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Dosarul nr. 3-148/02 
 

HOTĂRÂRE 
ÎN NUMELE LEGII 

 
18 noiembrie 2002        mun. Chişinău 
 

Completul Contenciosului Administrativ 
a Curţii de Apel a Republicii Moldova  

 
Compus din: 
Preşedintele şedinţei   S. Moldovan 
Grefierul     L. Canţer 
Cu participarea interpretei   S. Moşanu 
 

Judecând în şedinţa publică pricina civilă al acţiunea Firmei germane KORD 

Beteiligungshesellshaft mbH şi Co KG către Agenţia de Stat pentru Protecţia 

Proprietăţii  Industriale privind anularea deciziei din 23  martie 2001 şi obligarea 

acordării protecţiei mărcii GRANA pentru produsele din clasa 30 potrivit cererii de 

înregistrare internaţională, - 

CONSTATĂ:  

La 23 martie 2001 Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii  Industriale din 

Republica Moldova a emis decizia definitive privind confirmarea refuzului de a 

acorda protecţie firmei germane KORD Beteiligungshesellshaft mbH şi Co pe 

teritoriul Republicii Moldova.  

La 15 noiembrie 2001 firma germană  KORD Beteiligungshesellshaft mbH şi 

Co s-a dresat la Curtea de Apel cu acţiunea în contenciosul administrativ către 

Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii  Industriale privind  anularea deciziei 

din martie 2001 şi obligarea acordării protecţiei mărcii GRANA din clasa 30 potrivit 

cererii de înregistrare internaţională nr. 712404 din 08 aprilie 1999 indicând că 

decizia contestată este în contradicţie cu legislaţia naţională şi internaţională.  

În şedinţa de judecată reprezentării reclamantului A. Babac cu A. Roşca au 

susţin cerinţele acţiunii invocând aceleaşi motive ca şi în cererea de chemare în 

judecată. 
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Reprezentantul AGEPI a solicitat respingerea acţiunii declarând că acordarea 

protecţiei juridice  mărcii internaţionale 712404 GRANA a fost refuzată din motivul 

că semnul solicitat este similar până la gradul de confuzie cu marca GRANI căreia 

deja i s-a acordat protecţie juridică pe teritoriul Republicii Moldova.   

Audiind explicaţiile reprezentanţilor părţilor şi examinând actele pricinii, 

instanţa consideră că acţiunea  necesită să fie admisă din următoarele motive. 

Din decizia contestată şi Hotărârea Comisiei de Apel a Agenţiei rezultă că 

reclamantul i s-a refuzat acordarea protecţiei juridice numai din cauza că marca 

GRANA este similară la gradul de confuzie cu marca GRANI (f.d.-19, 21).  

Instanţa consideră motivul refuzului de acordare a protecţiei juridice 

neîntemeiat din următoarele. 

Potrivit avizului Centrului Naţional de Terminologie, din punct de vedere 

fonetic cuvintele grana şi grany se deosebesc, întrucât au o silabă care le 

deosebeşte vizual şi la pronunţare, au diferite sensuri, produsele nu vor fi 

confundate şi ambele mărci pot exista ca denumiri de Produs în Republica Moldova 

ca şi în alte ţări (f.d.-106). 

Avizul Centrului Naţional de Terminologie în această privinţă se confirmă 

reciproc cu concluziile experţilor psihologi şi filologi, potrivit cărora cuvintele 

GRANA şi GRANI nu vor fi confundate de către consumatorii (f.d.-108-109). 

Astfel porbele  sus  menţionate resping motivaţia că cuvintele GRANA şi 

GRANI sunt similare până la gradul de confuzie. 

În afară de această, Agenţia şi-a întemeiat decizia contestată numai în baza art. 

7 al. 4 litera a) Legea Republicii Moldova „Privind mărcile şi denumirile origine a 

produselor” fără a ţine cont de actele internaţionale privind protecţia proprietăţii 

industriale la care Republica Moldova este parte şi anume. 

Aşa, articolul 6(5) Convertorul de la Paris pentru Protecţia Proprietăţii 

Industriale, în vigoare pentru Republica Moldova de la 25 decembrie 1991, prevede 

că mărcile de fabrică sau de comerţ nu vor putea fi refuzate de la înregistrare sau 

invaliditatea decât în cazul când ele sunt de natură să aducă atingerea anumitor 

drepturi câştigate de terţi în ţară în care se cere protecţia. 
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Deoarece cercul de restricţie de acordare a protecţiei  juridice în Legea  

naţională este mai larg decât în Convenţia de la Paris, iar în şedinţa de judecată 

reclamantul a prezentat probe că acordarea protecţiei mărcii GRANA ar duce 

atingerea drepturilor Societăţii franceze „Generale Biscuit”, instanţa consideră 

necesar de a aplica dispoziţiile art. 4 Contestaţia Republicii Moldova, art. 33 Legea 

„Privind mărcile şi denumirile de origine a produselor” şi Convenţia de la Paris. 

Concluzia Agenţiei prezentată în şedinţa de judecată că cuvintele GRANA şi 

GRANI sunt identice până la gradul şi cu concluziile se respinge cu avizul Centrului 

Naţional de Terminologie şi cu concluziile experţilor independenţi, care nu sunt 

cointeresaţi în rezultatul cauzei, de aceia nu serveşte temei de respingere a acţiunii. 

În temeiul celor expuse şi potrivit prevederilor art. 4 Constituţia Republicii 

Moldova, art. 6(5) Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale, art. 

25-27 Legea contenciosului administrativ, 190-196 Cod de procedură civilă, 

instanţa, - 

HOTĂREŞTE: 

 Admite acţiunea firmei germane KORD Beteiligungsgesellshaft mbH şi Co. 

KG. 

Anulează decizia definitivă a Agenţiei de Stat pentru Protecţia Proprietăţii 

Industriale din 23 martie 2001 privind confirmarea refuzului de protecţie în temeiul 

înregistrării internaţionale 712404. 

Obligă Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale din Moldova să 

acorde protecţiei mărcii GRANA pentru produsele din clasa 30 firmei KORD 

Beteiligungsgesellshaft mbH şi Co. KG potrivit cererii de înregistrare internaţională 

nr. 712404 din 08 aprilie 1999. 

Încasează de la Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale taxa de 

stat în folosul statului 20 salarii minime. 

Hotărârea este cu drept de recurs la curtea supremă de justiţie în termen de 15 

zile. 

 

Preşedintele şedinţei   S. Moldovan  


