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H O T Ă R Î R E 

13 aprilie 2009                                                                             m. Chişinău 

Instanţa de drept comun a Curţii de Apel Chişinău 

 

În componenţa: 

Preşedintele şedinţei, judecătorul                                  Nelea Budăi 

Grefierul                                                                        Corina Cojocaru 

Interpretul                                                                      Zinaida Carp 

Judecînd în şedinţă publică cauza civilă la acţiunea „Alvia Grup” SRL către 

„ihtus-Grup”SRL şi Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind 

recunoaşterea înregistrării cu rea credinţă a mărcii MARANO nr.17197, anularea 

certificatului de înregistrare a mărcii MARANO nr.17197 pentru produsele din 

clasa 16 CIPS, 

a  c o n s t a t a t: 

La 11.02.2009 „Alvia Grup”SRL a depus cererea de chemare în judecată către 

„Ihtus-Grup”SRL şi Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind 

recunoaşterea înregistrării cu rea credinţă a mărcii MARANO nr.17197, anularea 

certificatului de înregistrare a mărcii MARANO nr.17197 pentru produsele din 

clasa 16 CIPS. 

În argumentarea acţiunii reclamantul a indicat că din 17.12.2005 importă 

produse cu diverse denumiri, inclusiv agende cu denumirea MARANO. Ulterior, în 

scopul organizării fabricării în Republica Moldova, precum şi în scopul reducerii 

preţului, compania Alvia Grup a organizat fabricarea agendelor pe teritoriul 

Republicii Moldova, producînd pielea artificială de la producători în afara 

Republicii Moldova, inclusiv pielea artificială cu denumirea MARANO de la firma 

olandeză BN Internaţional BV. 

La 21.11.2006 compania „IHTUS-GRUP” SRL cu rea credinţă în scopuri de 

monopolizare şi blocaj al pieţei produselor de birou, în special a pieţei agendelor a 

depus pentru înregistrare marca MARANO / cerere cu nr.depozit 020307 pentru 



produsele clasei 16 CIPS - hîrtie, carton şi produse din aceste materiale, necuprinse 

în alte clase, produse de imprimerie, articole pentru legătorie, fotografii, papetărie, 

adezivi /materiale de lipit/ pentru papetărie sau menaj, materiale pentru artişti; 

pensule, maşini de scris şi articole de bir /cu excepţia mobilelor/, materiale de 

instruire sau invatamant /cu excepţia aparatelor/, materiale plastice pentru ambalaj 

/necuprinse în alte clase/, caractere tipografice, clişee/. 

Certificatul de înregistrare a mărcii menţionate a fost eliberat la 29.12.2008 

companiei IHTUS-GRUP SRL, care nici odată nu a fabricat produse agende cu 

denumirea MARANO, ci doar le procura de la compania românească SC 

ITALIAN EXPRESS. 

Conform art.7/1,2 d/ al Legii cu privire la mărci şi denumirile de origine a 

produselor nr.588/1995, care era în vigoare la momemntul înregistrării, sunt 

excluse de la protecţie şi nu pot fi înregistrate mărcile care sunt compuse exclusiv 

din semne sau din indicaţii lipsite de caracter distinctiv, în special compuse numai 

din semnele care constituie o indicaţie georgafică, inclusiv şi MARANO, care 

reprezintă denumirea unui rîu în Republica San Marino. 

În şedinţa judiciară reprezentantul reclamantului, Socolova Olga, a susţinut 

cererea de chemare în judecată, solicitînd să fie admisă pe temeiurile de fapt şi de 

drept invocate în acţiune. 

Reprezentantul companiei „IHTUS-GRUP”SRL, Sîrghi Viorel, nu a 

recunoscut cererea de chemare în judecată şi a solicitat să fie respinsă ca 

neîntemeiată. 

Reprezentantul AGEPI, Ciuş Doina, nu a recunoscut afrmaţiile reclamantului 

referitor la ilegalitatea înregistrării mărcii MARANO, iar motivul axat pe rea 

credinţă a fost lăsat la discreţia instanţei. 

Analizînd argumentele invocate în cererea de chemare în judecată, depoziţiile 

participanţilor la proces, studiind actele administrate la dosar, instanţa de judecată 

consideră acţiunea pasibilă de respins ca neîntemeiată din următoarele 

considerente: 



Din materialele dosarului s-a constatat că reclamantul „Alvia Grup”SRL 

solicită declararea nulităţii înregistrării mărcii MARANO pe motivul că: 

- Înregistrarea mărcii a fost efectuată cu rea credinţă /art.21/1,b/ al Legii 

38/2008, 

- Înregistrarea este ilicită, cu încălcarea prevederilor art.7 al Legii 588/1995 şi 

art.7 al Legii 38/2008, 

- Denumirea MARANO constituie o indicaţie geografică şi nu poate fi 

înregistrată, fiind contrară prevederilor art.7/1,2 d/ din Legea 588/1995. 

În conformitate cu prevederile art.21/1 lit.b/ din Legea nr.38/2008 privind 

protecţia mărcilor stabileşte că marca este declarată nulă dacă solicitantul a 

acţionat cu rea credinţă în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii. 

Marca se consideră ca fiind înregistrată cu rea credinţă în cazul în care la 

momentul depunerii cererii de înregistrare a ei, solicitantul ştia sau putea şti despre 

existenţa, inclusiv în străinătate, a unei astfel de mărci ce se bucură de renume în 

ţara de origine şi este promovată în Republica Moldova sau se negociază o astfel 

de promovare. La anularea mărcii pe motivul înregistrării ei cu rea credinţă se va 

ţine cont în special de faptul dacă marca înregistrată este utilizată pentru produse 

care generează conflict cu o altă marcă sau dacă titularul mărcii înregistrate 

utilizează marca doar în scop de blocaj. Din probele anexate la dosar, însă, nu 

rezultă acest lucru, ci dimpotrivă. Din a.2002 compania IHTUS-GRUP SRL 

funcţionează pe piaţa Republicii Moldova, genul principal de activitate fiind 

comercializarea produselor de birotică şi fabricarea produselor legate de birotică şi 

de promoţie /buclete, carduri, plicuri, flaiere etc./, promovînd pe piaţa Republicii 

Moldova agende de piele sub denumirea MARANO. 

La 24.01.2002 compania IHTUS-GRUP SRL la 26.11.2006 a depus cererea 

de înregistrare a mărcii MARANO la produsele din clasa 16. În temeiul 

rezultatelor expertizei, AGEPI a publicat anunţul respectiv în Buletinul Oficial de 

Proprietate Industrială nr. 02/2008 din 29.02.2008. 

Conform p.40.1 din Regulamentul de aplicare a Legii nr.588/1995 privind 

mărcile de origine a produselor, aprobat prin ordinul directorului general nr.129 



din 06.09.2001 cu modificările întroduse în anii 2002-2003, orice persoană este în 

drept potrivit art.17/1 din Legea nr.588/1995, în termen de 3 luni de la data 

publicării datelor cu privire la înregistrarea mărcii să depună o contestaţie la 

Comisia de Apel a AGEPI împotriva înregistrării mărcii. Din cauza absenţei 

contestaţiilor din partea terţilor, AGEPI a înregistrat marca MARANO, eliberînd la 

29.10.2008 documentele respective de protecţie a mărcii, decizia de înregistrare 

rămînînd necontestată de către reclamant în termenul prevăzut de lege. Toate 

acţiunile AGEPI de la depunerea cererii pînă la înregistrarea mărcii au fost 

realizate în strictă conformitate cu legislaţia în domeniu, astfel încît afirmaţia 

reclamantului precum că înregistrarea mărcii este ilicită cu încălcarea prevederilor 

art.7 al Legii 588/1995 şi art.7 al Legii 38/2008, este neîntemeiată şi nu are suport 

legal. 

Se respinge ca inconsistentă afirmaţia reclamantului precum că denumirea 

MARANO nu poate fi înregistrată ca marcă, deoarece constituie o indicaţie 

geografică în temeiul prevederilor art.7/1,2/ d/ al Legii 588/1995, deoarece însăşi 

reclamantul în cererea de chemare în judecată susţine că denumirea MARANO 

este denumire uzuală pentru piele artificială. Afirmaţia reclamantului precum că 

marca MARANO este concomitent şi denumire de origine şi marcă generică, este 

contradictorie. Denumirea de origine nu poate fi concomitent şi marcă generică. 

Conform Acordului din Lisabona /1958/ denumirea de origine a produselor nu 

poate fi considerată ca generică în ţara participantă a Acordului pînă la momentul 

în care această denumire este protejată în ţara de origine. 

datele oferite din sistemul informaţional Internet, la fel, oferă o diversitate 

largă de semnificaţii a cuvîntului MARANO, în special legate cu nume propriu. De 

asemenea marca MARANO nu va fi asociată de către consumator cu indicaţia 

geografică care este puţin cunoscută şi exclude oricare eroare în privinţa originii 

produsului. 

În astfel de circumstanţe, instanţa de judecată respinge integral argumentele 

invocate de către reclamant întru recunoaşterea înregistrării cu rea credinţă a mărcii 



MARANO nr.17197, anularea certificatului de înregistrare a mărcii MARANO, ca 

neîntemeiate şi lipsite de suport legal. 

Prin considerentele expuse, conform art.art.238-241 CPC RM, instanţa 

H o t ă r ă ş t e: 

A respinge ca neîntemeiată, acţiunea „Alvia Grup”SRL către „Ihtus-

Grup”SRL şi Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind recunoaşterea 

înregistrării cu rea credinţă a mărcii MARANO nr.17197, anularea certificatului de 

înregistrare a mărcii MARANO nr.17197 pentru produsele din clasa 16 CIPS. 

Hotărîrea poate fi contestată în ordine de recurs la curtea Supremă de Justiţie 

RM în termen de 20 de zile prin intermediul Curţii de Apel Chişinău. 

 

 

Preşedintele şedinţei, judecătorul                               Nelea Budăi 

 

 

  

 


