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DOSAR NR. 6901/3/2018 

ROMÂNIA 

CURTEA DE APEL BUCUREŞTI SECŢIA A IV-A CIVILĂ 

DECIZIA CIVIĂ NR. 285A 

Şedinţa din publică din data de 18.03.2020 

Curtea constituită din: 

Preşedinte: xx 

Judecător: xx 

Grefier: xx 

 

Pe rol se află soluţionarea cererii de apel formulată de apelanta-reclamantă ZZZ, 

împotriva sentinţei civile nr. 122/23.01.2019, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a 

V-a Civilă în dosarul nr. 6901/3/2018, în contradictoriu cu intimaţii-pârâţi XXXX şi YYYY, 

în cauza având ca obiect „marcă – anulare înregistrare marcă”. 

Dezbaterile şi susţinerile orale ale părţilor au avut loc în şedinţa publică din data de 

04.03.2020 încheierea de şedinţă de la acea dată făcând parte integrantă din prezenta decizie, 

când instanţa, pentru a da posibilitate părţilor să depună la dosar concluzii scrise, a amânat 

pronunţarea pentru data de 18.03.2020, când a decis următoarele: 

 

CURTEA 

 

Deliberând asupra apelului civil de faţă, constată următoarele:  

   Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti Secţia a V-a Civilă la 

data de 28.02.2018, sub nr. 6901/3/2018, reclamanta ZZZ a solicitat în contradictoriu cu 

XXXX si cu YYYY. anularea înregistrării mărcii „Sibiu”(nr. dep. M 2008 09102), respectiv 

anularea Deciziei OSIM nr. 1028420 din data de 30.07.2015 cu privire la Hotărârea nr. 52 din 

data de 21.05.2015 din dosarul CCM 36/2010 . 

În   motivarea cererii a arătat următoarele: 

Societatea XXXX., la data de 21.10.2008, a depus spre înregistrare, marca individuala 

verbala, cu denumirea SIBIU, pentru produse din carne, peşte, păsări si vânat; extracte din 

carne; fructe si legume conservate, uscate si fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; oua, lapte si 

produse lactate; uleiuri si grăsimi comestibile.” 

Astfel, s-a constituit depozitul reglementar, datele înscrise in cerere fiind trecute in 

Registrul mărcilor sub nr. M 2008 09102 pentru produsele menţionate in cerere. 

După analizarea aspectelor de fond ale mărcii nr. Dep. M 2008 09102, OSIM, a emis 

Decizia nr. 29160 (comunicata cu OSIM nr. 1004262/03.02.2010) prin care a fost admisa 

parţial la înregistrare marca SIBIU nr. Dep. M 2008 09102, pentru o parte din produsele din 

clasa 29, respectiv: ”pasta de ficat, de carne sau de peste, pateu vegetal ” 

Ulterior, solicitantul XXXX., a formulat contestaţie împotriva Deciziei OSIM nr. 

029160 (comunicata cu OSIM 1004262/03.02.2010) prin intermediul căreia a solicitat 

modificarea Deciziei OSIM menţionata si admiterea la înregistrare a mărcii cu denumirea 

SIBIU nr. dep. M 2008 09102, pentru toate serviciile solicitate in clasa 29. 

In mod greşit, OSIM a emis Decizia nr. 1028420 din data de 30.07.2015 (Hotărârea nr. 

52/21.05.2015) prin intermediul căreia a dispus Modificarea Deciziei OSIM nr. 029160 

(comunicata cu OSIM nr. 1004262/03.02.2010) si pe cale de consecinţa, a admis la 

înregistrare marca SIBIU nr. dep. M 2008 09102, pentru următoarele produse din clasa 

29:”came, peste, păsări si vânat; extracte din came, cu excepţia salamului; fructe si legume 

conservate, uscate si fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; oua, lapte si produse lactate; uleiuri 

si grăsimi comestibile.” 
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Arată ca Decizia nr. 1028420 din data de 30.07.2015 (Hotărârea nr. 52/21.05.2015) de 

înregistrare a mărcii „SIBIU” nr. dep. M 2008 09102 pentru toate produsele din clasa 29 

menţionate mai sus, a fost făcuta cu încălcarea prevederilor legale după cum urmează: 

înregistrarea mărcii s-a făcut cu încălcarea art. 3 lit. a) din Legea 84/1998 privind mărcile si 

indicaţiile geografice, dispoziţii potrivit cărora: ”marca este un semn susceptibil de 

reprezentare grafica servind la deosebirea produselor sau serviciilor unei persoane fizice sau 

juridice de cele aparţinând altor persoane. Pot sa constituie mărci semne distinctive cum ar fi: 

cuvinte, inclusiv nume de persoane, desene, litere, cifre, elemente figurative, forme 

tridimensionale si in special forma produsului sau ambalajului sau, combinaţii de culori, 

precum si orice combinaţie a acestor semne.” 

In cazul de fata, arată ca marca „SIBIU” înregistrata pentru produsele din clasa 29, nu 

reprezintă semne care sa poată servi la deosebirea produselor sau serviciilor unei persoane 

fizice sau juridice de cele aparţinând altor persoane. 

Astfel, se poate observa ca în analiza distinctivităţii mărcii, in cazul de fata exista doar 

elementul verbal, nu exista un element grafic, astfel ca scrierea uzuala a cuvântului „SIBIU” 

nu are capacitatea de a asigura minima distinctivitate a produselor, sens in care se poate 

observa ca se află in prezenta unei veritabile indicaţii geografice. 

Pentru a determina caracterul distinctiv al unei mărci şi, în consecinţă, a evalua dacă 

are un caracter distinctiv ridicat, trebuie apreciată global aptitudinea mai mare sau mai mică a 

mărcii de a identifica produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată deci, să distingă 

aceste produse sau servicii. 

Astfel, analiza distinctivitatii mărcii se face prin luarea in considerare a tuturor 

elementelor acesteia, ori in speţa, nu au fost analizate toate elementele mărcii in discuţie si în 

mod total netemeinic si nelegal, s-a considerat ca „marca verbala SIBIU a dobândit 

distinctivitate prin folosinţa …conceptul SIBIU fiind asociat cu produsele SCANDIA si 

obţinând pe aceasta cale o consacrare de necontestat in mintea consumatorilor.” 

Chiar daca s-ar admite ca marca verbala „SIBIU” a dobândit distinctivitate prin 

folosinţa, aceasta nu a dobândit distinctivitate prin folosinţa sa de către SCANDIA ROMANA 

S.A., ci este de notorietate ca exista produse si servicii cunoscute sub diferite denumiri 

conţinând cuvântul SIBIU, aparţinând si fiind folosite de către alte societăţi, inclusiv pentru 

produse din clasa 29, astfel ca înregistrarea mărcii verbale SIBIU nu reprezintă in speţa, un 

semn distinctiv. 

 Înregistrarea mărcii s-a făcut cu nerespectarea dispoziţiilor art. 5 alin. 1) din Legea 

84/1998 privind mărcile si indicaţiile geografice, respectiv cu încălcarea dispoziţiilor art. 5 

alin. 1) lit. b), d), marca in discuţie fiind lipsita de caracter distinctiv, fiind compusa exclusiv 

din indicaţia geografica „SIBIU” - indicaţie devenita uzuala in practicile comerciale.  

Literele sunt scrise fără elemente grafice speciale, fonturile utilizate fiind comune si 

fiind menite sa redea doar elementul verbal, ori pentru a aprecia ca in cazul de fata ar fi 

îndeplinita condiţia distinctivitatii, nu este suficienta scrierea comuna, ci este necesar sa existe 

un element care sa asigure funcţia mărcii respective. 

Faptul ca societatea XXXX este producătoare de produse din clasa 29 si deţine mai 

multe mărci înregistrate ce conţin cuvântul SIBIU, nu este suficient prin el însuşi sa conducă 

la concluzia dedusa de către parata OSIM, potrivit căreia marca SIBIU a căpătat prin folosinţa 

o distinctivitate de necontestat. 

In cazul de fata, dispoziţiile art. 5 alin. 2) din legea 84/ 1998 sunt inaplicabile, in 

sensul ca societatea XXXX nu poate fi îndreptăţită sa-si aproprie semnele anterior utilizate, 

sub forma de marca, pentru a obţine in acest mod protecţia de care se bucura exclusiv mărcile, 

in detrimentul unor utilizatori anteriori ai aceloraşi semne, cată vreme distinctivitatea nu se 

poate susţine ca ar fi fost dobândita prin însuşi faptul personal al societăţii XXXX, ci poate 

proveni din partea celorlalţi utilizatori. 
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Înregistrarea mărcii a fost solicitata cu rea - credinţă, sens in care se impune anularea 

înregistrării mărcii si in temeiul dispoziţiilor art. 48 lit. c) din Legea 84/1998. 

Reclamanta comercializa produsul carnaţi de Sibiu - Gusturi Romaneşti, cu mult timp 

înainte de înregistrarea mărcii verbale „SIBIU” in favoarea societăţii XXXX aspect de 

notorietate care a condus la capacitatea publicului sa distingă produsele comercializate de 

către aceasta. 

Ulterior înregistrării mărcii verbale „SIBIU” de către XXXX., aceasta, cu încălcarea 

prevederilor legale in materie, a notificat societatea ZZZZ in sensul de a nu mai comercializa 

produsele Cârnaţi de Sibiu - Gusturi Romaneşti afirmând in mod eronat ca acest produs ar 

încalcă drepturile conferite de marca verbala „SIBIU” a acesteia. 

Reaua - credinţa a societăţii XXXX la înregistrarea mărcii verbale „SIBIU” rezulta si 

din faptul ca aceasta cunoştea ca exista si alţi utilizatori ai denumirii „SIBIU”. 

Societatea XXXX., prin înregistrarea mărcii verbale „SIBIU”, folosindu-se de efectul 

atributiv de protecţie al depozitului, a dorit înlăturarea de pe piaţa a concurenţilor, a celor care 

folosesc denumirea de „SIBIU” ca semn uzual in activitatea de comerţ a anumitor produse.

   

In drept, cererea se întemeiază pe prevederile art. 194 urm. din Noul Cod de Procedura 

Civila, dispoziţiile art. 48 lit. a) si c) si art. 5 lit. b) si d) si art. 38 lit. b) din Legea 84/ 1998. 

Pârâtul YYYY a formulat întâmpinare prin care a arătat următoarele: 

 Caracterul distinctiv al mărcii Sibiu  a fost analizat de către Comisia de Contestaţii 

Mărci din cadrul OSIM pe baza probelor depuse de XXXX, dovezi din care reieşea 

distinctivitatea dobândită în urma utilizării acestei denumiri pe produsele pentru care marca a 

fost solicitată la înregistrare. 

Pârâta este titulara mai multor mărci cu denumirea Sibiu sau având acest element 

verbal în componenţa lor: marca nr. 003242 Sibiu, nr. 035574 Sibiu Brand, nr, 108641 

Scandia Sibiu, nr. 110750 Scandia Sibiu de la 1922, mărci înregistrate pe cale naţională 

pentru clasa 29 de produse, cât si a mărcilor internaţionale nr. 823538 Sibiu şi nr. 332707 

Sibiu Brand. 

De asemenea, există mai multe mărci înregistrate care reprezintă nume de localităţi, 

atât mărci anterioare cât şi ulterioare mărcii nr. 105554 a cărei anulare se solicită, înregistrate 

pentru clasa 29 de produse: marca verbală “Beiuş", nr. de depozit M 2010 05961 ci 29, 35; 

marca verbală “Biborţeni", nr. de depozit M 2005 03182, cl.29; marca verbală „Bicaz", nr. de 

depozit M 2005 09002, cl. 29; marca verbală „Brateş, nr. de depozit M 2004 04846 , cl. 5. 29, 

30, 31, 32, 35 şi 43; marca verbală „Cernica”, nr. de depozit M 2008 00313, cl.29; marca 

verbală „Chietrosu", nr. de depozit M 2014 04443, cl. 29; marca verbală 11Crenguţa”, nr. de 

depozit M 2005 00553, cl. 29, 39; marca verbală “Dâmboviţa”, nr. de depozit M 2005 12549. 

cl. 29, 32, 33; marca verbală “Drăgăşani”, cu număr de depozit M 2010 05962 înregistrată 

pentru clasa de produse 29 , etc. 

Caracterul distinctiv al unei mărci trebuie apreciat atât în raport de produsele/serviciile 

a căror înregistrare este solicitată, cât şi în raport de percepţia pe care publicului relevant o are 

asupra acestor produse/servicii. 

Potrivit probelor prezentate de pârâta XXXX în contestaţia judecată de Comisia de 

Contestaţii Mărci rezultă că marca Sibiu a dobândit distinctivitate prin folosinţa îndelungată a 

acesteia în comercializarea produselor Scandia de-a lungul anilor. 

În ceea ce priveşte dispoziţiile art. 5 alin. (1) fit. d) din Legea nr. 84/1998 privind 

mărcile şi indicaţiile geografice, invocate de reclamant, din probele depuse la dosarul OSIM 

de către XXXX - pe parcursul judecării contestaţiei formulate de aceasta - având în vedere 

campaniile publicitare desfăşurate la nivel naţional, cât şi a folosinţei îndelungate în comerţ 

pentru produse din clasa 29 şi a caracterului distinctiv dobândit începând cu anul 1992 

consideră că nu sunt aplicabile în cauză. 
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În ceea ce priveşte invocarea relei credinţe la înregistrarea mărcii, solicită a fi avute în 

vedere prevederile art. 47 alin.(1) lit. c) , precum şi faptul că, în cadrul procedurilor derulate 

în vederea înregistrării mărcilor, OSIM nu examinează buna sau reaua-credinţă a solicitanţilor 

la momentul depunerii cererii de înregistrare. 

Pârâta XXXX a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii, 

pentru  următoarele argumente:   

XXXX. este titulara a numeroase mărci bine-cunoscute înregistrate în jurul 

conceptului „Sibiu”: 

-mărcile naţionale: 

 003242 - Sibiu, cu reprezentarea grafică Sibiu înregistrată în anul 1968 pentru produsele 

cuprinse în clasa 29 şi anume: "Mezeluri, preparate şi conserve din carne de toate felurile” şi 

035574 - Sibiu Brand cu reprezentarea grafică Sibiu Brand înregistrată în anul 1999 pentru 

produsele cuprinse in clasa 29 şi anume: "Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din carne; 

fructe şi legume conservate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi produse 

lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile; conserve din carne”.   

- 108641 Scandia Sibiu, cu reprezentarea grafică Scandia Sibiu înregistrată pentru 

produsele cuprinse în clasa 29- Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din carne, fructe şi legume 

conservate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri 

şi grăsimi comestibile. 

- 110750 Scandia Sibiu de la 1922, cu reprezentarea grafică de la 1922 Scandia 

Sibiuînregistrată pentru produsele cuprinse în clasa 29 - Carne, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi 

produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile. 

-Scandia Română este titulara următoarelor mărci înregistrate la nivel internaţional: 

- 823538 - Sibiu Sibiu înregistrată pentru produsele cuprinse în clasa 

29 în următoarele ţări : Albania, Austria, Bosnia - Herzegovina, Bulgaria, Benelux (Belgia, 

Olanda si Luxemburg), Belarus, Grecia, Marea Britanie, Kyrgyzstan si Kazakhstan, Lituania, 

Moldova, Mongolia, Polonia, Portugalia, Ucraina, Suedia, Zambia. 

-332707 - Sibiu BRAND Sibiu Brand înregistrată în anul 1967 pentru produsele cuprinse în 

clasa 29 în următoarele ţări: Benelux, Cehia, Egipt, Spania, Franţa, Croaţia, Ungaria, Italia, 

Liechtenstein, Maroc, Monaco, Macedonia, Portugalia, Serbia, Slovenia, Slovacia, San 

Marino, Tunisia, Serbia şi Muntenegru. 

XXXX este singura companie producătoare de produse din clasa 29 conform 

Clasificării de la Nisa din zona Sibiului si pe cale de consecinţă singura entitate îndrituită să 

aplice marca „Sibiu” asupra produselor sale. 

XXXX a depus în ultimii ani mai multe cereri de înregistrare pentru obţinerea 

protecţiei asupra mărcilor ce conţin în compunerea lor elementul verbal "Sibiu” (Scandia 

Sibiu M 2002 05185; Scandia Sibiu de la 1922 nr. 11921211; Poiana Sibiului M 2003 02460; 

Scandia Sibiu M 2009 08741 de la 1922 Scandia Sibiu M 2010 04781; de la 1922 Scandia 

Sibiu Bucătărie cu Dichis M 2011 02882: Bucataria Scandia Sibiu 113793; La moşia Scandia 

Sibiu 113164, etc.) investiţiile efectuate de către Scandia în campaniile publicitare privind 

produsele comercializate sub mărcile mai sus menţionate, strategiile de marketing dezvoltate 

în jurul conceptului "Sibiu”. 

Prevederile art. 5 alin. 1 lit. d) din Legea 84/1998 nu sunt aplicabile în speţă astfel că 

Societatea Scandia a construit de-a lungul timpului prin folosinţă şi publicitate îndelungată, 

începând încă din anul 1934, o semnificativă reputaţie în ceea ce priveşte marca Sibiu, 

înregistrând o întreagă familie de mărci în jurul conceptului „Sibiu”. 

Prevederile Manualului Oficiului European pentru Proprietate Intelectuală („EUIPO”) 

acoperă noţiunea de familie de mărci, despre care se consemnează că pot fi considerate ca 

impediment la înregistrarea unei mărci conflictuale “Dacă mărcile anterioare prezintă 
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caracteristici care dau motive pentru a le considera ca făcând parte dintr-o singură “serie" sau 

“familie", un risc de confuzie poate fi creat prin posibilitatea asocierii între marca contestată 

şi mărcile anterioare care fac parte din serie”). Mai mult decât atât, în conformitate cu liniile 

directoare impuse de EUIPO, o marcă solicitată la înregistrare nu trebuie numai să fie similară 

mărcilor care aparţin seriei, dar trebuie să prezinte, de asemenea, caracteristici capabile de a 

se asocia cu seria. Asocierea trebuie să conducă publicul să creadă că marca este de asemenea 

parte a seriei, adică, că produsele şi serviciile ar putea proveni din acelaşi sector sau 

întreprinderi asociate. 

Susţine că aceste indicaţii EUIPO pot fi aplicate cu titlu de principiu în sprijinul tezei 

că nici o entitate nu poate înregistra mărci care conţin cuvântul „Sibiu” pentru produse din 

clasa 29 în afară de Scandia Română în virtutea atât a drepturilor anterioare dobândite, a 

excelentei reputaţii dobândite şi, mai ales, datorită legăturii indisolubile dintre Scandia şi zona 

Sibiului. 

Instanţele au dat indicaţii clare privind cele două condiţii cumulative care trebuie 

îndeplinite pentru a fi aplicabile principiile referitoare la familiile de mărci. În primul rând, 

titularul unei serii de mărci anterioare trebuie să prezinte dovada utilizării tuturor mărcilor 

care aparţin seriei sau, cei puţin, a unui număr de mărci care pot constitui o "serie" (adică cel 

puţin trei). Această dovadă se re găseşte în Anexele 1 şi 2. 

Denumirea „Sibiu” ca atare nu mai reprezintă demult doar o indicaţie geografică, un 

indiciu privind locul de provenienţă, ci a devenit în decursul anilor un atribut care denotă 

calitatea de necontestat a produselor comercializate respectiv a serviciilor care provin din 

zona Sibiului. 

Date fiind reputaţia, vechimea şi calitatea produselor XXXX, această societate este un 

reprezentant de marcă al zonei Sibiului, contribuind considerabil de-a lungul timpului la 

susţinerea şi consacrarea reputaţiei acestei noţiuni - „Sibiu”, denumire care a depăşit de mult 

limitele unei simple denumiri geografice, devenind o veritabilă „carte de vizită”, făcând 

referire directă la calitatea deosebită a produselor şi a producătorilor acestei zone care denotă 

calitatea produselor şi a producătorilor. 

Prevederile art. 5 alin. 1 lit. b) din Legea 84/1998 nu sunt aplicabile în speţă întrucât 

marca verbală “Sibiu” a dobândit distinctivitate prin folosinţă. 

Conform Manualului EUIPO, Partea B- Examinare1, subsecţiunea 2.7.3, faptul că 

mărcile au conotaţii relative la locaţia solicitantului sau a originii bunurilor sau serviciilor nu 

este suficient per se pentru a cataloga aceste mărci ca fiind nedisctintive. Acest principiu 

cumulat cu multiplele dovezi de folosinţa, conduc în mod firesc la concluzia aplicabilităţii 

prevederilor conform cărora mărcile care au dobândit caracter distinctiv prin folosinţă vor fi 

admise la înregistrare, regulă consacrată în numeroase decizii ale OSIM şi ale EUIPO2. 

CJUE a formulat recomandări cu privire la condiţiile care ar trebui să conducă la 

constatarea că o marcă a dobândit caracter distinctiv prin utilizare: "Dacă o autoritate 

competentă constată că o proporţie semnificativă a clasei relevante de consumatori identifică 

bunurile provenite de la o întreprindere din cauza mărcii, înregistrarea mărcii în cauza trebuie 

realizată", condiţii îndeplinite în prezenta speţa, aşa cum în mod corect a decis Comisia de 

Contestaţii Mărci din cadrul OSIM. 

Istoria societăţii XXXX Indisolubil legată de Sibiu. XXXX are o istorie bogată, istorie 

care nu poate fi disociată de zona Sibiului. în acest sens anexează un fragment din 

“Patrimoniu preindustrial şi industrial în România” voi. III a istoricului Volker Wollmann, 

unde apar referinţe despre Scandia Română - Anexa 3. 

Reclamanta nu a dovedit existenţa relei credinţe 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a statuat faptul că existenţa relei-credinţe, condiţie 

legală pentru anularea unei mărci înregistrate, este supusă unor cerinţe legale cumulative ce 

reies din jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, relativ la interpretarea 
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dispoziţiilor legale în materie: cunoaşterea „faptului relevant” - elementul obiectiv; intenţia 

frauduloasă - elementul subiectiv. Niciuna dintre aceste condiţii nu se substituie celeilalte, iar, 

dacă s-a apreciat că există elementul obiectiv, instanţa de judecată trebuie să analizeze cu 

aceeaşi rigoare şi existenţa elementului subiectiv. Deci, dacă s-a constatat că există elementul 

obiectiv, elementul subiectiv nu se prezumă. 

În speţă nu a fost dovedită existenţa elementului obiectiv şi nici existenţa elementului 

subiectiv, motiv pentru care se impune respingerea cererii de anulare a mărcii pentru rea-

credinţă, în condiţiile în care reclamanta nu a administrat dovezi cu privire la faptul că pârâta 

a înregistrat marca verbală „Sibiu” în scopul de a împiedica terţii să utilizeze această marcă. 

Consideră că din dovezile anexate prezentei întâmpinări rezultă în mod evident că 

utilizează marca ,,Sibiu” în mod legal, fiind singura companie din zona Sibiului care produce 

si comercializează produse din clasa 29 conform Clasificării de la Nisa. 

Consideră că prevederile art. 47 alin. 1 lit. c) nu sunt aplicabile în cauza de faţă. 

Există mărci înregistrate care reprezintă denumiri de localităţi, precum şi denumiri 

protejate ca indicaţii geografice 

OSIM a admis la înregistrare mărci verbale similare în care se face trimitere directă la 

locul în care este fabricat produsul şi care reprezintă denumiri de localităţi : marca verbală 

„Ariniş” pentru clasele   29 şi  30; marca verbală „Babele”   pentru clasele   29,   43; marca 

verbală “Bacău"   pentru clasa 29; marca verbală “Banat”  pentru clasa   29; marca verbală 

“Beiuş” pentru clasele 29 şi 35; marca verbală “Biborţeni"  pentru clasa   32; marca verbală 

„Cernica” pentru clasa 29; marca verbală „Chietrosu”’  pentru clasa  29; marca verbală 

“Crenguţa” pentru clasa 29; marca verbală “Drăgăşani”  pentru clasele 29 şi 35; marca 

verbală “Frumuşani” pentru clasa 29; marca verbală “Huedin”  pentru clasele   29 şi 35; 

marca verbală “Kronstadt” (denumirea localităţii Braşov)   pentru clasa 29; marca verbală 

“Moeciu” pentru clasele 5 şi 29;  marca verbală “Prutul"  pentru clasele 29 şi   30; marca 

verbală “Răcăciuni”   pentru clasa 29; marca verbală “Tuşnad”  pentru clasele   29-44 şi 45; 

marca verbală “Timiş” pentru clasele 29 şi 35; marca verbală “Tâmpa" pentru clasa 29. 

OSIM a admis la înregistrare ca mărci denumiri de zone sau localităţi care reprezintă 

indicaţii geografice protejate la nivelul României:  mărci care conţin denumiri ale unor 

indicaţii geografice protejate pentru zona Dorna,   pentru zona Napoca,  pentru zona Moeciu,   

pentru zona Ţaga,   pentru zona Năsal,   pentru zona Homorod,  pentru zona Brădet,   pentru 

zona Bobâlna,   pentru zona Ciuc,   pentru zona Huedin.   

Deşi pentru mărcile enumerate, se face trimitere în mod direct la locul de provenienţă, 

respectiv de fabricaţie al produsului comercializat sub respectivele mărci, acestea au fost 

înregistrate în mod valabil de către OSIM. 

   Prin sentinţa civila nr. 122/23.01.2019, pronunţată în dosarul nr. 6901/3/2018, 

Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă a respins contestaţia ca neîntemeiată. 

 Pentru a hotărî astfel, Tribunalul a avut în vedere   următoarele considerente: 

Prin cererea formulată, reclamanta ZZZZ a solicitat instanţei anularea înregistrării 

mărcii Sibiu aparţinând pârâtei XXXX invocând  dispoziţiile art. 47 alin. (1) lit. a) şi c), art. 5 

lit. b) şi d) şi art. 38 lit. b) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, 

republicată. 

Tribunalul a reţinut că la data de 21.10.2008  XXXX a solicitat la înregistrare marca 

,,SIBIU’’ pentru clasa de produse 29 (carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din carne; fructe şi 

legume conservate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi produse lactate; 

uleiuri şi grăsimi comestibile), cererea primind numărul de depozit M 2008 09102. 

În urma examinării, OSIM a emis decizia de admitere parţială la înregistrare a mărcii, 

respectiv doar pentru produsele: pastă de ficat, de carne sau de peşte, pateu vegetal. 

În urma contestaţiei formulată de XXXX. împotriva Deciziei OSIM de admitere 

parţială la înregistrare a mărcii, decizia a fost schimbată şi a fost admisă la înregistrare marca 
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,,SIBIU’’ pentru toate produsele din clasa 29 pentru care a fost solicitată la înregistrare şi 

conform limitării solicitate în cadrul Contestaţiei. Marca a primit nr. 105554. 

În conformitate cu art. 5 alin. 1 lit. b şi d din Legea nr. 84/1998, ,,Sunt refuzate la 

înregistrare sau pot fi declarate nule dacă sunt înregistrate, pentru următoarele motive 

absolute: b) mărcile care sunt lipsite de caracter distinctiv; d) mărcile care sunt compuse 

exclusiv din semne sau indicaţii, putând servi în comerţ pentru a desemna specia, calitatea, 

cantitatea, destinaţia, valoarea, originea geografică sau timpul fabricării produsului ori 

prestării serviciului sau alte caracteristici ale acestora.’’ 

Potrivit alin. 2 al art. 5 din Legea nr. 84/1998, ,,Dispoziţiile alin. 1 lit b) – d) nu se 

aplică în cazul în care, înainte de data de depozit a cererii de înregistrare, marca a dobândit 

caracter distinctiv ca urmare a folosirii.’’ 

În ceea ce priveşte caracterul distinctiv al mărcii Sibiu, Tribunalul a apreciat că pe 

baza probelor administrate în cauză, reiese distinctivitatea dobândită în urma utilizării acestei 

denumiri pe produsele pentru care marca a fost solicitată la înregistrare. 

Cu referire la noţiunea de distinctivitate, jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii 

Europene a definit acest concept ca fiind acea caracteristică a mărcii ce permite asocierea 

produsului sau a serviciului căruia îi este aplicată marca respectivă cu un anumit comerciant și 

deci diferențierea față de produsele sau serviciile aparținând altor comercianți (a se vedea spre 

exemplu cauza C-468/01 P Procter & Gamble/OAPI, cauza C-304/06 P Eurohypo/OAPI sau 

cauza C-311/11 P Smart Technologies/OAPI). 

În virtutea aceleiași jurisprudențe, s-a apreciat că trăsătura distinctivității unei mărci 

trebuie analizată din punct de vedere global, al percepției de ansamblu, atât în raport cu 

categoriile de produse și/sau de servicii pentru care se solicită înregistrarea mărcii respective, 

cât și prin raportare la gradul de atenție și la percepția publicului relevant cărora acestea li se 

adresează. 

Or, pârâta este titulara mai multor mărci cu denumirea ,,Sibiu’’ sau având acest 

element verbal în componenţa lor: marca nr. 003242 Sibiu, nr. 035574 Sibiu Brand, nr. 

108641 Scandia Sibiu, nr. 110750 Scandia Sibiu de la 1922, mărci înregistrate pe cale 

naţională pentru clasa 29 de produse, cât si a mărcilor internaţionale nr. 823538 Sibiu şi nr. 

332707 Sibiu Brand. Acestea au fost utilizate intensiv de-a lungul anilor, conceptul ,,Sibiu’’ 

fiind asociat cu produsele  Scandia şi obţinând consacrare în rândul consumatorilor. 

Prin urmare, marca Sibiu a dobândit distinctivitate prin folosinţa îndelungată a acesteia 

în comercializarea produselor XXXX, dobândind aptitudinea de a indica unui consumator 

originea comercială a produselor şi  a serviciilor pentru care a fost înregistrată. 

În ceea ce priveşte dispoziţiile art. 5 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 84/1998 privind 

mărcile şi indicaţiile geografice, invocate de reclamant, de asemenea Tribunalul apreciază că 

nu sunt incidente în cauză. 

În examinarea acestei condiţii, se apreciază că denumirea originii bunurilor sau 

serviciilor se impune a fi analizată în aprecierea distinctivităţii în strânsă legătură cu dovezile 

de folosinţă care conduc la concluzia aplicabilităţii prevederilor potrivit cu care, marca a 

dobândit un astfel de caracter distinctiv prin folosinţă. 

S-a făcut dovada în cauză a campaniilor publicitare desfăşurate la nivel naţional, cât şi 

a folosinţei îndelungate în comerţ pentru produse din clasa 29 şi a caracterului distinctiv 

dobândit începând cu anul 1992. 

Potrivit art. 47 alin.(1) lit. c) din Legea nr. 84/1998, text invocat de asemenea de către 

reclamantă, ,,Anularea înregistrării mărcii poate fi cerută Tribunalului Bucureşti de către 

orice persoană interesată, pentru oricare dintre următoarele motive: c) înregistrarea mărcii 

a fost solicitată cu rea-credinţă.’’- condiţie de asemenea neîndeplinită în cauză.  
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Potrivit documentelor anexate cererii de chemare în judecată, marca a cărei anulare se 

solicită este formată din elementul verbal ,,Sibiu’’, iar denumirea folosită de reclamantă este 

,,cârnaţi de Sibiu’’. 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a statuat că pentru existenţa relei – credinţe, condiţie 

esenţială pentru admiterea acţiunii în anularea unei mărci, este necesară îndeplinirea cerinţelor 

cumulative ce reies din jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, relativ la 

interpretarea dispoziţiilor legale în materie. Astfel, cunoaşterea ,,faptului relevant’’, respectiv 

a existenţei şi folosirii unei mărci anterioare ca elementul obiectiv şi intenţia frauduloasă ca 

element subiectiv. 

Reclamanta invocă reaua – credinţă, determinat de faptul că aceasta ar comercializa 

produsul ,,Cârnaţi de Sibiu-Gusturi Româneşti’’ anterior înregistrării mărcii verbale ,,Sibiu’’, 

situaţie în care în mod nelegal ar fi fost notificată în sensul încetării comercializării 

produsului, deşi această comercializare nu încalcă drepturile conferite de mărcile înregistrate 

al pârâtei. 

Tribunalul reţine că, în ceea ce priveşte aspectul privind notificarea primită de 

reclamantă din partea pârâtei, aceasta nu reprezintă decât exercitarea unei prerogative ce 

decurge din înregistrarea unei mărci şi care aparţine titularului său, iar în ceea ce priveşte 

reaua – credinţă a pârâtei, sub forma elementelor arătate anterior, aceasta nu a fost dovedită de 

către reclamantă. 

Împotriva sentinţei tribunalului a declarat apel reclamanta ZZZZ, solicitând 

schimbarea sentinţei civile apelate, admiterea acţiunii formulata de către apelantă şi anularea 

înregistrării mărcii „SIBIU” nr. Dep. M 2008 09102, respectiv anularea Deciziei OSIM nr. 

1028420 din data de 30.07.2015 cu privire la Hotărârea nr. 52 din data de 21.05.2015 din 

dosarul CCM 36/2010. 

În motivarea apelului se arată că instanţa de fond nu a avut în vedere si nu a analizat 

criticile invocate de către reclamantă cu privire la faptul ca Decizia nr. 1028420 din data de 

30.07.2015(Hotărârea nr. 52/21.05.2015) de înregistrare a mărcii „SIBIU" nr. Dep. M 2008 

09102 pentru toate produsele din clasa 29, a fost dată cu încălcarea prevederilor art. 3 lit. a din 

Legea 84/1998 privind mărcile si indicaţiile geografice, dispoziţii potrivit cărora:"marca este 

un semn susceptibil de reprezentare grafica servind la deosebirea produselor sau serviciilor 

unei persoane fizice sau juridice de cele aparținând altor persoane. Pot sa constituie mărci 

semne distinctive cum ar fi: cuvinte, inclusiv nume de persoane, desene, litere, cifre, elemente 

figurative, forme tridimensionale si in special forma produsului sau ambalajului sau, 

combinaţii de culori, precum si orice combinaţie a acestor semne.” 

În cazul de faţă  se arată că marca „SIBIU” înregistrata pentru produsele din clasa 29. 

nu reprezintă semne care sa poată servi la deosebirea produselor sau serviciilor unei persoane 

fizice sau juridice de cele aparținând altor persoane. 

Astfel, se poate observa că în analiza distinctivităţii mărcii, în cazul de faţă exista doar 

elementul verbal, nu exista un element grafic, astfel ca scrierea uzuala a cuvântului „SIBIU” 

nu are capacitatea de a asigura minima distinctivitate a produselor. 

Pentru a determina caracterul distinctiv al unei mărci şi, în consecinţă, a evalua dacă 

are un caracter distinctiv ridicat, trebuie apreciată global aptitudinea mai mare sau mai mică a 

mărcii de a identifica produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată deci, să distingă 

aceste produse sau servicii. 

Astfel, analiza distinctivităţii mărcii se face prin luarea în considerare a tuturor 

elementelor acesteia, ori în speţă, nu au fost analizate toate elementele mărcii în discuţie si în 

mod netemeinic si nelegal, s-a considerat că, marca verbala SIBIU a dobândit distinctivitate 

prin folosinţa conceptul SIBIU fiind asociat cu produsele XXXX si obţinând pe aceasta cale o 

consacrare de necontestat în mintea consumatorilor." 
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In mod greşit instanţa de fond nu a avut în vedere ca înregistrarea mărcii s-a făcut si cu 

nerespectarea dispoziţiilor art. 5 alin. 1 lit. b), d)  din Legea 84/1998 privind mărcile si 

indicaţiile geografice, sens în care se arată ca marca in discuţie, este lipsita de caracter 

distinctiv şi este compusa exclusiv din indicaţia geografica „SIBIU" - indicaţie devenita 

uzuala in practicile comerciale. 

Astfel, potrivit art. 5 alin. 1) din Legea 84/1998, sunt excluse de la protecţie si nu pot 

fi înregistratei b) mărcile care sunt lipsite de caracter distinctiv si d) mărcile care sunt 

compuse exclusiv din semne sau indicaţii putând servi in comerţ pentru a desemna specia, 

calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, originea geografica sau timpul fabricării produsului 

ori prestării serviciului sau alte caracteristici ale acestora. 

Faptul ca societatea XXXX este producătoare de produse din clasa 29 si deţine mai 

multe mărci combinate înregistrate ce conţin cuvântul SIBIU, nu este suficienta prin ea însăşi 

să conducă la concluzia dedusa de către instanța de fond, potrivit căreia marca SIBIU a 

căpătat prin folosinţa o distinctivitate de necontestat. 

Instanța de fond, în mod eronat, a apreciat că marca «SIBIU» a dobândit distinctivitate 

prin folosinţa îndelungată a acesteia în comercializarea produselor XXXX, dobândind 

aptitudinea de a indica unui consumator originea comerciala a produselor si a serviciilor 

pentru care a fost înregistrata", ori în realitate, distinctivitatea a fost dobândita pentru marca 

SCANDIA, ori pentru alte mărci combinate aparținând acesteia si nu pentru marca verbala 

SIBIU, aceste aspecte reieșind chiar si din toate campaniile publicitare efectuate de către 

XXXX de-a lungul timpului si implicit din înscrisurile depuse la dosar de către intimata.  

In mod greşit, instanța de fond, asociază marca SCANDIA si mărcile combinate cu 

marca verbala SIBIU şi atribuie mărcii SIBIU îndeplinirea condiţiilor de la marca SCANDIA, 

deși în realitate, condiţia esenţiala a distinctivităţii mărcii verbale SIBIU nu a fost îndeplinita 

la momentul înregistrării acesteia si nici nu a fost dovedita in cauza. 

Faptul ca intimata a comercializat produse sub marca SCANDIA sau sub mărci 

combinate o anumita perioada înainte de a solicita protecția pentru marca verbala Sibiu, nu 

este suficient prin el însuşi şi nu este relevant din punct de vedere juridic pentru a conduce la 

concluzia greşita potrivit căreia în acest fel marca verbala SIBIU a căpătat distinctivitate. 

Astfel, prin folosinţa altor mărci aparținând Societăţii XXXX respectiv prin folosinţa mărcii 

SCANDIA, a mărcii combinate SCANDIA SIBIU, a mărcii combinate Scandia Sibiu de la 

1922, a mărcii combinate SIBIU BRAND si altele asemenea nu se poate concluziona ca 

marca verbala SIBIU a căpătat distinctivitate. 

Prevederile art. 5 alin. 2 din Legea 84/1998 privind mărcile si indicaţiile geografice nu 

îşi găsesc aplicabilitatea în speţa si se impune a se observa ca marca verbala SIBIU nu este 

asociata de către majoritatea consumatorilor ținta cu produsele comercializate de către 

titularul mărcii, ci dimpotrivă, daca se analizează clasa 29 pentru care a fost înregistrata marca 

verbala SIBIU, se observa ca acest cuvânt Sibiu  atrage automat asocierea cu alți producători 

cum sunt de exemplu producătorii produsului “Salam de Sibiu". 

Mai mult decât atât, excepţia instituita de dispoziţiile art. 5 alin, 2 din Legea 84/1998 

privind mărcile si indicaţiile geografice ac aplica doar în cazul îndeplinirii cumulative a unor 

condiţii care se completează. respectiv: dobândirea caracterului distinctiv înainte de data de 

depozit a cererii de înregistrare a mărcii şi folosirea mărcii înainte de înregistrare:  

Din analiza acestor condiţii, în cazul de faţă, se poate observa ca în primul rând, marca 

verbala nu a fost folosita de către XXXX înainte de data de depozit a cererii de înregistrare, ci 

dimpotrivă, aceasta a utilizat alte mărci combinate, aspect fata de care rezulta implicit 

neîndeplinirea condiţiei privind dobândirea caracterului distinctiv înainte de înregistrare a 

mărcii verbale SIBIU. 

Instanța de fond, se afla în eroare cu privire la dobândirea caracterului distinctiv al 

mărcii verbale SIBIU si așa cum a mai arătat, face confuzie între mărcile folosite de către 
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XXXX în toata perioada existentei sale si marca verbala SIBIU care în realitate nu a fost 

folosita în mod individual in niciun context, acest fapt rezultând chiar din înscrisurile aflate la 

dosarul cauzei unde apar doar mărci combinate aparținând societăţii XXXX. 

In plus, instanța de fond omite un aspect foarte important, respectiv faptul ca in cauza 

nu a fost dovedita folosinţa doar a mărcii verbale SIBIU şi nici dobândirea caracterului 

distinctiv - înainte de înregistrarea acesteia. Prin urmare, în cauza nu s-a făcut dovada 

îndeplinirii condiţiilor înainte de data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii. 

Astfel, planşele foto, cataloagele depuse la dosarul primei instanțe şi toate celelalte 

înscrisuri sunt nedatate si ulterioare datei de depozit si chiar ulterioare înregistrării acţiunii de 

fata si în plus, în niciuna dintre aceste planşe foto/înscrisuri nu apare marca verbala SIBIU, ci 

întreg probatoriul administrat în cauza atrage atenția asupra altor mărci aparținând intimatei, 

respectiv: marca Scandia, marca combinata Scandia Sibiu, marca combinata Scandia Sibiu de 

la 1922, marca combinata Sibiu Brand şi altele asemenea. 

Mai mult decât atât, XXXX. produce şi comercializează: - pate de ficat in conserve; - 

conserve carne; - mâncăruri (mazăre cu piept de pui, mâncare cu fasole boabe, ciorba de 

burta, ciorba de văcuţă, ciorba de pui, ciorba de fasole cu afumătura, ciorba ardeleneasca, 

tocăniţă de porc, sărmăluţe cu carne de porc, costița cu fasole boabe, cârnăciori  cu fasole 

boabe, sărmăluţe de post, ciolan afumat cu fasole boabe, came de porc cu fasole, gulaş de vită 

pate vegetal în conserva, sens în care se poate observa ca niciunul dintre aceste produse nu 

determina caracterul distinctiv al mărcii verbale SIBIU. 

Astfel, în stabilirea dacă marca este puternic distinctivă, este necesar să se facă o 

evaluare globală a capacităţii mai mari sau mai mici a mărcii de a identifica bunurile sau 

serviciile pentru care a fost înregistrată ca provenind de la un anumit producător şi astfel să 

distingă acele bunuri sau servicii de cele ale altui producător. 

Ori în acest context, este evident că nu este îndeplinită condiţia distinctivităţii verbale 

SIBIU, ci dimpotrivă, sunt în prezenta unui clar risc de confuzie, incluzând şi riscul de 

asociere cu alte mărci anterioare care se apreciază global, ţinându-se cont de toţi factorii 

pertinenţi, în special de gradul de cunoaştere a mărcii pe piaţă, de asocierea ce poate fi făcută 

cu semnul anterior înregistrat, de gradul de similaritate dintre mărci, precum şi între produsele 

sau serviciile marcate prin acestea. 

In determinarea caracterului distinctiv al mărcii şi astfel, în stabilirea dacă este 

puternic distinctivă, este necesar să se facă o evaluare globală a capacităţii mai mari sau mai 

mici a mărcii de a identifica bunurile sau serviciile pentru care a fost înregistrată ca provenind 

de la un anumit producător şi astfel să distingă acele bunuri sau servicii de cele ale altui 

producător, ori in cazul de faţă, nu s-a dovedit de către intimata folosirea mărcii verbale 

SIBIU în clasa 29 de produse Înainte de înregistrarea acesteia. 

În raport de toate aceste aspecte, se poate constata lipsa distinctivităţii mărcii verbale 

„SIBIU", semnele neputând fi percepute de publicul vizat ca identificând si diferențiind 

bunurile produse de pârâta XXXX de produsele altor producători, care fac parte din aceeaşi 

categorie si care sunt identificate prin aceleaşi semne.  

In cazul de faţă, literele sunt scrise fără elemente grafice speciale, fonturile utilizate 

fiind comune si fiind menite sa redea doar elementul verbal, ori pentru a aprecia ca in cazul de 

fata ar fi îndeplinita condiţia distinctivităţii, nu este suficienta scrierea comuna, ci este necesar 

sa existe un element care sa asigure funcţia mărcii respective. 

Mai mult decât atât, marca verbala „SIBIU” este compusa exclusiv din indicaţie ce 

servește în comerţ pentru a desemna originea geografica, sens în care se arată că în mod greşit 

si cu încălcarea dispoziţiilor legale, denumirea localităţii SIBIU a fost înregistrata ca marca, 

deși în realitate, reprezintă o indicaţie geografica protejata la nivelul României. 

Astfel, instanța de fond nu a avut în vedere faptul că este interzisa înregistrarea unei 

mărci când semnul sau indicaţia respectivă au devenit uzuale in limbajul curent sau în 
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practicile comerciale loiale sau constante pentru a desemna produsele sau serviciile pentru 

care se solicita înregistrarea mărcii, sens în care se arată că denumirea „SIBIU" este uzuala pe 

piaţa cu mult timp înainte de depunerea cererii de înregistrate de către XXXX. 

Prin urmare, denumirea „SIBIU" este acceptata pe piaţa, este recunoscuta de publicul 

larg, însa recunoaşterea este făcuta doar prin identificarea produselor respective si nu prin 

atribuirea produselor unui producător determinat şi în niciun caz prin atribuirea produselor 

Societăţii XXXX. 

In mod greşit, instanța de fond nu are în vedere încălcarea prevederilor legale invocate 

si încurajează înregistrarea denumirii unităţii administrativ-teritoriale "SIBIU" ca marcă 

individuală, verbală pe numele unui operator economic de drept privat, situație în care 

titularul mărcii se bucură în mod nejustificat de exclusivitate în materia proprietăţii industriale 

asupra unui cuvânt reprezentativ pentru întreaga comunitate sibiană chiar si in detrimentul 

autorităţilor publice locale din Sibiu.  

In plus, așa cum s-a arătat şi în faţa instanței de fond, înregistrarea mărcii a fost 

solicitata cu rea-credința, sens în care se impune anularea înregistrării mărcii şi în temeiul 

dispoziţiilor art. 48 lit. c) din Legea nr. 84/1998. 

Societatea XXXX., prin înregistrarea mărcii verbale „SIBIU", folosindu-se de efectul 

atributiv de protecție al depozitului, a dorit înlăturarea de pe piaţa a concurenţilor, a celor care 

folosesc denumirea de „SIBIU" ca semn uzual in activitatea de comerţ a anumitor produse. 

In mod greşit, instanța de fond nu analizează în concret existenta in cauza atât a 

elementului obiectiv, cât si a elementului subiectiv, sens în care se arată că intimata a 

înregistrat marca verbala SIBIU în scopul de a împiedica utilizarea acesteia de către orice alta 

persoana si mai mult decât atât, aceasta a înregistrat marca verbala SIBIU fără intenţia  să o 

utilizeze, sens în care se arată că până în prezent, intimata nu a folosit marca verbala SIBIU 

pentru clasa de produse pentru care aceasta a fost înregistrata. 

De asemenea, in mod greşit, instanța de fond a apreciat că notificarea transmisa 

reclamantei de către XXXX. reprezintă doar exercitarea unei prerogative ce decurge din 

înregistrarea unei mărci si care aparţine titularului sau, ori in contextul in care intimata nu 

utilizează marca verbala SIBIU se poate observa intenția frauduloasa a acesteia, XXXX a 

încercat împiedicarea folosirii cuvântului SIBIU chiar si de către Autorităţile Publice Locale 

din Sibiu. 

Aparent, notificarea transmisa de către aceasta e o formă de protecţie faţă de 

concurentă, în spiritul legislaţiei privind mărcile comerciale, însă abuzurile făcute de către 

XXXX în acest sens dovedesc faptul ca înregistrarea mărcii verbale Scandia a fost solicitata 

cu rea-credința. 

Mai mult decât atât, așa cum apelanta a arătat şi în faţa instanței de fond, titularul 

mărcii, solicita cu rea-credința, încetarea comercializării produselor cârnaţi de Sibiu de către 

reclamanta, încălcând prevederile art. 38 lit. b) din Legea 84/1998, dispoziţii potrivit cărora 

„titularul mărcii poate cere să se interzică unui terț să se folosească în activitatea sa 

comerciala b) indicaţii care se refera la specia, calitatea, destinația, valoarea, originea 

geografica, perioada de fabricaţie a produsului sau perioada prestării serviciului sub marca, 

ori alte caracteristici ale acestora.” 

Reaua - credinţa a Societăţii XXXX la înregistrarea mărcii verbale „SIBIU” rezulta si 

din faptul ca aceasta cunoştea ca exista si alți utilizatori ai denumirii „SIBIU”. 

De asemenea, intimata cunoştea faptul că înainte de înregistrare a mărcii verbale 

SIBIU avea posibilitatea utilizării fără restricţii a acesteia, cuvântul SIBIU fiind o indicaţie 

geografica protejata la nivelul României si putând fi folosit liber de către orice persoana, însa 

cu rea-credința a încercat sa obţină un drept exclusiv de folosinţa pentru marca verbala SIBIU 

si folosindu-se de efectul atributiv de protecție al depozitului, a dorit înlăturarea de pe piaţa a 
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concurenţilor, a celor care folosesc denumirea de „SIBIU” ca semn uzual in activitatea de 

comerţ a anumitor produse. 

Prin întâmpinarea formulată de intimatul pârât YYYY s-a solicitat respingerea 

apelului arătând că  referitor la invocarea de către apelantă a prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) 

şi c) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice (republicată), învederăm 

instanţei că acestea sunt neîntemeiate, în speţă fiind incidente dispoziţiile art. 5 alin. (2) din 

aceeaşi Lege, dispoziţii care înlătură aplicabilitatea art. 5 alin (1) lit. b) - d) în cazul în care o 

marcă a dobândit distinctivitate ca urmare a folosirii acesteia înainte de data de depozit a 

cererii de înregistrare. 

In acest sens, considerăm că instanța de fond în mod corect a reţinut că "trăsătura 

distinctivităţii unei mărci trebuie analizată din punct de vedere global", prin raportare la 

gradul de atenţie al consumatorului relevant şi al categoriei de produse pentru care s-a 

solicitat protecţie prin înregistrarea mărcii. 

În cazul de faţă, prin folosinţa îndelungată a conceptului ”Sibiu” de către titulara 

mărcii care, în acelaşi timp, este şi titulara altor mărci având în componenţa lor elementul 

verbal ”Sibiu”, consideră că distinctivitatea acestuia a fost dobândită, sens în care un 

consumator ar putea încadra produsele pe care aceasta marcă este aplicată ca aparţinând 

titularei mărcilor ce au la baza conceptul "Sibiu”. 

Această condiţie a fost dovedită în cauză, astfel cum a reţinut atât OSIM, cât şi 

instanţa de fond pe baza înscrisurilor depuse la dosarul cauzei. 

Potrivit probatoriului administrat, marca a fost utilizată în comerţ pentru produse din 

clasa 29 începând cu anul 1992. 

În egală măsură, cu toate că apelanta susţine că marca  Sibiu ”nu a fost folosită în mod 

individual în niciun context", precizăm că titulara mărcii M 2008 09102 a cărei anulare se 

solicită a dobândit protecţie pentru marca combinată individuală "Sibiu” nr. 003242 începând 

cu anul 1993. 

b) Cu privire la motivul de anulare prevăzut de art. 47 alin (1) lit. c) din lege, pe care 

reclamanta îl reiterează în cadrul cererii de apel:  

Procedura de examinare în fond a unei cereri de înregistrare pentru o marcă presupune 

conform art. 22 din lege, analizarea motivelor absolute (prevăzute în art. 5, alin. 1) pentru care 

se poate refuza acordarea protecţiei pe teritoriul României cu privire la marca respectivă, 

motivele relative fiind analizate doar în cazul formulării unor opoziţii. 

Se precizează că nu au fost introduse opoziţii cu privire la înregistrarea mărcilor în 

cauză, calea opoziţiei introdusă la OSIM fiind acea etapă în care se oferă posibilitatea terţilor 

interesaţi de a-şi manifesta dezacordul cu privire la înregistrarea unei mărci, prin invocarea 

unor drepturi anterioare cu care ar putea intra în conflict mărcile ce urmează a fi înregistrate. 

Prin urmare, referitor la motivul prevăzut ia art. 47 alin (1) lit. c din Legea nr. 84/1998 

privind mărcile şi indicaţiile geografice (republicată), precizează că, în cadrul procedurilor 

derulate de către OS IM în vederea înregistrării mărcilor, nu se examinează din oficiu buna 

sau reaua-credinţă a solicitanţilor la momentul depunerii cererii de înregistrare, reaua-credinţă 

fiind de competenţa instanţelor de judecată ca motiv de anulare a unei mărci. 

În concluzie, pentru motivele prezentate în cuprinsul prezentei întâmpinări, precum şi 

pentru motivele şi argumentele care au stat la baza pronunţării sentinţei civile nr. 

122/23.01.2019 de către Tribunalul Bucureşti, solicită respingerea apelului ca neîntemeiat si 

menţinerea în tot a sentinței atacate. 

Prin întâmpinarea depusă de intimata pârâtă XXXX se solicită respingerea 

apelului ca nefondat . 

Apelanta promovează prezenta acţiune în scopul de a utiliza denumirea  „Sibiu” 

exact ca pe o marcă, pentru comercializarea produsului „Cârnati de Sibiu”, deși marca verbală 

..Sibiu” are un titular de fapt si de drept, respectiv XXXX. 
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Deşi aspectele de drept sunt foarte importante, pentru soluţionarea corecta a 

prezentului litigiu, raţiunea de fapt pentru care apelanta a sesizat instanţa pentru judecarea 

prezentului apel trebuie avută în vedere. Anularea mărcii verbale “Sibiu” este solicitată de 

apelantă având ca unic scop utilizarea ca marcă a acestei denumiri, în intenţia de a crea 

contextul favorabil din punct de vedere legal pentru utilizarea denumirii “Sibiu” ca marcă 

pentru comercializarea produselor din clasa 29 în magazinele ZZZZ. Cu alte cuvinte, apelanta 

promovează prezenta acţiune susţinând că denumirea “Sibiu” nu poate fi utilizată ca marcă, 

urmărind în fapt să utilizeze această denumire ca marcă pentru promovarea propriilor produse 

din clasa 29 conform Clasificării de la Nisa. 

Aşa cum reiese în mod evident din argumentele de fapt şi de drept invocate, detaliate 

şi dovedite în cadrul acţiunii de fond, precum şi din numeroasele dovezi de folosinţă a mărcii 

“Sibiu” prezentate, nu există consumator din aria geografică relevantă (teritoriul României) 

care să nu asocieze produsele Scandia cu denumirea “Sibiu”. Mai mult decât atât, istoria 

Scandia este indisolubil legată de zona Sibiului, marca înregistrată Sibiu fiind utilizată în mod 

legal de subscrisa de peste 50 ani (marca „Sibiu” nr. 003242 înregistrată în anul 1968 pentru 

produsele din clasa 29). 

Unica autoritate în domeniu, OSIM, a decis în favoarea intimatei în cadrul procedurii 

de contestaţie şi, în cadrul Hotărârii nr. 52/21.05.2015 a Comisiei de Contestaţii Mărci, şi-a 

însuşit argumentele de fapt şi de drept prezentate de intimată în sprijinul dobândirii 

caracterului distinctiv al mărcii verbale "Sibiu”.  

Faţă de precizările apelantei legate de contestaţia formulată de Consiliul Judeţean 

Sibiu împotriva Deciziei OSIM de reînnoire a mărcii verbale „Sibiu” nr. 105554, subliniază 

că atât în susţinerile apelantei cât şi în articolul depus la dosarul cauzei de apelantă, se 

produce o confuzie între drepturile legitime aparţinând Scandia în ceea ce priveşte marca 

verbala „Sibiu”, extinzându-se aria acestor drepturi în afara clasei de produse pentru care 

marca este legal înregistrată, respectiv clasa 29 conform Clasificării de la Nisa. Subliniază că 

marca este protejată exclusiv pentru produsele desemnate din clasa 29, referirile la aşa-zisele 

restricţii menţionate în anexa la apel nefiind reale. OSIM a respins contestaţia promovată de 

Consiliul Judeţean Sibiu. 

Astfel OSIM, a decis în favoarea intimatei în Dosarul de contestaţie CCM 36/2010, 

hotărând în sensul admiterii la înregistrare a mărcii verbale „Sibiu” pentru produse din clasa 

29, soluţie confirmată de Tribunalul Bucureşti având în vedere aplicabilitatea prevederilor art. 

5 alin. 2 din Legea 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice.  

Comisia de Contestaţii OSIM a decis în favoarea intimatei şi în Dosarul CCM 

138/2019, respingând ca inadmisibilă acţiunea promovată de Consiliul Judeţean Sibiu. 

În ceea ce priveşte acţiunea promovată de Comuna Sadu la care face referire apelanta, 

Tribunalul Bucureşti a decis în favoarea intimatei şi în acest dosar, respectiv Dosarul nr. 

14316/3/2018, respingând ca neîntemeiată contestaţia promovată de Comuna Sadu. 

Marca verbală „Sibiu” nr. 105554 a fost înregistrată în mod legal pentru produse din 

clasa 29 conform Clasificării de la Nisa. 

XXXX. este titulara a numeroase mărci bine-cunoscute înregistrate în jurul 

conceptului „Sibiu”  

Aşa cum s-a precizat în cadrul acţiunii de fond, XXXX este lider pe piaţa produselor 

din carne, în special în ceea ce priveşte pastele tartinabile pe bază de carne, fiind prezentă în 

România încă din anul 1922 (sub denumirea de XXXX din anul 1941), având un excelent 

renume pe piaţa de specialitate de aproximativ un secol. Având în vedere că marea majoritate 

a produselor XXXX sunt comercializate sub mărci care au în componenţă cuvântul Sibiu, 

consumatorul acestor produse a ajuns, în timp, să facă asocierea între denumirea Scandia şi 

localitatea Sibiu, în mod natural, datorită prezenţei îndelungate pe piaţă şi a calităţii de 

necontestat a produselor XXXX. 
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XXXX este singura companie producătoare de produse din clasa 29 conform 

Clasificării de la Nisa din zona Sibiului si. pe cale de consecinţă singura entitate îndrituită să 

aplice marca „Sibiu” asupra produselor sale. 

Scandia este titulara mărcilor naţionale: 003242 - Sibiu, cu reprezentarea grafică 

înregistrată în anul 1968 pentru produsele cuprinse în clasa 29 şi anume: "Mezeluri, preparate 

şi conserve din came de toate felurile” şi 035574 - Sibiu Brand cu reprezentarea grafică 

înregistrată în anul 1999 pentru produsele cuprinse in clasa 29 şi anume: "Carne, peşte, păsări 

şi vânat; extracte din came; fructe şi legume conservate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, 

compoturi; ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile; conserve din came”.  

Scandia este de asemenea titulara următoarelor mărci înregistrate la nivel naţional ce 

au în compunerea mărcii elementul verbal "Sibiu": 

 - 108641 Scandia Sibiu, cu reprezentarea grafică SCANDIA Sibiu înregistrată pentru 

produsele cuprinse în clasa 29- Came, peşte, păsări, vânat; extracte din carne, fructe şi legume 

conservate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri 

şi grăsimi comestibile. 

 - 110750 Scandia Sibiu de la 1922, cu reprezentarea grafică înregistrată pentru 

produsele cuprinse în clasa 29- Carne, păsări şi vânat; extracte din carne; fructe şi legume 

conservate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri 

şi grăsimi comestibile. 

XXXX este titulara următoarelor mărci înregistrate la nivel internaţional:  

Sibiu: 

823538 - Sibiu înregistrată pentru produsele cuprinse în clasa 29 în următoarele ţări : 

Alabania, Austria, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Benelux (Belgia, Olanda si Luxemburg), 

Belarus, Grecia, Marea Britanie, Kyrgyzstan si Kazakhstan, Lituania, Moldova, Mongolia, 

Polonia, Portugalia, Ucraina, Suedia, Zambia. 

- 332707 Sibiu Brand înregistrată în anul 1967 pentru produsele cuprinse în clasa 29 în 

următoarele ţări: Benelux, Cehia, Egipt, Spania, Franţa, Croaţia, Ungaria, Italia, 

Liechtenstein, Maroc, Monaco, Macedonia, Portugalia, Serbia, Slovenia, Slovacia, San 

Marino,Tunisia, Serbia şi Muntenegru. 

Interesul pe care îl are Scandia în ceea ce priveşte marca Sibiu reiese foarte de clar din 

faptul că aceasta a depus în ultimii ani mai multe cereri de înregistrare pentru obţinerea 

protecţiei asupra mărcilor ce conţin în compunerea lor elementul verbal "Sibiu" (e.g. Scandia 

Sibiu M 2002 05185; Scandia Sibiu de la 1922 nr. 11921211; Poiana Sibiului M 2003 02460; 

Scandia Sibiu M 2009 08741; de la 1922 Scandia Sibiu M 2010 04781; de la 1922 Scandia 

Sibiu Bucătărie cu Dichis M 2011 02882; Bucătăria Scandia Sibiu 113793; La moşia Scandia 

Sibiu 113164, etc.) investiţiile efectuate de către Scandia în campaniile publicitare privind 

produsele comercializate sub mărcile mai sus menţionate, strategiile de marketing dezvoltate 

în jurul conceptului "Sibiu". 

Prevederile art. 5 alin. 1 lit. d) din Legea 84/1998 nu sunt aplicabile în speţă Societatea 

Scandia a construit de-a lungul timpului prin folosinţă şi publicitate îndelungată, începând 

încă din anul 1934, o semnificativă reputaţie în ceea ce priveşte marca Sibiu, înregistrând o 

întreagă familie de mărci în jurul conceptului „Sibiu”. 

Prevederile Manualului Oficiului European pentru Proprietate Intelectuală („EUIPO”) 

acoperă noţiunea de familie de mărci, despre care se consemnează că pot fi considerate ca 

impediment la înregistrarea unei mărci conflictuale “Dacă mărcile anterioare prezintă 

caracteristici care dau motive pentru a le considera ca făcând parte dintr-o singură “serie" sau 

"familie" un risc de confuzie poate fi creat prin posibilitatea asocierii între marca contestată şi 

mărcile anterioare care fac parte din serie”I1J. Mai mult decât atât, în conformitate cu liniile 

directoare impuse de EUIPO, o marcă solicitată Ia înregistrare nu trebuie numai să fie similară 

mărcilor care aparţin seriei, dar trebuie să prezinte, de asemenea, caracteristici capabile de a 
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se asocia cu seria. Asocierea trebuie să conducă publicul să creadă că marca este de asemenea 

parte a seriei, adică, că produsele şi serviciile ar putea proveni din acelaşi sector sau 

întreprinderi asociat. 

Aceste indicaţii EUIPO pot fi aplicate cu titlu de principiu în sprijinul tezei că nici o 

entitate nu poate înregistra mărci care conţin cuvântul „Sibiu” pentru produse din clasa 29 în 

afară de XXXX în virtutea atât a drepturilor anterioare dobândite, a excelentei reputaţii 

dobândite şi, mai ales, datorită legăturii indisolubile dintre Scandia şi zona Sibiului. 

Cu privire la motivul de nulitate prevăzut la art. 5 alin. 1 lit. d) din Legea 84/1998 

invocat de apelantă, precizăm că Indicaţiile Manualului EUIPO prevăd “simplul fapt că un 

termen geografic este utilizat de către un singur producător nu este suficientă pentru a depăşi 

o obiecţie, deşi este un argument important să se ia în considerare în evaluarea caracterului 

distinctiv dobândit” Din coroborarea argumentelor dezvoltate anterior cu acest principiu 

EUIPO rezultă că prevederile art 5 lit. d din Legea 84/1998 nu sunt aplicabile în speţa. 

Scandia este titulara de drept a mărcii verbale „Sibiu” pentru întreaga clasă 29 în 

conştiinţa consumatorilor 

Scandia a realizat investiţii considerabile atât în imaginea firmei, cât şi în mijloacele şi 

procesul de producţie. Scandia a deschis în 2010 o nouă fabrică de peste 17.000 de metri 

pătraţi care reprezintă o investiţie de peste 30 de milioane de euro şi care a fost dotată cu 

utilaje si tehnologii la cele mai înalte standarde.  

Scandia a investit în imaginea companiei mai mult de 40 de milioane de euro. Una din 

principalele preocupări ale Scandia este aceea de a asigura calitatea produselor pe care le 

comercializează, acesta fiind şi unul dintre factorii determinanţi ai succesului de care Scandia 

se bucură pe piaţă. 

Denumirea „Sibiu” ca atare nu mai reprezintă demult doar o indicaţie geografică, un 

indiciu privind locul de provenienţă, ci a devenit în decursul anilor un atribut care denotă 

calitatea de necontestat a produselor comercializate respectiv a serviciilor care provin din 

zona Sibiului. Date fiind reputaţia, vechimea şi calitatea produselor Scandia, consideră că 

această societate este un reprezentant de marcă al zonei Sibiului, contribuind considerabil de-a 

lungul timpului la susţinerea şi consacrarea reputaţiei acestei noţiuni - „Sibiu”, denumire care 

a depăşit de mult limitele unei simple denumiri geografice, devenind o veritabilă „carte de 

vizită”, făcând referire directă la calitatea deosebită a produselor şi a producătorilor acestei 

zone care denotă calitatea produselor şi a producătorilor. 

Prevederile art. 5 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 84/1998 nu sunt aplicabile în speţă 

întrucât marca verbală “Sibiu” a dobândit distinctivitate prin folosinţă. 

XXXX este titulara unei multitudini de mărci conţinând cuvântul „Sibiu", mărci care 

au fost utilizate intensiv pe parcursul unui număr mare de ani. De asemenea, XXXX a utilizat 

noţiunea „Sibiu” în nenumărate campanii publicitare, pe etichetele diverselor produse, 

conceptul „Sibiu” fiind asociat cu produsele XXXX şi obţinând pe această cale o consacrare 

de necontestat în mintea consumatorilor. 

Marca „Sibiu” a dobândit distinctivitate prin folosinţa îndelungată a acesteia în 

comercializarea produselor Scandia de-a lungul anilor, fiind îndeplinite condiţiile prevăzute 

atât de art. 5 alin. 2 din Legea 84/1998. 

Mai mult decât atât, conform Manualului EUIPO, Partea B - Examinare, subsecţiunea 

2.7.3, faptul că mărcile au conotaţii relative la locaţia solicitantului sau a originii bunurilor sau 

serviciilor nu este suficient per se pentru a cataloga aceste mărci ca fiind nedisctintive. Acest 

principiu cumulat cu multiplele dovezi de folosinţa existente la dosarul de fond, conduc în 

mod firesc la concluzia aplicabilităţii prevederilor conform cărora mărcile care au dobândit 

caracter distinctiv prin folosinţă vor fi admise la înregistrare, regulă consacrată în numeroase 

decizii ale OSIM şi ale EUIPO. 
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CJUE a formulat recomandări cu privire la condiţiile care ar trebui să conducă la 

constatarea că o marcă a dobândit caracter distinctiv prin utilizare: "Dacă o autoritate 

competentă constată că o proporţie semnificativă a clasei relevante de consumatori identifică 

bunurile provenite de la o întreprindere din cauza mărcii, înregistrarea mărcii în cauza trebuie 

realizate", condiţii îndeplinite în prezenta speţa, aşa cum în mod corect a decis Comisia de 

Contestaţii Mărci din cadrul OSIM, soluţie confirmată de Tribunalul Bucureşti. 

De asemenea, conform jurisprudenţei naţionale, distinctivitatea se traduce prin 

“capacitatea publicului să distingă în baza mărcii folosite produsele sau serviciile pe care este 

aplicată de alte produse sau servicii de pe piaţă, în privinţa provenienţei acestora de la o 

anume sursă comercială, adică publicul să-i recunoască efectiv capacitatea de a identifica 

originea unui produs sau servicii”, or aşa cum a argumentat în paragrafele anterioare, marca 

“Sibiu” a dobândit acest caracter distinctiv. 

Consideră că se impune menţinerea valabilităţii mărcii verbale “Sibiu” pentru 

produsele din clasa 29, întrucât în speţă trebuie reţinută împrejurarea că semnul folosit pentru 

comercializarea produselor este asociat de majoritatea consumatorilor ţintă cu Scandia şi pe 

cale de consecinţă, sunt aplicabile prevederile art. 5 alin. 2 din Legea 84/1998 privind mărcile 

şi indicaţiile geografice, aşa cum s-a decis în mod constant în cauze similare. 

Astfel cum a precizat anterior, ca o dovadă a bunei-credinţe în demersurile de 

înregistrare a mărcii verbale Sibiu pârâta a renunţat la produsul “salam” cuprins în clasa de 

produse 29 conform Clasificării de la Nisa, limitând lista produselor desemnate din clasa 29, 

pentru a evita pe această cale încălcarea drepturilor cu privire la indicaţia geografică “Salam 

de Sibiu”. 

Pentru argumentele dezvoltate anterior, consideră că în speţă nu sunt aplicabile 

prevederile art. 5 alin. 1 lit. b) din Legea 84/1998. 

Apelanta face precizări istorice în demonstrarea legăturii indisolubile între XXXX şi 

zona Sibiului. 

Pentru a sublinia importanţa moştenirii culturale pentru această zonă şi puternica 

influenţă asupra XXXX, dezvoltă secţiunile ce urmează câteva pasaje referitoare la istoria 

oraşului Sibiu şi istoria Scandia. 

Istoria Societăţii XXXX indisolubil legată de Sibiu. 

Conform dovezilor conţinute în documentele Bisericii Evanghelice expuse în 

Patrimoniul Istoric şi Arhitectural al Sibiului, în această zonă au început să se producă 

mezeluri în ultimul sfert al sec. XIX. Dintre fabricanţii de mezeluri, unii s-au făcut remarcaţi 

prin calitatea produselor, unul dintre aceşti fabricanţi fiind Jozsef Theil (1875-1932), care 

avea încă de Ia sfârşitul secolului al XIX-lea o fabrică de salam la Mediaş. Cu titlu de 

fabricant de salamuri, deci o atestare oficială, Jozsef  Theil producea salam de iarnă (viitorul 

Salam de Sibiu), mezeluri, derivate de carne, slănină, untură, etc. în atelierul său cu sediul pe 

strada Badaraua, nr. 13, înfiinţat în 1895. 

În 1922 îşi mută fabrica la Sibiu, pe strada Morilor, sub Firma „Theil & Co. A.G. 

Salami und Selchwarenfabrik". Cu multă îndemânare şi rigurozitate, Theil reuşeşte să îşi 

câştige recunoaşterea în domeniu, întreprinderea sa devenind în scurt timp un nume cunoscut 

şi apreciat. Tehnologiile moderne pentru acea vreme, obţinerea unor produse de cea mai bună 

calitate şi o bună desfacere a produselor pe o piaţă din ce în ce mai largă, sunt aspectele care 

au determinat afirmarea renumelui său. 

Fabrica lui Jozsef Theil s-a dezvoltat puternic şi, după o activitate de succes de peste 

doua decenii, fabrica îşi schimbă proprietarul. în 1919 fabrica lui Theil a fost cumpărată de 

Fritz Auner. Fabrica de salam şi conserve “Fritz Auner” Mediaş (viitoarea fabrică Salconserv) 

producea salamuri, conserve de came, mezeluri, produse de carne, slănină şi untură. 

Lovită de criză, în 1929, fabrica se lichidează, iar Auner o va redeschide în 1930. 
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În anul 1940, Fabrica Theil se închide, iar clădirile fabricii sunt cumpărate de Robert 

Berghaus. din Germania, care le renovează şi le dotează cu utilaje moderne. După cum rezultă 

din documentele Patrimoniului Industrial al Sibiului, fabrica se redeschide în 1941, sub 

numele de XXXX. 

Având în vedere cele de mai sus, precum si înscrisurile depuse la dosarul de fond, 

considerăm evident faptul că XXXX are o istorie bogată, istorie care nu poate fi disociată de 

zona Sibiului. 

Apelanta nu a dovedit existenţa relei credinţe. 

Atât în cadrul cererii de chemare în judecată, cât şi în cadrul apelului formulat, ZZZZ. 

invocă prevederile art. 47 alin. 1 lit. c) din Legea 84/1998, pretinzând că înregistrarea mărcii 

verbale „Sibiu” a fost făcută de intimată cu rea-credință, fără a aduce dovezi în acest sens. 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a statuat faptul că existenţa relei-credinţe, condiţie 

legală pentru anularea unei mărci înregistrate, este supusă unor cerinţe legale cumulative ce 

reies din jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, relativ la interpretarea 

dispoziţiilor legale în materie: cunoaşterea „faptului relevant” - elementul obiectiv; intenţia 

frauduloasă - elementul subiectiv. Niciuna dintre aceste condiţii nu se substituie celeilalte, iar, 

dacă s-a apreciat că există elementul obiectiv, instanţa de judecată trebuie să analizeze cu 

aceeaşi rigoare şi existenţa elementului subiectiv. Deci, dacă s-a constatat că există elementul 

obiectiv, elementul subiectiv nu se prezumă. 

Având în vedere că apelanta nu a depus nici o dovadă în sprijinul tezei înregistrării cu 

rea-credinţă a mărcii verbale „Sibiu”, este evident ca în speţă nu a fost dovedită existenţa 

elementului obiectiv şi nici existenţa elementului subiectiv, motiv pentru care se impune 

respingerea cererii de anulare a mărcii pentru rea-credinţă, în condiţiile în care apelanta nu a 

administrat dovezi cu privire la faptul că pârâta a înregistrat marca verbală „Sibiu” în scopul 

de a împiedica terţii să utilizeze această marcă. 

Consideră că prevederile art. 47 alin. 1 lit. c) nu sunt aplicabile în cauza de faţă. 

Fată de invocarea prevederilor art. 47 alin.1 lit. a) din Legea 84/1998, subliniază faptul 

că, din punct de vedere procedural, în speţă nu poate fi solicitată anularea mărcii pentru 

nerespectarea prevederilor art. 5 alin.1, având în vedere că termenul de prescripţie impus de 

lege, respectiv 5 ani de la data înregistrării mărcii, a expirat încă din anul 2013. 

Având în vedere toate cele de mai sus, că nu există motive legale pentru anularea 

mărcii verbale ..Sibiu” nr. 105554 si număr de depozit M 2008 09102, aceasta îndeplinind 

toate condiţiile prevăzute de lege pentru a fi protejată ca marcă. 

Produsele XXXX sunt comercializate sub mărci care au în componenţă cuvântul Sibiu, 

motiv pentru care consumatorul acestor produse a ajuns în timp să facă asocierea între 

denumirea Scandia şi localitatea Sibiu, în mod natural, datorită prezenţei îndelungate pe piaţă 

şi a calităţii de necontestat a produselor Scandia. Societatea XXXX a construit de-a lungul 

timpului prin folosinţă şi publicitate îndelungată, începând încă din anul 1934 o semnificativă 

reputaţie în ceea ce priveşte" marca Sibiu, fiind singura companie care produce în zona 

Sibiului produse din clasa 29 conform Clasificării de la Nisa. Faţă de importanţa mărcii 

„Sibiu” şi folosinţa sa de peste 50 de ani de către Scandia în legătura cu produsele sale, istoria 

XXXX care nu poate fi disociată de zona Sibiului. 

Criteriile impuse de Legea 84/1998 privind mărcile si indicaţiile geografice au fost 

respectate atât la momentul înregistrării în mod valabil a mărcii verbale „Sibiu” pentru 

produse din clasa 29, astfel cum în mod corect a decis OSIM prin Comisia de Contestaţii, 

condiţiile legale impuse pentru menţinerea valabilităţii acestei mărci fiind de asemenea 

respectate în prezent, astfel cum în mod judicios a constatat Tribunalul Bucureşti în această 

cauză. 
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Analizând sentinţa apelată prin prisma criticilor formulate şi a dispoziţiilor 

legale aplicabile, Curtea constată apelul ca fiind fondat în limitele şi pentru motivele care 

urmează: 

Apelanta reclamantă  ZZZZ a solicitat anularea înregistrării mărcii Sibiu nr.depozit 

M2008 09102  în temeiul dispoziţiile art. 47 alin. (1) lit. a) cu raportare la art. 5 lit. b) şi d) şi 

art. 47 al.1 lit c din Legea nr. 84/1998 (în forma în vigoare la data admiterii cererii de 

înregistrare prin Hotărârea nr. 52/21.05.2015). 

În ceea ce priveşte primul caz de anulare : 

Potrivit art. 47 alin. (1) lit. a „Anularea înregistrării mărcii poate fi cerută Tribunalului 

Bucureşti de către orice persoană interesată, pentru oricare dintre următoarele motive:     a) 

înregistrarea mărcii s-a făcut cu nerespectarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1)”. 

Potrivit art. 5 al.1 lit.b) şi d) din lege: „(1) Sunt refuzate la înregistrare sau pot fi 

declarate nule dacă sunt înregistrate, pentru următoarele motive absolute: b) mărcile care sunt 

lipsite de caracter distinctiv; d) mărcile care sunt compuse exclusiv din semne sau din 

indicaţii, putând servi în comerţ pentru a desemna specia, calitatea, cantitatea, destinaţia, 

valoarea, originea geografică sau timpul fabricării produsului ori prestării serviciului sau alte 

caracteristici ale acestora”. 

Prin întâmpinarea la apel, intimata pârâtă a invocat apărarea conforma căreia   

termenul de prescripţie impus de lege, respectiv 5 ani de la data înregistrării mărcii, a expirat 

încă din anul 2013. 

O asemenea apărare nu va fi primită din două considerente:  unul de ordin procedural, 

în sensul că  nu a fost invocată la fond astfel încât devin incidente dispoziţiile art. 478 al.2 

Cod procedură civilă;  unul de ordin substanţial , în sensul că termenul de prescripţie de 5 ani 

nu poate curge mai înainte de admiterea cererii de înregistrare a mărcii şi pentru produsele din 

clasa 29 care fuseseră iniţial refuzate la înregistrare, respectiv carne, peşte, vânat, extracte din 

carne cu excepţia salamului, fructe şi legume conservate, uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, 

compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile, prin Hotărârea nr. 

52/21.05.2015, în raport de care cererea de chemare în judecată depusă la poştă la data de 

27.02.2018 este evident formulată  înăuntrul  termenului legal de prescripţie.   

Asupra acestui caz de anulare, Curtea reţine că sunt incidente atât dispoziţiile   lit.b) 

cât şi ale lit.d) din lege, marca solicitată la înregistrare „SIBIU”, fiind   lipsită de caracter 

distinctiv şi fiind constituită dintr-un semn  care poate  servi în comerţ pentru a desemna   

originea geografică a produselor. 

În ceea ce priveşte lipsa caracterului distinctiv, Curtea reţine că elementul verbal 

„SIBIU”, nu întruneşte cerinţele art. 2 din lege pentru a îndeplini funcţia de marcă,  nefiind 

apt să permită a  distinge produsele sau serviciile  intimatei pârâte  de cele ale altor 

întreprinderi. 

„SIBIU” este denumirea unui oraş important din zona Transilvaniei. Reprezentarea în 

minte publicului este directă, asocierea între cuvântul „SIBIU” şi zona geografică pe care o 

desemnează fiind realizată imediat. 

Prin urmare, cuvântul „SIBIU” va determina în mintea publicului consumator 

asocierea cu originea geografică ( în sensul art. 5 al.1 lit.d din lege)  iar nu cu produsele sau 

serviciile unei întreprinderi ( în sensul art. 2 din lege)  . 

Prin urmare, cuvântul „SIBIU” nu este apt să identifice provenienţa produselor sau 

serviciilor unui comerciant şi  nici să le distingă de produsele sau serviciile altor  comercianţi 

concurenţi. 

De altfel, nici intimatul OSIM nu a reţinut distinctivitatea intrinsecă a elementul verbal 

„SIBIU”, ci a reţinut distinctivitatea dobândită prin folosinţă. 

Intimata ZZZZ a arătat că „ Denumirea Sibiu ca atare nu mai reprezintă de mult doar o 

indicaţie geografică, un indiciu privind locul de provenienţă, ci a devenit în decursul anilor  
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un atribut care denotă calitatea de necontestat a produselor comercializate  respectiv a 

serviciilor care provin din   zona Sibiului”. 

Curtea reţine că într-adevăr, publicul percepe produsele de origine animală care provin  

din zona Sibiului ca fiind de calitate superioară, dar aceasta nu face ca denumirea Sibiu să nu 

mai reprezinte o indicaţie de ordin geografic. 

De asemenea nu face ca elementul verbal „Sibiu” să poată fi perceput ca indicând un 

anumit producător, atributul de calitate superioară specific produselor originare din Sibiu fiind  

asociat de public cu numeroşii producători locali anonimi. 

Direct legat de acest considerent, Curtea nu poate reţine  nici distinctivitatea 

elementului verbal „Sibiu” dobândită prin folosinţă de către intimata XXXX. 

Sub un prim aspect,  are în vedere că  nu există nici o probă în susţinerea afirmaţiei 

intimatei că este unicul producător de produse din clasa 29 din zona Sibiului şi pe cale de 

consecinţă singura îndrituită să aplice marca „Sibiu” asupra produselor din clasa 29.  

Este de notorietate că în toate pieţele agroalimentare din oraşele mari din ţară se vând 

produse de tipul „brânză de Sibiu”, „afumături de Sibiu”, „Bunătăţi de Sibiu”, „specialităţi de 

Sibiu”, „produse din mărginimea Sibiului”, care în mod evident nu provin de la intimata 

XXXX ci de la  numeroşii producători locali anonimi. 

Intimata nu se poate prevala de reputaţia dobândită în decursul timpului de produsele 

provenind de la producătorii locali din zona Sibiului, pentru a pretinde că este singura 

îndrituită să folosească denumirea „Sibiu”  pentru produsele din clasa 29.  

Istoria companiei, pretins a fi legată de regiunea Sibiului, este nerelevantă în problema 

dobândirii de către intimată a distinctivităţii prin folosinţă, întrucât Scandia aparţine de Sibiu, 

iar nu Sibiu de Scandia. 

Sub un al doilea aspect,  Curtea are în vedere că  nu există nici o probă în susţinerea 

distinctivităţii  elementului verbal „SIBIU” prin  folosinţă de către intimata XXXX. 

Intimata XXXX nu a făcut nici o dovadă a folosirii elementului verbal „SIBIU”, 

singur, cu funcţia de marcă.  

Prin înscrisurile administrate, intimata XXXX a dovedit promovarea şi folosirea în 

comerţ a mai multor semne ( formate atât din cuvinte cât şi din elemente figurative), unele 

înregistrate şi ca marcă, având în compunere elementul verbal „SIBIU”, cum ar fi: „Scandia 

Sibiu”, sau „de la 1922 Scandia Sibiu” pentru produse conservate de tipul: pateu  de porc, 

pateu de gâscă, pateu de raţă, pateu vegetal, rasol de porc în aspic, piept de pui cu mazăre, etc 

( filele 68-85 dosar fond). 

De asemenea , pe pagina sa de internet a folosit marca sa combinată „S Sibiu din 

1922” nr.145082/26.04.2016. 

Este de subliniat faptul că pe paginile de catalog depuse nu figurează data, pentru a se 

putea identifica perioada, durata, aria folosinţei . 

De asemenea a fost afirmată campania de promovare a produselor Scandia, fără a fi 

depuse dovezi din care să rezulte conţinutul acestei promovări precum şi efectul acestei 

promovări asupra conştiinţei publicului, pentru a se reţine cunoaşterea mărcii de către 

segmentul de public din România căruia se adresează produsele  intimatei. 

După criteriile menţionate de art.19 din Regulamentul de aplicare a Legii nr.84/1996 

aprobat prin HG nr.1134/2010, Curtea poate reţine larga cunoaştere a mărcii  „Scandia” 

pentru produse conservate din clasa 29.  

Curtea are în vedere criteriile menţionate de art.19 din Regulament doar în combaterea 

afirmaţiilor intimatei privind faptul că, în virtutea unei îndelungate folosinţe şi a reputaţiei 

dobândite din această folosinţă, intimata XXXX este singura îndrituită să înregistreze marca  

„Sibiu”  pentru produsele din clasa 29 . 
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Cunoaşterea de către public a mărcii XXXX nu se extinde însă şi asupra  elementului 

verbal „SIBIU” fiind aplicabile prin analogie distincţiile operate de CJUE în cauza Tompson 

Life C-120/04.  

De asemenea, cunoaşterea de către public a mărcii XXXX pentru produse conservate 

din clasa 29 nu se extinde şi asupra celorlalte produse din clasa 29 pentru care intimata a 

solicitat înregistrarea mărcii „SIBIU”, ( cum ar fi carne, păsări şi vânat, ouă, lapte şi produse 

lactate) , în condiţiile în care nu s-au făcut dovezi asupra utilizării mărcilor intimatei  pentru 

aceste produse.  

Or,    cerinţa folosirii mărcilor anterioare pentru produsele pentru care se solicită 

înregistrarea este considerată esenţială în jurisprudenţa CJUE ( în acest sens fiind par. 40 din 

hotărârea pronunţată în cauza C-412/05 P Alcon Inc.) 

Prin urmare, faptul că mărcile Scandia, sau Scandia Sibiu sunt mărci care au devenit 

cunoscute în România, nu conduce la conferirea unei distinctivităţi elementului verbal 

„Sibiu”, întrucât publicul nu face asocierea între elementul verbal Sibiu şi produsele intimatei 

XXXX ci asocierea între intimata Scandia şi zona în care îşi desfăşoară activitatea, respectiv 

zona Sibiului. 

Nu există nici o probă (studiu de piaţă, sondaj, chestionar realizate de un institut de 

specialitate independent) din care să rezulte că în conştiinţa publicului consumator de produse 

din clasa 29, elementul  verbal „Sibiu” determină asocierea cu produsele intimatei Scandia 

România. 

Dimpotrivă, în mintea publicului consumator, asocierea elementului verbal „Sibiu” în 

legătură cu produsele din clasa 29 se realizează cu micii producători locali. 

În jurisprudenţa sa, CJUE a statuat că  dobândirea unui caracter distinctiv poate rezulta 

din utilizarea ca parte a unei mărci înregistrate, a unui element al acesteia, cu condiţia ca 

persoanele interesate să perceapă efectiv produsul sau serviciul, desemnat numai de marca a 

cărei înregistrare se solicită, ca provenind de la o anumită întreprindere (Hotărârea din 7 iulie 

2005, Nestlé, C-353/03, punctul 30 şi hotărârea  din 18.04.2013 în cauza Levi Strauss & Co 

C-12/12, pct.27 şi 28 ). 

Prin urmare, nu pot fi reţinute afirmaţiile intimatei XXXX, preluate în substanţa lor de 

intimatul OSIM în hotărârea contestată, în sensul că „XXXX este titulara de drept a mărcii 

verbale Sibiu pentru întreaga clasă 29 în conştiinţa consumatorilor”. 

În ceea ce priveşte apărările pârâtei că aceasta este titulara unei familii de mărci, 

Curtea are în vedere următoarele: 

-  marca naţională nr.003242 depusă la înregistrare în anul 1968 şi marca 

internaţională nr.823538  depusă la înregistrare în anul 2004 (filele 52-54 şi 58 dosar fond), 

sunt  marcă combinată, constând într-o  scriere de mână cu culoare roşie a cuvântului „Sibiu” 

pentru unele din produsele  clasei 29 respectiv: "Mezeluri, preparate şi conserve din came de 

toate felurile” . Protecţia mărcii vizează ansamblul înregistrat respectiv scrierea specială cu 

culoare roşie şi produsele pentru care a fost înregistrată. În cauză nu s-a făcut dovada 

folosinţei în comerţ a acestei mărci. 

- marca naţională nr.035574 depusă la înregistrare în anul 1999 (fila 55 dosar fond) 

este o marcă combinată, constând în  elementele verbale „Sibiu brand” şi un element figurativ 

sub formă de chenar,  pentru  produsele  cuprinse in clasa 29. Protecţia mărcii vizează 

ansamblul înregistrat. 

- marca  internaţională nr.332707  depusă la înregistrare în anul1967 (fila 59 dosar 

fond) este o marcă combinată, constând într-o  scriere de mână particulară a elementelor 

verbale „Sibiu brand” pentru  produsele  cuprinse in clasa 29. Protecţia mărcii vizează 

ansamblul înregistrat. 

- marca naţională nr.  108641 depusă la înregistrare în 17.11.2009 (fila 56 dosar fond) 

este o marcă combinată, constând în  elementele verbale „ Scandia Sibiu” şi un element 
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figurativ constând în o elipsă colorată pe care sunt amplasate elementele verbale,   pentru 

produsele cuprinse în clasa 29. Protecţia mărcii vizează ansamblul înregistrat. 

- marca naţională nr. 110750 depusă la înregistrare în 01.07.2010 (fila 57 dosar fond) 

este o marcă combinată, constând în  elementele verbale „ de la 1922 Scandia Sibiu” şi un 

element figurativ constând într-un blazon pe care sunt amplasate elementele verbale pentru 

produsele cuprinse în clasa 29. Protecţia mărcii vizează ansamblul înregistrat. 

Sub un prim aspect, Curtea reţine că din descrierea acestor mărci nu rezultă existenţa 

unei familii de mărci „Sibiu”, întrucât mărcile reclamantei nu sunt concepute în jurul 

elementului Sibiu, ci în jurul elementului verbal Scandia cu care elementul Sibiu este  utilizat 

de regulă împreună. Acest aspect rezultă şi mai evident din mărcile pe care intimata a arătat că 

le-a depus la înregistrare urmărind construirea unei familii de mărci : Scandia Sibiu M 2002 

05185, Scandia Sibiu de la 1922 nr. 11921211;  Scandia Sibiu M 2009 08741, „ de la 1922 

Scandia Sibiu” M 2010 04781; de la 1922 Scandia Sibiu Bucătărie cu Dichis M 2011 02882; 

Bucătăria Scandia Sibiu 113793; La moşia Scandia Sibiu 113164. Faţă de numărul şi 

conţinutul acestor mărci , rezultă că pilonul central al familiei de mărci  este eleemntul legat 

de producătorul Scandia, iar nu de elementul  Sibiu, care apare izolat în mărcile Sibiu, Sibiu 

Barnd şi Poiana Sibiului. 

Sub un al doilea aspect, Curtea are în vedere că din jurisprudenţa CJUE (in special  

cauza C-234/06 Il Ponte Finanzaria par. 62-64), rezultă că raţiunea protecţiei familiei de mărci 

este aceea ca folosirea unor elemente suplimentare faţă de o marcă de bază (asociată în 

conştiinţa publicului cu un producător) să nu determine în favoarea unor terţi asocierea cu 

marca de bază şi să permită profitul necuvenit pe seama acesteia. Raţiunea este tot aceea a 

protejării funcţiei esenţiale a mărcii, aceea de a permite identificarea cu certitudine a 

producătorului. Prin urmare numai acestuia i se permite să folosească asocieri cu marca de 

bază, în scopul consolidării funcţiei acesteia. 

Se impun a se vedea în acest sens considerentele Curţii Europene în cauza citată , în 

care s-a reţinut că  „În cazul unei „familii” sau al unei „serii” de mărci, riscul de confuzie 

rezultă mai exact din faptul că un consumator se poate înșela în ceea ce privește proveniența 

sau originea produselor sau a serviciilor acoperite de marca a cărei înregistrare se solicită și 

poate considera în mod greșit că marca face parte din această familie sau serie de mărci”. 

Or, această raţiune nu este îndeplinită în cauză, întrucât astfel cum s-a arătat în 

precedent, în conştiinţa publicului  elementul verbal „Sibiu” nu este în nici un fel asociat cu 

intimata XXXX. Potrivit jurisprudenţei citate ( par.59), esenţială în analiză este  percepția 

publicului de pe teritoriul în care marca anterioară este protejată. 

 Prin urmare, intimata XXXX nu poate invoca în favoarea sa drepturi decurgând in 

înregistrarea unei familii de mărci concepute în jurul producătorului XXXX pentru a dobândi 

protecţie exclusivă asupra elementului Sibiu (folosit în asociere cu Scandia, pilonul central al 

familiei de mărci), în dauna celorlalţi producători asociaţi cu zona Sibiului. 

Faţă de considerentele expuse apar ca nerelevante susţinerile intimatei XXXX în 

sensul că au fost respinse contestaţiile unor terţi faţă de mărcile sale, respectiv de către OSIM  

contestaţia la cererea de reînnoire a mărcii nr.105554 formulată de Consiliul Judeţean Sibiu 

sau de către Tribunalul Bucureşti contestaţia  la Hotărârea OSIM NR.357/2016 formulată de 

Comuna Sadu. 

Prin urmare, Curtea apreciază că înregistrarea mărcii Sibiu nr. depozit M2008 09102 

s-a făcut cu încălcarea dispoziţiilor art. 5 lit. b) şi d), ceea ce atrage incidenţa cazului de 

anulare reglementat de  art. 47 alin. (1) lit. a) cu raportare la art. 5 lit. b) şi d) din  Legea 

nr.84/1998. 

În ceea ce priveşte  cazul de anulare reglementat de dispoziţiile art. 47 alin. (1) lit. c) 

din  Legea nr.84/1998 , respectiv pentru înregistrarea cu rea credinţă, Curtea nu îl poate reţine,  

apreciind că nu a fost dovedită  intenţia frauduloasă a intimatei XXXX 
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Astfel, dacă faptul relevant al cunoaşterii de către intimată a existenţei pe piaţă a 

produselor purtând semnul Sibiu nu poate fi contestat, în ceea ce priveşte intenţia frauduloasă 

a intimatei XXXX aceasta nu poate fi reţinută. 

Înregistrarea unei mărci în scopul consolidării poziţiei pe piaţă intră în sfera 

strategiilor de marketing permise. Urmărirea limitării accesului competitorilor la anumite 

resurse, cum este un semn asociat  cu o calitate superioară a produselor, este în limita licitului 

concurenţial, atâta timp cât competitorii au mijloace juridice pentru protecţia propriilor 

interese de menţinere a unei folosiri libere a semnului, cum este acţiunea pendinte.   

Având în vedere că a fost reţinută incidenţa cazului de anulare reglementat de  art. 47 

alin. (1) lit. a) cu raportare la art. 5 lit. b) şi d) din  Legea nr.84/1998,  în temeiul art. 480 al.2 

Cod procedură civilă, Curtea va admite apelul, va schimba sentinţa apelată în sensul că va 

admite acţiunea şi va dispune anularea înregistrării mărcii individuale verbale Sibiu, nr. 

depozit M 2008 09102. 

  PENTRU ACESTE MOTIVE 

ÎN NUMELE LEGII 

DECIDE: 

 

Admite apelul declarat de apelanta-reclamantă ZZZZ, cu sediul în Bucureşti, Bd. 

Timişoara nr. 26, et. 2, sector 6 şi la Cabinet de Avocat Teodorescu Bogdan Adrian în 

Bucureşti, Calea Victoriei nr. 32-34, sc. A, et. 8, ap. 51, sector 1, împotriva sentinţei civile nr. 

122/23.01.2019, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă în dosarul nr. 

6901/3/2018, în contradictoriu cu intimaţii-pârâţi XXXX, cu sediul în Bucureşti, str. 

Caraiman nr. 73, sector 1 şi YYYY, cu sediul în Bucureşti, str. Ion Ghica nr. 5, sector 3. 

Schimbă sentinţa apelată în sensul că: 

Admite acţiunea. 

Dispune anularea înregistrării mărcii individuale verbale Sibiu, nr. depozit M 2008 

09102. 

Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare. 

Pusă la dispoziţia părţilor prin grefa instanţei astăzi, 18.03.2020. 

 

      PREŞEDINTE                                                   JUDECĂTOR                            

                 xx                                            xx 
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