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1.8 Mărci care pot induce în eroare consumatorul (art.7 alin.(1) lit. g)) 
 

Desemnarea constituită „exclusiv din” sau ce conține elemente, indicații care 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. 

În conformitate cu cele menționate, în practică, AGEPI prezumă următoarele: 
1. solicitantul depune cererea de înregistrare a mărcii fără intenția de a induce în eroare 

consumatorul.  
2. consumatorul mediu este suficient de atent și de conștient și nu trebuie să fie considerat 

foarte vulnerabil la inducerea în eroare.  
 
Prin urmare, se vor aplica prevederile art. 7 alin. (1) lit.g), în cazul în care lista de 

produse/servicii este formulată astfel încât nu se poate garanta utilizarea neînșelătoare a 
mărcii și există un risc suficient de mare de inducere în eroare a consumatorului.   

 
1.8.1. Inducerea în eroare cu privire la natura, calitatea produselor/serviciilor. 
 
1.8.1.1. Mărci ce conţin indicaţii la natura produselor şi nu pot fi testate. 
 
Mărcile 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),  
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 sau 
categoria de produse 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. 

a. Dacă marca conține o indicație la produs, ce este specificat expres în lista de produse  
solicitate (lista detaliată sau rezumatul clasei), această listă va fi limitată conform indicaţiei 
respective. 

 
Marca Lista de produse revendicate Lista limitată de 

produse 

 

32 – bere; ape minerale și gazoase, 
sucuri și băuturi din fructe 

32 – ape minerale 

 

29 – carne, peşte, păsări şi vânat;  
30 – cafea, ceai, cacao, zahăr, orez… 

30 – ceai 

 

29 – carne, peşte, păsări şi vânat; uleiuri 
și grăsimi comestibile; 
30 – cafea, ceai, cacao, zahăr, orez… 

29 – uleiuri 
comestibile  
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32 – bere; ape minerale și gazoase, 
sucuri și băuturi din fructe 

32 – sucuri 

PLUTON WINE 33 - cidru; vinuri; lichior 33 - vinuri 
 

b. Dacă marca conține o indicație la produs, ce nu este specificat expres în lista de produse 
solicitate (lista detaliată sau rezumatul clasei), această listă va fi limitată la categoria produselor în 
care se încadrează produsul inclus în marcă (pentru a identifica categoria produsului va fi utilizat 
instrumentul TMclass). 

 
Marca Lista de produse revendicate Lista limitată de 

produse 

 
 
 

30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de 
cafea; orez, paste făinoase şi tăiţei;  
tapioca şi sago; făină şi preparate din 
cereale; pâine, produse de patiserie şi   
cofetărie; ciocolată; îngheţată, şerbeturi 
şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;   
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, 
praf de copt; sare; mirodenii, 
condimente, zarzavaturi conservate; 
oţet, sosuri şi alte preparate de 
condimentare; gheaţă (apă îngheţată) 

30 - produse de 
patiserie şi   
cofetărie 
 

 
 

32 - bere; băuturi nealcoolice; ape 
minerale şi gazoase; băuturi din fructe şi 
sucuri de fructe; siropuri şi alte 
preparate nealcoolice pentru fabricarea 
băuturilor 

32 - bere 

HALVA ASTERA 30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de 
cafea; orez, paste făinoase şi tăiţei;  
tapioca şi sago; făină şi preparate din 
cereale; pâine, produse de patiserie şi   
cofetărie; ciocolată 

30 - produse de 
patiserie şi   
cofetărie 

PLUTON WINE 33- băuturi alcoolice, cu excepţia berii; 
preparate alcoolice pentru fabricarea 
băuturilor 

33 - băuturi alcoolice 

 
 

c. Dacă marca conține o indicație la produs, ce nu este specificat expres în lista de produse 
solicitate (lista detaliată sau rezumatul clasei) şi nici nu poate fi atribuit la o categorie de  produse, 
limitarea listei se va face la produsul respectiv. 

Marca Lista de produse revendicate Lista limitată de 
produse 

 

30 – cafea, ceai, cacao…; făină şi 
preparate făcute din cereale; pâine…; 
gheaţă 

30 – pelmeni 
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Sushi Pluton 30 - Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de 
cafea; orez, paste făinoase și tăiței; 
tapioca şi sago; făină şi preparate din 
cereale; pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie; ciocolată; îngheţată, șerbeturi 
și alte tipuri de gheață comestibilă; 
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, 
praf de copt; sare; mirodenii, 
condimente, zarzavaturi conservate; 
oţet, sosuri și alte preparate de 
condimentare; gheaţă (apă înghețată) 

30 - sushi 

 
d. Dacă lista de produse 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.  
Semnul solicitat Produse revendicate 

PLUTON WINE 33 - băuturi alcoolice 
Pop corn JUPITER 29 - gustări pe bază de cereale; gustări din porumb; 

floricele de porumb 
ALPHA CIDER PEAR  32 - băuturi nealcoolice  

33 - băuturi alcoolice 
 

1.8.1.2. Mărci ce conţin indicaţii la natura produselor şi pot fi testate 
 
Nu se vor aplica prevederile art.7 alin.(1) lit.g) în cazul mărcilor ce conțin indicaţii la natura 

produselor și sunt solicitate pentru produse ce pot fi testate înainte de a fi cumpărate 
(consumatorul fiind conștient de natura/calitățile produsului pe care urmează să-l procure). În 
această situație, se consideră că riscul de inducere în eroare a consumatorului este redus la 
minimum.  

Marca Produse revendicate 

 

12 – vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeriană sau 
navală 

 

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

 
1.8.1.3. Mărci ce conţin indicaţii la calităţile, componenţa şi alte caracteristici ale 

produselor 
 
a. Mărcile ce conțin indicații referitoare la calitățile, componența și alte caracteristici ale 

produsului, şi a căror listă de produse revendicate este formulată într-un mod în care o utilizare 
neînșelătoare a mărcii este posibilă, vor fi acceptate fără limitarea listei de produse la 
caracteristicile respective.  

Marca Produse revendicate Decizie 
SATURN Vegetarian Foods 29 – produse alimentare Nu va fi limitată lista la  

produse „vegetariene” 
VENERA Silk 25 – lenjerie de corp Nu va fi limitată lista la  

produse din mătase 
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05 – produse farmaceutice și 
veterinare 

Nu va fi limitată lista la  
produse „cardiologice” 

 
05 – produse farmaceutice Nu va fi limitată lista la  

produse „cu conținut/pe 
bază de magneziu” 

 

29 – brânzeturi, lapte și 
produse lactate, iaurturi; carne 

Nu va fi limitată lista la  
„produse de ovină” 

 
 

30 – produse de cofetărie Nu va fi limitată lista la  
„produse cu conținut, gust, 
aromă de lămâie, mentă” 

 
b. Mărcile ce conțin indicații referitoare la calitățile, componența și alte caracteristici ale 

produsului, şi lista de produse este formulată într-un mod în care o utilizare neînșelătoare a mărcii 
este imposibilă, existând astfel un risc de inducere în eroare a consumatorului, vor fi refuzate în 
baza art. 7 alin.(1) lit.g) pentru toate produsele pentru care o utilizare neînșelătoare nu este 
posibilă. 

 
Semnul solicitat Produse revendicate 

SATURN Vegetarian Foods 29 – produse din carne 

 30 – produse de cofetărie pe bază de căpșună 
VENERA Silk 25 – lenjerie de corp din bumbac 
 

1.8.1.4. Mărci ce conțin indicații referitoare la natura, calitățile, componența și alte 
caracteristici ale produsului și sunt expuse într-o manieră fantezistă 

 
Mărcile care conțin indicații referitoare la calitățile, componența și alte caracteristici ale 

produsului și care sunt expuse într-o manieră fantezistă, nu vor fi refuzate la înregistrare şi lista de 
produse nu va fi limitată la produsul respectiv, prezumându-se că mărcile nu vor induce în eroare 
consumatorul. 

 
Marca Produse revendicate Decizie 

 

29 – carne, fructe şi legume 
uscate şi fierte; uleiuri şi 
grăsimi comestibile;  
31 – produse agricole…, 
seminţe, plante şi flori 
naturale; alimente pentru 
animale 

Nu va fi limitată lista la  
„semințe” 

 30 – cafea, ceai, cacao, zahăr  Nu va fi limitată lista la  
„ceai” 

 

29 - carne, peşte, păsări şi 
vânat; extracte din carne 

Nu va fi limitată lista la  
„kebab” 
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1.8.1.5 Mărci ce conțin indicații la natura, calităţile şi alte caracteristicile ale serviciilor 
 

Mărcile ce conțin indicații referitoare la natura, calitatea, şi alte caracteristici ale 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, în celelalte cazuri 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 

 
 

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. 

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. 
 

În practică, AGEPI prezumă în cazul mărcilor ce conțin denumiri geografice desemnând 
locuri, care coincid cu locul amplasării solicitantului (adresa solicitantului), că acestea vor fi 
utilizate cu bună credință fără a induce în eroare consumatorul. 
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1.8.2.1. Inducerea în eroare cu privire la originea geografică a produselor 
 
a. Mărci verbale constituite exclusiv din denumiri geografice 
Pentru orice produs, o denumire geografică fie indică originea, dacă acest produs provine 

din acea zonă, fie este deceptivă, dacă produsul nu este originar din zonă.  
Astfel, dacă desemnările sunt constituite din denumiri geografice, dar produsele nu-şi au 

originea în locul, regiunea indicate în marcă, înregistrarea semnelor respective va fi refuzată în 
baza prevederilor art.7 alin.(1) lit.c) și g). 

 
Semnul solicitat Produse revendicate Solicitantul 

MODENA 
(oraș în Italia) 

 

30 – cafea, cafea artificială, amestecuri 
de cafea… 

Solicitant din Germania 

AUSTIN 
(oraș în SUA, capitala 
statului Texas) 

34 – țigări; trabucuri; tutun brut sau 
tutun prelucrat 

Solicitant din 
Luxemburg 

PAVIA 
(oraș în Italia) 

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

Solicitant din Turcia 

 
(regiune în estul Franței) 

18 – piele și imitații de piele, produse 
din aceste materiale 

 

Solicitant din Turcia 

 
(Versailles – oraș în Franța) 

33 – băuturi alcoolice Solicitant din Republica 
Moldova 

 
b. Mărci combinate ce conțin denumiri geografice 
În cazul mărcilor combinate ce conțin denumiri geografice și desemnează locuri, altele decât 

locul amplasării solicitantului (adresa solicitantului), acestea sunt refuzate parţial în baza 
prevederilor art.7 alin.(1) lit.g), fiind susceptibile să inducă în eroare consumatorul cu privire la 
originea produselor. Limitarea listei produselor se va efectua în strictă corespundere cu indicația 
(țara, orașul, localitatea) ce se conține în marcă.  

 
Marca  Solicitantul 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 
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Solicitant din Germania 
 

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

IRISH VALE Solicitant din Germania 
 

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

 

Solicitant din Grecia 
 

cl. 05 - toate produsele 
menționate în cerere cu 
proveniență din Iasi. 

 Solicitant din Ucraina 
 

Se acceptă înregistrarea mărcii 
pentru toate produsele solicitate 
cu proveniență din Austria.   
 

 Solicitant din Coreea 
 

Se acceptă înregistrarea mărcii 
pentru toate produsele solicitate 
cu proveniență din Franța. 

 

Solicitant din Rusia 
 

Se acceptă înregistrarea mărcii 
pentru toate produsele solicitate 
cu proveniență din Etiopia.  

 
c. Mărci ce conţin simboluri asociate unor regiuni geografice 
În cazul în care se face referire la semnele care induc în eroare privind originea produselor, 

nu este vorba doar 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 Decizia 
 

Huang Long  
(rezervaţie în nordul 
îndepărtat al Sichuan, 
China) 

33 –  băuturi 
alcoolice 

Solicitant din Rusia  33 –  toate produsele 
menționate în cerere cu 
proveniență din Sichuan 

 
(Pod peste râul Arno, 
Florenţa) 

33 – băuturi 
alcoolice 

Solicitant din Rusia  33 – toate produsele 
menționate în cerere cu 
proveniență din Florența 
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03 – 
parfumerie; 
produse 
cosmetice; 
deodorante 
pentru uz 
personal  

Solicitant din Turcia 
 

03 – toate produsele 
menționate în cerere cu 
proveniență din Paris 

33 - băuturi 
alcoolice... 

Solicitant din China 33 – toate produsele 
menționate în cerere cu 
proveniență din Sydney. 
 

  
d. Mărci ce sugerează apartenenţa la o anumită regiune geografică 
 
Alte cazuri de inducere în eroare a consumatorilor ar fi cuvintele ce aparţin sau sugerează 

apartenenţa la un anumit teritoriu. Deşi marca poate fi constituită din denumiri fanteziste, 
elementele verbale pot fi interpretate ca indicând apartenenţa la o anumită regiune geografică.  

 
Semnul solicitat Produse 

revendicate 
Solicitantul Decizia  

 
ARMENIKA 33 – băuturi 

alcoolice... 
Solicitant din Rusia 33 – toate produsele 

menționate în cerere cu 
proveniență din Armenia 

 

33 – băuturi 
alcoolice... 

Solicitant din Franța 
 

33 - toate produsele 
menționate în cerere cu 
proveniență din Rusia 

 

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

Solicitant din 
Republica Moldova 

03 – toate produsele 
menționate în cerere cu 
proveniență din Paris 

 
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 cu limitarea listei de produse în strictă 
corespundere cu indicația ce se conține în marcă). În caz de dezacord cu limitarea listei de produse 
propusă de oficiu, solicitantul poate depune o contestație în acest sens, cu prezentarea 
argumentelor de rigoare. 
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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. 

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 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, mărcile ce conţin aceşti termeni 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 pentru servicii, termenul 
geografic care ar indica la provenienţa serviciilor trebuie să fie cunoscut anume pentru prestarea 
serviciilor respective. 

 
Prin orice denumire geografică 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 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. 
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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.  
 

Marca Servicii revendicate Solicitantul 

  

43 – cafenele; restaurante Solicitant din Federația 
Rusă 

 

36 – servicii de asigurare; 
afaceri financiare; afaceri 
monetare 

Solicitant din Austria 

 


