
Dosarul nr. 2-247/11 
H O T Ă R Î R E 
în numele Legii 

14 noiembrie 2011                                                            mun.Chişinău 
 
Curtea de Apel Chişinău/Colegiul Civil şi de Contencios administrativ în 

prima instanţă/, în componenţa: 
 
Preşedintele şedinţei                                                       L. Bulgac 
 
Grefierul                                                                           N. Sandu     
 
Examinînd în şedinţă judiciară deschisă cauza civilă la cererea firmei Marks 

& Clerk Properties Limited împotriva TDR d.o.o., intervenient accesoriu Agenţia 

de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), privind stabilirea faptului 

neutralizării şi decăderea din dreptul de folosire pe teritoriul Republicii Moldova a 

mărcii MC music.club, înregistrarea Internaţională nr. 849616 pentru produsele şi 

serviciile din clasele 09, 35, 36, 38, 41, 42 şi 45 CIPS, 

A  S T A B I L I T: 

La 16 martie 2011, Marks & Clerk Properties Limited s-a adresat în judecată 

cu cerere împotriva TDR d.o.o., intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală (AGEPI), solicitînd stabilirea faptului nefolosirii pe 

teritoriul Republicii Moldova a mărcii MC music.club, înregistrarea Internaţională 

nr. 849616 pentru produsele şi serviciile din clasele 09, 35, 36, 38, 41, 42 şi 45 

CIPS. 

În motivarea acţiunii reclamantul a invocat, că Compania Marks & Clerk 

Properties Limited a depus la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 

(AGEPI) pentru înregistrare pe cale internaţională cu desemnarea Republicii 

Moldova, mărcii combinată,-M&C Logo, Cererea Internaţională nr. 992010 din 

01.05.2008 pentru produsele şi serviciile din clasele 09, 16, 35, 36, 38, 41, 42, 45. 

După expirarea termenului stabilit de lege pentru examinarea cererii respective, 

reclamantul a primit avizul provizoriu de respingere a înregistrării în temeiul 

similarităţii mărcii M&C Logo cu marca anterioară combinată „MC music.club”, 

înregistrarea Internaţională Nr. 849616 înregistrată în mai multe clase de produse 



şi servicii inclusiv în clasele 09, 35, 36, 38, 41, 42 şi 45 CIPS pe numele companiei 

TDR d.o.o. 

Menţionează reclamantul, că marca, în temeiul cărei a fost respinsă marca 

reclamantului nu se foloseşte în Republica Moldova, nu se fabrică şi nu se importă 

produse, precum nu se prestează nici servicii de către compania – titularul mărcii 

„MC music.club”, respectiv înregistrarea există doar ca una care împiedică 

importul altor produse şi prestarea altor servicii în Republica Moldova. Conform 

Legii Nr. 186 din 24.04.2003 cu privire la evaluarea conformităţii produselor, 

certificatele de conformitate (sau documentele echivalente acestor) ale ţării de 

origine a producătorului pentru produsele importate conform listei aprobate de 

către Guvernul Republicii Moldova sunt reîntocmite de către Institutul Naţional de 

Standardizare şi Metrologie în certificate de conformitate ale Sistemului naţional 

de  certificare a Republicii Moldova. Întru executarea prevederilor legale enunţate, 

reclamantul a expediat o solicitare la Institutul Naţional de Standardizare şi 

Metrologie pentru a primi informaţia privitor la standardizarea produselor cu 

marca MC music.club enumerate în clasa 09 CIPS în înregistrarea titularului din 

Croaţia . TDR d.o.o. Răspunsul primit de la Institutul Naţional de Standardizare şi 

Metrologie, confirmă că în Republica Moldova pentru produsele cu marca MC 

music.club nu s-au înregistrat careva documente de import şi certificare, respectiv 

cu această marcă nu s-a importat pe teritoriul Republicii Moldova. 

Mai indică reclamantul, că, privitor la serviciile enumerate în înregistrare a 

efectuat cercetări, atât în Internet, cât şi în ediţii publicitare, însă nu a depistat 

servicii ale companiei TDR d.o.o. cu marca MC music.club. Din informaţia 

căpătată din Internet, rezultă că firma TDR d.o.o. activează în domeniul tutunului. 

Pe web-site-ul companiei sunt prezente doar produse din tutun, în special ţigarete. 

Marca MC music.club nu este prezentă nici pe web-site-ul companiei, cu atât mai 

mult pentru produsele şi serviciile din clasele ce nu au nici o atribuţie la domeniul 

de activitate al companiei - industria tutunului. Consideră reclamantul, că, atât 

prestarea unor servicii reprezintă genuri de activitate licenţiate, astfel pentru 

prestarea serviciilor bancare se atribuie la clasa 36 e necesar de obţinut licenţă de 



la Banca Naţională a RM. Pe web-site-ul Băncii Naţionale a Republicii Moldova în 

lista băncilor licenţiate titularul TDR d.o.o. nu se găseşte. Serviciile de 

telecomunicaţii din clasa 38, la fel, se supun licenţierii sau autorizaţiei de către 

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia 

Informaţiei (ANRCETI), iar în listele de pe web-site-ul ANRCETI cu lista 

furnizorilor autorizaţi expuşi în ordinea alfabetică, precum şi în lista titularilor de 

licenţe eliberate de ANRCETI, compania TDR d.o.o. nu se regăseşte. Respectiv, 

această companie nu poate presta serviciile pentru care obţinerea licenţei este una 

obligatorie. 

În şedinţa de judecată reprezentantul reclamantului, O. Socolova, a susţinut 

acţiunea, a solicitat admiterea acesteia din motivele invocate în cererea de chemare 

în judecată, concretizînd, că reclamantul nu solicită anularea mărcii MC 

music.club, înregistrarea Internaţională nr. 849616 pentru produsele şi serviciile 

din clasele 09, 35, 36, 38, 41, 42 şi CIPS, ci decăderea firmei TDR d.o.o. din 

dreptul de folosire pe teritoriul Republicii Moldova a mărcii nominalizate. Întru 

susţinerea acestor pretenţii reprezentantul reclamantului a declarat instanţei, că, 

potrivit art. 20 (a) al legii privind protecţia mărcilor; titularul mărcii este decăzut 

din drepturile asupra mărcii în urma unei cereri de decădere din drepturi, depuse la 

Curtea de Apel Chişinău, sau a unei cereri reconvenţionale într-o acţiune de 

apărare a drepturilor, depuse la aceeaşi instanţă, dacă în decursul unei perioade 

neîntrerupte de 5 ani, fără motive justificate, marca nu a făcut obiectul unei 

utilizări efective în Republica Moldova pentru produsele şi/sau serviciile pentru 

care a fost înregistrată. Marca MC music.club nu a făcut obiectul unei utilizări 

efective în Republica Moldova pentru produsele din clasa 09 şi serviciile din 

clasele 35, 36, 38, 41, 42 şi 45 CIPS pentru care a fost înregistrată, produsele cu 

această marcă nu a fost înregistrate pentru import în Moldova şi nu au fost 

comercializate pe teritoriul Republicii Moldova, precum nu s-au prestat nici 

servicii cu marca dată. 

Pîrîtul TDR d.o.o. a fost legal înştiinţat, prin poşta electronică (f.d.45-47) 

despre locul, data şi ora examinării cauzei, nu s-a prezentat în şedinţa de judecată, 



nu a anunţat motivele absenţei şi instanţa, conducându-se de prevederile art.206(3) 

CPC al RM, a dispus examinarea pricinii în lipsa reprezentantului acestuia. 

Reprezentantul Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM, M. 

Rău, a explicat instanţei, că, Marks & Clerk Properties Limited a solicitat protecţie 

pe teritoriul Republicii Moldova a mărcii internaţionale nr. 992010 „ITKO” din 

01.05.2008 pentru totalitatea produselor şi serviciilor din clasele 09, 16, 35, 36, 38, 

41, 42 şi 45. În urma documentării în Bazele de date „Mărci naţionale” şi Romarin 

pentru mărci internaţionale s-a constatat că mărcii reclamantului i se opun câteva 

mărci, inclusiv marca internaţională nr. 849616 music.club din 15.03.2005, titular 

TDR d.o.o., înregistrată pentru totalitatea produselor şi serviciilor din clasele 09, 

35, 36, 38, 41, 42 şi 45, iar la data de 11.02.2011 - decizia definitivă de înregistrare 

parţială a mărcii internaţionale nr. 992010 „m&c” doar pentru clasa 16. Decăderea 

din drepturi asupra mărcii internaţionale reprezintă o procedură specială, care 

implică participarea tuturor persoanelor interesate, care sînt în drept să prezinte 

probe privind utilizarea sau neutilizarea mărcii. Conform Acordului privind 

aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerţ (TRIPs), la care 

este parte şi Republica Moldova , proprietatea intelectuală este recunoscută drept 

proprietate privată. Corespunzător, orice acţiune nejustificată poate fi interpretată 

drept expropriere, ţinînd cont şi de investiţiile făcute de titularul mărcii în scopul 

înregistrării şi promovării acesteia în teritoriul RM. Potrivit art. 20(1)a) al Legii 

privind protecţia mărcilor, marca poate fi anulată în cazul în care se constată că în 

decursul unei perioade neîntrerupte de 5 ani, fără motive justificate, această marcă 

nu a făcut obiectul unei utilizări efective în Republica Moldova pentru produsele 

şi/sau serviciile pentru care a fost înregistrată. La depunerea cererii de decădere din 

drepturi, reclamantul urmează să prezinte probe întru demonstrarea faptului, că a 

epuizat orice posibilităţi reale de a obţine consimţământul de la titularul de drepturi 

asupra mărcilor opuse la înregistrare. Această posibilitate este prevăzută şi la art. 8 

alin. (5) al Legii nr. 38/2008, care stipulează că nu poate fi refuzată înregistrarea 

unui semn în calitate de marcă, din motivele prevăzute la alin.(1) şi (4), în cazul în 

care titularul mărcii anterioare sau al dreptului anterior ori succesorul lui de 



drepturi, ori, după caz, autoritatea abilitată cu ocrotirea valorilor culturale ale 

statului îşi exprimă consimţământul expres pentru înregistrarea semnului posterior, 

cu excepţia mărcilor identice solicitate pentru produse şi/sau serviciile identice. În 

termenul acordat reclamantul nu a prezentat nici un răspuns în acest sens de la 

titularul mărcii opuse nr. 849616 „MC music.club”. Consideră AGEPI, că, 

deoarece reclamantul nu are careva pretenţii faţă de AGEPI, luarea soluţiei asupra 

cazului dat rămîne la discreţia instanţei de judecată. 

Judecînd pricina, audiind participanţii la proces, analizînd materialele cauzei, 

instanţa consideră acţiunea întemeiată şi pasibilă de admitere din următoarele 

considerente. 

La judecarea cauzei s-a stabilit, că cererea reclamantului, - Companiei Marks 

& Clerk Properties Limited pentru înregistrarea pe cale internaţională cu 

desemnarea Republicii Moldova, a mărcii combinate, - M&C Logo, a fost respinsă 

de Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM pe motivul similarităţii 

mărcii respective cu marca anterioară combinată „MC music.club”, înregistrarea 

Internaţională Nr. 849616, înregistrată în mai multe clase de produse şi servicii 

inclusiv în clasele 09, 35, 36, 38, 41, 42 şi 45 CIPS, pe numele companiei TDR 

d.o.o. 

S-a stabilit, că marca comercială, în temeiul cărei a fost respinsă marca 

reclamantului, nu se foloseşte în Republica Moldova, nu se fabrică şi nu se importă 

produse, iar titularul mărcii „MC music.club”, - TDR d.o.o. nu prestează servicii 

pe teritoriul Republicii Moldova, fapt confirmat prin înscrisurile – informaţia 

prezentată instanţei de către reclamant, şi au nume: răspunsul primit de la Institutul 

Naţional de Standardizare şi Metrologie, prin acre se atestă faptul, că în Republica 

Moldova, pentru produsele cu marca MC music.club nu s-au înregistrat careva 

documente de import şi certificare şi că produse cu această marcă nu s-a importat 

pe teritoriul Republicii Moldova; informaţia extrasă din Internet, din care rezultă, 

că firma TDR d.o.o. activează în domeniul industriei tutunului şi pe web-site-ul 

acestei companii sunt prezente doar produse din tutun, în special ţigarete. Marca 

MC music.club nu este prezentă nici pe web-site-ul companiei. Reţine instanţa şi 



faptul, că, prestarea unor servicii de către titularul mărcii susmenţionate reprezintă 

genuri de activitate licenţiate. Astfel pentru prestarea serviciilor bancare care se 

atribuie la clasa 36 aste necesară obţinerea licenţei de la Banca Naţională a RM, 

însă pe web-site-ul Băncii Naţionale a Republicii Moldova TDR d.o.o. nu 

figurează în lista băncilor licenţiate. Sunt supuse licenţierii şi serviciile de 

telecomunicaţii din clasa 38, însă TDR d.o.o. nu se regăseşte nici pe web-site-ul 

Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia 

Informaţiei. 

În circumstanţele descrise mai sus instanţa consideră, că cerinţele Companiei 

Marks & Clerk Properties Limited privind decăderea firmei TDR d.o.o. din dreptul 

de folosire pe teritoriul Republicii Moldova a mărcii MC music.club, înregistrarea 

Internaţională nr. 849616 pentru produsele şi serviciile din clasele 09, 35, 36, 38, 

41, 42 şi 45 CIPS, sunt întemeiate, deoarece se încadrează în prevederile art. 20 

alin.1(a) al Legii nr. 38 privind protecţia mărcilor, care stabileşte, că titularul 

mărcii este decăzut din drepturile asupra mărcii în urma unei cereri de decădere din 

drepturi, depuse la Curtea de Apel Chişinău, sau a unei cereri reconvenţionale într-

o acţiune de apărare a drepturilor, depuse la aceeaşi instanţă, dacă în decursul unei 

perioade neîntrerupte de 5 ani, fără motive justificate, marca nu a făcut obiectul 

unei utilizări efective în Republica Moldova pentru produsele şi/sau serviciile 

pentru care a fost înregistrată. 

În contextul celor expuse, potrivit prevederilor art. 20 alin1(a) al Legii nr.38 

privind protecţia mărcilor, art. 238-242, CPC al RM, instanţa 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Admite acţiunea. 

Stabileşte faptul nefolosirii pe teritoriul Republicii Moldova a mărcii MC 

music.club, înregistrarea Internaţională nr.849616 pentru produsele şi serviciile din 

clasele 09, 35, 36, 38, 41, 42 şi 45 CIPS. 

Decade firma TDR d.o.o. din dreptul de folosire pe teritoriul Republicii 

Moldova a mărcii MC music.club, înregistrarea Internaţională nr. 849616 pentru 

produsele şi serviciile din clasele 09, 35, 36, 38, 41, 42 şi 45 CIPS. 



Hotărîrea este cu drept de recurs în Curtea Supremă de justiţie a RM în 

termen de 20 de zile. 

 

Preşedintele şedinţei, judecătorul                               L. Bulgac 

 

 

 


