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Dosarul nr. 2-252-2007 
HOTĂRÂRE 
în numele Legii 

 
06 noiembrie 2007                   mun. Chişinău 
 
Colegiul Civil şi de  contencios administrativ al Curţii de Apel Chişinău 
Având în componenţa sa: 
 
Preşedintele şedinţei de judecată  L. Popova 
 
Grefierul      N.Bosîi 
 
Judecând în şedinţa deschisă cauza civilă 
 

Plus Warenhndelsgesellschaft mbH reprezentat de Agenţia FS Patent SRL 
împotriva Agenţie de Stat pentru Proprietate Intelectuală, privind anularea hotărârii 
Comisiei de Apel din 22 februarie 2007-12-21 

 
 
 

CONSTATĂ: 
Firma Plus Warenhndelsgesellschaft mbH a depus în Republica Moldova 

cererea de înregistrare a mărci internaţionale nr. 840731 ALPA  la o serie de 
produse din clasa 29 şi clasa 30. Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a 
respins cererea la majoritatea produselor lactate din clasa 30 pe motivul asemănării 
mărcii cu mărcile anterioare  nr. 5592, 7189, 7190, titular fabrica de produse 
lactate din Hînceşti şi, respectiv cu marca anterioară APLA IR 680504 a firmei 
Granini  din Germania. În temeiul art. 14 Legii privind mărcile şi denumirile de 
origine a produselor a fost depusă contestaţia nr. 2475 din 06 iulie 2006 la Secţia 
mărci, modele şi desene industriale, care a fost respinsă. Prin hotărârea Comisie de 
Apel din 22 februarie 2007 respinsă contestaţia şi menţinută decizia Secţiei mărci, 
modele şi desene industriale. 

Reclamantul s-a adresat în instanţa de judecată cu acţiune solicitând anularea 
hotărârii Comisiei de Apel din 22 februarie 2007 din următoarele. 

Mărcile ALBA şi ALPA sunt diferite sub aspectul analizei semantice a 
acestora, cuvântul ALBA mărci, modele şi desene se asociau cu noţiunea de alb, 
iar cuvântul ALPA cu Alpii şi păşunile alpine. În mod evident consumatorii din 
Republica Moldova nu ar putea să confunde aceste două mărci cu sensuri atât de 
diferite. La respingerea contestaţiei nu-s a ţinut cont de reguli 37.6 a 
Regulamentului de aplicare a Legii potrivit cărei semnul se consideră asemănător 
până la confundarea cu alt semn dacă se asociază cu acesta în ansamblu, indiferent 
de unele particularităţi distinctive, mărcile sunt diferite şi au caracter distinct. 
Comisia de Apel a indicat că ALBA este o indicaţie geografică (judeţ în România) 
ceea ce ar fi trebuit să ducă iniţial la respingerea mărcilor înregistrate 5592, 7189, 
7190. Firma Plus Warenhndelsgesellschaft mbH ste o firmă germană cu reputaţie 
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înaltă în Europa şi unii dintre liderii businessului german, pe cale internaţională are 
înregistrate 500 de mărci, din care 161 în Republica Moldova fapt ce confirmă 
intenţia de a-şi toate obiectele de proprietate industrială. 

Reprezentantul reclamantului E. Mîndîcanu a susţinut acţiunea înaintată pe 
motivele invocate şi solicită admiterea acţiunii cu anularea hotărârii contestate. 

Reprezentantul AGEPI S. Cerneţchi a solicitat respingerea acţiunii pe motivul 
că marca solicitată întră în colizie cu următoarele mărci: marca internaţională 
APLA nr. 680504 înregistrată pentru produsele din clasele 30, 32, 33, titular 
Eckes-Graninin GmbH & Co,KG; marca verbală ALBA, nr. R 7189, înregistrată 
pentru o parte din produsele din clasa 29, titular compania LACTALIS-ALBA 
SRL, Hînceşti, Republica Moldova; mărcile combinate ALBA nr. 5593, 7190, 
înregistrate pentru o parte din produsele din clasa 29, titular compania       
LACTALIS-ALBA SRL, Hînceşti, Republica Moldova; Conform art. 7(4) lit. a) 
Legii nr. 588 nu se înregistrează în calitate de mărci semnele identice sau similare 
care pot fi confundate cu mărcile protejate în privinţa altor persoane sau cerute 
pentru înregistrate … La examinarea similitudinii mărcilor s-au analizat aspectele 
vizual, fonetic şi semantic  şi s-a ajuns în rândul consumatorilor, ce a servit temei 
pentru respingerea cererii a solicitantului. 

Audiind participanţii la proces verificând materialele pricinii, instanţa 
consideră că acţiunea este neîntemeiată şi posibilă de respingere din următoarele. 

Conform art. 2(1) Legii privind mărcile şi denumirile origine a produselor nr. 
588-XIII din 22 septembrie 1995 cu modificările ulterioare marca de produs şi 
marca de serviciu constituie orice semn sau orice combinaţie de semne, 
susceptibile de reprezentare grafică, ce serveşte la deosebirea produselor sau 
serviciilor unei persoane fizice sau juridice de produsele sau serviciile altei 
persoane fizice sau juridice. 

Reclamantul a … înregistrarea mărcii internaţionale nr. …ALPA la o serie de 
produse din clasa 29 şi clasa 30 (f.d. 7). La examinarea acestei cereri s-a constatat 
că marca solicitată intră în colizie cu mărcile  naţionale ALBA, titular SA Fabrica 
de produse lactate din Hînceşti (f.d. 8, 10) şi marca ALPA şi ALBA Legii privind 
mărcile şi denumirile de origine a produselor sunt similare din punct de vedere 
vizual, fonetic şi semantic. 

Conform art. 7(4) a) Legii nr. 588 în calitate de mărci nu se înregistrează 
semnele identice sau similare care pot fi confundate cu mărcile protejate în privinţa 
altor persoane sau cerute pentru înregistrare pe numele altor persoane pentru 
produse sau servicii identice. 

Cele invocate de reclamant nu servesc temei pentru anularea hotărârii 
contestate a Comisie de Apel, deoarece firma Plus Warenhndelsgesellschaft mbH 
solicită înregistrarea şi protejarea mărcii ALPA la produsele lactate din aceeaşi 
clasă. 

În baza celor expuse conform art. 17 Legii nr. 588 din 22 septembrie 1995 
privind mărcile şi denumirile de origine a produselor, conducându-se de art.art. 
238, 241 CPC instanţa 

 
HOTĂRĂŞTE: 
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Respinge ca neîntemeiată acţiunea înaintată de Plus Warenhndelsgesellschaft 
mbH împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind anularea 
Comisiei de Apel din 22 februarie 2007. 

Hotărârea cu drept de atac la Curtea Supremă de Justiţie în termen de 20 de 
zile. 

 
 
 
Judecător        L. Popova 


