
Dosarul nr. 2-14/2009 

Republica Moldova 
HOTĂRÎRE 
În numele Legii 

30 martie 2009                                                                   mun. Chişinău 
 
Colegiul civil al Curţii de Apel Chişinău 

Având în componenţă: 

Preşedinte în şedinţă, judecător                                        Elena Gligor 

Grefier                                                                               Dina Tatar 

a examinat în şedinţă judiciară publică 

cauza civilă cu cererea de chemare în judecată a lui Monul Sergiu către 

Reprezentanţa din Moldova a Societăţii Comerciale „Unilever South Central 

Europe” S.R.L., intervenientul accesoriu SC „Procontext” S.R.L., şi Agenţie de 

Stat pentru protecţia proprietăţii industriale cu privire la repararea prejudiciului 

material şi moral, instanţa a 

c o n s t a t a t: 

Reclamantul Monul Sergiu s-a adresat în instanţa de judecată cu acţiune către 

Reprezentanţa din Moldova a Societăţii Comerciale „Unilever Souzh Central 

Europe” S.R.L., intervenientul accesoriu SC „Procontext” S.R.L., şi Agenţie de 

Stat pentru protecţia proprietăţii industriale cu privire la repararea prejudiciului 

material şi moral. 

În motivarea acţiunii reclamantul a indicat, că în perioada de la 17 martie pînă 

la 17 mai 2008 Reprezentanţa din Moldova a Societăţii Comerciale „UNILIVER 

SOUTH CENTRAL EUROPE” S.R.L. a folosit în mod ilicit marca de produs 

„BUBURUZA” în publicitaţiile la TV, Internet, radio, ziare, pe produsele la 

promoţie „Buburuză norocoasă, adu-mi primăvara în casa” pentru promovarea 

produselor „CIF” şi „Domestos”. Faptul dat se confirmă prin publicaţia în ziarul 

Jurnal de Chişinău nr. 683 din 14.03.2008 Regulamentul oficial al promoţiei, 

bonuri de plată de producţia nominalizată şi fotografii de la locuri de vînzări a 

produselor contrafăcute, copia emblemei promoţiei. Titularul unic ai mărcii pe 

întreg teritoriul Republicii Moldova este Sergiu Monul, fapt ce este confirmat prin 



Certificat de înregistrare mărcii „BUBURUZA” Nr. 13601 din 05.05.2006 şi 

decizia Agenţiei de Stat Pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova cu 

privire la mărci recunoscute notorii în Republica Moldova, publicată în BOPI din 

luna noiembrie 2007. 

Conform art. 8 (1) punctul d) Legii cu privire la protecţia concurenţei Nr.1 

103-XIV din 30.06.2000, publicată în monitorul Oficial al R.Moldova nr.166-

168/1205 din 31.12.2000, agentului economic i se interzice să efectueze acte de 

concurenţă neloială, inclusive să folosească neautorizat, integral sau parţial, marca 

comercială unui alt agent economic, fapt ce a fost ignorat de Reclamat. 

Mai mult ca atît marca „BUBURUZA” a fost înregistrată ca marca notorie 

(combinaţia cuvîntului şi figurativului) care este o marcă larg cunoscută, aplicată 

produselor şi serviciilor în cadrul unui anumit public, inclusiv ca urmare a 

promovării ei în Republica Moldova. Marca notorie este protejată conform 

prevederilor Legii privind mărcile şi denumirile de origine a produselor nr. 588-

XIII din 22.09.95, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.8-9/76 

din 08.02.1996. 

Reclamantul a folosit ilicit marca protejată pentru promovarea producţiei prin 

intermediu telecomunicaţii adică prin înregistrarea participanţilor la promoţie 

„Buburuză norocoasă, adu-mi primăvara în casă” prin expedierea SMS la numărul 

GSM 079766666, neluînd în seamă că marca „BUBURUZA” este înregistrată şi 

pentru serviciile de telecomunicaţii. Faptul dat induce în eroare consumatorul 

întrucît folosirea mărcii este prerogativa titularului, care promovează prin SMS 

producţia şi serviciile lui. Consideră, că semnele comune care induc în eroare 

consumatorul şi crează confuzie a mărcii „BUBURUZA” sînt: 

1. Ambele părţi fac publicităţii în domeniul telecomunicaţiilor; 

2. Ambele părţi fac publicităţii cu ajutorul unui număr de telefon GSM; 

3. Ambele părţi folosesc în caletate de personaj principal a promoţiei şi 

publicitaţiei - buburuza; 

4. Ambele părţi folosesc în promoţie şi publicitate cuvîntul „buburuza”. 



Astfel, folosind sistemul de telecomunicaţii reclamatul a dezorientat 

consumatorul ce a adus la prejudiciule materiale care vor fi calculate şi prezentate 

adăugător. Consideră, că Reclamatul a încălcat dreptul exclusiv a titularului de 

folosirea mărcii, prevăzut de Acordul privind masurile de prevenire si combatere a 

utilizării mărcilor si indicaţiilor geografice false in statele membre ale CSI, la care 

Republica Moldova a aderat prin Hotărârea Guvernului nr. 1331 din 3 decembrie 

2001. 

Ca rezultat, conform alin. 4 art. 25, stocul de produse cu mărci sau denumiri 

de origine contrafăcute, care condiţionează lezarea drepturilor titularului mărcii sau 

denumirii de origine a produsului respectiv, se scoate, fără a fi compensată 

valoarea lui, din circuitul economic într-un mod care să minimalizeze riscul 

cauzării de noi prejudicii titularului mărcii sau denumirii de origine a produsului, 

iar mărcile şi denumirile de pe produse, chear dacă acest fapt duce la nimicirea lor. 

A solicitat admiterea acţiunii şi incasarea de la pîrît a sumei de 244 600,00 

dolari SUA cu titlul de prejudiciu material şi 550 000 lei cu titlul de prejudiciu 

moral. 

În şedinţa judiciară reprezentantul Reclamantului a susţinut cererea de 

chemare în judecată din motivele indicate în acţiune şi explicaţiile date în scris 

instanţei solicitînd admiterea cererii cu 

- încetarea imediată folosirii ilegale a mărcii „BUBURUZA” şi anume 

figurativului şi cuvîntului; 

- încetarea promoţiei „Buburuză norocoasă, adu-mi primăvara în casa” şi 

publicitaţiei la TV, Internet, radio, ziare şi produsele; 

- încetarea promoţiei care se efectuiază prin mecanismul tremiterii SMS la nr. 

de telefon GSM 079766666; 

- interzicerea tragerii la sorţi şi acordarea a premiilor ce se realizează prin 

promoţia „Buburuză norocoasă, adu-mi primăvara în casă”; 

- scoaterea producţiei cu mărci contrafăcute inclusiv ambalajul lor fără 

compensarea valorii, din circuitul economic (din toate punctele comerciale din 



Republica Moldova) într-un mod care să minimalizeze riscul cauzării de noi 

prejudicii titularului mărcii; 

- repararea prejudiciului cauzat, şi anume prejudiciului nepatrimonial (moral) 

în marimea de 500 000 lei; 

- determinarea cuantumului prejudiciilor cauzate titularului de drepturi asupra 

obiectelor de proprietate intelectuală în urma acţiunilor ilicite şi a concurenţei 

neloiale. 

- încasarea din contul Reprezentanţei din Moldova a Societăţii Comerciale 

„Uniliver South Central Europe” S.R.L. cheltuielile de judecată înclusiv şi 

asistenţei juridice; 

- recunoaşterea folosirii ilicite a marcii „Buburuza” de către Pîrît; 

- încasarea de la Pîrît a prejudiciului material în mărime de 244600 dolari 

SUA. 

Reprezentantul Pârâtului în şedinţa de judecată n-a susţinut acţiunea din 

motivele indicate în referinţa la acţiune, solicitînd respingerea cererii de chemare 

în judecată ca neîntemeiată şi a declarat, că afirmaţiile reclamantului privitor la 

folosirea ilcită a mărcii „Buburuza” de către pîrît este lipsită de temei. Într-adevăr 

pârâtul în perioada 17 martie-17 mai 2008 a organizat o promoţie pentru 

promovarea produselor de uz casnic „Cif” şi „Domestos”, care a fost efectuată prin 

aplicarea pe ambalajul acestor produse, expuse în vînzare, a unor etichete care 

conţin un slogan cu conţinutul „Buburuză norocoasă adu-mi primăvara-n casă” şi 

imaginea nai multor buburuze. Conform art.6 al legii nr.588-XIII din 22.09.1995 

„Privind mărcile şi denumirile de origine a produselor” titularii de mărci au dreptul 

de a interzice altor persoane să folosească fără consimţământul său, în operaţiunile 

comersiale semne identice ori similare celor pentru care marca a fost înregistrată în 

cazul, în care o astfel de folosire a genera risc de confuzie. Consideră, că 

reclamantul este titularul mărcii în litigiu numai pentru produsele şi serviciile 

indicate în certificat şi doar în limitele mărcii înregistrate conform certificatului de 

înregistrare. Consideră, că produsele şi serviciile protejate prin înregistrarea mărcii 

de Reclamant nu au nici cea mai mică tangenţă cu produsele promovate de pîrît. 



Consideră neîntemeiată cererea de chemare în judecată şi în partea recuperării 

prejudiciului moral. 

Reprezentantul AGEPI a declarat, că la 05.05.2005 AGEPI a emis Decizia de 

înregistrare a mărcii „Buburuza” pe numele titularului Monul Srghei pentru 

totalitatea produselor şi serviciilor claselor 16, 35, 38, 41 conform Clasificării 

Internaţionale a produselor şi serviciilor. Conform hotărîrii Comisiei de Apel 

AGEPI din 18.09.2007 a fost recunoscută notorie marca combinată „Buburuza”, 

începînd cu 28.11.2006 pentru produsele şi serviciile din clasele 16, 35, 38, 41. În 

privinţa cerinţelor reclamantului reprezentantul a declarat, că nu este în drept să se 

expună, obligaţiunea în acest domeniu fiind a instanţei de judecată. 

Audiind părţile, analizând probele din dosar, instanţa consideră acţiune parţial 

întemeiată, urmînd a fi admisă în parte reieşind din următoarele considerente. 

S-a constatat, că Marca „Buburuza” (figurativul şi cuvîntul) este înregistrată 

de către titularul marcii - Monul Sergiu pe întreg teritoriul Republicii Moldova, 

care este unicul fondator şi administrator al SC „Procontext” SRL, fapt confirmat 

prin Certificat de înregistrare marcii „Buburuza” Nr. 13601 din 05.05.2006 şi 

Hotărârea Agenţiei de Stat Pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova 

cu privire la mărci recunoscute notorii în Republica Moldova, publicată în BOPI 

din luna noiembrie 2007. 

În perioada 17 martie - 17 mai 2008, Reprezentanţa din Moldova a Societăţii 

Comerciale „Uniliver South Central Europe” S.R.L. a desfăşurat o promoţie cu 

denumirea „Buburuză norocoasă, adu-mi primăvara în casa” pentru promovarea 

produselor „CIF” şi „Domestos”. Reprezentantul Reclamantului a declarat că 

obiectul principal pentru promovarea produselor „CIF” şi „Domestos”, a fost 

marca „Buburuza” – figurativul şi cuvîntul. Cuvîntul buburuza a fost folosit în 

promoţie în cumul cu imaginea – marca „Buburuza”, care a fost elementul 

principal a promoţiei. Cuvîntul buburuza este cuvîntul principal al promoţiei 

desfăşurate. Fără cuvîntul buburuza denumire promoţiei îşi pierde sensul. 

Promoţie a fost desfăşurată prin publicaţiile la TV, Internet, radio, ziare. 

Marca „Buburuza” a fost folosită în clasa 35 a Clasificării internaţionale a 



produselor şi serviciilor. Promoţia a fost efectuată prin mecanismul serviciului de 

telecomunicaţii, promoţia s-a desăşurat prin expedierea informaţiilor SMS la 

numărul GSM 079766666, adică marca „Buburuza” a fost folosită pentru 

promovarea produselor „CIF” şi „Domestos” prin intermediul serviciilor de 

telecomunicaţii, în clasa 38 a Clasificării internaţionale a produselor şi serviciilor. 

Conform secţiunii 5 al Regulamentului oficial al promoţiei prevede că, 

„Pentru a participa la Promoţie, doritorii trebuie să cumpere cel puţin un produs 

participant la promoţie, să se înregistreze prin SMS la numărul 079766666 în 

perioada 17 martie – 17 mai 2008 (data limită de primire a SMS-urilor) şi să 

transmită codul unic din opt simboluri de pe cuponul de participare ataşat la 

produsul achiziţionat”. 

Afirmaţiile pîrîtului privitor la faptul că Reprezentanţei „Uniliver South 

Central Europe” S.R.L. nu îi pot fi înaintate pretenţii privind încălcarea 

regulamentelor de prestaţie a serviciilor de telefonie mobilă, din motivul că 

Reprezentanţa nu are şi nu a avut contract de abonament cu prestatorul serviciilor 

de telefonie mobilă pentru utilizarea nr. de tel. Mobil 079766666, acest nr. de 

telefon fiind atribuit prin contract de abonament altui agent economic SC 

„Nebuloasa” S.R.L., care la rândul său a acordat servicii de suport tehnic altei 

companii pentru efectuarea promoţiei în cauza, este respinsă de către Instanţa 

Judecătorească, deoarece din actele cauzei rezultă că conform pct. 2.3.9 al 

Regulamentului prestări servicii de telefonie mobilă celulară GSM din 24.05.2001 

adoptat de către ANRTI, abonatul nu are dreptul să transmită drepturile şi 

obligaţiile asupra Contractului unei terţe părţi dacă nu primeşte pentru aceasta 

consimţămîntul Operatorului. În cadrul şedinţei consimţămîntul al Operatorului nu 

a fost prezentat. Pct. 5.2.9 Regulamentului prevede că „Abonatul, fiind utilizator 

final al Serviciului, este obligat să nu utilizeze Serviciul contractat în scopuri 

comerciale, adică să vîndă, să dea în chirie ori altfel să dispună de Serviciu către 

terţi. De asemenea, este interzisă redirecţionarea prin intermediul reţelei 

operatorului a traficului generat de către terţi”. Pîrîtul a prezentat Comanda privind 

executarea lucrărilor şi asistenţa şi serviciilor pe durată promoţiei în care se indică 



că numărul 079766666 va fi folosit pentru promoţia „Buburuză norocoasă, adu-mi 

primăvara în casa”. Astfel folosind pentru promoţie numărul 079766666 înregistrat 

pe o altă persoană juridică Reclamatul fost utilizator final. Totodată Instanţa 

confirmă că serviciile efectuate de către Reclamant sunt similare cu cele a Pîrîtului, 

deoarece ambele părţi fac publicitaţii în domeniul telecomunicaţiilor, ambele părţi 

fac publicitaţii cu ajutorul unui număr de telefon GSM, ambele părţi folosesc în 

caletate de personaj principal a promoţiei şi publicaţiei – buburuza, ambele părţi 

folosesc în promoţie şi publicitate cuvîntul „buburuza”. 

Conform art.  Legii cu privirea la mărcile şi denumirile de origine a 

produselor nr. 588 din 22.09.95, titularul unei mărci, pe întregul termen de 

valabilitate a mărcii, are dreptul exclusiv de a dispune de marcă, de a o folosi pe 

teritoriul Republicii Moldova şi de a interzice altor persoane să folosească, fără 

consimţămîntul 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. 

Marca protejată „Buburuza” a fost înregistrată şi recunoscută notorie şi în 

clasele 35 (Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; 

lucrari de birou) şi 38 (Telecomunicatii). 

În conformitate cu art. 6 Legii cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr. 

845 din 03.01.1992, întreprinderea are dreptul să atragă de la alte persoane juridice 

şi persoane fizice bunuri şi drepturi patrimoniale (inclusiv asupra proprietăţii 

intelectuale). Titularul mărcii a luat decizia de a folosi marca pentru necesităţile 

întreprinderii. Marca este considerată de către fondator şi administrator ca o 

depunere în reputaţia şi dezvoltarea întreprinderii care în rîndul său va aduce venit 

fondatorilor. 

Conform Articolul 6 bis al Convenţiei de la Paris din 20 martie 1883 pentru 

protecţia proprietăţii industriale, ţările uniunii se obligă, fie din oficiu, fie la 

cererea celui interesat, să refuse sau să invalideze înregistrarea şi să interzică 

folosirea unei mărci de fabrică sau de comerţ, care constituie o reprodu cere, 

imitaţie sau traducere putînd 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 convenţie. 

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

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

aceasta. 

În conformitate cu art. 24 (1) Legii cu privirea la mărcile şi denumirile de 

origine a produselor nr. 588, drepturile care decurg din depunerea cererii sau din 

înregistrarea mărcii pot fi transmise integral sau parţial. Alin. (2) prevede, că 

transmiterea drepturilor se poate face prin cesiune, prin contract de licenţă 

exclusivă sau neexclusivă, precum şi prin succesiune ori moştenire legală sau 

testamentară. Articolul 8 (2) Codului Civil al RM drepturile şi obligaţiile civile 

apar din contracte şi din alte acte juridice. Articolul 195 CC, prevede că act juridic 

civil este manifestarea de către persoane fizice şi juridice a voinţei îndreptate spre 

naşterea, modificarea sau stingerea drepturilor şi obligaţiilor civile. 

În conformitate cu dreptul contractual, între SC „Procontext” SRL şi dl Monul 

Sergiu au fost încheiate contracte de licenţiere neexclusivă pe marca „Buburuza”. 

Instanţa a constatat că contractul de licenţiere neexclusivă nu este supus 

înregistrării obligatorii, fapt ce a fost confirmat prin declaraţiile specialistului 

independent L.I. Anisimova – director Agenţiei de proprietate intelectuală 

„Prointelgrup” SRL şi prevederile art. 6 Legii cu privirea la mărcile. 

Conform art. 6 al Legii cu privirea la mărcile şi denumirile de origine a 

produselor, titularul unei mărci are dreptul exclusiv de a dispune de marcă, de a o 

folosi pe teritoriul Republicii Moldova şi de a interzice altor persoane să 

folosească, fără consimţămîntul său, în operaţiunile comerciale semne identice ori 

similare celor pentru care marca a fost înregistrată în cazul în care o astfel de 

folosire ar genera risc de confuzie. 

Conform poziţiei Uniunii Designerilor din Republica Moldova în raport cu 

opinia Uniunii Pictorilor din Republica Moldova în imaginile prezentate pentru 

cercetare (promoţia pîrîtului şi marca reclamantului) se utilizează practic aceeaşi 

paleta de culori, ambele imagini sunt îndeplinite în acelaşi stil, ambele imagini sunt 



reprezentate într-un spaţiu bidimensional plat, în ambele aceste imagini lipsesc 

elemente sau detalii distinctive edidente. Specialiştii au confirmat că imaginile sunt 

identice astfel încît pot fi confundate şi utilizate acestor mărci îl poate duce în 

eroare consumatorul în măsură în care el nu va putea stabili care marcă la care 

marfă sau serviciu se atribuie. 

S-a confirmat că faptul de confundare a fost dovedit de consumatorul simplu. 

Consumătorii nu văd deosebire semnificativă şi încurc imagini. Fapt ce a fost 

dovedit prin raportul eliberat de către SC „Insight Advertising” S.R.L. 

întreprindere care activează în domeniul chestionării opiniei publice şi chestionări 

completate de către populaţia. 

Analizînd probele în cauză, instanţa a ajuns la concluzia, că pîrîtul ilicit a 

folosit în promoţia din 17 martie-17 mai 2008 marca „Buburuza”, prin ce a cauzat 

reclamantul prejudiciu materiale şi moral. 

Conform actului de expertiză din 05.02.2009, efectuat de Agenţia de 

proprietare intelectuală „Prointelgrup” SRL în persoana expertului independent 

L.I. Anisimova valoarea venală a mărcii „Buburuza” constituie 937000, 00 dolari 

SUA, prejudiciului  cauzat este egal cu 244600 dolari SUA. 

Conform art. 1422 (1) Cod Civil în cazul în care persoanei i s-a cauzat un 

prejudiciu moral prin fapte ce atentează la drepturile ei personale nepatrimoniale, 

precum şi în alte cazuri prevăzute de legislaţie, instanţa de judecată are dreptul să 

oblige persoana responsabilă la reparaţia prejudiciului prin echivalent bănesc. 

Fiind titular unic al mărcii „Buburuza” Monul Sergiu a avut suferinţe 

psihice,cauzate de atentarea ilicită a pîrîtului la drepturile sale nepatrimoniale. În 

timp ce funcţiona înteprinderea SC „Procontext” SRL toate eforturile lui personale 

şi a angajaţilor întreprinderii au fost îndreptate spre promovoarea mărcii, el a 

suportat cheltuieli pentru dezvoltarea mărcii, a fost invocat în proces civil. Instanţa 

consideră că suma de 10 000 lei ar satisface suferinţele morale ale reclamantului. 

Reieşind din cele expuse, Judecata a concluzionat că este pasibil de a admite 

parţial cererea de chemare în judecată a lui Monul Sergiu şi anume în partea ce ţine 

de încasarea de la Reprezentanţa din Moldova a Societăţii Comerciale „Unilever 



South Central Europe” S.R.L. a prejudiciului material în mărime de 244600 dolari 

SUA, cheltuieli de judecată, prejudiciului moral în mărime de 10 000 lei. În rest 

acţiunea urmează a fi respinsă ca nefondată. 

Conform art. 238, 240 Cod de procedură civilă, instanţa 

HOTĂRĂŞTE: 

Se admite acţiunea lui Monul Sergiu parţial. 

Se încasează de la Reprezentanţa din Moldova a Societăţii Comerciale 

„Unilever South Central Europe” S.R.L. în beneficiul lui Monul Sergiu 244 600 

dolari SUA în valută naţională la momentul executării hotărîrii cu titlu de 

prejudiciu material şi 10 mii (zece mii) lei cu titlu de prejudiciu moral. 

 

Hotărîrea cu drept de 20 zile în Curtea Supremă de Justiţie prin intermediul 

Curţii de Apel Chişinău. 

 

 

Preşedinte în şedinţă, judecător                                 Elena Gligor 


