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prima instanţă: N. Budăi              dosarul 2r-25/07  
 

DECIZIE  
 

10 ianuarie 2007                     mun. Chişinău  
 

Colegiul Civil şi de contencios administrativ 
al Curţii Supreme de Justiţie 

 
în componenţă: 
Preşedintele şedinţei, judecătorul  Nicolaie Clima 
Judecătorii      Ala Cobăneanu, Dionisie Vition 
 

examinând în şedinţă publică recursul declarat de către societatea cu răspundere 
limitată „NISTERCOM-SECURITATE”, în pricina civilă la cererea de chemare în 
judecată a companiei germane „PUMA AG Rudolf Dassler Sport”  împotriva 
societăţii cu răspundere limitată „NISTERCOM-SECURITATE”, intervenienţii 
Biroul Vamal Chişinău şi Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a 
Republicii Moldova cu privire la apărarea dreptului de proprietate asupra mărcii şi 
încasarea sumei de 138899,65 lei împotriva hotărârii Curţii de Apel Chişinău din 06 
noiembrie 2006, prin care acţiunea a fost admisă parţial 

 
c o n s t a t ă 

 
Compania germană „PUMA AG Rudolf Dassler Sport” a depus cerere de 

chemare în judecată împotriva societăţii cu răspundere limitată „NISTERCOM-
SECURITATE” solicitând recunoaşterea ca contrafăcute mărfurile importate de către 
intimat şi reţinute de către Biroul Vamal Chişinău la 19.07.2006 din motivul că 
utilizarea lor încalcă drepturile exclusive de proprietate intelectuală asupra mărcii 
„Puma” ale Companiei „Austria RUMA DASSLER GmbH”, dispunerea confiscării 
imediate a produselor contrafăcute reţinute şi distrugerea lor în modul stabilit, 
încasarea de la SRL „NISTERCOM-SECURITATE” a câştigului nerealizat în sumă 
de 138899,65 lei şi a cheltuielilor pentru asistenţă juridică. 

La 31.10.2006 reclamantul a depus cerere de completare a acţiunii prin care a 
solicitat interzicerea SRL „NISTERCOM-SECURITATE” a comercializării, 
fabricării, folosirii, importării, oferirii spre vânzare, vânzării, a oricărui alt mod de 
punere în circuitul economic sau stocării în aceste scopuri a produselor marcate cu 
marca „Puma”, dispunerea confiscării imediate a produselor contrafăcute, reţinute la 
Biroul Vamal Chişinău şi distrugerea lor din contul intimatului în modul stabilit, 
încasarea cheltuielilor de asistenţă juridică 5985 lei. 

În motivarea acţiunii reclamantul, compania germană „PUMA AG Rudolf 
Dassler Sport” a indicat că la 19.07.2006 Biroul Vamal Chişinău a reţinut mărfurile 
suspectate ca fiind contrafăcute prin utilizarea ilegală a inscripţiei „Puma” şi la 
28.07.2006 a fost întocmit procesul-verbal în conformitate cu care au fost reţinute şi 
depozitate la Biroul Vamal Chişinău 30 de treninguri din fibre sintetice şi 83 perechi 
pantofi sport cu inscripţia „Puma”, fiind introduse în Republica Moldova de către 
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SRL „NISTERCOM-SECURITATE” din Ucraina, exportator „ALTEX” LTD în 
baza contractului nr. 1/06 din 01.02.06 cu anexa nr. M-2, CMR nr. 009402, invoice 
nr. 02/06 din 16.02.06, mărfurile date fiind transportate cu mijlocul de transport cu 
nr. CBY 991. 

Consideră, că prin introducerea mărfurilor date în Republica Moldova sânt 
încălcate drepturile de proprietate intelectuală şi drepturile exclusive asupra mărcii 
companiei germane „PUMA AG Rudolf Dassler Sport”, confirmate prin certificatele 
de înregistrare OMPI nr. 480708, nr. 437626 şi nr. 426712. 

  În sprijinul acestor pretenţii reclamantul a adus următoarele argumente şi 
anume: treningurile – nu prezintă stilul de fabricare al produselor PUMA, etichetele 
din carton nu sunt folosite pentru produsele  PUMA, semnul figurativ reprezentând 
animalul „puma, nu are dimensiunile corecte ale celor aplicate pe produsele originale, 
bluzele nu au etichete aplicate pe partea interioară din spate, la ceafă. La pantofii 
sport semnul figurativ nu are dimensiunile corecte ale celor aplicate pe produsele 
originale şi etichetele nu au dimensiunea potrivită. 

Ca temei de drept reclamantul a invocat art. 25 p. b), art. 28 din Legea  
nr. 588-XIII din 22.09.1995 – privind mărcile şi denumirile de origine a produselor. 

Prin hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 06 noiembrie 2006 acţiunea a fost 
admisă, cu interzicerea  SRL „NISTERCOM-SECURITATE” a comercializării, 
fabricării, folosirii, importării, vânzării produselor marcate cu marca „Puma”. A fost 
dispusă confiscarea din contul SRL „NISTERCOM-SECURITATE” a produselor 
contrafăcute reţinute la Biroul Vamal Chişinău prin rpocesul-verbal din 28.07.2006 
cu distrugerea lor. S-a încasat de la SRL „NISTERCOM-SECURITATE” în 
beneficiul companiei germane „PUMA AG Rudolf Dassler Sport” cheltuielile pentru 
asistenţa juridică în sumă de 5985 lei. Cererea privind încasarea prejudiciului 
material în sumă de 138899,65 lei a fost respinsă. 

SRL „NISTERCOM-SECURITATE” a depus cerere de recurs împotriva 
hotărârii primei instanţe, solicitând casarea acesteia cu adoptarea unei noi hotărâri de 
respingere a acţiunii. 

Recurentul în motivarea recursului a indicat că nu este de acord cu hotărârea 
primei instanţe din considerentele că afirmările invocate în hotărâre precum că 
producţia este contrafăcută nu are nici un suport probatoriu, deoarece în şedinţa 
primei instanţe nu s-au prezentat careva probe care ar confirma aceste afirmaţii, 
bazându-se doar pe fotografiile producţiei primite prin email, considerând că o astfel 
de probă este ilegală. Mai mult ca atât, reclamantul depunând o cerere de completare 
a acţiunii s-a refuzat de cerinţa de a recunoaşte marfa ca „contrafăcută”. Atât 
reprezentantul AGEPI, cât şi reprezentantul Biroului Vamal Chişinău au confirmat în 
instanţă că la introducerea mărfii în ţară, pentru realizarea ei se cer numai 
documentele de provenienţă a mărfii, şi nici de cum nu se cer documente de 
permisiune pentru realizarea mărfii de la producător. Trimiterea făcută la Legea  
nr.588 din 22.09.2005 privind mărcile şi denumirile de origine a produselor, este 
incorectă. 

Reprezentantul recurentului, SRL „NISTERCOM-SECURITATE”, Valeriu 
Pelin, în şedinţa de judecată a susţinut recursul cerând admiterea acestuia cu casarea 
hotărârii primei instanţe şi emiterea unei noi hotărâri cu privire la respingerea 
acţiunii. 
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Reprezentantul intimatului, compania germană „PUMA AG Rudolf Dassler 
Sport”, Volcov Vladimir, în şedinţa instanţei de recurs a cerut respingerea recursului 
cu menţinerea hotărârii primei instanţe. 

Reprezentantul AGPI, Ştirbu Natalia, în şedinţa instanţei de recurs a cerut 
respingerea recursului cu menţinerea hotărârii primei instanţe. 

Reprezentantul Biroului Vamal Chişinău, în şedinţa instanţei de recurs nu s-a 
prezentat, deşi a fost înştiinţat în mod legal despre locul, data şi ora şedinţei de 
judecată. 

Audiind părţile, studiind materialele dosarului, Colegiul Civil şi de contencios 
administrativ al Curţii Supreme de Justiţie consideră recursul neîntemeiat şi care 
urmează a fi respins cu menţinerea hotărârii primei instanţe din următoarele 
considerente. 

În conformitate, cu art. 417 al.(1) lit.a) CPC, instanţa de recurs după ce judecă 
recursul, este în drept să respingă recursul şi să menţină hotărârea primei instanţe. 

În şedinţa de judecată s-a constatat, că Biroul Vamal Chişinău la 19.07.2006 a 
reţinut mărfurile suspectate, ca fiind contrafăcute prin utilizarea ilegală a inscripţiei 
„Puma” care erau introduse în Republica Moldova de către SRL „NISTERCOM-
SECURITATE” din Ucraina, exportator „ALTEX” LTD în baza contractului nr.1/06 
din 01.02.06 cu anexa nr. M-2, CMR nr. 009402, invoice nr. 02/06 din 16.02.06, 
mărfurile date fiind transportate cu mijlocul de transport cu nr. CBY 991. La 
28.07.2006 a fost întocmit procesul-verbal în conformitate cu care au fost reţinute şi 
depozitate la Biroul Vamal Chişinău 30 treninguri din fibre sintetice şi 83 perechi 
pantofi sport cu inscripţia „Puma”. 

În urma acestor circumstanţe, compania germană „PUMA AG Rudolf Dassler 
Sport” a depus cerere de chemare în judecată împotriva SRL „NISTERCOM-
SECURITATE” şi a solicitat recunoaşterea ca contrafăcute mărfurile importate de 
către intimat şi reţinute de către Biroul Vamal Chişinău la 19.07.2006 din motivul că 
utilizarea lor încalcă drepturile exclusive de proprietate intelectuală asupra mărcii 
„Puma” ale Companiei „Austria PUMA DASSLER GmbH”, dispunerea confiscării 
imediate a produselor contrafăcute reţinute şi distrugerea lor în modul stabilit, 
încasarea de la SRL „NISTERCOM-SECURITATE” a câştigului nerealizat în sumă 
de 138899, 65 lei, precum şi a cheltuielilor de asistenţă juridică. 

Pe parcursul examinării cauzei în instanţa de judecată pretenţiile au fost 
completate de către reclamant şi anume: a solicitat interzicerea comercializării, 
fabricării, folosirii, importării, oferirii spre vânzare, vânzarea, oricare alt mod de 
punere în circuitul economic sau stocarea în aceste scopuri a produselor marcate; 
dispunerea confiscării imediate a produselor contrafăcute reţinute şi distrugerea lor 
din contul intimatului în modul stabilit; încasarea cheltuielilor de asistenţă juridică în 
mărime de 5985 lei. 

Colegiul Civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie, 
consideră că prima instanţă corect a apreciat probele administrate şi a pronunţat o 
hotărâre întemeiată şi legală. 

Astfel, în conformitate cu prevederile art.6 din Legea  nr. 588 din 22.09.2005 
privind mărcile şi denumirile de origine a produselor, titularul unei mărci, pe întregul 
termen de valabilitate a mărcii, are dreptul exclusiv de a dispune de marcă, de a o 
folosi pe teritoriul Republicii Moldova şi de a interzice altor persoane să folosească 
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fără consimţământul său, în operaţiunile comerciale semne identice ori similare 
pentru  produse sau servicii identice ori similare celor pentru care marca a fost 
înregistrată în cazul în care o astfel de folosire ar genera risc de confuzie. În cazul 
folosirii unui semn identic pentru produse sau servicii identice, existenţa riscului de 
confuzie va fi prezumată. 

Potrivit prevederilor art.5 al.2 al Legii sus menţionate – certificatul de 
înregistrare a mărcii confirmă prioritatea mărcii, precum şi dreptul exclusiv al 
titularului asupra mărcii pentru produsele şi serviciile indicate în certificat. 

În conformitate cu certificatele de înregistrare a OMPI drepturile exclusive 
asupra mărcilor nr. 42672 pentru produsele din clasa 25 – Footwear, în particular 
sports and leisure footwear, nr. 437626 şi nr.480708 pentru produsele din clasa 18 – 
articles encuir, a savoir sacs, malles et valises, sacs de transport, sacs de voiage, en 
particulier poure appareils de sport et vetements de sport, clasa 25 vetements y 
compris les bottes, le soulliers, les pantoufles et les chaussons, en particulier 
vetements et chaussures de sport, de loisir et poure exercices physigues; I clasa 28/ 
jeux, jouets, appareils pour exercices physiques, appareils de gimnastiqie et de sport, 
y compris balles de sport aparţin firmei PUMA AG Rudolf Dassler Sport. 

Prin urmare, Colegiul Civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de 
Justiţie consideră că prima instanţă corect a concluzionat, că marfa care a fost 
importată în ţară de către SRL „NISTERCOM-SECURITATE” era contrafăcută prin 
folosirea ilegală a mărcii „Puma”. 

SRL „NISTERCOM-SECURITATE” invocă în recurs argumentul că compania 
germană „Austria PUMA DASSLER GmbH” nu are dreptul de a limita dreptul la 
realizarea mărfii sale (mărfii cumpărate de la producător). 

Colegiul, conchide că marfa pe care SRL „NISTERCOM-SECURITATE” urma 
să o realizeze nu era marfa producătorului – a companiei germane „Austria PUMA 
DASSLER GmbH”, ci era marfă contrafăcută prin folosirea ilegală a mărcii 
producătorului, încălcându-i astfel companiei germane dreptul exclusiv de a dispune 
de marcă şi de a o folosi pe teritoriul Republicii Moldova, aducându-i atingere 
drepturilor exclusive de proprietate intelectuală deţinute de către companie asupra 
acestei mărci. 

În sprijinul argumentului invocat, instanţa menţionează conţinutul art.25 al.(3) al 
Legii privind mărcile şi denumirile de origine a produselor, nr.558, care stipulează că 
se consideră produse cu mărci contrafăcute toate produsele,  inclusiv ambalajul lor, 
care poartă fără autorizaţie, o marcă de produs identică cu marca de produs 
înregistrată, valabilă pentru produsele în cauză. 

În combaterea argumentului invocat de către recurent precum că prezentarea 
fotografiilor a mărfii de origine nu poate fi luată drept probă, deoarece este 
nelegitimă, legitimă fiind doar concluzia unei expertize, în efectuarea căreia 
reclamantul s-a refuzat, Colegiul invocă prevederile art. 117 al.(2) CPC care prevede 
că în calitate de probe în pricini civile se admit elementele de fapt constatate din 
explicaţiile părţilor şi ale altor persoane interesate în soluţionarea pricinii, din 
depoziţiile martorilor, din înscrisuri, probe materiale, înregistrări audio-video, din 
concluziile experţilor. Deci, concluziile experţilor este doar una din probele care pot 
fi prezentate în pricinile civile, mai mult ca atât din procesul-verbal al şedinţei de 
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judecată (f.d. 99-105), nu rezultă că SRL „NISTERCOM-SECURITATE” a făcut 
careva demersuri cu privire la efectuarea expertizei. 

Argumentul recurentului, precum că prin depunerea de către intimat a unei 
cereri de completare a acţiunii, acesta s-a refuzat de cerinţa de a recunoaşte marfa ca 
„contrafăcută”, nu este corect interpretat de către recurent, deoarece intimatul prin 
cererea din 31.10.2006 şi-a completat cerinţele acţiunii iniţiale şi nu a renunţat la 
careva dintre acestea. 

Astfel, din considerentele menţionate şi având în vedere faptul că, hotărârea 
primei instanţe este întemeiată şi legală, iar temeiurile invocate de către recurent sunt 
neîntemeiate, Colegiul Civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de 
Justiţie ajunge la concluzia de a respinge recursul şi de a menţine hotărârea primei 
instanţe. 

În conformitate cu art. 417 al.(1) lit. a), art. 419 CPC, Colegiul Civil şi de 
contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie 

 
d e c i d e 

 
Se respinge recursul declarat de către societatea cu răspundere limitată 

„NISTERCOM-SECURITATE”. 
Se menţine hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 06 noiembrie 2006 în pricina 

civilă la cererea de chemare în judecată a companiei germane „PUMA AG Rudolf 
Dassler Sport” împotriva societăţii cu răspundere limitată „NISTERCOM-
SECURITATE”, intervenienţii Biroul Vamal Chişinău şi Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova cu privire la apărarea dreptului de 
proprietate asupra mărcii. 

Decizia este irevocabilă de la pronunţare. 
 
Preşedintele şedinţei  Nicolaie Clima 
Judecătorul   Ala Cobăneanu 
Judecătorul    Dionisie Vition 
            
  


