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Dosarul nr. 2-115/10 
 

HOTĂRÂRE 
în numele Legii 

 
11 iunie 2010-07-19        mun. Chişinău  
 
Instanţa de judecată a Curţii de Apel Chişinău 
Având în componenţa sa: 
Judecător       M. Ciugureanu 
Grefier       M. Griţcan 
 

A examinat în şedinţă judiciară deschisă cererea de chemare în judecată a SA de 

tip închis „Twins - Tec” către Olga Dmitrieva şi intervenientul accesoriu Agenţia 

de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM privind anularea înregistrări mărcilor, 

a constatat: 

Reclamantul SA de tip închis „Twins - Tec” (Rusia) s-a adresat în judecată 

solicitând anularea înregistrărilor nr. 16149 şi nr. 16150 a mărcilor „Ваша служба 

спасения” şi „911” logotip. 

În susţinerea pretenţiilor sale reclamantul a menţionat, ca în anul 2003 a obţinut 

Certificatul de conformitate a Standardizării Federaţiei Ruse pentru produsele 

cosmetice curative ale companiei SA de tip închis „Twins - Tec” elaborate de către 

angajaţii laboratorului companiei care fabrica produsele cu marca comerciala „911 

Ваша служба спасения”. Marca a fost înregistrată la Oficiul de Brevete şi mărci 

al Federaţiei Rusă cu eliberarea Certificatului de înregistrare a mărcii nr. 276306 

valid din 07.10.2044, precum şi Certificatului de înregistrare a mărcii nr. 3816143 

valid din 19.10.2007. În anul 2008 în baza Certificatului nr. 276306 valid din anul 

2004 a fost depusă cererea internaţională de marca nr. 989322 conform procedurii 

Aranjamentului de la Madrid. 

La data de 13.11.2006 SA de tip închis „Twins - Tec”, în persoana directorului 

V.V. Leandin şi directorul firmei Virim-Impex SRL O. Dmitrieva au semnat 

contractul de distribuţie privind livrarea produselor în Moldova. Încă în perioada 

negocierilor, Dmitrieva O. a depus pentru înregistrare mărcile furnizorului „Ваша 

служба спасения” şi „911”, pentru care ulterior AGEPI a eliberat certificatele de 
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înregistrare 16149 şi 16150. Afirma reclamantul, ca el nu a dat acordul său lui 

Dmitrieva pentru înregistrarea mărcilor pe numele celei din urma, precum nu a dat 

nici acordul sau companiei Virim-Impex SRL, inclusiv pentru blocajul pieţii în ce 

priveşte comercializarea produselor de către persoane terţe care achiziţionează 

produsele legal, pe teritoriul Federaţiei Ruse şi le comercializează pe teritoriul 

Republicii Moldova. Drept dovada a acestor afirmaţii, considera reclamantul, 

serveşte scrisoarea informativă eliberată în 2008 de către SA de tip închis „Twins - 

Tec” în care era vizat faptul, că compania Virim-Impex nu i s-a dat dreptul de 

înregistrare a mărcii şi ca reclamantul nu împiedica importul şi comercializarea 

produselor sale cumpărat în mod oficial de la producător. 

De asemenea, reclamantul menţionează, ca reclamantul şi reclamatul au 

negociat cesiunea drepturilor pentru mărci către titularul lor, compania SA de tip 

închis „Twins - Tec” încă aceste negocieri până în prezent nu s-au finalizat. 

Considera reclamantul, că Dmitrieva ca director al companiei Virim – Impex 

până la momentul depunerii cererilor de marca cunoştea, ca aceste mărci existau şi 

care produse se machetează cu ele. În conformitate cu Legea nr. 38 privind 

protecţia mărcilor ce a intrat în vigoare la data de 06.09.2008, în special nr. 21(1) 

„Marca este declarată nulă în urma unei cereri de anulare, depuse la Curtea de Apel 

Chişinău, sau a unei cereri reconvenţionale intr-o acţiune de apărare a drepturilor, 

depuse la aceeaşi instanţă, dacă: a) marca a fost înregistrată contrar prevederilor 

art. 7; b) solicitantul a acţionat cu rea-credinţă în momentul depunerii cererii de 

înregistrare a mărcii. 

 Marca se consideră ca fiind înregistrată cu rea-credinţă în cazul în care, la 

momentul depunerii cererii de înregistrare a ei, solicitantul ştia sau putea şti despre 

existenţa, inclusiv în străinătate, a unei astfel de mărci ce se bucură de renume în 

ţara de origine şi este promovată în Republica Moldova sau se negociază o astfel 

de promovare. 

La anularea mărcii pe motivul înregistrării eu cu rea-credinţa se va ţine cont în 

special de faptul dacă marca înregistrată este utilizată pentru produse care 
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generează conflict cu o alta marca sau dacă titularul mărcii înregistrate utilizează 

marca doar în scop de blocaj”. 

Înregistrarea cu rea-credinţă a mărcilor „Ваша служба спасения” şi „911” 

conform certificatelor 19149 şi 16150 a fost efectuată după ce pe teritoriul ţării de 

origine a produselor Federaţiei Ruse a fost înregistrată marca, iar pe teritoriul 

Republicii Moldova se ştia despre existenţa mărcilor şi au avut loc negocierile 

privind semnarea contractului de vânzare a produselor marcate cu aceste mărci. 

Înregistrarea cu rea-credinţa a fost efectuată în scopul monopolizării şi blocajul 

concurenţei, dovadă a acestui fapt fiind scrisorile lui Dmitrieva către Serviciul 

Vamal al RM, precum şi acţiunea depusă la Judecătoria Economică de 

Circumscripţie către unul din partenerii reclamantului, care comercializează 

produsele în baza contractului cu titularul mărcilor. 

În şedinţa de judecată reprezentantul reclamantului a solicitat respingerea cererii 

de chemare în judecată fiind neîntemeiată. Mărcile nr. 16149 şi 16150 sunt 

înregistrate reglementar, conform legislaţiei RM în vigoare, legii nr. 38-XVI/2008 

privind protecţia mărcilor. Prin aplicarea principiului teritorialităţii, drepturile 

asupra mărcii, conform art. 3 al legii 38/2008, sunt dobândite şi protejate pe 

teritoriul Republicii Moldova prin a) înregistrare în condiţiile legii. Faptul dat, 

dovedeşte, ca la momentul depunerii, examinării şi înregistrării mărcilor susnumite 

nu au fost depistate alte semne identice, ori similare pentru produse şi/sau servicii 

identice ori similare. Conform semnificaţiei lor, mărcile sunt inspirate din 

analogiile se sens izvorâte din destinaţia produselor pe care le desemnează, şi 

anume – acordarea unui prim ajutor, sunt legate de numere de urgente şi simboluri 

care la moment devenise bine cunoscute şi răspândite în RM, alte ţări CSI din 

Internet, televiziune, mass-media. 

Considera reclamantul, ca în domeniul proprietăţii industriale nu are valoare 

juridică invocarea unor Certificate de conformitate emise de organele din Federaţia 

Rusă. Ele nu pot fi opuse înregistrării unei mărci pe teritoriul Republicii Moldova. 

Conform prevederilor Convenţiei de la Paris art. 6 septies, al. 3 „Natura produsului 

pe care trebuie să fie aplicată marca de fabrica sau de comerţ nu poate, în nici un 
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caz, sa constitui un obstacol pentru înregistrarea mărcii. În mod analog, art. 8, al. 6 

al legii 38-XVI/2008 prevede, ca natura produselor şi/sau serviciilor pentru care se 

solicita înregistrarea mărcii în nici un caz constituie un obstacol la înregistrarea 

acesteia”.  

Nu este probatorie nici invocarea IR 989322, anexata la cerere, care aparţine 

unei alte entităţi juridice, decât Reclamantul. Necatând la aceasta, trebuie de 

menţionat, ca asupra acestei înregistrări s-a expus expertiza specializată a AGEPI 

care a dat apreciere deosebirilor intre IR 989322 şi marca contestata, înregistrata pe 

teritoriul Republicii Moldova. Considera reclamantul, şi este evident, ca produsele 

care sunt desemnate prin cele doua înregistrări – internaţionala şi naţionala, în 

opinia specialiştilor din domeniul, se disting net, în aşa mod fiind considerata 

compatibila coexistenta lor pe piaţa Republicii Moldova. nici o notificare, cu 

referinţa la existenţa înregistrării mai-susmenţionate nu a fost emisa în cadrul 

procedurii de examinare la AGEPI a depozitului de marca 020248 a reclamantului. 

În aşa mod, în Rusia nu exista nici o marca anterioara identica pentru produse 

identice la data constituirii depozitului naţional al reclamantului. 

Reclamantul considera, ca reclamantul nu a dovedit nici intr-un mod tangentele 

semnelor opuse, şi în special elementele cu valoare juridica, care ar fi importante în 

cadrul legislativ al ţării noastre. Or, marca înregistrată în Rusia, nr. 381613, care 

nu are efecte juridice pe teritoriul RM, este combinata, desemnata pentru anumite 

produse. Efectele juridice ale acesteia, exclud invocarea drepturilor exclusive 

asupra elementului 911, înscris la rubrica (526) din Codurile INID pentru 

identificarea datelor bibliografice referitoare la mărci, conform Normei ST 60 a 

OMPI – „elemente disclamate”. Drept urmare, reclamantul, conform titlului de 

protecţie din Federaţia Rusa nu are dreptul sa înainteze pretenţii asupra unor 

produse diferite, înregistrate în Republica Moldova cu un semn diferit. 

Reclamantul remarca faptul deosebirilor în denumirile care se pretind a fi 

declarate prin certificatul de conformitate anexat, în marca din Federaţia Rusa atât 

din punct de vedere al structurilor însăşi, cât şi a produselor declarate-respectiv în 

certificat fiind declarate produsele sub forma de gel, cu denumirea a cărei 
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exclusivitate este exclusa de Certificatul marca invocat. De asemenea, consideră 

reclamantul, că dacă se ia în baza pretenţiilor certificatul marca – lista produselor 

acoperite este net distincta de cea pretinsa a fi copiată. 

În ceea ce priveşte însăşi denumirile, reclamantul reafirma, ca alegerea pentru 

înregistrarea a unor semne cum ar fi 911 sau „Служба спасения” nu este una 

excepţionala. Practica internaţionala în domeniu pe larg se referă la aceste 

denumiri, protejate cu sau fără elemente figurative în diferite ţări şi utilizate pe larg 

în majoritatea ţărilor din lume. 

De asemenea contractul anexat intre Reclamant şi întreprinderea Virim Impex 

SRL, invocat ca proba în favoarea pretenţiilor Reclamantului are ca obiect 

desemnarea unui distribuitor cu drepturi exclusive pe teritoriul Republicii Moldova 

şi nu reglementează raporturilor juridice a obiectelor de proprietate intelectuală. 

Reprezentantul AGEPI în şedinţa de judecată a afirmat ca, la data de 03.11.2006 

Paratul a depus la AGEPI cererile de înregistrare a mărcilor „Ваша служба 

спасения” cu numărul de depozit 020248 şi „911” cu număr de depozit 020248, 

pentru produsele claselor: 

03 – preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat; preparate pentru 

curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale, 

cosmetice, loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea dinţilor, în special remedii 

de prin ajutor pentru îngrijirea cavităţii, preparate cosmetice produse după reţete 

speciale pentru copii, bărbaţi şi femei; preparate cosmetice destinate îngrijirii 

complexe a pielii feţei, corpului, mâinilor şi părului, cu extracte din plante de mare, 

fructe, ierburi curative şi medicinale, cu adaosuri naturale active, cu apă 

mineralizată; 

05 – produse farmaceutice pentru îngrijirea pielii, dinţilor, părului cu efect 

curativ şi igienic, sub formă de creme, loţiuni, geluri, tincuri, şampoane, şerveţele 

îmbinate cu loţiuni farmaceutice, remedii contra transpiraţiei, dezinfectanţi 

igienici; remedii de prim ajutor contra durerilor în articulaţii şi muşchi, de cap, 

inflamaţiilor de diferită provenienţă, în caz de traume, entorse, arsuri, degerare, 
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lovituri, edeme, infecţii; preparate din uleiuri eterice şi grăsimi, extracte din ierburi 

curative şi medicinale, camfor, mentol şi alte componente active; 

35 – publicitate; gestionarea afaceri, informaţii pentru afaceri, susţinere în 

comercializarea produselor sus-menţionate, import-export, lucrări de birou; servicii 

ale reţelelor de magazine specializate, recepţionarea comenzilor, servicii de 

publicitate, de promovare a produselor sus-numite, servicii de publicare a textelor 

publicitare, servicii de vânzare cu amănuntul, angro, participarea şi organizarea 

expoziţiilor în scopuri comerciale, organizarea şi participarea la târguri în scopuri 

comerciale şi de promovare, relaţii cu publicul, distribuirea eşantioanelor, 

demonstrare şi etalare de produse”. 

În urma examinării semnelor depuse spre înregistrare nu au fost depistate careva 

drepturi anterioare înregistrate pe teritoriul RM, la fel, după publicarea cererilor în 

Buletinul oficial de Proprietate Industrială (BOPI) nr. 10/2007 nici o persoana terţă 

nu a contestat înregistrarea mărcilor. Astfel, la data de 22.02.2008 AGEPI a emis 

Deciziile de înregistrare a mărcilor nr. 16149 şi 16150 pe numele solicitantului 

Dmitrieva Olga pentru produsele şi serviciile revendicate în cerere. 

Reprezentantul AGEPI mai menţionează, că potrivit prevederilor art. 9 al CC al 

Republicii Moldova se presupune că solicitantul –reclamat a acţionat cu bună-

credinţă. 

 Conform prevederilor legislaţiei naţionale (art. 6 al Legii nr. 38/2008 privind 

protecţia mărcilor), precum şi tratatelor internaţionale la care Republica Moldova 

este parte, dreptul la marcă poate fi dobândit de orice persoana fizică şi juridică 

naţională sau străină. Legislaţia în domeniul mărcilor nu impune condiţia 

desfăşurării activităţii de producţie, de comerţ sau de prestare a serviciilor, la data 

depunerii cererii de înregistrare a mărcii. 

Mai mult atât, AGEPI nu este în drept să ceară solicitantului prezentarea 

informaţiei referitor la activitatea acestuia, la scopul înregistrării etc., toate 

acţiunile solicitantului fiind admise reieşind din principiul bunei-credinţe. În acest 

sens, menţionează reprezentantului AGEPI, Tratatul de la Singapore privind 

dreptul mărcilor la care Republica Moldova a aderat prin Legea RM nr. 214-XVI 
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din 23 octombrie 2008 prevede în art. 3 alin. 4 că: „Nici o parte contractuală nu 

poate cere ca alte condiţii decât cele care sunt enunţate la alin. (1) şi (3) şi la art. 8 

să fie îndeplinite în ceea ce priveşte cererea. În mod special, condiţiile următoare 

nu pot fi pretinse atâta timp cât cererea este în curs de soluţionare: … – indicaţia 

conform căreia solicitantul exercita o activitate industriala sau comerciala, cât şi 

prezentarea dovezii corespunzătoare”. 

Reieşind din prevederile art. 21(1) al Legii nr. 38/2008 din 29.02.2008 privind 

protecţia mărcilor, orice persoana poate interveni în instanţa de judecată pentru 

anularea mărcii. 

„Marca este declarată nula dacă solicitantul a acţionat cu rea-credinţă în 

momentul depunerii cererii de înregistrare a ei, ştia sau putea şti despre existenţa, 

inclusiv în străinătate, a unei astfel de mărci ce se bucură de renume în ţara de 

origine şi este promovată în Republica Moldova sau se negociază o astfel de 

promovare. 

La anularea mărcii pe motivul înregistrării eu cu rea-credinţă se va ţine cont în 

special de faptul dacă marca înregistrată este utilizată pentru produse care 

generează conflict cu o alta marca sau dacă titularul mărcii înregistrate utilizează 

marca doar în scop de blocaj”. 

Respectiv, considera reprezentantul AGEPI, instanţa urmează sa constate 

împrejurările susmenţionate în baza probelor prezentate de reclamant în susţinere 

poziţiei sale, pentru a decide anularea mărcilor, în aşa mod AGEPI nu s-a expus în 

privinţa admiterii sau respingerii acţiunii. 

Audiind participanţii la proces, analizând materialele pricinii prezentate, 

instanţa de judecată consideră cererea de chemare în judecată neîntemeiată şi 

pasibilă de a fi respinsă din următoarele considerente. 

Dreptul la marca, conform art. 3 al Legii privind protecţia mărcii, se dobândeşte 

în urma înregistrării fie pe cale naţională. Faptul juridic al înregistrării generează 

efecte cu valoare juridică în urma cărora titularul poate pretinde anume drepturi în 

corespundere cu volumul drepturilor care-i aparţin. Reclamantul nu a dovedit cu 

titlul de protecţie respectiv drepturile sale asupra mărcilor „Ваша служба 



 8

спасения” şi „911”. Or, prima denumire, înregistrată în 07.10.2004 are drept 

obiecte, clasa 03 „creme şi geluri pentru faţă, corp, mâini, picioare”. În contractul 

prezentat enumerarea mărcilor nu este. Lista produselor din marca mai sus citată 

nu corespunde cu lista produselor din marca contestata. De altfel, instanţei i-au fost 

prezentate înregistrări identice şi similare, pentru produse identice şi similare ce 

conţin aceleaşi în Ucraina, cum ar fi marca nr. 77182 „911” din 25.05.2007, titular 

Matevosean Al. S., marca nr. 72326 din 01.07.2005, titular Romanovskii Andrei S. 

şi altele pentru produse identice şi similare, mărci identice coexistând în state 

având forţa juridică pe teritoriile de înregistrare. În aşa mod, nu este stabilit dacă 

anume este mărci din Ucraina au fost înregistrate cu rea-credinţa în Rusia sau în 

alta ţara, sau sunt folosite de solicitanţi, producători din simplu motiv ca sunt 

solicitate şi cunoscute de consumatorii din diferite ţări. 

În afara de aceasta art. 10 al. (1) al legii 38-XVI/2008 privind protecţia mărcilor 

prevede, ca „dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementelor mărcii care, în 

conformitate cu prezenta lege, nu pot fi înregistrate independent în calitate de 

mărci, cum ar fi termenii descriptivi, cu condiţia folosirii loiale a acestor elemente 

şi respectării intereselor legitime ale titularului mărcii şi terţilor”. În consecinţa, 

emblema Crucii Roşii, conţinuta în mărcile părţilor, este un simbol internaţional 

devenit generic, reglementat prin Convenţiile de la Geneva din 1949 şi protocolul 

adiţional la ele din 1977, cât şi prin alte acte internaţionale şi naţionale. În aşa mod, 

conform art. 6 ter al Convenţiei de la Paris, art. 7(1)h) al legii 38/2008 se refuza 

înregistrarea în calitate de marca a „mărcilor care conţin reproduceri sau imitaţii de 

steme, drapele şi embleme de stat, denumiri oficiale sau istorice de state ori 

abrevierea lor, denumiri depline sau abreviate de organizaţii internaţionale, semne, 

sigilii oficiale de control, de garanţie şi de marcare, decoraţii şi alte semne de 

distincţie care, în lipsa autorizaţiei autorităţilor competente trebuie refuzate în 

conformitate cu art. 6 ter din Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii 

industriale din 20 martie 1883, denumită în continuare Convenţia de la Paris” . În 

consecinţa, nici un semn din cele opuse în instanţa nu poate pretinde asupra 

oricăror drepturi exclusive asupra simbolurilor Crucii roşii. În marca naţională a 
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Reclamantului, 16149, simbolul crucii roşii este disclamat, conform rubricii 526 a 

Codurilor pentru identificarea datelor bibliografice referitoare la mărci, conform 

normei ST/60. Respectiv,înaintarea cărora pretenţii din partea reclamantului 

întemeiate pe utilizarea semnului Crucii roşii sunt ilegale. Reieşind din 

argumentele mai sus prezentate, invocare drepturilor exclusive asupra cifrei „911” 

sunt de asemeni nefondate. În certificatul anexat 381613 (RU), simbolul respectiv 

este exclusiv de la protecţie, în federaţia Rusă, numărul 0911 fiind atribuit 

serviciului de salvare din Moscova, deci este unul generic. 

Certificatele de conformitate nu constituie probe împotriva înregistrării unei 

mărci pe teritoriul Republicii Moldova. Expertiza specializată a AGEPI a dat 

apreciere deosebirilor intre IR 989322 depusă spre înregistrare internaţională din 

Rusia în 2008 şi marca naţională din 2006, înregistrată pe teritoriul Republicii 

Moldova. Este evident, ca produsele care sunt desemnate prin marca internaţională 

invocată se disting net de marca Reclamantului, în aşa mod fiind considerată 

compatibilă coexistenta pe piaţa Republicii Moldova a mărcii naţionale a 

reclamantului 16150 şi a înregistrării internaţionale 989322. Reclamantul nu a 

formulat opoziţie împotriva acestei înregistrări, fiindcă ceea ce este desemnat prin 

marca 16150 este diferit. Intre timp, Reclamantul, prin intermediul întreprinderii 

VIRIM-IMPEX SRL, a început producerea şi comercializarea produselor cu 

denumirile protejate, şi anume uleiuri cosmetice în sortiment, fapt dovedit prin 

prezentarea certificatelor de conformitate SNAP MD CPO1 11 L 2881/09 din 15 

aprilie 2009, pentru noua poziţii, certificatul SNACP MD CPO1 11 A282/09 din 

15 aprilie 2009 pentru 9 poziţii de produse, certificatul SNEC MD CPO1 11 A 

041097/09 din 29 octombrie 2009 pentru 15 poziţii de produse (d/e: Ulei eteric de 

busuioc, Ulei eteric de portocal, Ulei eteric de levantica, Ulei eteric de roiniţa, Ulei 

eteric de salvie, Ulei eteric de molid ş.a.). 

Reclamantul în motivarea pretenţiilor sale anexează un contract de distribuire 

exclusiva (noiembrie 2006), care are ca obiect desemnarea unui distribuitor cu 

drepturi exclusive pe teritoriul Republicii Moldova. Contractul nu stipulează 

aspectele de PI, nu face referire la drepturi asupra mărcilor. Mai mult ca atât nu 



 10

poate fi reţinut faptul ca Dmitrieva O. cunoştea atunci, în 2006, despre marca nr. 

381613 care se va depune la înregistrare în Rusia la data de 19.10.2007, conform 

rubricii 220 din certificat „data depunerii cererii”. or, „drepturile dobândite prin 

înregistrarea mărcii, se confirmă prin titlul de protecţie – certificatul de înregistrare 

a mărcii”, ceea ce la data anterioară invocată nu deţinea reclamantul. 

Art. 21 din Legea 38/2008 prevede cumulativ şi necesitatea de a proba faptul 

renumelui în străinătate a mărcii reclamantului. Acesta nu a adus probe privind 

marca notorie „Ваша служба спасения” în Rusia, cum ar fi decizia organului 

abilitat rus – ROSPATENT Serviciul Federal pentru proprietate intelectuală, 

brevete şi mărci sau altele, chiar şi cererea internaţională a fost depusă de către 

reclamat la 08.09.2008, după ce a redactat scrisoarea informativă citată din 

19.08.2008, lipsită dealtfel de menţionarea vreunui de protecţie. 

Legea 38/2008, art. 21 în mod special prevede condiţia prezentării probelor de 

cauzare a prejudiciilor în caz de înregistrare cu rea-credinţă. Nici o proba din cele 

invocate, sau materiale depuse nu justifica pretenţiile înaintate. 

În conformitate cu art.art. 33(19a), 238-241 CPC al RM, instanţa de judecată,  

HOTĂRĂŞTE: 

A respinge acţiunea a SA de tip închis „Twins - Tec” către Olga Dmitrieva şi 

intervenientul accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM 

privind anularea înregistrări mărcilor ca nefondată. 

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

 

Judecător     M. Ciugureanu  

  

  


