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11 noiembrie 2009                                                             mun. Chişinău 
Colegiul Civil al Curţii de Apel Chişinău 
Având în componenţa sa pe: 
Preşedintele şedinţei de judecată:                                 Gheorghe Creţu 
Grefier:                                                                          Olga Ţurcanu 
 
a examinat în şedinţă publică cauza civilă la acţiunea reclamantului GALLUP 

INC către Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a R. Moldova şi 

intervenienţi AKTSONERNO DROUJESTVO „BALKAN BRITISH SOCIAL 

SURVEZS” şi SRL „CBS-AXA” privitor la anularea Hotărârii Comisiei de Apel a 

AGEPI din 25.12.2006, cu recunoaşterea nulităţii înregistrării mărcii, instanţa 

 
C O N S T A T Ă: 

 
Reclamantul GALLUP INC, THE GALLUP ORGANIZATION s-a adresat 

instanţei de judecată cu acţiune împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală a R. Moldova şi intervenienţii AKTSONERNO DROUJESTVO 

„BALKAN BRITISH SOCIAL SURVEZS” BG şi SRL „CBS-AXA” privind 

recunoaşterea nulităţii Hotărârii Comisei de Apel a AGEPI din 25.12.2006 şi 

recunoaşterea nulităţii înregistrării mărcii nr. 671397 „GALLUP”. 

În şedinţa judiciară reprezentanţii reclamantului au susţinut integral pretenţiile 

invocate în acţiune şi au solicitat admiterea ei integrală în baza motivelor de fapt şi 

de drept invocate. Totodată instanţei a arătat, că la 25.12.2006 prin Hotărârea 

Comisiei de Apel a AGEPI, ca urmare a examinării contestaţiei „GALLUP INC” 

privind recunoaşterea nulităţii înregistrării mărcii verbale Nr. 671397 „GALLUP” 

pentru produsele şi serviciile din clasele 09, 16, 35, 38 şi 41 în temeiul art. 26 alin. 

2 al Legii nr. 588-XIII din 22.09.1995 „Privind mărcile şi denumirile de origine a 

produselor” (nefolosirea mărcii pentru o perioadă de 5 ani), revendicarea 

reclamantului a fost respinsă cu menţinerea în vigoare a înregistrării mărcii verbale 



„GALLUP” după titularul A.D. „BALKAN BRITISH SOCIAL SURVEZS” 

pentru toate clasele de produse şi servicii contestate. 

Potrivit acţiunii depuse, temeiul ce justifică acţiunea în nulitate îl constituie 

neutralizarea de către titular a mărcii nr. 671397 pentru clasele de produse şi 

servicii înregistrate, precum prescrie dispoziţia art. 22 a Legii nr.588-XIII din 

22.09.1995 „Privind mărcile şi denumirile de origine a produselor”, iar probele 

prezentate în faţa Comisiei de Apel a AGEPI în confirmarea utilizării nu reprezintă 

decât o prezumţie a folosirii mărcii revendicate şi nicidecum utilizarea reală a 

mărcii. Astfel, cu referinţă la contractul de cesiune din 01.09.2005, încheiat între 

SRL”CBS-AXA” şi A.D. „BALKAN BRITISH SOCIAL SURVEZS” reclamantul 

susţine, că acesta nu produce efecte juridice pentru terţi, deoarece contractul vizat 

nu a fost supus înregistrării conform art. 24 a Legii nr. 588-XIII din 22.09.1995. În 

ceea ce priveşte dosarul din publicaţia „OFFICE” se reiterează, că SRL „CBS-

AXA” nu putea face referinţă la această marcă întrucât contractul de cesiune 

nominalizat nu producea efecte juridice pentru terţi, inclusiv pentru SRL „CBS-

AXA” şi că în acest extras nu se menţionează despre marca „GALLUP” în sensul 

art. 22 a Legii nr. 588-XIII din 22.09.1995, ci se face referinţă la existenţa 

organizaţiei Gallup International Association. 

De asemenea reclamantul consideră, că la examinarea cererii au fost admise 

mai multe abateri procesuale de la rigorile Regulamentului Comisiei de Apel a 

AGEPI, aprobat prin ordinul Directorului General nr. 95 din 23.09.2005 şi a Legii 

nr. 588-XIII din 22.09.1995 cu referinţa la faptul încălcării termenelor de 

examinare - 3 luni, iar cererea a fost depusă la 01.02.2006, prima şedinţă a fost 

numită pentru 28.11.2006, iar Hotărârea a fost pronunţată la data de 25.12.2006 şi 

expediată Hotărârea în adresa participanţilor - 30 zile de la data pronunţării 

Hotărârii, pe când Hotărârea a fost eliberată peste 3 luni de la data pronunţării, iar 

neexaminarea unor înscrisuri prezentate de către solicitant în faţa Comisiei, lipsa 

motivării respingerii argumentelor expuse de către reclamant în cadrul examinării 

contestaţiei, precum şi admiterea contractului de licenţă fără traducere în limba de 



stat şi fără înregistrare la AGEPI conform punctelor 19 şi 34 din Regulamentul 

Comisiei de Apel. 

Din aceste considerente, reclamantul solicită recunoaşterea nulităţii Hotărârii 

Comisiei de Apel a AGEPI din 25.12.2006, emisă pe marginea contestaţiei 

„GALLUP INC” privind recunoaşterea nulităţii mărcii nr. 671397 „GALLUP” 

pentru produsele şi serviciile din clasele 09, 16, 35, 38 şi 41 şi recunoaşterea 

nulităţii înregistrării mărcii nr. 671397 „GALLUP” după titularul A.D. „BALKAN 

BRITISH SOCIAL SURVEZS” pentru produsele şi serviciile din clasele 09, 16, 

35, 38 şi 41. 

Reprezentantul pârâtului în şedinţa judiciară nu a recunoscut acţiunea şi a 

solicitat respingerea ei integrală în baza motivelor de fapt şi de drept invocate în 

referinţă. Totodată instanţei a arătat, că la examinarea cererii de anulare a mărcii 

„GALLUP” Comisia de Apel a constatat, că titularul mărcii „BALKAN BRITISH 

SOCIAL SURVEZS” a prezentat probe privind folosirea mărcii pe teritoriul 

Republicii Moldova cu referinţă la contractul de licenţă ITM REG nr. 671397 din 

02,09.2005, încheiat între SRL „CBS-AXA” şi A.D. „BALKAN BRITISH 

SOCIAL SURVEZS” şi extrasul din publicaţia „OFFICE” din 26.10.2005. De 

asemenea s-a invocat, că 51% din capitalul statutar al SRL „CBS-AXA” constituie 

cota parte a titularului mărcii în fondul social al întreprinderii nominalizate. 

Termenul de examinare a cererii în anulare a fost prelungit de mai multe ori din 

considerentul solicitărilor părţilor în vederea administrării suplimentare a probelor, 

în asemenea mod fiind justificată depăşirea termenului legal instituit în vederea 

examinării contestaţiei. În baza probelor prezentate Comisia de Apel a AGEPI a 

conchis, că de la înregistrarea mărcii, titularul a întreprins acţiuni în vederea 

promovării acesteia semnând şi contractul de cesiune a drepturilor şi respectiv 

temeiuri în vederea recunoaşterii nulităţii înregistrării mărcii nr. 671397 

„GALLUP” după titularul A.D. „BALKAN BRITISH SOCIAL SURVEZS” nu s-

au constatat. 

Reprezentantul Intervenientului AKTSONERNO DROUJESTVO „BALKAN 

BRITISH SOCIAL SURVEZS” BG în şedinţa judiciară nu a recunoscut acţiunea şi 



a solicitat respingerea ei integrală, susţinând integral poziţia procesuală a 

reprezentantului pârâtului. Totodată a menţionat, că probele prezentate în faţa 

Comisiei de Apel confirmă utilizarea mărcii „GALLUP” în sensul art. 22 a Legii 

nr. 588-XIIIdin 22.09.1995. Mai mult ca atât, practica judiciară naţională cu privire 

la actele judecătoreşti emise pe cauza civilă la acţiunea „BALKAN BRITISH 

SOCIAL SURVEZS” către Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală cu 

participarea intervenientului „GALLUP INC” privind recunoaşterea nulităţii 

înregistrării mărcii „GALLUP” după titularul „GALLUP INC” în temeiul art. 26 al 

Legii nr. 588-XIII din 22.09.1995, potrivit cărora acţiunea reclamantului în mod 

irevocabil a fost respinsă ca nefondată concluzionând, că cauza vizată instituie 

aprecierea de către instanţa de judecată a efectelor juridice generate de aplicarea 

normei de drept ce vizează recunoaşterea nulităţii înregistrării mărcii după titular 

pe motivul neutralizării neîntrerupte de 5 ani a titlului. De asemenea s-a invocat, că 

în cazul admiterii acţiunii va fi lezat dreptul la proprietate al intervenientului 

asupra mărcii înregistrate. 

Reprezentantul intervenientului SRL „CBS-AXA” în şedinţa judiciară nu a 

recunoscut acţiunea şi a solicitat respingerea ei integrală în baza motivelor de fapt 

şi de drept invocate în referinţă. Totodată instanţei a arătat, că la 02.09.2005 între 

SRL „CBS-AXA” şi A.D. „BALKAN BRITISH SOCIAL SURVEZS” a fost 

semnat contractul de licenţă, având ca obiect de reglementare cesionarea 

drepturilor asupra mărcii „GALLUP” nr. 671397. După semnarea contractului SRL 

„CBS-AXA” a prestat servicii folosind marca GALLUP pentru serviciile din clasa 

35 şi produsele din clasa 16 conform Clasificatorului Internaţional a Produselor şi 

Serviciilor în temeiul contractului de prestare a serviciilor. Se susţine, că 

„GALLUP INC” titular al mărcii „GALLUP” pentru prestarea serviciilor din clasa 

a 42 a Clasificatorului abuzează de drepturile sale, nefiind pasibil recunoaşterii în 

calitate de persoană cointeresată concretizând, că reclamantul în corespundere cu 

dispoziţia art. 9 din Codul Civil al Republicii Moldova îşi exercită drepturile 

subiective civile cu rea credinţă. 



Audiind  părţile, ascultând argumentele reprezentanţilor reclamantului, 

reprezentantului pârâtului, a reprezentanţilor intervenienţilor şi analizând motivele 

invocate în acţiune în cumul cu materialele pricinii, instanţa consideră acţiunea 

reclamantului întemeiată şi pasibilă de admis integral din următoarele 

considerente. 

Art. 118 alin. 1 din CPC a R. Moldova stipulează expres, că fiecare parte 

trebuie să dovedească circumstanţele pe care le invocă drept temei al pretenţiilor şi 

obiecţiilor sale, dacă legea nu dispune altfel. Reieşind din aceste prevederi ale legii 

procesuale instanţa a stabilit cu certutudine în baza probelor pertinente şi 

admisibile în sensul cerinţelor art. 121-122 din CPC a R. Moldova, că reclamantul 

a prezentat probe incontestabile ce confirmă integral pretenţiile invocate în 

acţiunea înaintată, iar potrivit art. 130 din CPC a R. Moldova instanţa 

judecătorească apreciază probele după intima ei convingere, bazată pe cercetarea 

multispectuală, completă, nepărtinitoare şi nemijlocită a tuturor probelor din dosar 

în ansamblul şi interconexiunea lor, călăuzindu-se de lege, fiecare probă 

apreciindu-se de instanţă privitor la pertinenţa, admisibilitatea, veridicitatea ei, iar 

toate probele în ansamblu, privitor la legătura lor reciprocă şi suficienţa pentru 

soluţionarea pricinii. 

Instanţa a stabilit cu certitudine, că intervenientul A.D. „BALKAN BRITISH 

SOCIAL SURVEZS” se identifică în calitate de titular al mărcii „GALLUP” pe 

teritoriul Republicii Moldova, pentru produsele şi serviciile din clasele 09, 16, 35, 

38 şi 41 conform Clasificatorului Internaţional al Produselor şi Serviciilor, după 

cum urmează: clasa 9 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geodezice, 

fotografice, cinematografice, optice, de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 

control (verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi instrumente 

pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda 

curentului electric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea 

sunetului sau imaginilor; suporturi de înregistrare magnetice, discuri acustice; 

distribuitoare automate şi mecanisme pentru aparate cu preplata; case 

înregistratoare, maşini de calculat, echipament pentru prelucrarea informaţiei şi 



calculatoare, extinctoare; clasa 16 - hîrtie, carton şi produse din aceste materiale, 

necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; 

fotografii; adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale pentru 

artişti; pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilelor); 

materiale de instruire sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale plastice 

pentru ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere tipografice, clişee; clasa 35 - 

publicitate, gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de 

birou; clasa 38-telecomunicaţii şi clasa 41-educaţie; instruire; divertisment; 

activităţi sportive şi culturale. 

La 01.02.2006 reclamantul „GALLUP INC” a formulat o cerere privind 

anularea mărcii verbale „GALLUP” nr. 671397 în temeiul art. 26 alin. 2 al Legii 

nr. 588-XIII din 22.09.1995, iar prin Hotărârea Comisiei de Apel a AGEPI din 

25.12.2006, revendicarea solicitantului a fost respinsă ca nefondată cu menţinerea 

în vigoare a înregistrării mărcii verbale „GALLUP” după titularul „BALKAN 

SRITISH SOCIAL SURVEZS” pentru toate clasele de produse şi servicii 

contestate. 

În vederea motivării Hotărârii emise, Comisia de Apel AGEPI a reţinut, că 

temeiul invocat de către solicitant nu şi-a găsit confirmare menţionând, că 

utilizarea mărcii verbale Nr. 671397 „GALLUP” de către titularul acesteia a fost 

probată în cadrul procedurii de examinare a contestaţiei prin contractul de licenţă 

ITM REG nr. 671397 din 02.09.2005, încheiat între titular şi SRL „CBS-AXA” şi 

extrasul din publicaţia „OFFICE” din 26.10.2005. 

Conform art. 26 alin. 5 a Legii nr. 588-XIII din 22.09.1995, Decizia Comisiei 

de Apel a AGEPI poate fi contestată în instanţa judecătorească de drept comun 

competentă, iar conform art. 86 al Legii nr, 38-XVI din 29.02.2008 „Privind 

protecţia mărcilor” litigiile care la data intrării în vigoare a prezentei legi, se află în 

proces de examinare se vor soluţiona în conformitate cu normele legii în vigoare la 

data apariţiei litigiului, deci legea aplicabilă litigiul în mod incontestabil o 

constituie Legea nr. 588-XIII din 22.09.95 „Privind mărcile şi denumirile de 

origine a produselor”. 



În virtutea art. 5 al Legii nr. 588-XIII din 22.09.95, certificatul de înregistrare 

a mărcii confirmă prioritatea mărcii, precum şi dreptul exclusiv al titularului asupra 

mărcii pentru produsele şi serviciile indicate în certificat, iar dreptul exclusiv 

asupra mărcii conform prevederilor art. 6 al Legii nr. 588-XIII din 22.09.95 se 

realizează prin dreptul titularului ca pe întregul termen de valabilitate a mărcii să 

dispună de marcă, să o folosească pe teritoriul Republicii Moldova şi să interzică 

altor persoane să o folosească, fără consimţământul său. 

Totodată, potrivit art. 26 alin. 2 al Legii nr. 588-XIII din 22.09.95 la cerere, 

poate fi anulată după nefolosirea mărcii înregistrate o perioadă neîntreruptă de 5 

ani, cu condiţia, că titularul mărcii să nu prezinte motive temeinice referitoare la 

existenţa unui obstacol la această folosire, ceea ce semnifică că pentru menţinerea 

valabilităţii înregistrării asupra mărcii, titularul acesteia urmează să o utilizeze în 

activitate agrevată. Această reglementare în raportul litigios reprezintă norma de 

drept ce urmează în corelaţie cu probele acumulate la dosar să fie aplicată de către 

instanţa de judecată la aprecierea legalităţii Hotărârii Comisiei de Apel a AGEPI 

din 25.12.2006 şi temeinicii revendicărilor formulate de către reclamantul 

„GALLUP INC”. 

Aşadar, instanţa de judecată reţine, că la 04.06.2008 de către reprezentantul 

intervenientului „BALKAN BRITISH SOCIAL SURVEZS” a fost înaintat un 

demers privind ridicarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 

alin. 2 a Legii nr.588-XIII din 22.09.95 cu motivaţia, că această normă de drept 

care urmează a fi aplicată în speţă contravine art. 46 din Constituţia Republicii 

Moldova şi jurisprudenţei Curţii Europene pentru Drepturile Omului. Prin 

Încheierea Curţii de Apel Chişinău din 04.06.2008 s-a dispus ridicarea excepţiei de 

neconstituţionalitate a art. 26 alin. 2 a Legii nr.588-XIII din 22.09.95 şi remiterea 

pricinii Curţii Supreme de Justiţie în vederea examinării cererii de sesizare a Curţii 

Constituţionale. 

Însă, prin Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova 

din 06.10.2008 cererea de sesizare a Curţii Constituţionale depusă de către Curtea 

de Apel Chişinău din 04.06.2008 a fost considerată ca neîntemeiată şi respinsă. 



Plenul Curţii Supreme de Justiţie în mod irevocabil a statuat, că anularea mărcii în 

condiţiile în care marca înregistrată nu este folosită o perioadă neîntreruptă de 5 ani 

fără să se prezinte motive temeinice referitoare la existenţa unui obstacol la 

folosire, nu constituie prin sine o expropriere şi încălcare a dreptului de proprietate, 

garantat prin art. 46 din Constituţia Republicii Moldova. 

În acest sens, dispoziţia art. 19 al Acordului privind aspectele drepturilor de 

proprietate intelectuală legate de comerţ (Acordul TRIPs) recunoaşte, că dacă 

folosirea unei mărci de fabrică sau de comerţ este obligatorie pentru menţinerea 

unei înregistrări, înregistrarea nu va putea fi radiată, decât după o perioadă 

neîntreruptă de nefolosire de cel puţin 3 ani, cu excepţia cazului în care titularul 

mărcii prezintă motive valabile referitoare la existenţa unor obstacole la o astfel de 

folosire. 

De asemenea, potrivit Regulamentului Consiliului (CE) nr. 40/94 din 

20.12.1993 privind marca comunitară, care a constituit cadrul legal la elaborarea şi 

adoptarea Legii nr. 38-XVI din 29.02.2008 „Privind protecţia mărcilor”, precum şi 

Directivei Uniunii Europene nr. 89/104/EEC din 21.12.1988 la care face referinţă 

Plenul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova în Hotărârea din 

06.10.2008, dacă în termen de 5 ani de la data înregistrării, marca nu a făcut 

obiectul unei utilizări importante pentru produsele şi serviciile pentru care este 

înregistrată, sau dacă această utilizare a fost suspendată pentru un termen 

neîntrerupt de cinci ani, marca face obiectul sancţiunilor prevăzute de Regulament 

prin decădere. 

Astfel, în conformitate cu dispoziţia art. 22 al Legii nr. 588-XIII din 22.09.95 

„Privind mărcile şi denumirile de origine a produselor” marca şi denumirea de 

origine a produsului se consideră folosite în cazurile când sunt aplicate pe 

produsele pentru care a fost înregistrată marca sau denumirea de origine a 

produsului, pe ambalaj şi/sau ca ambalaj de către titularul lor sau de către persoana 

care are acest drept în baza contractului de licenţă, drept folosire considerându-se 

şi aplicarea mărcilor sau a denumirii de origine a produsului în publicitate, în 

imprimate, pe blanchete oficiale, firme, pe exponatele expoziţiilor şi târgurilor 



organizate în Republica Moldova, precum şi în cazul când marca este folosită de 

către o altă persoană sub controlul titularului mărcii în cauză. 

Conform art. 121 din CPC a R. Moldova instanţa judecătorească reţine spre 

examinare şi cercetare numai probele pertinente care confirmă, combat ori pun la 

îndoială concluziile referitoare la existenţa sau inexistenţa de circumstanţe, 

importante pentru soluţionarea justă a cazului, iar conform art. 122 din CPC a R. 

Moldova circumstanţele, care conform Legii trebuie confirmate prin anumite 

mijloace de probaţiune, nu pot fi dovedite cu ici un fel de alte mijloace probante. 

Examinând în ansamblu probele acumulate la materialele cauzei, instanţa de 

judecată concluzionează lipsa probelor pertinente şi admisibile, ce ar confirma 

utilizarea de către titularul mărcii A.D. „BALKAN BRITISH SOCIAL 

SURVEZS” a mărcii nr. 671397, iar în consecinţă temeinicia acţiunii formulate de 

către reclamantul „GALLUP INC”. 

Astfel, Comisia de Apel a AGEPI a reţinut în Hotărârea sa, că una din probele 

ce confirmă utilizare o constituie contractul de licenţă ITM REG nr. 671397 din 

02.09.2005, încheiat între „BALKAN BRITISH SOCIAL SURVEZS” BG şi 

S.R.L. „CBS-AXA”, prin care drepturile asupra mărcii au fost transmise 

licenţiatului SRL”CBS-AXA”. Instanţa menţionează, că în corespundere cu art. 24 

alin. 3 al Legii nr. 588-XIII din 22.09.95, drepturile transmise prin contract în 

temeiul alin. 2 produc efecte pentru terţi şi condiţionează modificarea statutului 

juridic al certificatului de înregistrare a mărcii din momentul înregistrării 

contractului la Agenţie. În acest contest, art. 21 al Legii sus-vizate reglementează 

expres, că titularul certificatului de înregistrare este obligat să notifice Agenţiei 

orice modificare a datelor referitoare la înregistrarea mărcii sau a denumirii de 

origine a produsului, iar aceste modificări urmând a fi introduse în Registru şi 

publicate de Agenţie în decurs de 3 luni de la data notificării. 

Astfel se poate concluziona, că odată ce contractul de licenţă nu a fost supus 

înregistrării la AGEPI, acesta nu a produs efecte juridice şi respectiv SRL”CBS-

AXA” nu a fost în drept şi nici disponibil în utilizarea mărcii conform contractului 

de licenţă, încheiat din 02.09.2005. În circumstanţe analogice este şi reţinerea 



contractului de către Comisie în calitate de probă, or doar contractul de cesiune 

înregistrat condiţionează modificarea statutului juridic al mărcii înregistrate şi în 

această situaţie probatoriul utilizării urmând a fi efectuată de către titularul de 

drept, conform înregistrărilor existente la momentul examinării cererii în anulare. 

De asemenea, obligaţia înregistrării contractelor de licenţă privind acordarea 

dreptului de folosire a mărcilor este stipulată şi de Regulamentul „Privind 

înregistrarea contractelor de licenţă referitor la obiectele proprietăţii industriale în 

Republica Moldova”, aprobat prin Ordinul Directorului General al AGEPI nr. 40 

din 16.05.1997, emis în vederea aplicării Legii nr. 588-XIII din 22.09.95 „Privind 

mărcile şi denumirile de origine a produselor” în partea înregistrării contractelor de 

licenţă. 

Totodată, în temeiul p. 2 al Regulamentului, contractele de licenţă privind 

folosirea obiectelor proprietăţii industriale bazate pe titluri de protecţie în mod 

obligatoriu urmează a fi supuse înregistrării la AGEPI, iar p. 20 al Regulamentului 

stabileşte, că despre înregistrare AGEPI decide prin emiterea unei Decizii de 

înregistrare a contractului, iar p. 22 stabileşte expres, că Decizia de înregistrare se 

publică în Buletinul Oficial. 

Aşadar, judecata reţine ca fiind corectă afirmaţia reclamantului, că contractul 

de licenţă ca act juridic bilateral ce garantează drepturi şi obligaţii comutative de 

folosire în viitor a mărcii (drept grevat de înregistrare la AGEPI), nu semnifică în 

contextul Legii nr. 588-XIII din 22.09.95, că beneficiarul licenţei şi/sau titularul 

mărcii însăşi prin manifestarea consimţământului la încheiere şi semnarea actului 

juridic deja a operat folosirea mărcii, dar confirmă naşterea temeiului juridic de 

utilizare de către terţ în condiţiile înregistrării, a mărcii drepturile asupra căreia au 

fost transmise, or dacă licenţiatul nu va face uz de drepturile oferite de contract în 

vederea folosirii mărcii, nu se va putea pretinde că marca este utilizată conform art. 

22 al Legii menţionate. 

 

 


