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Dosar nr. 2-14/11 

 

HOTĂRÎRE 

 în numele Legii 

24 ianuarie 2011             mun. Chişinău 

 

Instanţa de contencios administrativ a Curţii de Apel Chişinău, având în componenţă: 
Preşedintele şedinţei, judecător M. Ciugureanu 
Grefier   M. Griţcan 
 

examinând în şedinţa publică cererea de chemare în judecată la acţiunea Companiei "Oltchim" 

SA împotriva "Moldlaine" SRL si intervenientul accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală privind anularea înregistrării mărcii, 

constată: 

Compania "Oltchim" SA, prin intermediul reprezentantului Eugen Staşcov l-a acţionat în 

judecată pe "Moldlaine" SRL şi intervenientul-accesoriu AGEPI privind anularea înregistrării 

mărcii. 

În motivarea acţiunii se indică că, la 16.06.2006, pârâtul SRL "Modlaine" a solicitat la AGEPI 

înregistrarea mărcii "ramplast", fig. cu nr. depozit 019461 pentru clasele de produse 17 şi 19 

conform Clasificatorului internaţional a produselor şi serviciilor. Certificatul de înregistrare a fost 

eliberat de către AGEPI la 18. 10. 2007 cu nr. 15548. 

Consideră înregistrarea mărcii menţionate după pârât ca neîntemeiată deoarece între 

Compania "Oltchim" SA şi Compania "Moldlaine" SRL începând cu anul 2004 potrivit contractului 

nr. 11 din 22.04.2004, încheiat pe termen de 5 ani, au existat raporturi comerciale de vânzare-

cumpărare a mărfurilor fabricate de Reclamant. Pe durata derulării contractului SRL "Moldlaine"  

s-a obligat să folosească profile RAMPLAST şi accesorii în scopul producţiei proprii şi pentru 

comercializarea altor producători de tâmplărie PVC. în contract alături de semnăturile părţilor este 

imprimată marca mărfurilor "ramplast", cu fig., deţinătorul căreia este "Oltchim" SA 

De asemenea reclamantul indică că, Compania "Oltchim" SA este titularul mărcii 

internaţionale figurative "ramplast", nr. 935253 înregistrată la 06.12.2006 pentru clasele de produse 

19 şi 37 la Biroul internaţional al Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale şi totodată 

titularul mărcii naţionale pe teritoriul României "ramplast", fig., din 15.05.2003 cu nr. 56160 pentru 

clasele de produse 17, 19, 37, în baza căreia este înregistrată marca internaţională. Compania 

"Oltchim" SA este şi titularul mărcii nr. 28814 din 25.03.1997 Ramplast 2000 Profile, ferestre şi uşi 
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din PVC înregistrată în România pentru produsele cl. 20. La fel, marca "ramplast", fig., nr. 15548 

din 16.06.2006, înregistrată pe numele SRL "Moldlaine" este identică cu  marca "ramplast", fig., nr. 

56160 din 15.05.2003 înregistrată în România dar şi cu marca internaţională nr. 935253 din 

06.12.2006, deoarece conţine acelaşi element figurativ şi semnul verbal ramplast care ocupă poziţia 

dominantă. Consideră, marca pârâtului ca falsă şi ar putea induce în eroare consumatorul în privinţa 

producţiei si a producătorului acesteia. Existenţa relaţiilor de parteneriat apropiate demonstrează 

cunoaşterea SRL "Moldlaine" a mărcii "Oltchim" SA , a mărfurilor lui şi a ariei vânzărilor acestora. 

Corespunzător, la data depunerii cererii, 16.06.2006, în timpul derulării contractului, SRL 

"Moldlaine" cunoaşte că, solicită pentru  înregistrare o marcă identică, pentru produse identice,  cu 

cea a "Oltchim" SA, acţionând astfel cu rea-credinţă cu scopul de a profita de prestigiul şi renumele 

mărcii, urmărind scopul de a bloca vânzările producţiei "Oltchim" SA pe teritoriul Republicii 

Moldova.  

Reclamantul consideră că acţiunile pârâtului duc la obţinerea de către ultimul a unor avantaje 

neîntemeiate în activitatea sa sau poate prejudicia reputaţia lui în afaceri, ceea ce constituie un act 

de concurenţă neloială. 

Solicită admiterea acţiunii, declararea nulă a mărcii "ramplast", fig., nr 15548 din 

16.06.2006 înregistrată pe numele SRL "Modlaine" şi certificatul de înregistrare nr. 15548 

eliberată la 18.10.2007 de către AGEPI.  

În cadrul şedinţei de judecată, reprezentantul reclamantului Radu Ion acţiunea a susţinut-o 

integral şi a solicitat admiterea ei.   

Reprezentantul pârâtului Pînzaru Mihail acţiunea nu a recunoscut o susţinând poziţia din 

referinţa prezentată la care completări nu are Pe marginea   scrisorii din 25.09.2008 prezentate în 

şedinţă de reclamant, a explicat că, aceasta datează cu anul 2008 şi nu a fost scrisă de un specialist, 

nefiind o dovadă  pentru dosar. De asemenea indică că, reclamantul nu a prezentat dovada generării 

conflictului pe teritoriul Republicii Moldova şi nu există probe care ar confirma efectuarea 

blocajului de către pârât a activităţii reclamantului. Solicită respingerea acţiunii ca fiind 

neîntemeiată.  

Reprezentantul accesoriu prin procură Matveev Maria a menţionat că susţine pe deplin 

referinţa prezentată. AGEPI nu poate să se expună în privinţa admiterii sau respingerii acţiunii, 

astfel rămâne ca instanţa să decidă privind temeinicia pretenţiilor reclamantului în dependenţă de 

probele prezentate de părţi. 

Analizând temeiurile cererii de chemare în judecată, verificând probaţiunea cauzei, audiind 

argumentele părţilor instanţa de judecată consideră acţiunea întemeiata şi pasibilă admiterii din 

următoarele considerente. 
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În cadrul şedinţei de judecată a fost stabilit cu certitudine că reclamantul Compania 

"Oltchim" SA este una dintre cele mai mari companii de produse chimice din România şi din 

Europa de Sud-Est, activitatea căreia începe din 1966. 

Din anul 1996, compania reclamantă începe furnizarea instalaţiilor de producţie profile din 

PVC pentru uşi şi ferestre RAMPLAST.  

Din materialele dosarului rezultă, că în anul 2004 compania reclamantă a încheiat un contract 

pe un termen de 5 ani cu compania pârâtul SRL "Modlaine", obiectul contractului constituie 

comercializarea de către pârât a producţiei fabricate de reclamant. 

Instanţa reţine că, conform clauzelor contractuale, pârâtul s-a obligat să  folosească profile 

RAMPLAST şi accesorii în scopul producţiei proprii şi pentru comercializare altor producători de 

tâmplărie PVC. 

Potrivit art. 9 din Codul civil al RM participanţii la raporturile juridice civile trebuie să-şi 

exercite drepturile şi să-i execute obligaţiile cu bună credinţă, în acord cu legea, contractul, cu 

ordinea publică şi cu bunurile moravuri.  

La 16.06.2006, pârâtul SRL "Moldlaine" a solicitat la AGEPI înregistrarea mării "ramplast", 

fig. cu nr. depozit 019461 pentru clasele de produse 17 şi 19  conform Clasificatorului internaţional 

a produselor şi serviciilor.  Certificatul de înregistrare a fost eliberat de către AGEPI la 18.10.2007  

cu nr. 15548. 

Instanţa de judecată consideră că, înregistrarea acestei mărci pe numele persoanei din 

Republica Moldova ar induce în eroare consumatorii  din Republica Moldova privitor la 

producătorul  produselor cu marca "ramplast" ale companiei din România, creându-se o asociere cu 

producătorul mărfurilor deja cunoscute. 

Cu atât mai mult, atât Republica Moldova, atât şi România sunt membrii  la Convenţia de la 

Paris pentru protecţia proprietăţii industriale din 20 martie 1883. 

Articolul 2 din Convenţie stabileşte, că cetăţenii fiecărei ţări ai Uniunii se vor bucura în toate 

celelalte ţări ale Uniunii în ceea ce priveşte protecţia proprietăţii industriale de avantajele pe care 

legile respective le acordă sau le va acorda în viitor naţionalilor, aceasta fără a se prejudicia 

drepturile prevăzute în mod special de Convenţie. În consecinţă ei se vor bucura de aceiaşi protecţie 

cu naţionalii şi de aceleaşi mijloace legale de apărare împotriva oricăror atingeri aduse drepturilor 

lor. 

În temeiul Convenţiei, ţările Uniunii sunt obligate să asigure  cetăţenilor Uniunii protecţia 

împotriva concurenţei neloiale. 

Astfel art. 10 ter din Convenţia menţionată ţările uniunii se obligă să asigură cetăţenilor 

celorlalte ţări ale uniunii mijloace legale corespunzătoare pentru reprimarea eficace a tuturor 

faptelor prevăzute la articolele 9, 10 şi 10 bis.  
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Conform art. 10 bis. al Convenţiei de la Paris Va trebui să fie interzise mai ales: orice fapte 

care sunt de natură să creeze, prin orice mijloc, о confuzie cu întreprinderea, produsele sau 

activitatea industrială sau comercială a unui concurent.   

Conform art. 301 din Codul civil al RM rezultatele activităţii intelectuale ce constituie obiecte 

ale dreptului exclusiv nu pot fi utilizate fără consimţământul persoanei îndreptăţite, ceea ce 

demonstrează că pârâtul nu a avut dreptul să solicite înregistrarea mărcii fără acordul 

Reclamantului.  

Instanţa de judecată reţine că, producţia "ramplast" a reclamantului este promovată pe 

teritoriul Republicii Moldova prin vânzări publicitate şi reclamă. Prin urmare este larg cunoscută şi 

bine promovată consumatorilor din Republica Moldova, produsele acestei companii fiind notorii.  

În conformitate cu art.21 (1) lit.b) din Legea nr. 38 din 29.02.2008 privind protecţia mărcilor 

marca este declarată nulă dacă solicitantul a acţionat cu rea-credinţă în momentul depunerii cererii 

de înregistrare a mărcii, 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 ei cu rea-credinţă se va 

ţine cont în special de faptul, dacă marca înregistrată este utilizată pentru produse care generează 

conflict cu o altă marcă sau dacă titularul mărcii înregistrate utilizează marca doar în scop de blocaj.  

Prin înregistrarea mărcii "ramplast" pe numele SRL "Modlaine", consumatorii din Republica 

Moldova vor fi induşi în eroare privind natura, modul de fabricaţie, caracteristicile, aptitudinea la 

întrebuinţare sau cantitatea lor (art. 10 bis (3) al Convenţiei de la Paris pentru protecţia proprietăţii 

industriale). 

Instanţa nu reţine argumentul pârâtului despre necunoaşterea că, marca "ramplast" este 

înregistrată pe teritoriul României, cât şi are o înregistrare internaţională. Această afirmaţie este o 

încercare de a vuala netemeinicia adresării la AGEPl şi înregistrarea mărcii după SRL "Modlaine". 

Marca "ramplast" este notorie, şi normal că despre acest fapt s-a informat şi pârâtul înainte de a 

încheia o tranzacţie durabilă. 

În circumstanţele enunţate instanţa de judecată consideră pretenţia înaintată de Compania 

"Oltchim" SA ca total fondată şi urmează a fi admisă, instanţa dispunând anularea mărcii 

"ramplast", fig. 15548 din 16.06.2006 înregistrată pe numele SRL "Modlaine" şi certificatul de 

înregistrare a mărcii nr. 15548 eliberat la 18.10.2007 de către AGEPI. cu nr. 10032 din 21.06.2002 

înregistrate pe numele persoanei fizice - Ion Josan pentru toate produsele. 

Reieşind din cele menţionate şi conducându-se de prevederile art.art. 238-241 CPC, instanţa 

HOTĂRĂŞTE: 

Se admite acţiunea Companiei "Oltchim" SA. 
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Se anulează înregistrarea mărcii "ramplast", fig. 15548 din 16.06.2006 pe numele SRL 

"Modlaine" şi certificatul de înregistrare a mărcii nr. 15548 eliberat la 18.10.2007 de către AGEPI. 

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

intermediul Curţii de Apel Chişinău. 

 

 

Preşedintele şedinţei,  
Judecătorul       M. Ciugureanu 


