
Dosarul nr. 2-49/2011 

H O T Ă R Â R E 

În numele Legii 

27 ianuarie 2011                                                                     m. Chişinău 

Curtea de Apel Chişinău în componenţa: 

Preşedinte de şedinţă, judecătorul  Pruteanu Victor 

Grefierul                                          Corlăteanu Diana 

Judecând în şedinţă publică pricina civilă Zarkhin Mark împotriva AGEPI, 

intervenient accesoriu Adriano Celentano privind anularea hotărârii şi obligarea 

înregistrării mărcii, 

A  C O N S T A T A T: 

Zarkhin Mark s-a adresat la 17.09.2010 instanţei judecătoreşti cu cerere de 

chemare în judecată împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a 

Republicii Moldova (AGEPI), intervenient accesoriu Adriano Celentano. A 

solicitat anularea hotărârii Comisiei de contestaţii a AGEPI din 29.06.2010 de 

acceptare revendicarea contestatarului şi obligarea înregistrării mărcii combinate 

„ЧЕЛЕНТАНО PIZZA CELENTANO”. 

A invocat reclamantul în cererea de chemare în judecată şi în şedinţa de 

judecată, că prin hotărârea Comisiei de contestaţii a AGEPI din 29.06.2010 s-a 

acceptat revendicarea contestatarului Adriano Celentano şi s-a respins cererea de 

înregistrare a mărcii combinate „ЧЕЛЕНТАНО PIZZA CELENTANO”, număr 

depozit 020523, din motivul că poate reprezenta similitudine susceptibilă de a 

produce confuzie cu mărcile contestatarului şi riscul de asociere cu imaginea şi 

renumele lui Adriano Celentano, care poate aduce beneficii reclamantului şi 

prejudicii intervenientului în cadrul prestării serviciilor, mărcile anterioare 

„Adriano Celentano” şi „Clan Celentano” se bucură de renume în Republica 

Moldova, iar utilizarea mărcii „ЧЕЛЕНТАНО PIZZA CELENTANO” poate 

aduce reclamantului un profit nemeritat din caracterul distinctiv ori din renumele 

mărcilor lui Adriano Celentano, sau le-ar aduce atingere; semnul „ЧЕЛЕНТАНО 

PIZZA CELENTANO” conţine numele cântăreţului şi actorului italian de talie 



mondială Adriano Celentano, iar numele persoanei renumite nu poate fi înregistrat 

ca marcă fără consimţământul lui. Consideră reclamantul, că hotărârea contestată 

este neîntemeiată, deoarece mărcile anterioare ale intervenientului sunt mărci 

verbale, formulate din cuvintele „Adriano Celentano” şi „Clan Celentano”. El, 

reclamantul, este fondator în Ucraina a unei reţele de restaurante cu denumirea 

„Pizza Celentano” şi prin cererea depusă către pârât a solicitat înregistrarea 

semnului „ЧЕЛЕНТАНО PIZZA CELENTANO”, în calitate de marcă combinată 

cu drapelul Republicii Italia, pe care este imprimat cuvântul „Pizza”, ce presupune 

originea italiană a mâncării oferite de reclamant în reţeaua sa de restaurante. 

Semnul solicitat spre înregistrare nu poate să producă o confuzie a consumatorilor, 

deoarece există deosebiri esenţiale dintre mărcile verbale ale intervenientului şi cea 

combinată a sa cu elemente figurative. Nu a fost efectuat studiul, analiza sau 

sondajul pentru a constata dacă există risc de confuzie pentru consumatori în 

asocierea dintre mărcile „Adriano Celentano” şi „Clan Celentano”, cu semnul 

„ЧЕЛЕНТАНО PIZZA CELENTANO”. Nu au fost prezentate probe care ar 

demonstra că mărcile „Adriano Celentano” şi „Clan Celentano” sunt renumite 

pentru cel puţin o parte din populaţia Republicii Moldova. Nu s-a solicitat 

înregistrarea ca marcă a cuvintelor Adriano Celentano sau a unor derivate cu 

numele şi prenumele respectiv. Personalităţile marcante în lume se identifică prin 

nume şi prenume. Însă numele Celentano este unul din cele mai răspândite în 

Italia, a fost şi este deţinut de sute de mii de persoane. Între toţi purtătorul acestui 

nume se remarcă şi Adriano Celentano, care se identifică anume ca Adriano 

Celentano dar nu ca Celentano. În promovarea denumirii acestei reţele de 

restaurante, accentul de bază s- pus pe culorile steagului italian şi pe cuvântul 

„Pizza”, ce mai renumită mâncare italiană. Are propriul stil de activitate. Este 

recunoscut între clienţii săi. Nu este folosită imaginea lui Adriano Celentano şi nu 

se face careva asociere între activitatea restaurantului şi numele renumitului 

interpret şi actor. Marca „ЧЕЛЕНТАНО PIZZA CELENTANO” este deja 

înregistrată în Ucraina, Belorusia şi România. 



Prin referinţa depusă şi în şedinţa de judecată reprezentantul AGEPI a solicitat 

respingerea acţiunii ca neîntemeiată. 

A invocat, că Zarklin Mark prin cererea depusă a solicitat înregistrarea mărcii 

combinate „ЧЕЛЕНТАНО PIZZA CELENTANO”, număr depozit 020523, pentru 

produsele şi serviciile din clasele 30, 35, 43 şi 45. Comisia de contestaţii a AGEPI 

prin decizia din 14.07.2009 a admis parţial revendicările contestatarului privitor la 

înregistrarea mărcii „ЧЕЛЕНТАНО PIZZA CELENTANO”, număr depozit 

020523, din 27.12.2006, pentru produsele/serviciile din clasele 30, 43, 45 şi 

serviciile revendicate din clasa 35 referitoare la produsele din clasa 30. Însă la 

30.11.2009 persoana terţă Adriano Celentano a depus contestaţie împotriva 

înregistrării mărcii, care a a fost admisă prin Hotărârea Comisiei de contestaţii a 

AGEPI din 29.06.2010. temei de bază pentru respingerea cererii de înregistrare a 

constituit art. 8 alin. (4) lit. c al Legii nr. 38 din 29.02.2008 privind protecţia 

mărcilor. Or, semnul „ЧЕЛЕНТАНО PIZZA CELENTANO” conţine elementul 

verbal „Celentano” identic celui din componenţa mărcilor opuse „Adriano 

Celentano” şi „Clan Celentano”, element care mai reprezintă şi numele renumitului 

actor şi cântăreţ italian Adriano Celentano. Au fost prezentate suficiente materiale 

pentru a demonstra faptul că semnul „ЧЕЛЕНТАНО PIZZA CELENTANO” 

poate prezenta similitudine susceptibilă de a produce concluzie cu mărcile 

intervenientului, precum şi riscul de asociere cu imaginea şi renumele lui Adriano 

Celentano, cunoscut în toată lumea. Nu poate fi înregistrată marca care conţine 

numele persoanei renumite, fără consimţământul acestei persoane. Nu au fost 

prezentate probe privind caracterul distinctiv în urma utilizării, precum şi lipsa 

unei asocieri cu numele personalităţii notorii, pentru a exclude posibilitatea 

obţinerii unui beneficiu nemeritat sau prejudicierea imaginii personalităţii notorii. 

Prin referinţa depusă şi în şedinţa de judecată, reprezentantul intervenientului 

Adriano Celentano a solicitat respingerea pretenţiilor înaintate în pricină ca 

neîntemeiate. 

 A invocat, că marca combinată  „ЧЕЛЕНТАНО PIZZA CELENTANO” 

conţine elementele verbale „Celentano”. Acest element reprezintă familia lui 



Adriano Celentano, persoană cunoscută şi renumită pe parcursul mai multor 

decenii în toată lumea şi în Republica Moldova, cântăreţ; regizor; activist public şi 

prezentator programe televizate. Nu a acordat reclamantului consimţământul 

pentru utilizarea numelui său în marcă, iar folosirea lui va spori incontestabil în 

rândul consumatorilor recognoscibilitatea şi atractivitatea produselor şi serviciilor, 

marcate şi prestate cu o asemenea marcă. În cazul în care vor fi produse servicii de 

o calitate joasă, aceasta va forma o atitudine negativă la consumatori şi va atinge 

imaginea şi numele. Totodată, Adriano Celentano şi compania care îi aparţine, 

SRL „Clan Celentano”, sunt titularii mărcilor internaţionale Adriano Celentano IR 

807886 şi Clan Celentano IR 909315, înregistrate pentru produsele şi serviciile din 

clasele 09, 14, 15, 16, 18, 20, 25, 28, 32, 35, 41 şi 42, cu desemnarea posterioară în 

Republica Moldova. Semnul „ЧЕЛЕНТАНО PIZZA CELENTANO” este solicitat 

pentru înregistrarea produselor şi serviciilor, care în esenţă sunt similare cu 

produsele şi serviciile pentru care sunt înregistrate mărcile menţionate. Marca 

„Adriano Celentano” IR 807886 este bine cunoscută în Republica Moldova, 

deoarece reprezintă numele şi prenumele unei personalităţi remarcabile. 

Ascultând participanţii la proces, studiind materialele anexate la dosar, 

verificând argumentele invocate întru susţinerea poziţiilor în raport cu 

circumstanţele stabilite în pricină, instanţa consideră că acţiunea este întemeiată şi 

necesită admisă, reieşind din următoarele. 

Potrivit art. 5 şi 6 al legii privind protecţia mărcilor, pot constitui mărci orice 

semne susceptibile de reprezentare grafică: cuvinte (inclusiv nume de persoane), 

litere, cifre, desene, combinaţii de culori, elemente figurative, forme 

tridimensionale, în special forma produsului sau a ambalajului acestuia, precum şi 

orice combinaţii ale acestor semne, cu condiţia ca ele să poată servi la deosebirea 

produselor unei persoane de cele ale altor persoane. Titular al mărcii este persoana 

ori grupul de persoane fizice şi/sau juridice, în numele cărei marca este protejată. 

Drepturile dobândite prin înregistrarea mărcii în registrul naţional al mărcilor, se 

confirmă prin titlul de protecţie, prin certificatul de înregistrare a mărcii. 



Zarkhin Mark s-a adresat AGEPI cu cerere privind înregistrarea mărcii 

combinată „ЧЕЛЕНТАНО PIZZA CELENTANO”, număr depozit 020523, pentru 

produsele şi serviciile din clasele 30, 35, 43 şi 45, însă a fost respinsă prin avizul 

provizoriu din 05.10.2007. 

Reclamantul a contestat la 11.01.2008 avizul provizoriu din 05.10.2007 şi a 

solicitat înregistrarea mărcii, dat fiind că numele Celentano aparţine şi altor 

persoane vestite. Prin decizia din 05.02.2009 a fost respinsă contestaţia. 

La 16.04.2009 reclamantul a contestat refuzul la Comisia de contestaţie a 

AGEPI şi prin decizia din 14.07.2009, publicată în BOPI nr. 8/2009, a fost 

acceptată înregistrarea mărcii „ЧЕЛЕНТАНО PIZZA CELENTANO”, număr 

depozit 020523, din 27.12.2006, pentru produsele/serviciile din clasele 30, 43, 4 şi 

serviciile revendicate din clasa 35 referitoare la produsele din clasa 30. 

La 30.11.2009 intervenientul accesoriu Adriano Celentano a depus contestaţie 

împotriva înregistrării mărcii indicate. 

 A invocat că numele Celentano este bine cunoscut în Republica Moldova 

datorită lui, actorului şi cântăreţului Adriano Celentano. este titularul a două mărci 

internaţionale ce conţin numele Celentano. 

Comisia de contestaţii a AGEPI prin decizia din 29.06.2010 a admis 

revendicările contestatarului şi a respins cererea de înregistrare a mărcii 

„ЧЕЛЕНТАНО PIZZA CELENTANO”. În motivarea hotărârii pîrîtul a invocat 

argumentele, că: semnul „ЧЕЛЕНТАНО PIZZA CELENTANO”, poate prezenta 

similitudine susceptibilă de a produce confuzie cu mărcile contestatarului „Adriano 

Celentano” IR 807886 şi „Clan Celentano” IR 909315, precum şi riscul de asociere 

cu imaginea şi renumele lui Adriano Celentano, care poate aduce atât beneficii 

reclamantului, cât şi prejudicii intervenientului accesoriu în cadrul acordării 

serviciilor solicitate de primul; mărcile anterioare ale contestatarului „Adriano 

Celentano” IR 807886 şi „Clan Celentano” IR 909315 se bucură de renume în 

Republica Moldova, iar utilizarea mărcii „ЧЕЛЕНТАНО PIZZA CELENTANO” 

de către reclamant, chiar şi pentru produse sau servicii similare, iar aduce ultimului 

un profit nemeritat din caracterul distinctiv ori din renumele mărcilor anterioare ale 



lui Adriano Celentano sau le-ar aduce atingere; semnul „ЧЕЛЕНТАНО PIZZA 

CELENTANO” conţine numele cântăreţului şi actorului italian de talie mondială 

Adriano Celentano, iar numele persoanei renumite nu poate fi înregistrată ca marcă 

fără consimţământul acestuia. 

Pentru respingerea cererii de înregistrare a mărcii, pârâtul s-a referit la art. 8 

alin. (1), lit. b), lit. c) şi alin. (4) lit. c) al Legii nr. 38 din 29.02.2008 privind 

protecţia mărcilor. 

Reţine instanţa judecătorească, că potrivit art. 8 alin. (1) lit. b) şi lit. c) al 

Legii privind protecţia mărcilor, se refuză înregistrarea în cazul când: marca este 

identică ori similară cu o marcă anterioară şi, din cauza identităţii ori similitudinii 

produselor şi/sau serviciilor pe care le desemnează cele două mărci, există riscul de 

confuzie pentru consumator, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioară; marca 

este identică ori similară cu o marcă anterioară şi este solicitată spre înregistrare 

pentru produse şi/sau servicii care nu sunt similare cu cele pentru care marca 

anterioară este înregistrată, în cazul când marca anterioară se bucură de renume în 

Republica Moldova şi dacă utilizarea mărcii solicitate, fără un motiv justificat, ar 

aduce un profit nemeritat din caracterul distinctiv ori din renumele mărcii 

anterioare sau le-ar aduce atingere acestora. 

Consideră instanţa, că pârâtul a interpretat eronat acest temei relativ de refuz. 

Întru argumentarea concluziei instanţa reţine, că această normă se referă la 

două criterii distincte: identificarea şi similitudinea mărcilor; identitatea şi 

similitudinea produselor şi serviciilor, care le desemnează mărcile. 

Referitor la similitudinea mărcilor instanţa remarcă, că mărcile anterioare ale 

contestatarului sunt mărci verbale (reprezintă o denumire, un slogan, scrise cu 

caractere standard) formate din cuvintele „Adriano Celentano” şi „Clan 

Celentano”. 

Însă reclamantul a solicitat înregistrarea mărcii combinate (denumire scrisă cu 

o grafică deosebită şi/sau în culori sau o denumire însoţită de un element grafic) 

„ЧЕЛЕНТАНО PIZZA CELENTANO” cu drapelul Republicii Italia (verde-alb-



roşu, culori dispuse vertical), pe care este imprimat cuvântul „Pizza”, ce presupune 

originea italiană a bucatelor oferite în reţeaua sa de restaurante. 

Respectiv, sunt prezente deosebiri esenţiale şi evidente în denumirea şi 

elementele figurative ale mărcilor anterioare verbale ale intervenientului şi marca 

combinată a reclamantului. Nu poate fi reţinută afirmaţia pârâtului că marca 

combinată solicitată de reclamant pentru înregistrare poate să producă o confuzie a 

consumatorilor. 

De asemenea se respinge argumentul pârâtului şi a intervenientului, că marca 

combinată a reclamantului solicitată spre înregistrare este identică în aspect verbal, 

fonetic şi lingvistic cu marca verbală a intervenientului. Or, nu poate fi apreciate 

identice în acest aspect „ЧЕЛЕНТАНО PIZZA CELENTANO” cu „Adriano 

Celentano” şi „Clan Celentano”. 

Referitor la identitatea produselor şi serviciilor desemnate prin mărcile 

verbale anterioare ale intervenientului cu produsele şi serviciile desemnate prin 

marca combinată a reclamantului, instanţa menţionează că singur intervenientul a 

confirmat că specificul activităţii lui Adriano Celentano, interpret, actor, titularul al 

mărcilor verbale anterioare, este absolut diferit de cel al reclamantului, ca deţinător 

al unei reţele de restaurante cu denumirea „Pizza Celentano”. 

Totodată, mărcile intervenientului sunt înregistrate pentru clasele 09, 14, 15, 

16, 18, 20, 25, 28, 32, 35 , 41 şi 42, iar reclamantul a solicitat înregistrarea mărcii 

sale pentru produsele şi serviciile din clasele 30, 35, 43 şi 45 şi din conţinutul 

claselor specificate de asemenea rezultă că activitatea lui Adriano Celentano pentru 

care au fost înregistrate mărcile, nu se combină cu activitatea restaurantelor cu 

semnul „ЧЕЛЕНТАНО PIZZA CELENTANO”. 

Din cele expuse, nu s-a constatat în pricină riscul de asociere între mărcile 

verbale ale intervenientului Adriano Celentano, care se referă la alte categorii de 

mărfuri şi servicii, cu marca combinată înregistrarea cărei se solicită de reclamant 

„ЧЕЛЕНТАНО PIZZA CELENTANO”. 

Mai remarcă instanţa, că pârâtul şi intervenientul nu au prezentat oarecare 

date probante care să confirme efectuarea unui studiu sau sondaj ce constată 



existenţa riscului de confuzie pentru consumatori între mărcile anterioare „Adriano 

Celentano” IR 807886, „Clan Celentano” IR 909315 şi semnul „ЧЕЛЕНТАНО 

PIZZA CELENTANO”, precum şi care să confirme că mărcile intervenientului 

sunt cunoscute pentru o parte din consumatori şi cu care anume tipuri de produse 

sau servicii se asociază. 

Consideră instanţa, că nu poate fi confundat cunoscutul nume Adriano 

Celentano şi renumele unei mărci. Cu atât mai mult că potrivit informaţiei de pe 

site-ul oficial al pârâtului şi a confirmării pârâtului din şedinţa de judecată, au fost 

înregistrate în Republica Moldova mai multe mărci în care sunt utilizate nume 

cunoscute, inclusiv „Ciornaia Madona”, „Primadona”, „Leonardo”, „Leonardo da 

Vinci”, „Leonardo Classico”, etc. La fel şi în alte state sunt înregistrate mărci cu 

utilizarea unor nume cunoscute, inclusiv în România marca „Celentano Pizza 

Service”, „Hendrix Experience Management”, etc. 

Din cele relatate, instanţa consideră că nu s-a constatat în pricină temeiul 

prevăzut de art. 8 alin. (1), lit. b) şi lit. c) al legii privind protecţia mărcilor, invocat 

de pârât ca motiv relativ pentru refuzarea înregistrării mărcii solicitate de 

reclamant. 

Potrivit art. 8 alin. (4) lit. c) al Legii privind protecţia mărcilor, se refuză 

înregistrarea mărcii, dacă aduce atingere unui drept anterior ce ţine de imaginea 

sau de numele unei personalităţi notorii în Republica Moldova. 

La acest compartiment instanţa menţionează, că personalităţile marcante ca şi 

oricare persoană se identifică prin nume şi prenume. Intervenientul Adriano 

Celentano se identifică prin îmbinaţia numelui şi prenumele său. Nu poate fi 

identificat doar prin nume, în lipsa prenumelui şi invers. 

Cu referire la prezentul caz instanţa consideră, că poate fi făcută asociere cu 

renumitul actor şi interpret Adriano Celentano, numai în cazul în care se utilizează 

numele şi prenumele lui concomitent, dar nu şi separat. Or, este unanim cunoscut 

şi nu se cere demonstrat, că numele Celentano este unul din cele mai răspândite şi 

numeros nume italiene şi informaţia despre provinenţa lui din regiunea Campania, 

în particular oraşul Napoli, că există mai multe varietăţi ale acestui nume, inclusiv 



Celentana, Calentano, Cilentano, Celentani, etc, este plasată pe site specializat 

www.celentano.org. 

Totodată, potrivit informaţiei de pe site-ul http://wikipedia.org/wiki/Пицца, 

piza, este cea mai populară mâncare italiană şi a apărut tot în or. Napoli. 

Aceste date denotă că atât numele Celentano, cât şi piza, au comun provinenţa 

or. Napoli, s-au răspândit în întreaga Italie şi peste hotarele ei. Deţinătorii numelui 

Celentano nu pot fi identificaţi decât prin îmbinaţia acestui nume cu prenumele şi 

datele personale, care în cumul identifică persoana concretă. Prin purtătorii acestui 

nume se remarcă Adriano Celentano, renumit interpret, actor, dar anume ca 

Adriano Celentano nu şi ca Celentano. Or, sunt şi alte personalităţi notorii cu 

numele Celentano, inclusiv renumitul artist şi pictor Bernardo Celentano, în cinstea 

căruia există o întreagă secţiune în Galeria Naţională din or. Roma. 

Mai reţine instanţa, că nu a fost înregistrată în calitate de marcă „Adriano 

Celentano” sau a unor derivate cu includerea concomitentă a numelui şi 

prenumelui respectiv. Totodată, există mai multe site.uri în care se foloseşte 

cuvântul „Celentano”, f[r[ a se face referire la intervenientul Adriano Celentano, 

inclusiv www.celentano.fr, www.celentano.at, etc. 

Semnul solicitat de reclamant pentru înregistrare, include inscripţia 

„ЧЕЛЕНТАНО PIZZA CELENTANO” imprimată pe fundalul drapelului 

Republicii Italiene în culorile verde-alb-roşu dispuse vertical, în care se înscrie 

cuvântul „Pizza”. Acest fapt denotă intenţia popularizării bucătăriei italiene pusă la 

dispoziţia consumatorilor. În promovarea respectivei denumiri accentul de bază se 

pune pe drapelul Republicii Italiene şi pe cuvântul „Pizza”, cea mai renumită 

mâncare italiană. Restaurantele acestei reţele şi-au impus propriul stil de activitate, 

sunt recunoscute clienţilor săi şi nu se face în ele oarecare referire la Adriano 

Celentano, nu este folosită imaginea acestei personalităţi notorii, nu se încearcă 

obţinerea unei asocieri între activitatea restaurantului şi numele intervenientului, 

inclusiv în scopul indicat de ultimul în prezenta pricină precum ar fi sporirea în 

rândul consumatorilor popularitatea şi atractivitatea produselor şi serviciilor, profit 



nemeritat rezultat din caracterul distinctiv al numelui lui Adriano Celentano sau 

din renumele mărcii lui anterioare. 

Nu este întemeiat şi se respinge argumentul intervenientului, că în cazul în 

care vor fi produse servicii de o calitate joasă, aceasta va forma o atitudine negtivă 

la consumatori şi va atinge imaginea şi numele lui. 

Potrivit art. 29 alin. (1) şi (3) Cod Civil, orice persoană are dreptul la 

respectul numelui său. Cel care utilizează numele altuia este răspunzător de toate 

confuziile sau prejudiciile care rezultă. Atât titularul numelui, cât şi soţul sau 

rudele lui apropiate pot să se opună acestei utilizări şi să ceară repararea 

prejudiciului. 

Totodată, conform art. 28 alin. (2), (3) şi (4) Cod Civil, numele persoanei 

fizice cuprinde numele de familie dobândit prin efectul filiaţiei (rudeniei), 

prenumele stabilit la data înregistrării naşterii, iar în cazurile prevăzute de lege şi 

patronimicul. 

În prezenta pricină, semnul solicitat de reclamant pentru înregistrate în calitate 

de marcă combinată „ЧЕЛЕНТАНО PIZZA CELENTANO”, nu se cuprinde 

concomitent numele de familie şi prenumele lui Adriano Celentano, dar numai 

cuvântul „Celentano” şi nu poate fi pretinsă încălcarea normelor de drept material 

indicate. 

Instanţa de judecată respinge argumentul intervenientului, precum că în unul 

din restaurantele reclamantului din Republica Moldova este utilizată imaginea lui 

Adriano Celentano şi acest fapt demonstrează că se urmăreşte obţinerea unor 

beneficii nemeritate pentru sine. Or, nu s-a demonstrat prin prisma art. 122 CPC, 

că fotografia/imaginea prezentată de intervenient şi anexată la materialele 

dosarului, este utilizată în restaurantul reclamantului din Republica Moldova. Mai 

mult, această în această fotografie nu este exclusiv sau în principal imaginea lui 

Adriano Celentano, dar împreună cu alte personalităţi marcante din diferită epocă 

şi state, inclusiv Anton Cehov (Rusia), Winston Cherchil (Anglia), Che Guevara 

(Cuba), precum şi personajul desenelor animate Ceburaska (Rusia). Pe această 

imagine nu este indicat nici numele şi nici prenumele lui Adriano Celentano. 



Elementul comun al acestor personalităţi şi personaj constă în numele lor, care 

începe cu sunetul „Ce” şi că toţi popularizează mâncarea italiană naţională, precum 

este pizza. 

Din cele expuse, instanţa consideră că nu s-a constatat în pricină temeiul 

prevăzut de art. 8 alin. (4) lit. c) al Legii privind protecţia mărcilor, invocat de 

pârât ca motiv pentru refuzarea înregistrării mărcii solicitate de reclamant. 

În circumstanţele de fapt şi de drept descrise, este întemeiată acţiunea 

înaintată în prezenta pricină şi necesită admisă, iar argumentele aduse de pârât şi 

intervenient întru susţinerea poziţiei, nu sunt fondate şi se resping. 

În conformitate cu art. 237, 240 CPC, instanţa de judecată; 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Admite acţiunea înaintată de Zarhin Mark. 

Se anulează ca neîntemeiată hotărârea Comisiei de contestaţii a AGEPI din 

26.09.2010. de admitere revendicarea contestatarului Adriano Celentano şi 

respingerea cererii de înregistrare a mărcii combinate „ PIZZA CELENTANO”, nr. 

depozit 020523, solicitant Zarkhin Marf. 

Se obligă Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii 

Moldova să înregistreze marca comercială „ЧЕЛЕНТАНО PIZZA 

CELENTANO”, nr. depozit 020523, solicitant Zarkhin Mark. 

Hotărârea este definitivă. Poate fi contestată cu recurs la Curtea Supremă de 

Justiţie a R.M. în termen de 20 zile. 

 

 

 

Preşedintele şedinţei, judecătorul                                 Pruteanu Victor 


