
Prima instanţă: G.Zubati                                      Dosarul nr. 2r-126/08 

DISPOZITIVUL 
DECIZIEI 

 
11 iunie 2008                                                                  mun. Chişinău 

 
Colegiul Civil şi de contencios administrativ 

al Curţii Supreme de Justiţie 
în componenţă: 
Preşedintele şedinţei, judecătorul                Svetlana Novac 
Judecătorii                                                   Iulia Sîrcu şi Svetlana Filincova 
 
examinînd în şedinţă publică recursul declarat de societatea cu răspundere 

limitată „RUMITOX” 
în pricina civilă la cererea de chemare în judecată societăţii pe acţiuni 

„ORHEI-VIT” împotriva societăţii cu răspundere limitată „RUMITOX” privind 
apărarea dreptului exclusiv asupra mărcii, repararea prejudiciului material şi moral 

împotriva hotărîrii Curţii de Apel Chişinău din 24 ianuarie 2008, prin care 
acţiunea a fost admisă parţial 

în conformitate cu art. 417 al.(1) lit. c) art. 418 CPC, Colegiul civil şi de 
contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie 

d e c i d e 
Se admite recursul declarat de societatea cu răspundere limitată 

„RUMITOX”. 
Se casează parţial hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 24 ianuarie 2008, în 

pricina civilă la cererea de chemare în judecată societăţii pe acţiuni „ORHEI-VIT” 
împotriva societăţii cu răspundere limitată „RUMITOX” privind apărarea dreptului 
exclusiv asupra mărcii, repararea prejudiciului material şi moral, în partea în care a 
fost admisă pretenţia privind repararea prejudiciului moral şi se emite o hotărâre 
nouă privind respingerea acestui capăt de cerere. 

În rest, hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 24 ianuarie 2008 se menţine. 
Decizia este irevocabilă de la pronunţare 
Preşedintele şedinţei,                                      Svetlana Novac 
judecătorul                                                       
judecătorii                                                       Iulia Sîrcu 
                                                                        Svetlana Filincova 
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al Curţii Supreme de Justiţie 

în componenţă: 
Preşedintele şedinţei, judecătorul                  Svetlana Novac 
Judecătorii                                                      Iulia Sîrcu şi Svetlana Filincova 
 
examinînd în şedinţă publică recursul declarat de societatea cu răspundere 

limitată „RUMITOX” 

în pricina civilă la cererea de chemare în judecată societăţii pe acţiuni 

„ORHEI-VIT” împotriva societăţii cu răspundere limitată „RUMITOX” privind 

apărarea dreptului exclusiv asupra mărcii, repararea prejudiciului material şi moral 

împotriva hotărîrii Curţii de Apel Chişinău din 24 ianuarie 2008, prin care 

acţiunea a fost admisă parţial  

c o n s t a t ă 

 

„ORHEI-VIT” SA a depus cerere de chemare în judecată împotriva 

„RUMITOX” SRL privind apărarea dreptului exclusiv asupra mărcii, repararea 

prejudiciului material şi moral. 

În motivarea acţiunii reclamantul a indicat că în conformitate cu certificatele 

de înregistrare a mărcilor nr. 8215, nr. 9638, nr. 12624, nr. 12785; certificatului de 

înregistrare a desenului şi modelului industrial nr. 563 SA „ORHEI-VIT” este 

proprietarul mărcilor „ORHEI-VIT  VITA”, „ORHEI-VIT  VITA BABY”, 

„SOCOVITA/СОКОВИТА”, „VITA MIX” precum şi a unui şir de desene 

industriale cu elementul comun „VITA”, înregistrate la Agenţia de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova pentru desemnarea produselor 

cunoscute ale întreprinderii: „fructe şi legume conservate, uscate şi fierte; jeleuri, 

dulceţuri, compoturi, băuturi şi sucuri din fructe şi legume”. Mai mult ca atât, prin 

hotărârea Comisiei de Apel a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a 



Republicii Moldova din 29 martie 2005 marca „ORHEI-VIT  VITA” este 

recunoscută notorie, fapt care are valoare juridică din 20 octombrie 2004. 

Conform prevederilor al. (5) art. 4 şi al. (1) art. 6 ale Legii RM nr. 588-XIII 

din 22 septembrie 1995 privind mărcile şi denumirile de origine a produselor, 

reclamantul consideră că în calitate de titular, îi aparţine dreptul exclusiv de a 

dispune şi de a folosi mărcile date pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi 

dreptul de a interzice altor persoane să folosească, 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. 

Astfel, reclamantul susţine că pârâtul, SRL „RUMITOX” pe parcursul anilor 

2004-2005 sistematic importă în Republica Moldova şi comercializează diverse 

sucuri şi nectare (de vişine, de piersici, de portocale, de pomuşoare, de tomate ş.a.), 

precum şi altă producţie din fructe şi legume sub o denumire comună 

„ВИТМАРК-УКРАИНА”S.R.L.. 

Denumirea comercială „СОКОВИТА” utilizată de pârât pe teritoriul 

Republicii Moldova în operaţiunile comerciale pentru comercializarea producţiei 

din fructe şi legume a ÎM «ВИТМАРК-УКРАИНА» S.R.L. este identică cu marca 

„SOCOVITA/СОКОВИТА înregistrată de SA „ORHEI-VIT” prin certificatul nr. 

12624 şi similară mărcilor înregistrate prin certificatele de înregistrare a mărcilor 

nr. 8215, nr. 9638, nr. 12785, având elementul comun „VITA”. Totodată produsele 

din fructe şi legume cu marca comună „СОКОВИТА” sunt plasate în vitrinele 

reţelei comerciale în apropiere nemijlocită, iar deseori chiar alături de producţia 

din fructe şi legume a SA „ORHEI-VIT”, marcată cu mărcile comerciale ce-i 

aparţin reclamantului. 

Acest fapt consideră reclamantul că generează confuzie cu mărcile, producţia 

întreprinderii-titular şi chiar cu producătorul. 

Pârâtul beneficiind nejustificat pe seama popularităţii dobândite de producţia 

SA „ORHEI-VIT”, pe seama investiţiilor în companiile publicitare realizate, 

împrejurări care în conformitate cu al. al. (2) şi (3) art. 10bis al Convenţiei de la 



Paris cu privire la protecţia proprietăţii industriale din 20 martie 1883 constituie act 

de concurenţă neloială. 

Prin cerere suplimentară, reclamantul a indicat şi la cauzarea prejudiciului 

material şi moral de către pârât prin intenţia de a induce în eroare consumatorul şi 

obţinerea profiturilor nemotivate.                    

În susţinerea  cerinţelor enunţate, reclamantul a indicat că în urma folosirii 

elementului determinativ „VITA”, pe parcursul la mai mulţi ani, în memoria 

consumatorului s-a creat o asociere acestui semn cu unicul producător - SA 

„ORHEI-VIT”. Folosind faima mărcii comerciale a reclamantului, pârâtul a creat o 

marcă comercială pentru produsele sale, posibilă să creeze la consumator asocieri 

cu produsele SA „ORHEI-VIT”, care se bucură de succes în segmentul său pe 

piaţă. 

În definitiv, reclamantul SA „ORHEI-VIT”, a cerut interzicerea folosirii de 

către pârât pe teritoriul Republicii Moldova în operaţiunile comerciale (import, 

oferirea spre vânzare, vânzări) a mărcii comerciale „SOCOVITA” sau 

transliterarea ei cu caractere chirilice pentru marcarea produselor din clasa 30 a 

Clasificării internaţionale a produselor şi serviciilor, interzicerea pârâtului a 

importului în Republica Moldova a produselor clasei 30 Clasificării internaţionale 

a produselor şi serviciilor cu denumirea „SOCOVITA” sau transliterarea ei cu 

caractere chirilice deja aflate în circuitul economic, obligarea pârâtului să retragă 

din reţeaua comercială a Republicii Moldova a sucurilor cu denumirea comercială 

„SOCOVITA” sau transliterarea ei cu caractere chirilice; repararea prejudiciului 

material cauzat în rezultatul folosirii ilegale a semnului similar până la gradul de 

confundare cu marca notorie „VITA” în mărime de 300000 lei; repararea 

prejudiciului moral în mărime de 1000000 lei, obligarea pârâtului la cheltuielile de 

judecată. 

Prin hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 24 ianuarie 2008 acţiunea a fost 

admisă parţial şi anume s-a interzis SRL „RUMITOX” folosirea pe teritoriul 

Republicii Moldova în operaţiunile comerciale (import, oferirea spre vânzare, 

vânzări) a mărcii comerciale „SOCOVITA” sau transliterarea ei cu caractere 



chirilice; importul în Republica Moldova a produselor şi serviciilor cu denumirea 

„SOCOVITA” sau transliterarea ei cu caractere chirilice; să retragă din reţeaua 

comercială a Republicii Moldova a sucurilor cu denumirea comercială 

„SOCOVITA” sau transliterarea ei cu caractere chirilice şi obligat să repare 

prejudiciul moral în beneficiul SA2ORHEI-VIT” în mărime de 10000 le, în rest 

acţiunea a fost respinsă. 

SRL „RUMITOX” a declarat recurs împotriva hotărârii primei instanţe, 

cerând admiterea recursului, casarea hotărârii primei instanţe şi emiterea unei noi 

hotărâri  cu privire la respingerea acţiunii. 

Recurentul, în motivarea amplă a recursului au invocat că concluziile primei 

instanţei contravin circumstanţelor pricinii, în plus ele rezultă din interpretarea 

eronată a normelor de drept material şi internaţional. 

Reprezentantul recurentului, SRL „RUMITOX”, Dumitru Ivanov în şedinţa 

instanţei de recurs au cerut admiterea recursului, casarea hotărârii primei instanţe şi 

emiterea unei noi hotărâri cu privire la admiterea integrală a acţiunii. 

Reprezentanţii intimaţilor, SA „ORHEI-VIT”, Oleg Sliman, Iulia Ciubuc, 

Eugeniu Cerches în şedinţa instanţei de recurs au cerut respingerea recursului şi 

menţinerea hotărârii primei instanţe. 

Reprezentantul intervenientului accesoriu, Agenţiei de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală, Liviu Sibov în şedinţa instanţei de recurs a lăsat soluţia la 

aprecierea instanţei. 

Audiind părţile, studiind materialele dosarului, Colegiul Civil şi de contencios 

administrativ al Curţii Supreme de Justiţie consideră recursul întemeiat şi care 

urmează a fi admis cu casarea parţială a hotărârii primei instanţe în partea ce ţine 

de admiterea pretenţiei privind repararea prejudiciului moral şi emiterea unei noi 

hotărâri în această parte privind respingerea acţiunii, iar în rest hotărârea primei 

instanţe a menţine din următoarele considerente. 

În conformitate cu art. 417 al.(1) lit.c) CPC, instanţa de recurs, după ce judecă 

recursul, este în drept să admită recursul şi să dea o nouă hotărâre fără a restitui 

pricina spre rejudecare, anulând hotărârea primei instanţe dacă nu este necesar să 



verifice suplimentar dovezile prezentate în instanţa de recurs şi dacă circumstanţele 

pricinii au fost stabilite de prima instanţă, însă normele de drept material au fost 

aplicate eronat. 

În şedinţa de judecată s-a constata că SRL „RUMITOX”, „ORHEI-VIT” SA 

sunt specializate în comercializarea sucurilor, conservelor din fructe şi legume în 

Republica Moldova, iar ultimul de asemenea şi în producerea lor. 

Producătorul produselor importate de SRL” RUMITOX este  «ВИТМАРК-

УКРАИНА» S.R.L.. 

La elaborarea noilor denumiri comerciale, design-ului “ORHEI-VIT” SA 

utilizează constant un element distinctiv tradiţional -morfemul “VITA”, indicat şi 

în linia de mărci comerciale înregistrate “ORHEI-VIT  VITA”, “ORHEI-VIT  

VITA BABY”, “VITA MIX”, “VITA MINI”. 

SRL “RUMITOX” comercializează produsele enunţate sub marca 

“СОКОВИТА”. 

Astfel, litigiul s-a iscat în legătură cu comercializarea de către SRL 

“RUMITOX” a produselor similare cu cele ale “ORHEI-VIT” SA în denumirea 

cărora se conţine cuvântul (la caz, morfemul) “VITA”. 

Drept urmare, SA „ORHEI-VIT” a invocat riscul confuziei prin asociere, între 

marca notorie şi denumirea utilizată de recurent, reieşind din identitatea sau din 

similitudinea cu mărcile anterioare şi din identitatea sau similitudinea produselor 

pe care le desemnează mărcile, susţinând că consumatorul pot să creadă că 

produsele şi serviciile în cauză provin de la aceeaşi întreprindere. 

Argumentele enunţate au fost apreciate de către prima instanţă ca fiind 

conform prevederilor legii şi întemeiate în vederea admiterii acţiunii. 

În opinia instanţei de recurs, concluziile primei instanţe privind necesitatea 

apărării dreptului exclusiv asupra mărcii SA „ORHEI-VIT” prin interzicerea SRL 

„RUMITOX” să folosească, să  importe şi să comercializeze pe teritoriul 

Republicii Moldova a produselor similare a mărcii comerciale „SOCOVITA” sau 

transliterarea ei cu caractere chirilice; precum şi obligarea retragerii lor din reţeaua 

comercială a Republicii Moldova sunt legale. 



Astfel, din actele cauzei urmează că elementul „VITA” se conţine în mai 

multe mărci comerciale („ORHEI-VIT  VITA”, „ORHEI-VIT  VITA BABY”, 

„VITY MIX”) înregistrate pe numele titularului SA „ORHEI-VIT” de Agenţia de 

Stat pentru Proprietatea Intelectuală în temeiul Legii privind mărcile şi denumirile 

de origine a produselor nr. 588-XIII/1995. 

Ca urmare, prima instanţă a reţinut corect că certificatele de înregistrare a 

mărcilor nr.8215, nr. 9638, nr.12624, nr.12785 conferă titularului lor, la caz, SA 

„ORHEI-VIT” inclusiv dreptul exclusiv şi asupra elementului „VITA”. 

Or, chiar din conţinutul certificatului de înregistrare a mărcii nr. 9638 

urmează că dreptul exclusiv nu se extinde doar asupra elementelor „TM”, 

„ORHEI”. Deci pe cale se consecinţă se constată că semnul „VITA” cade sub 

protecţie juridică. 

În plus, s-a constatat că prin hotărârea Comisiei de Apel a Agenţiei de Stat 

pentru Proprietatea Intelectuală din 29 martie 2005, s-a hotărât constatarea 

notorietăţii mărcii „ORHEI-VIT-VITA” din 20 octombrie 2004, precum şi dreptul 

de proprietate asupra ei. 

Conform art. 5 al. (2) din Legea privind mărcile şi denumirile de origine a 

produselor 588 din 22 septembrie 1995, certificatul de înregistrare a mărcii 

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

pentru produsele şi serviciile indicate în certificat. 

Din actele cauzei urmează că produsele importate de SRL „RUMITOX”, sub 

marca „SOCOVITA” precum şi cele produse şi comercializate de „ORHEI-VIT” 

SA, în privinţa cărora s-a iscat litigiul sunt sucuri şi băuturile, care se raportă la 

categoria 32 al Clasificatorului de mărfuri. 

Pentru băuturile şi sucurile de fructe (poziţia 32), SA „ORHEI-VIT” a 

înregistrat marca „ORHEI VIT-VITA”, deci încă din 2001 elementul „VITA” intra 

sub protecţie juridică şi îi conferea titularului dreptul exclusiv asupra lui inclusiv 

pe această linie de produse (f.d.7). 

Din considerente menţionate, contrar argumentelor recurentului, instanţa de 

recurs consideră că prima instanţă a dispus corect că intimatul beneficiază de 



dreptul de a solicita interzicerea comercializării produselor similare denumirea 

cărora conţine un element protejat. 

Potrivit art. 6 bis al Convenţiei de la Paris cu privire la protecţia proprietăţii 

industriale din 20 martie 1883, ţările uniunii se obligă, fie din oficiu dacă legislaţia 

ţării o îngăduie, fie la cererea celui interesat, să refuze sau să invalideze 

înregistrarea şi să interzică folosirea unei mărci de fabrică sau de comerţ care 

constituie o reproducere, imitaţie sau traducere putând crea confuzie, a unei mărci 

pe care autoritatea competentă a ţării de înregistrare sau de folosire o va considera 

că este notoriu cunoscută ca fiind deja marca unei persoane admise să beneficieze 

de prezenţa convenţie şi ca fiind folosită pentru produse identice sau similare. Se 

va proceda la fel atunci când partea esenţială a mărcii constituie o reproducere a 

unei astfel de mărci notoriu cunoscute, sau o imitaţie putând fi confundată cu 

aceasta. 

Astfel, folosirea de către recurent a mărcii comerciale, partea esenţială a cărei 

constituie o reproducere a mărcii care aparţine intimatului, reprezintă incontestabil 

o încălcare a drepturilor exclusive ale SA ”ORHEI - VIT”, protejate de legislaţia 

Republicii Moldova şi tratatele internaţionale a căror parte este şi Republica 

Moldova. 

Conform art. 30 al.(2) Cod Civil, rezultatele activităţii intelectuale şi 

atributele de identificare şi de individualizare, ce constituie obiecte ale dreptului 

exclusiv, pot fi utilizate de terţi doar cu consimţământul persoanei îndreptăţite. 

Instanţa de recurs constată că prin hotărârea emisă dreptul exclusiv invocat de 

către SA „ORHEI-VIT” a fost protejat corect. 

Din considerentele menţionate, instanţa de recurs ajunge la concluzia despre 

caracterul nefondat al recursului în această parte şi menţinerea hotărârii primei 

instanţe. 

În conformitate cu art. 417 al.(1) lot.c) CPC, instanţa de recurs, după ce 

judecă recursul, este în drept să admită recursul şi să dea o nouă hotărâre fără a 

restitui pricina spre rejudecare, anulând hotărârea primei instanţe dacă nu este 

necesar să verifice suplimentar dovezile prezentate în instanţa de recurs şi dacă 



circumstanţele pricinii au fost stabilite de prima instanţă, însă normele de drept 

material au fost aplicate eronat. 

Instanţa de recurs consideră întemeiat recursul în partea ce ţine de încasarea în 

echivalent bănesc de la SRL „RUMITOX” în beneficiul SA „ORHEI-VIT” a 

prejudiciului moral, parte în care hotărârea primei instanţe urmează a fi casată cu 

emiterea unei noi hotărâri privind respingerea acestei pretenţii din considerentele 

ce urmează. 

Conform art. 1398 al. (1) Cod Civil, cel care acţionează faţă de altul în mod 

ilicit, cu vinovăţie este obligat să repare prejudiciul patrimonial, iar în cazurile 

prevăzute de lege, şi prejudiciul moral cauzat prin acţiune sau omisiune. 

SA „ORHEI-VIT” a solicitat repararea prejudiciului moral în temeiul Legii cu 

privire la protecţia concurenţei Nr. 1103-XIV din 30 iunie 2000, pentru acţiunile 

de concurenţă neloială ale SRL „RUMITOX”. 

Instanţa de recurs constată că prima instanţă greşit a dispus încasarea 

echivalentului bănesc al prejudiciului moral, întrucât repararea lui nu este 

prevăzută de Legea cu privire la protecţia concurenţei. 

Din considerentele menţionate, Colegiul civil şi de contencios administrativ al 

Curţii Supreme de Justiţie ajunge la concluzia de casare a hotărârii primei instanţe, 

în partea ce ţine de admiterea pretenţiei privind repararea prejudiciului moral şi 

emiterea unei noi hotărâri în această parte privind respingerea ei, iar în rest 

hotărârea primei instanţe a menţine. 

În conformitate cu art.417 al.(1) lit.c) art. 419 CPC, Colegiul civil şi de 

contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie 

d e c i d e 

Se admite recursul declarat de societatea cu răspuindere limitată 

„RUMITOX”. 

Se casează parţial hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 24 ianuarie 2008, în 

pricina civilă la cererea de chemare în judecată societăţii pe acţiuni „ORHEI-VIT” 

împotriva societăţii cu răspundere limitată „RUMITOX” privind apărarea dreptului 

exclusiv asupra mărcii, repararea prejudiciului material şi moral, în partea în care a 



fost admisă pretenţia privind repararea prejudiciului moral şi se emite o hotărâre 

nouă privind respingerea acestui capăt de cerere. 

În rest, hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 24 ianuarie 2008 se menţine. 

Decizia este irevocabilă de la pronunţare. 

 

 

Preşedintele şedinţei, judecătorul                         Svetlana Novac 

Judecătorii                                                             Lilia Sîrcu 

                                                                               Svetlana Filincova 


