
dosarul nr. 2-38/07 
 

HOTĂRÎRE 
în numele Legii 

 
05 iunie 2007            mun. Chişinău  
 
Curtea de Apel Chişinău instanţa de contencios administrativ 
având în componenţa sa: 
Preşedintele şedinţei      Anatol Pahopol 
Grefier        Zinaida Drumea 
Interpret        Svetlana Raboconi 
 

examinând în şedinţa publică cererea de chemare în judecată depusă de 
"BREVETMARCSERVICE" SRL., care acţionează din numele "SOCIETE 
DES PRODUS NESTLE" S.A. către Agenţia de Stat pentru Proprietate 
Intelectuală privind anularea Hotărârii Comisiei de Apel a AGEPI, 

 
a constatat: 

 
"BREVETMARCSERVICE" SRL., care acţionează din numele "SOCIETE 

DES PRODUS NESTLE" S.A., s-a adresat cu acţiune împotriva Agenţiei de 
Stat pentru Proprietate Intelectuală cu privire la anularea Hotărârii Comisiei de 
Apel a AGEPI  din 06 iulie 2006. 

În  motivarea acţiunii şi în şedinţa de judecată reprezentanţii reclamantului, 
Garanji Maxim şi Caraghios Serghei, au invocat că, Comisia de Apel a Agenţiei 
de Stat pentru Proprietate Intelectuală a RM prin Hotărârea din 06.07.2006 a 
lăsat în vigoare Decizia Departamentului Mărci, Modele şi desene Industriale 
din 28.12.2005 privind refuzul în acordarea protecţiei juridice pe teritoriul 
Republicii Moldova mărcii comerciale verbale "NUTS" la înregistrarea 
internaţională nr. 356609 pe numele  "SOCIETE DES PRODUS NESTLE" S.A. 
Temei pentru refuzat înregistrării mărcii comerciale verbale NUTS a constituit 
art. 7 alin. (1) şi (2) lit. c) din Legea nr. 588-XIII din 22.12.1995 "Privind 
mărcile şi denumirile de origine a produselor", iar desemnarea verbală "NUTS", 
după părerea Comisiei de Apel a AGEPI , nu poate fi înregistrată în calitate de 
marcă comercială, deoarece este constituită exclusiv din cuvântul "nuts", care 
este uzual şi se traduce cu nuci, un component adăugător, utilizat deseori în 
ciocolată şi de cofetărie. Însă alin (8) al aceluiaşi articol al Legii menţionate 
prevede că cererea de înregistrare a mărcii comerciale nu poate fi respinsă în 
baza alin(1), dacă marca până la data depozitului naţional reglementat, a fost 
folosită în procesul fabricării şi comercializării produselor şi serviciilor cel puţin 
5 ani, dobândind caracter si bine cunoscută consumator din Republica Moldova. 
Produsele de ciocolată NUTS sunt realizate pe teritoriul Republicii Moldova mai 
mult de cinci ani şi sunt bine cunoscute în Republica Moldova. Astfel, produsele 
de ciocolată NUTS sunt importate şi distribuite pe teritoriul Republicii Moldova 
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de un şir de distribuitori, printre care "RUSANDA" SRL, care efectuează 
realizarea produselor de ciocolată NUTS începând cu anul 2001, şi "ACVILIN 
GRUP", care a încheiat un contract de distribuţie cu reclamantul în anul 2004, 
iar din confirmarea dată de Reprezentanţa "SEP NESTLE" rezultă că produsele 
cu brandul "NUTS" sunt importate pe teritoriul Republicii Moldova din anul 
2001. Cunoaşterea produselor de ciocolată NUTS de către consumatorii din 
Republica Moldova este confirmată printr-un şir de probe. În anul 2001 la clubul 
de noapte BIAX au avut loc activităţi de odihnă, în cadrul cărora consumatorii 
de ciocolată NUTS la prezentarea ambalajelor de ciocolată primeau reduceri la 
costul de intrare sau puteau intra gratis în clubul de noapte menţionat. În anul 
2002 Compania "McCann-Erickson" SRL, la iniţiativa reclamantului, a 
organizat un concert de binefacere de Crăciun, sponsorul căreia a fost brandul 
"NUTS". În anul 2003 a fost efectuată o analiză a pieţei produselor de ciocolată 
în Republica Moldova, sondajele în cadrul căreia au demonstrat că produsele de 
ciocolată NUTS sunt cunoscute de circa 66,6& de consumatori din Republica 
Moldova. Comisia de Apel a AGEPI nu a luat în consideraţie practica 
internaţională referitoare şa înregistrarea acestei mărci comerciale în celelalte 
state. Marca comercială "NUTS" este înregistrată în circa 30 de state ale lunii. 
Au solicitat reprezentanţii reclamantului anularea Hotărârii Comisiei de Apel a 
AGEPI din 06.07.2006 privind refuzul de înregistrare a mărcii comerciale 
verbale "NUTS", aparţinând companiei "SOCIETE DES PRODUIS NESTLE" 
S.A., şi obligarea AGEPI la acordarea protecţiei juridice pe teritoriul Republicii 
Moldova mărcii comerciale verbale "NUTS" la înregistrarea internaţională nr. 
356609 pe numele  "SOCIETE DES PRODUIS NESTLE" S.A. 

Reprezentantul pârâtului, Agenţiei de Stat pentru Proprietate Intelectuală, 
Ştirbu Natalia, în şedinţă de judecată acţiunea nu a recunoscut, a cerut 
respingerea acesteia, invocând că, înregistrarea cuvântului "NUTS" (NUTS în 
traducere din limba engleză "nuci") în calitate de marca pentru produsele – 
"ciocolată, produse de ciocolată şi de cofetărie cu conţinut de nuci întregi şi 
fărâmituri" ar face imposibilă utilizarea acestui cuvânt de către alţi producători 
sau utilizatori pentru marcarea produselor sale, ceea ce nu este acceptabil pentru 
societate. Înregistrarea acestei mărci ar oferi un avantaj nejustificat unui singur 
producător pe piaţa Republicii Moldova, ceea ce de asemenea contravine 
intereselor societăţii. Nucile fiind un ingredient uzual la fabricarea produselor 
solicitate din ci. 30 corespunzător îşi face apariţia pe ambalaj indiferent de 
producător, pentru consumator servind drept o informare precum că produsul 
conţine miez de nucă sau are gust de nucă. În cazul în care va fi admis pentru 
înregistrare, semnul verbal "NUTS" executat în caractere standard, va aparţine 
cu drept exclusiv companiei "SOCIETE DES PRODUIS NESTLE" S.A., care 
va fi în drept să interzică nejustificat altor producători utilizarea cuvântului 
"NUTS" sau "nuci", atunci, când produsul într-adevăr conţine acest ingredient, 
or, producătorii sunt obligaţi să impuse consumatorii despre compoziţia 
produselor alimentare. Atât rezultatele sondajului realizat, cât şi alte argumente 
prezentate de către reclamant confirmă cunoaşterea produselor companiei 
"SOCIETE DES PRODUIS NESTLE" S.A. în special, a batonaşelor de 
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ciocolată NUTS. AGEPI nu neagă acest fapt, însă înregistrările care au protecţie 
în Republica Moldova sunt executate cu caracter deosebit. Acest fapt însă nu dă 
dreptul Companiei "SOCIETE DES PRODUIS NESTLE" S.A. să interzică 
utilizarea cuvântului "NUTS" sau "nuci" într-o activitate comercială loială, 
realizată de către alţi producători pentru produsele: ciocolată cu nucă, vişină, 
mentă, lapte etc. În temeiul celor menţionate, Comisia de Apel nu a luat în 
consideraţie art. 7(8) din Legea nr. 588-XIII din 22.12.1995 ca motiv pentru 
înregistrarea acestei desemnări. Compania NESTLE a înregistrat pentru 
Republica Moldova mărcile combinate, care conţin cuvântul "NUTS" cu depozit 
nr. 5/8508 şi 684/23 în etichetă. Dobândirea drepturilor exclusive a companiei 
"SOCIETE DES PRODUIS NESTLE" S.A. pentru marcarea produsului propriu 
cu desemnarea verbală "NUTS" poate crea concurenţa neloială pe piaţa 
Republicii Moldova. Pentru evitarea acestui moment Comisia de Apel a AGEPI 
a refuzat cerinţele contestatarului. 

Audiind participanţii la proces, verificând argumentele invocate întru 
susţinerea poziţiilor în raport cu circumstanţele stabilite ale pricinii prin probele 
administrate, instanţa de judecată consideră că acţiunea este întemeiată şi 
necesită admisă, reieşind din următoarele. 

În conformitate cu art. 7 a legii nr. 588 din 22.09.1995 "Privind mărcile şi 
denumirile de origine a produselor" (1). Sunt excluse de la protecţie şi nu pot fi 
înregistrate: 1) mărcile care nu îndeplinesc condiţiile specificate la art. 2 alin. 
(1); 2) mărcile care sunt compuse exclusiv din semne sau din indicaţii lipsite de 
caracter distinctiv, în special compuse numai din: a) semne sau indicaţii devenite 
generice sau uzuale; b) semne care reprezintă litere şi/sau cifre separate, lipsite 
de o executare grafică deosebită, liniile şi figurile geometrice simple, de o 
singură culoare; c) semnele sau indicaţiile care pot servi în comerţ pentru a 
desemna specia, calitatea, cantitatea, însuşirile, destinaţia, valoarea sau timpul 
fabricării produselor ori prestării serviciilor, sediul producătorului, precum şi 
alte caracteristici; d) semnele care constituie o indicaţie geografică. (8). Dacă 
marca, până la data depozitului naţional reglementar, a fost folosită în procesul 
fabricării şi comercializării produselor şi serviciilor cel puţin 5 ani, dobândind 
caracter distinctiv, şi este bine cunoscută consumatorilor din Republica 
Moldova, cererea de înregistrare a ei nu poate fi respinsă în temeiul alin. (1), cu 
excepţia cazurilor când marca este constituită numai dintr-o indicaţie geografică. 

Prin hotărârea Comisiei de Apel a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea 
Intelectuală din 06.07.2006 a fost respinsă contestaţia nr. 2027 din 06.06.2006 
depusă de către "SOCIETE DES PRODUIS NESTLE" S.A.  împotriva Deciziei 
din 28.12.2005 privind respingerea înregistrării mărcii verbale NUTS nr. 
356609. În motivarea Deciziei date Comisia de Apel a indicat că conform art. 
7(1)2) c) din Legea 588/1995 privind mărcile şi denumirile de origine a 
produselor, desemnarea verbală NUTS nu poate fi înregistrată în calitate de 
marcă pentru produsele solicitate din clasa 30, deoarece este constituită exclusiv 
din cuvântul "nuts" care este uzual şi se traduce ca nuci, un component 
adăugător, utilizat deseori în ciocolată şi de cofetărie. 
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Instanţa consideră că concluzia Comisiei de Apel a Agenţiei de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală expusă în decizia contestată din 06.07.2006 este greşită 
şi contravine prevederilor art. 7 alin. 8 a Legii nr. 588 din 22.09.1995 "Privind 
mărcile şi denumirile de origine a produselor". 

În şedinţa de judecată au fost studiate următoarele probe: confirmare 
reprezentanţei din Moldova "SEP NESTLE" privind importul batonaşilor din 
ciocolată NUTS din anul 2001 (f.d. 15), scrisoare SRL "Rusanda" din 
06.06.2006 prin care se confirmă realizarea regulată a batonaşilor din ciocolată 
NUTS a companiei "NESTLE" din anul 2001 (f.d. 22), scrisoare SRL 
"McCANNERICKSON" din 15.05.2006 prin care se confirmă organizarea în 
anul 2002 pentru reprezentanţă "NESTLE" în Republica Moldova concertului de 
crăciun, sponsorizat de brendul "NUTS" (f.d. 25), analiza pieţii de desfacere a 
produselor din ciocolată în Moldova (f.d. 28-32), scrisoarea Serviciul Vamal al 
RM nr. 1493 din 26.02.2007 privind selectarea informaţiei din baza de date 
referitor la importul producţiei la indicarea denumirii comerciale "NUTS" cu 
anexe (f.d. 72-75). Dinamica cunoaşterii brandurilor pentru anii 2004-2006 (f.d. 
76), confirmarea înregistrării a mărcii comerciale verbale NUTS în ţările 
Benelux (f.d. 81-82), confirmarea înregistrării a mărcii comerciale NUTS în 
Elveţia (f.d. 86), confirmarea înregistrării a mărcii comerciale NUTS în 
Palestina (f.d. 92), confirmarea înregistrării a mărcii comerciale NUTS în Spania 
(f.d. 96), confirmarea înregistrării a mărcii comerciale NUTS în Andorra (f.d. 
101), confirmarea înregistrării a mărcii comerciale NUTS în Franţa (f.d. 106), 
confirmarea înregistrării a mărcii comerciale NUTS în Polonia (f.d. 116). Datele 
din Registrele internaţionale a mărcii comerciale NUTS, din care se vede că este 
înregistrată în 25 ţări (124-125), informaţia Filialei "NASTEA" a SRL "LUX 
PROBA GRUP" privind distribuirea batonaşilor "Nuts" în Republica Moldova 
(f.d. 131-134). 

Din probele menţionate rezultă cu certitudine că marca comercială verbală 
NUTS a fost folosită în procesul fabricării şi comercializării produselor şi 
serviciilor mai mult de 5 ani, produsele din ciocolată NUTS au dobândit caracter 
distinctiv, şi sunt bine cunoscuţi consumatorilor din Republica Moldova 
asociindu-se cu produsele din ciocolată anume a companiei "SOCIETE DES 
PRODUIS NESTLE" S.A. Tot odată, instanţa constată că marca comercială 
verbală NUTS deja este înregistrată în 25 de ţări în calitate de marcă pentru 
produsele din clasa 30, şi în aceste condiţii refuzul Agenţiei de Stat pentru 
Proprietate Intelectuală a Republicii Moldova de a înregistra marca comercială 
verbală NUTS cu referirea la art. 7 alin. 1 şi 2 lit. c) a Legii nr. 588 din 
22.09.1995 "Privind mărcile şi denumirile de origine a produselor" este vădit 
nefundat, deoarece potrivit art. 7 alin. 8 a Legii date în circumstanţele stabilite 
cererea de înregistrare a ei nu poate fi respinsă în temeiul alin. (1). 

În baza celor expuse, în temeiul art. 7 alin. 8) a legii nr. 588 din 22.09.1995 
"privind mărcile şi denumirile de origine a produselor", art. 25-27 a Legii 
contenciosului administrativ, art. 238-241, 256 CPC RM instanţa de contencios 
administrativ a Curţii de Apel Chişinău, 
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HOTĂRĂŞTE: 

 
Admite integral cererea de chemare în judecată a 

"BREVETMARCSERVICE" S.R.L., care acţionează din numele "SOCIETE 
DES PRODUIS NESTLE" S.A. 

Anulează ca ilegală în fond hotărârea Comisiei de Apel a Agenţiei de Stat 
pentru proprietate Intelectuală a Republicii Moldova din 06.07.2006 privind 
refuzul de înregistrare a mărcii comerciale verbale NUTS, aparţinând companiei 
"SOCIETE DES PRODUIS NESTLE" S.A. 

Obligă Agenţia de Stat pentru proprietate Intelectuală a Republicii 
Moldova să acordă protecţia juridică pe teritoriul Republicii Moldova mărcii 
comerciale verbale NUTS la înregistrarea internaţională nr. 356609 pe numele 
"SOCIETE DES PRODUIS NESTLE" S.A. 

Hotărârea cu drept de recurs în Curtea Supremă de Justiţie în termen de 20 
zile. 

 
Judecătorul       
Curţii de Apel Chişinău       Anatol Pahopol 
                                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


