
și
carton...),
25
(îmbrăcăminte...), 28 (jocuri, jucării...) a
fost respinsă în baza mărcii cu renume,
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Белый Аист

titular NIKE INNOVATE, înregistrate
pentru produsele din cl. 18 (piele și imitații
de piele...), 25 (îmbrăcăminte...)
Desemnarea solicitată pentru serviciile din
cl. 41 (educație; instruire...), 43 (servicii de
alimentație publică...) a fost respinsă în baza
mărcii naţionale, ce se bucură de renume,
titular VINĂRIA PURCARI S.R.L.,
înregistrate pentru produsele/serviciile din
cl.
33
(băuturi
alcoolice...),
35
(publicitate...), 39 (transport…)
Desemnarea solicitată pentru produsele din
cl. 03 (cosmetice...), 05 (produse
farmaceutice...), 10 (aparate și instrumente
chirurgicale…), 28 (jocuri, jucării...) a fost
respinsă în baza mărcii înregistrate pentru
toate produsele din cl. 33 (băuturi
alcoolice...), ce se bucură de renume şi
este recunoscută notorie în Republica
Moldova

în cadrul examinării de fond, în cazul depunerii opozițieidin partea persoanei terțe.
Exemple:
Semnul solicitat
Marca opozantului
Comentarii
Desemnarea solicitată pentru produsele
din cl. 29 (carne, pește...), 32 (bere; ape
minerale...), 33 (băuturi alcoolice...) a
fost respinsă în baza opoziţiei depuse cu
referire la marca opozantului, care se
bucură de renume pe teritoriul Republica
Moldova, fiind înregistrată pentru
produsele/serviciile din cl. 30 (cafea,
ceai...), 35 (publicitate...)
Desemnarea solicitată pentru serviciile
din cl. 43 (servicii de alimentaţie publică;
servicii de cazare temporară) a fost
respinsă în baza opoziţiei depuse cu
referire la marca opozantului care se
bucură de renume. Marca opozantului
este înregistrată în mai multe state pentru
diverse clase de produse şi servicii (fără
cl. 43)

2.4.

Alte drepturi (art.8 alin.(3))

Art.8 alin.(3) se va aplica în cazul în care semnul solicitat spre înregistrare ar putea leza
drepturile altor persoane, dobândite de către acestea înainte de data de depozit a cererii de
înregistrare a mărcii sau înainte de data priorităţii invocate în sprijinul acestei cereri.
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2.4.1. Dreptul la nume, imagine, inclusiv numele sau imaginea unei personalităţi
notorii în Republica Moldova
Va fi refuzată înregistrarea mărcilor care aduc atingere dreptului la nume, la imagine,
inclusiv în ceea ce priveşte numele sau imaginea unei personalităţi notorii în Republica
Moldova.
De exemplu:
Semnul solicitat
Motiv de refuz
GX BY GWEN STEFANI Semnul solicitat spre înregistrare conține numele Gwen Stefani –
cântăreață, compozitor și designer american
Marca solicitată spre înregistrare conține imaginea unei celebre
actrițe și cântărețe americane Norma Jeane Mortenson
(pseudonim: Marilyn Monroe)
La fel, se refuză la înregistrare și semnele care conțin derivate/abrevieri ale numelor
unor personalități notorii în Republica Moldova.
De exemplu:
Semnul solicitat
Motiv de refuz
Semnul solicitat spre înregistrare reprezintă un cuvânt derivat
PUTINOFF
din numele „Putin” (președintele Federației Ruse, personalitate
binecunoscută în Republica Moldova)
Marca solicitată conţine imaginea şi numele prescurtat al
renumitului Ernesto „Che” Guevara, de obicei, numit El Che
sau simplu Che, revoluţionar argentinian, o figură importantă a
revoluţiei din Cuba, chipul stilizat al căruia a devenit simbolul
global al revoluţiei
2.4.2. Dreptul de autor
Autorul beneficiază de protecţia dreptului de autor asupra operei sale prin însuşi faptul
de creare a ei, iar pentru apariţia şi exercitarea dreptului de autor nu este necesară înregistrarea
operei, nici alt act de notificare sau alte formalităţi.
Astfel, va fi refuzată înregistrarea semnelor care reprezintă sau conțin opere (în diverse
forme de exprimare) și titluri ale acestora, protejate de dreptul de autor.
2.4.2.1.
Opere incluse în mărci
Anumite opere, inclusiv grafice/de artă aplicată/artă plastică, pot constitui mărci sau
elemente ale acestora. Un semn care reprezintă o operă protejată, fără autorizație
corespunzătoare, se refuză la înregistrare, indiferent de bunurile sau serviciile pentru care se
solicită, deoarece titularul dreptului de autor dispune de dreptul de a controla orice tip de
utilizare a operei sale.
De exemplu:
Semnul solicitat
Motiv de refuz
Semnul solicitat spre înregistrare reproduce numele unui
personaj din operele scriitorului rus Eduard Uspensky
Desemnarea solicitată reproduce numele unui personaj din
opera artistică pentru copii întitulată „Carlson, care locuieşte pe
acoperiş”, scrisă de scriitoarea suedeză Astrid Lindgren, pe
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baza căreia a fost turnat şi binecunoscutul film cu desene
animate
2.4.2.2.
Titluri de opere
Titlurile unor opere, cum ar fi cărțile, filmele sau albumele de muzică, reprezintă o parte
importantă a acestor opere.
Astfel, va fi refuzată înregistrarea unei mărci comerciale care reprezintă titlul unei opere
protejate de dreptul de autor.
De exemplu:
Semnul solicitat
Motiv de refuz
Marca comercială este constituită exclusiv din denumirea unui
celebru film american, în regia lui Francis Ford Coppola, o
adaptare după romanul lui Mario Puzo, Nașul.
Marca conține numele și imaginea unui personaj fictiv din
cartea pentru copii creată de autorul Felix Salten și imaginea lui
Bambi adaptată de către Walt Disney Studios
Totodată, dacă persoana care solicită înregistrarea unui semn în calitate de marcă este
identică cu titularul dreptului de autor asupra operei incluse în marcă ori asupra titlului de
operă care se conține în marcă, înregistrarea nu va fi refuzată.
De exemplu:
Marca
Solicitant
Spiridon Vangheli, scriitor, poet, traducător și editor din
Republica Moldova, autorul poveștilor „Guguță și prietenii
săi”, „Cușma lui Guguță”, „Isprăvile lui Guguță” etc.

De asemenea, este posibilă înregistrarea mărcii în cazul prezentării acordului titularului
dreptului de autor.
Marca
Comentarii
Marca
reprezintă
denumirea
sătucului
Prostokvashino din opera cu acelaşi nume a
scriitorului pentru copii Eduard Uspensky.
Solicitantul cererii de înregistrare a mărcii a prezentat
acordul titularului dreptului de autor privind
înregistrarea mărcii pentru produse din cl. 29 (carne,
pește...), servicii din cl. 35 (publicitate...), 43 (servicii
de alimentație publică...)
2.4.3. Dreptul la o indicație geografică protejată sau la o denumire de origine
protejată
Va fi refuzată înregistrarea desemnărilor identice sau similare cu o indicație geografică
protejată sau cu o denumire de origine protejată pe teritoriul Republicii Moldova.
De exemplu:
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Semnul solicitat

Denumirea de origine
protejată
NABEGHLAVI

protejată/Indicația

geografică

PROSECCO
DIVIN

2.4.4. Dreptul la un desen sau un model industrial protejat
Nu va fi acceptată înregistrarea în calitate de marcă a semnelor care aduc atingere unui
drept dobândit anterior referitor la desene și modele industriale protejate în Republica Moldova,
aduc atingere desenelor și modelelor industriale, dreptul asupra cărora aparține altor persoane.
Semnul solicitat spre înregistrare în calitate de marcă va fi comparat cu desenele şi
modelele industriale, identice sau similare până la gradul de confuzie.
De exemplu:
Semnul solicitat
Desenul/modelul industrial protejat

În toate cazurile enumerate la art.8 alin.(3), cu excepția conflictului cu o indicație
geografică protejată și o denumire de origine protejată, înregistrarea mărcii va fi acceptată, dacă
titularul dreptului anterior ori succesorul lui de drepturi îşi va exprima consimțământul expres
privind înregistrarea semnului posterior. În cazul persoanelor fizice, scrisoarea de consimțământ
va fi autentificată notarial sau însoțită de copia actului care certifică identitatea titularului
dreptului anterior. În cazul conflictului cu o indicație geografică protejată sau o denumire de
origine protejată se vor aplica prevederile art. 7(4).

2.5. Opoziția – drept anterior la o marcă neînregistrată (art.8 alin.(4) lit.
a))
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În art.8 din Legea nr.38/2008 sunt enumerate prevederi în baza cărora ar putea fi emisă
o decizie de respingere a mărcii din motive relative. Unele dintre aceste motive relative de refuz,
de exemplu cele menționate la art.8 alin.(1) și (3), pot fi invocate de AGEPI (ex-officio) în cadrul
procedurii de examinare de fond a cererii de înregistrare a mărcii.
Totodată, art.8 alin.(4) lit.a) prevede că doar în cazul opoziţiei o marcă este refuzată la
înregistrare în situația în care este demonstrat că se aduce atingere unor drepturi anterioare.
Având o structură destul de complexă, acest articol stabilește care sunt drepturile
anterioare ce ar duce la respingerea unei mărci la înregistrare și condițiile în care aceste drepturi
prevalează.
Astfel, se face referință la:
 o marcă neînregistrată;
 un alt semn utilizat în comerţ, inclusiv denumirea persoanei juridice.
Legea nr.38/2008 nu stabilește anumite prevederi referitoare la „un alt semn utilizat în
comerţ”, decât „denumirea persoanei juridice”, dar nu exclude invocarea altor semne.
Trebuie de menționat faptul că „un alt semn utilizat în comerţ” nicidecum nu se referă la
alte drepturi de proprietate intelectuală, cum ar fi dreptul de autor, dreptul referitor la
desene/modele industriale, mărci, denumiri de origine.
În art.8 alin.(4) lit.a) este prevăzut că „în cazul opoziţiei, o marcă este refuzată la
înregistrare, de asemenea, în măsura în care este demonstrat că drepturile... au fost dobândite de
către opozant”. Respectiv, în cazul în care se invocă unele drepturi ce nu aparțin opozantului,
opoziția va fi respinsă.
O altă dispoziție de care trebuie să se țină cont atunci când se aplică art.8 alin.(4) lit.a)
este că „drepturile… au fost dobândite înainte de data de depozit a cererii de înregistrare a
mărcii sau înainte de data priorităţii invocate în sprijinul acestei cereri”. Aceste date (data de
depozit sau data de prioritate) pot fi determinate cu certitudine.
Referitor la prevederea precum că „drepturile… sunt confirmate printr-un act legal sau
prin probe ce demonstrează că pe piaţa Republicii Moldova:
 fie au fost plasate produse şi/sau servicii identice sau similare cu cele solicitate,
marcate cu acest semn;
 fie sunt promovate;
 fie se negociază promovarea/plasarea produselor şi/sau serviciilor identice sau
similare cu cele solicitate, marcate cu semnul respectiv”,
sunt cele trei situații care se examinează în raport cu piața Republicii Moldova. Nu sunt
relevante probele ce se referă la plasare, promovare, negociere în raport cu alte state, decât
Republica Moldova.
În calitate de acte legale, ar putea fi prezentate documente ce confirmă importul
produselor, testarea unor produse, contracte de achiziționare a produselor/serviciilor ș.a.
În calitate de probe ce se referă la una din cele trei situații menționate anterior, ar putea
fi prezentate fotografii de la punctele de comercializare a produselor/prestare a serviciilor,
extrase din diverse publicații, înscrieri pe suport electronic (de la diverse emisiuni, manifestări),
corespondența dintre părți, fotografii ale materialelor promoționale ș.a.
Probele prezentate țin de o situație concretă – produsele sunt plasate pe piață, sunt doar
promovate sau sunt abia în proces de negociere a plasării acestora. În cazul produselor plasate pe
piață sau promovate, informația este publică și se examinează în limita probelor prezentate de
către opozant. Mai complicate ar putea fi lucrurile în cazul în care se invocă doar negocierea –
opozantul poate prezenta unele documente cu caracter confidențial. Totodată, opozantul trebuie
să fie conștient că este necesar de prezentat probe în susținerea opoziției, care să fie transmise
solicitantului.
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De asemenea, este important ca probele prezentate să se refere la o perioadă anterioară
datei de depozit a cererii de înregistrare a mărcii sau datei de prioritate invocate în sprijinul
cererii.

Semnul solicitat

PENEȘ
SĂNĂTATE
CURATĂ

Comentarii
Au fost prezentate probe ce confirmă:
- utilizarea mărcilor în Republica
Moldova pentru produse și servicii
identice/similare;
- înregistrarea mărcilor în România;
- renumele mărcilor în România.
De asemenea, au fost prezentate probe
în susținerea art.8 alin.(4) lit.b)
invocat în opoziție
Au fost prezentate probe privind
înregistrarea mărcii comunitare.
Nu au fost prezentate probe ce
confirmă
negocierea/promovarea/utilizarea
mărcii în Republica Moldova pentru
produse identice/similare.
Nu au fost prezentate probe privind
renumele mărcii CONRAD într-un stat
membru al Convenției de la Paris

Decizia referitoare la opoziție
Opoziția a fost considerată
întemeiată,
cererea
de
înregistrare a mărcii fiind
respinsă

Opoziţia a fost considerată
neîntemeiată,
fiind
emisă
decizia de înregistrare a mărcii

Referitor la prevederea „semnul respectiv… beneficiază de protecţie şi se bucură de
renume cel puţin într-un stat parte la Convenţia de la Paris sau la Acordul de instituire a
Organizaţiei Mondiale a Comerţului”, este necesar de comentat următoarele două situații:
 O marcă neînregistrată în Republica Moldova poate beneficia de protecție în alt
stat (de obicei, se prezintă confirmarea privind înregistrarea în alt stat) și poate fi folosită pentru
a depune o opoziție. Această situație este caracteristică pentru mărcile înregistrate ce aparțin
titularilor din alte state și nu au protecție pe teritoriul Republicii Moldova.
 O situație incertă/mai puțin evidentă ar fi în cazul invocării unei mărci ce nu
este înregistrată nici într-un stat parte la Convenţia de la Paris sau la Acordul de instituire a
Organizaţiei Mondiale a Comerţului. Această situație se referă și la mărcile neînregistrate ce
aparțin întreprinderilor din Republica Moldova. În acest caz, marca nu este înregistrată în
Republica Moldova și nici în alt stat. Respectiv, prevederea „semnul respectiv… beneficiază de
protecţie” se poate examina doar prin prisma faptului că opozantul deține o marcă neînregistrată.
În art.8 alin.(4) lit.a) din Legea nr.38/2008 se face referință la „renumele semnului”:
 „semnul respectiv… se bucură de renume cel puţin într-un stat parte la
Convenţia de la Paris sau la Acordul de instituire a Organizaţiei Mondiale a Comerţului”;
 „prin utilizarea mărcii solicitate fără motive justificate s-ar profita de renumele
acestui semn”.
Cerința referitoare la „renumele semnului” se examinează/aplică similar art.8 alin.(1)
lit.c), care stipulează că „marca anterioară se bucură de renume în Republica Moldova şi dacă
utilizarea mărcii solicitate, fără un motiv justificat, ar aduce un profit nemeritat … din renumele
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mărcii anterioare”. În calitate de probe pot fi prezentate rezultatele sondajelor, informații
despre volumul de vânzări, de investiții în reclamă și alte date relevante.
Dispoziția care prevede că „prin utilizarea mărcii solicitate s-ar crea un risc de confuzie
cu semnul anterior” se examinează/aplică similar art.8 alin.(1) lit.b) din Legea nr.38/2008.
Art.8 alin.(4) lit.a) face referință la „marcă neînregistrată sau la un alt semn utilizat în
comerţ”.
Este important de a examina probele prezentate în opoziție, referitoare la aceste semne,
doar în raport cu produsele/serviciile identice sau similare celor solicitate în cererea de
înregistrare a mărcii, împotriva căreia este depusă opoziția.
La fel de important este faptul ca „denumirea persoanei juridice” în calitate de motiv
pentru depunerea opoziției să fie examinată anume în contextul prevederilor art.8 alin.(4) lit.a).
Semnul solicitat
Comentarii
Decizia referitoare la opoziție
Au fost prezentate probe ce confirmă: Opoziția a fost considerată
- utilizarea mărcii în Republica
întemeiată (în baza drepturilor la
Moldova pentru servicii
o marcă neînregistrată și la
identice/similare;
denumirea persoanei juridice),
- înregistrarea mărcii în mai multe
cererea de înregistrare a mărcii
state;
fiind respinsă
- renumele mărcii în mai multe state.
„SonoScape” este partea esențială din
denumirea opozantului (SonoScape
Medical Corp.)
Au fost prezentate probe privind
Opoziţia a fost considerată
înregistrarea mărcii pe numele
neîntemeiată,
fiind
emisă
opozantului în mai multe state.
decizia de înregistrare a mărcii
Nu au fost prezentate probe ce
confirmă negocierea/promovarea/
utilizarea mărcii în Republica
Moldova pentru produse și servicii
identice/similare.
„Joyetech” este partea esențială din
denumirea opozantului (Joyetech
(Changzhou) Electronics Co., Ltd.)
Din cele expuse referitor la aplicarea prevederilor art.8 alin.(4) lit.a), rezultă
următoarele:
 La invocarea art.8 alin.(4) lit.a) din Legea nr.38/2008 se menționează mai multe
cerințe, unele dintre care se aplică cumulativ (de exemplu, trebuie ca marca să beneficieze de
protecţie şi să se bucure de renume cel puţin într-un stat parte la Convenţia de la Paris sau la
Acordul de instituire a Organizaţiei Mondiale a Comerţului pentru produse/servicii identice sau
similare cu cele solicitate în cererea de înregistrare a mărcii și să fie îndeplină una sau mai multe
condiții ce urmează - pe piaţa Republicii Moldova au fost plasate produse şi/sau servicii identice
sau similare cu cele solicitate, marcate cu acest semn, sînt promovate sau se negociază
promovarea/plasarea produselor şi/sau serviciilor identice sau similare cu cele solicitate). Deci,
sunt necesare trei condiții pentru ca opoziția să poată fi considerată întemeiată).
 Probele prezentate se examinează în raport cu piaţa Republicii Moldova.
 Probele prezentate referitoare la o marcă neînregistrată sau un alt semn utilizat în
comerţ, se examinează în raport cu produsele/serviciile solicitate în cererea de înregistrare a
mărcii, împotriva căreia este depusă opoziția.
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2.6. Opoziția – agentul/reprezentantul titularului mărcii (art.8 alin.(4) lit.
b))
Art.8 alin.(4) lit.b) din Legea nr.38/2008 se bazează pe art.6 septies din Convenția de la
Paris, și anume pe alineatul 1, unde se menționează următoarele: „Dacă agentul sau
reprezentantul celui care este titularul unei mărci într-una din țările Uniunii va cere, fără
autorizația acestui titular, înregistrarea pe propriul său nume a mărcii respective în una sau mai
multe din aceste țări, titularul va avea dreptul să se opună acestei înregistrări cerute sau să
reclame radierea ei sau, dacă legea țării îngăduie aceasta, să ceară transferul înregistrării în
favoarea sa, afară de cazul în care agentul sau reprezentantul va aduce o justificare faptelor sale”.
Prin urmare, prevederile art.8 alin.(4) lit.b) vin să protejeze interesele legitime ale
titularilor de mărci împotriva însușirii arbitrare a mărcilor pe care le dețin, acordându-le dreptul
de a interzice înregistrările solicitate de agenții sau reprezentanții titularilor, fără consimțământul
acestora.
Marca pe care se întemeiază opoziția trebuie să fie anterioară cererii de înregistrare a
mărcii, prin urmare, momentul relevant care se ia în considerare este data de depunere sau de
prioritate a cererii. Sintagma „mărci pe care se întemeiază opoziția” include și cererile depuse.
2.6.1. Condiții privind depunerea opoziției
Art.8 alin.(4) lit.b) din Legea nr.38/2008 conferă titularului mărcii dreptul de a formula
o opoziție, sub rezerva să fie îndeplinite următoarele condiții cumulative de fond:
 solicitantul este sau a fost agent sau reprezentant al titularului mărcii;
 cererea a fost depusă fără acordul titularului;
 agentul sau reprezentantul nu și-a justificat acțiunile;
 semnele sunt identice sau similare; produsele și serviciile sunt identice sau
similare.
În conformitate cu art.2 din Legea nr.38/2008, „agent sau reprezentant al titularului
mărcii este persoană fizică sau juridică care se află cu titularul mărcii în orice tip de relaţii
întemeiate pe un acord de cooperare comercială scris sau verbal, de natură să creeze o relaţie de
încredere care să-i impună solicitantului mărcii, în mod expres sau implicit, o obligaţie generală
de încredere şi de loialitate în raport cu interesele titularului”.
Având în vedere varietatea de forme pe care relațiile comerciale le pot lua în practică, se
aplică o abordare individuală, accentul fiind pus pe posibilitatea ca legătura contractuală dintre
titular − oponent și solicitant să fie limitată doar la o serie de tranzacții ocazionale sau,
dimpotrivă, să aibă o durată și un conținut care ar justifica aplicarea art.8 alin.(4) lit.b).
În cadrul examinării materialelor opoziției, se verifică informația dacă colaborarea cu
titularul mărcii a oferit solicitantului posibilitatea să cunoască și să aprecieze valoarea mărcii și
dacă solicitantul a hotărât ulterior să înregistreze marca pe numele său propriu. Cu toate acestea,
între părți trebuie să existe o formă de colaborare. În cazul în care solicitantul acționează complet
independent, fără să fi stabilit vreun fel de relații cu titularul, acesta nu poate fi considerat ca
agent în sensul art.8 alin.(4) lit.b).
Prin urmare, un simplu cumpărător sau client al titularului nu se consideră „agent sau
reprezentant” în sensul art.8 alin.(4) lit.b), întrucât aceste persoane nu au nici o obligație specială
față de titularul mărcii.
De asemenea, în conformitate cu noțiunile de agent sau reprezentant, stipulate în Legea
nr.38/2008, nu este necesar ca acordul dintre părți să ia forma unui contract scris. Chiar și în
cazurile în care nu există un contract scris, ar putea fi posibil să se deducă existența unui acord
comercial de tipul prevăzut de art.8 alin.(4) lit.b) prin trimitere la indicii și dovezi indirecte, cum
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ar fi corespondența comercială între părți, facturile și comenzile pentru produsele vândute
agentului sau note de credit și alte instrumente bancare.
O cerere care nu este depusă în numele societății agentului, ci în numele unei persoane
fizice care împărtășește aceleași interese economice ca și agentul, de exemplu, președintele,
vicepreședintele sau reprezentantul legal al acestuia, atunci, la fel, se vor aplica prevederile
articolului enunțat. Având în vedere că, în acest caz, agentul sau reprezentantul ar putea
beneficia în continuare de pe urma unei astfel de depuneri, trebuie să se țină cont de faptul că o
persoană fizică este supusă acelorași limitări ca și o întreprindere.
Chiar dacă lipsa acordului titularului este o condiție necesară pentru aplicarea art.8
alin.(4) lit.b), nu este nevoie ca oponentul să prezinte dovezi care să arate că agentului nu i s-a
permis să depună cererea de înregistrare a mărcii, fiind suficientă o simplă declarație că
depunerea a fost efectuată fără acordul său.
Exemple de refuzuri în bază art.8 alin.(4) lit.b) din Legea nr.38/2008, în care au fost
prezentate probe ce au demonstrat că agentul sau reprezentantul titularului mărcii respective au
solicitat înregistrarea mărcii pe propriul său nume, fără autorizaţia titularului:
Semnul solicitat
Comentarii
Decizia
referitoare
la
opoziție
A fost prezentat contractul de distribuire Opoziția a fost considerată
exclusivă dintre solicitant şi opozant, întemeiată,
cererea
de
astfel s-a demonstrat că solicitantul este înregistrare a mărcii fiind
agent sau reprezentant al titularului respinsă
mărcii, contractul având o dată mult mai
anterioară datei de depozit a cererii
examinate
Cererea a fost depusă de către o Opoziția a fost considerată
persoană fizică.
întemeiată,
cererea
de
Au fost prezentate următoarele probe:
înregistrare a mărcii fiind
- solicitantul este directorul unei
respinsă
companii (SRL);
- compania (SRL) este distribuitor
exclusiv în Moldova al opozantului;
- conform contractului de distribuire
compania (SRL) își asumă
responsabilitatea să respecte dreptul
exclusiv al titularului mărcii înregistrate
(opozant)
Exemple în care art.8 alin.(4) lit.b) nu a fost aplicat din motivul neprezentării probelor
ce ar demonstra că agentul sau reprezentantul titularului mărcii respective a solicitat înregistrarea
mărcii pe propriul său nume, fără autorizaţia titularului:
Semnul solicitat
Comentarii
Decizia
referitoare
la
opoziție
Nu au fost prezentate probe care să Opoziția a fost considerată
demonstreze că solicitantul este sau ar fi neîntemeiată în sensul art.8
fost agent sau reprezentat al titularului alin.(4) lit.b) din Legea
mărcii, fie s-ar fi aflat cu titularul mărcii nr.38/2008.
în orice tip de relaţii. Invoce-ul prezentat Cererea de înregistrare a
nu confirmă legătura între solicitant şi mărcii a fost respinsă în baza
opozant.
art.8 alin.(4) lit.a)
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Au fost prezentate, însă, probe în
susținerea art.8 alin.(4) lit.a) din Legea
nr.38/2008 (marcă neînregistrată)
Nu au fost prezentate probe care sa
dovedească că solicitantul este sau ar fi
fost agent sau reprezentat al titularului
mărcii, fie s-ar fi aflat cu titularul mărcii
în orice tip de relaţii.
Invoce-urile sunt emise în numele altei
companii (diferită de cea a opozantului)
şi nu conţin referinţe la produsele
marcate cu marca SEMPERIT.
Au fost prezentate probe în susținerea
art.8 alin.(4) lit.a) din Legea nr.38/2008
(denumirea persoanei juridice)

Opoziția a fost considerată
neîntemeiată în sensul art.8
alin.(4) lit.b) din Legea
nr.38/2008.
Cererea de înregistrare a
mărcii a fost respinsă în baza
art.8 alin.(4) lit.a)

Excepții ale aplicării prevederilor art.8 alin.(4) lit.b) le constituie cazurile când agentul
sau reprezentantul titularului își justifică acțiunile, și anume:
- titularul unei mărci anterioare a tolerat, cu bună ştiinţă, timp de 5 ani utilizarea mărcii
în Republica Moldova, fără să întreprindă unele măsuri (conform art.23 din Legea nr.38/2008)
etc.

3.

Limitarea dreptului exclusiv (art.10 alin. (1), (11), (12))

În conformitate cu art.10(1) din Legea 38/2008 dreptul exclusiv nu se extinde asupra
elementelor mărcii care, nu pot fi înregistrate independent în calitate de mărci, cum ar fi termenii
descriptivi, inclusiv cei cu caracter elogios, precum şi asupra elementelor grafice, prezentate prin linii
întrerupte sau punctate, cu ajutorul cărora solicitantul indică părţile produsului sau ambalajului care nu
sînt revendicate ca părţi ale mărcii, cu condiţia folosirii loiale a elementelor menţionate şi a respectării
intereselor legitime ale titularului mărcii şi ale terţilor. În cazul în care marca include astfel de
elemente și dacă ele sunt de natură să creeze dubii asupra întinderii protecției mărcii, AGEPI poate
cere, drept condiţie pentru înregistrarea mărcii, ca solicitantul, în termen de 2 luni de la data primirii
avizului, să declare că renunţă la invocarea oricărui drept exclusiv asupra acestor elemente. Această
declaraţie se publică odată cu datele privind înregistrarea mărcii. Solicitantul poate să declare la etapa

depunerii cererii de înregistrare că nu revendică dreptul exclusiv asupra unor elemente ale
semnului pentru care se solicită înregistrarea (Vezi formularul CERERII DE ÎNREGISTRARE
A MĂRCII, rubrica V. MARCA, cod (526)). Informația despre elementele mărcii asupra cărora
nu se extinde dreptul exclusiv se publică în BOPI odată cu datele din cererea de înregistrare a
mărcii. Nepublicarea oficială a informației nu va fi un impediment pentru aplicarea prevederilor
art.10.
AGEPI poate solicita prezentarea unei declarații de neinvocare a drepturilor exclusive în
cazul în care marca respectivă conține un element nedistinctiv, iar includerea acelui element ar
provoca dubii cu privire la întinderea protecției. De asemenea, AGEPI acceptă astfel de declarații
de neinvocare, depuse în mod voluntar.
Limitarea dreptului exclusiv asupra elementelor nedistinctive din cadrul unei mărci
înregistrate are ca scop prevenirea monopolizării elementelor de uz comun (de ex., lapte,
calculator, hotel, salon etc.) pentru o anumită categorie de produse/servicii.

72

Ghid de examinare a cererilor de înregistrare a mărcilor (octombrie 2018)

3.1. Elemente neprotejabile ce nu pot fi înregistrate cu drept exclusiv în
componența mărcii, indiferent de produsele/serviciile solicitate:
Pentru includerea în componența mărcii a unor elemente cum ar fi denumirea statului,
denumirile unităţilor administrativ-teritoriale, semne aprobate de ministere, va fi necesară
obținerea permisiunilor respective (art.7(3) din Legea 38/2008).
Nu pot fi înregistrate cu drept exclusiv:

reproduceri sau imitații de steme, drapele şi embleme de stat, denumiri
depline sau abreviate de organizaţii internaţionale şi interguvernamentale, semne, sigilii oficiale
de control, de garanţie şi de marcare, decoraţii şi alte semne de distincţie:

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra tuturor elementelor, cu excepţia elementului
„Izvoraș”;

denumirea oficială sau istorică a statului sau abrevierea ei ori denumiri ale
unităţilor administrativ-teritoriale, reproduceri de insigne, de embleme sau de ecusoane, care
prezintă un interes public deosebit:

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementelor: „Republica Moldova”,
„Sistemul de acreditare”;

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra tuturor elementelor verbale ale mărcii, cu
excepţia elementului ACAP;

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementelor: „Moldova”, „EMS” (EMS Enhanced Messaging Service);
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(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementului: „md”;

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementului: „Basarabia”;

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra tuturor elementelor verbale.
Elementele din categoria celor neprotejabile nu pot fi înregistrate cu drept exclusiv,
deoarece, prin specificul său, fac parte din domeniul dreptului public și pot fi utilizate de către
toate categoriile de producători.
3.2. Elemente ce nu pot fi înregistrate cu drept exclusiv în componența mărcii,
fiind descriptive pentru produsele/serviciile solicitate:
 semne ori indicaţii uzuale (din domeniul tehnic, științific etc.):

cl. 35 (publicitate...), 37 (construcții; reparații…), 38 (telecomunicații), 42 (servicii
științifice și tehnologice…)
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementului: „Internet”;

semne sau indicaţii ce pot servi în comerţ pentru a desemna specia,
calitatea, cantitatea, destinaţia, valoarea, originea geografică, timpul fabricării produsului sau
prestării serviciului, alte caracteristici ale acestora:

cl. 29 (carne, pește...), 35 (publicitate...)
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementului: „Fish”;
FOR WOMEN WITH CONFIDENCE
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cl. 25 (îmbrăcăminte...)
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementelor: „For women”;
 desemnarea, ce reprezintă un cuvânt neprotejabil, executat într-o manieră
deosebită, poate fi acceptată spre înregistrare fără drept exclusiv asupra elementului nedistinctiv,
cu excepția executării grafice deosebite:

cl. 33 (băuturi alcoolice...)
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementului: „ALTES”, cu excepția
executării grafice deosebite (ALTES – soi de viță-de-vie);
 desemnarea ale cărei elemente neprotejabile alcătuiesc o expresie/o îmbinare va fi
acceptată spre înregistrare fără dreptul exclusiv asupra expresiei/îmbinării în întregime, dat fiind
faptul că aceasta are o semantică unică.
De exemplu: „Fabrica de vin din Etulia”, „lapte acru”.
În cazul în care marca conține un element verbal unitar, constituit din cuvinte
neprotejabile, scrise împreună, se consideră neprotejabil fiecare element separat (în parte):

cl. 20 (mobilier, oglinzi, rame…), 35 (publicitate...)
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementelor: „Mobila”, „Masiv” pentru
produsele solicitate din cl. 20.
În cazul în care marca conține un element verbal unitar, constituit dintr-un cuvânt
neprotejabil și un cuvânt fantezist, acest element verbal se consideră protejabil:

cl. 16 (hârtie și carton...), 36 (asigurări…), 38 (telecomunicații), 39 (transport…), 41
(educație; instruire...), 45 (servicii juridice…)
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementelor: „Prima bancă din Moldova”,
cu excepţia executării grafice deosebite.
În cazul mărcilor tridimensionale:
 forma produsului sau ambalajului, tradițională pentru produsele solicitate:
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cl. 29 (carne, pește...), 35 (publicitate...)
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementelor: forma ambalajului (tetraedru),
cifrele şi toate elementele verbale, cu excepţia „JLC”;

cl. 33 (băuturi alcoolice...)
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementelor: forma
buteliei,
elementele verbale, cu excepţia cuvântului „Hunter” şi a executării grafice deosebite;

toate

cl. 33 (băuturi alcoolice...)
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra formei buteliei;
 elementele grafice, prezentate prin linii întrerupte sau punctate, cu ajutorul cărora
solicitantul indică părţile produsului sau ambalajului care nu sunt revendicate ca părţi ale mărcii:

cl. 33 (băuturi alcoolice...).
În cazul limitării prevăzute la art.10 alin.(1), marca va fi examinată în totalitatea
elementelor sale, inclusiv a celor asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv, în scopul stabilirii
similitudinii cu alte mărci.
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În cazul în care impresia globală produsă de marca solicitată diferă de cea produsă de o
marcă anterioară, acestea vor putea coexista chiar dacă conțin aceleași elemente neprotejabile:

cl. 32 (bere; ape minerale...)
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementului: „Basarabia”;

cl. 32 (bere; ape minerale...)
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementului: „Basarabia”.
Limitarea dreptului exclusiv asupra elementelor mărcii se poate referi doar la anumite
produse şi/sau servicii revendicate în cerere, și anume la acele faţă de care elementele respective
sunt nedistinctive și deci nu pot fi înregistrate independent în calitate de mărci.
Exemple:

cl. 30 (cafea, ceai...), 35 (publicitate...), 43 (servicii de alimentație publică...)
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementelor: „Central cafe”, cu excepţia
executării grafice deosebite, pentru serviciile solicitate din cl. 43;

cl. 20 (mobilier, oglinzi, rame…), 35 (publicitate...)
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementului: „Confort”, nu constituie
obiect independent de protecţie juridică pentru produsele din cl. 20.
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4. Depunerea cererii de înregistrare a mărcii constituite din
semne verbale executate în mai multe limbi (art.28 alin.(1))
În conformitate cu prevederile art.28 alin.(1), nu vor fi acceptate spre înregistrare
semnele constituite în exclusivitate din traducerea elementului verbal în mai multe limbi, cum ar
fi, de exemplu:

În asemenea cazuri, pentru cererile depuse spre înregistrare pe cale națională,
AGEPI notifică solicitantul despre faptul că cererea depusă nu corespunde cerinţelor legale, și
anume, art.28 alin.(1) din Legea nr.38/2008, pct.8-9 din Regulamentul privind procedura de
depunere, examinare şi înregistrare a mărcilor, conform cărora cererea trebuie să se refere la o
singură marcă.
Solicitantul este în drept să depună, în termen de două luni din data primirii notificării, o
cerere de divizare, cu condiţia achitării taxei reglementare (pct.59 (2) din Regulamentul privind
procedura de depunere, examinare şi înregistrare a mărcilor) sau o cerere de operare a
modificărilor, cu condiţia achitării taxei stabilite.
Dacă în termen de două luni de la data primirii notificării nu vor fi întreprinse anumite
acțiuni privind remedierea iregularităţii (cerere de divizare sau cerere de operare a
modificărilor), cererea de înregistrare a mărcii va fi considerată retrasă (pct.88 din Regulamentul
privind procedura de depunere, examinare şi înregistrare a mărcilor).
Exemple de mărci depuse inițial cu traducere şi care au fost ulterior divizate şi respectiv
acceptate spre înregistrare:
Date iniţiale
Mărci divizate

Exemple de mărci care inițial conțineau traducerea semnului şi în care au fost operate
modificări:
Date iniţiale
Date modificate

În cazul în care solicitantul cere divizarea cererii, ultima va păstra data de depozit şi
orice dată de prioritate a cererii iniţiale.
La divizarea cererii, solicitantul sau reprezentantul trebuie să depună câte o cerere de
înregistrare pentru fiecare cerere divizionară în parte.
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Divizarea cererii pe cale naţională este solicitată la etapa examinării condiţiilor de
depunere, în termen de două luni, în caz contrar, AGEPI va considera cererea divizionară ca
fiind nedepusă.
În conformitate cu prevederile legale, o singură marcă se consideră acel semn care va fi
utilizat întocmai, în ansamblul de elemente, conform cererii de înregistrare.
Aici se includ atât cazurile în care traducerea constituie un semn integrat în cadrul
mărcii combinate, cât şi cazurile în care solicitantul aduce probe că cererea depusă spre
înregistrare va fi folosită exact aşa cum este depusă.
Exemple de mărci acceptate spre înregistrare, aşa cum au fost depuse:
Mărci înregistrate

pentru ape
produse
alimentare

pentru cvas

şi pentru bere

pentru bere
pentru bere
În ceea ce privește procedura internațională de protecție a mărcilor conform
prevederilor art.28 alin.(1) din Legea nr.38/2008 și ale pct.9 din Regulamentul privind procedura
de depunere, examinare și înregistrare a mărcilor, vor fi refuzate solicitările parvenite prin
Sistemul de la Madrid, constituite în exclusivitate din traducerea semnului verbal în mai multe
limbi.
Exemple de mărci refuzate în baza art.28 alin.(1):
;
Excepție fac cazurile în care solicitantul poate să demonstreze că deține o înregistrare în
țara de origine, respectiv în aceste cazuri se acordă protecție mărcii în baza art.6 quinquies din
Convenția de la Paris.
Atunci când solicitarea internațională se bazează pe o înregistrare în țara de origine,
AGEPI va acorda protecție ex-officio, fără emiterea avizului de refuz provizoriu.
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