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                                                                                     dosarul nr. 2r-69/09 

prima instanţă  M. Anton 
                                             

DECIZIE 

15  aprilie   2009                                                                    mun. Chişinău 

 

Colegiul civil şi de contencios administrativ  

 al Curţii Supreme de Justiţie 

în componenţa: 

Preşedintele şedinţei, judecătorul                                          Nicolae Timofti 

Judecătorii                                                                              Ala Cobăneanu 

                                                                                               Tatiana Răducanu 

 

examinând în şedinţă publică  recursul declarat de către Eugeniu Stancu, în 

pricina civilă la cererea de chemare în judecată a lui Eugeniu Stancu împotriva 

Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală şi societatea pe acţiuni „Tymbark” 

cu privire la anularea hotărîrii, împotriva hotărîrii Curţii de Apel Chişinău din 25 

decembrie 2008, prin care acţiunea a fost respinsă  

constată 

 

Eugeniu Stancu a depus cerere de chemare în judecată împotriva Agenţiei de 

Stat pentru Proprietatea Intelectuală şi societatea pe acţiuni „Tymbark” cu privire 

la anularea hotărîrii. 

În motivarea acţiunii reclamantul, Eugeniu Stancu a indicat că, în baza 

deciziei Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală nr. 4940 din 27 aprilie 

2006, a fost înregistrată marca de produs „TEDI” pe  numele său, fiindu-i eliberat 

certificat de înregistrare cu nr. 14162. 

Ulterior, societatea pe acţiuni „Tymbark”, a depus o cerere la Agenţia de 

Stat pentru Proprietatea Intelectuală, prin care a solicitat anularea înregistrării 

mărcii „TEDI”, deoarece înregistrarea a fost efectuată cu încălcarea prevederilor 

legislaţiei în vigoare. 

Prin hotărîrea Comisiei de Apel a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală din 23 aprilie 2008 a fost anulată înregistrarea mărcii verbale „TEDI” 

pe numele lui  Eugeniu Stancu. 

Reclamantul Eugeniu Stancu solicită anularea hotărîrii Comisiei de Apel a 

Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din 23 aprilie 2008. 

Prin hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 25 decembrie 2008 acţiunea a fost 

respinsă. 

Eugeniu Stancu a depus cerere de recurs împotriva hotărîrii primei instanţe, 

cerînd admiterea recursului, casarea hotărîrii primei instanţe şi emiterea unei noi 

hotărîri cu privire la admiterea acţiunii. 

Recurentul, Eugeniu Stancu, în motivarea recursului a indicat că nu este de 

acord cu hotărîrea primei instanţe din considerentele că la examinarea cauzei nu au 

fost constate şi elucidate pe deplin circumstanţele care au importanţă pentru 

soluţionarea pricinii în fond şi au fost aplicate eronat normele de drept material.  
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Reprezentantul recurentului, Eugeniu Stancu, Ecaterina Cureatnicova, în 

şedinţa instanţei de recurs a solicitat admiterea recursului, casarea hotărîrii primei 

instanţe şi emiterea unei noi hotărîri cu privire la admiterea acţiunii. 

Reprezentantul intimatului, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 

Liviu Sibov, în şedinţa instanţei de recurs, a cerut respingerea recursului şi 

menţinerea hotărîrii primei instanţe, pe care o consideră întemeiată şi legală. 

Reprezentantul intimatului, societatea pe acţiuni „Tymbark”, Vitalie Ciofu, 

în şedinţa instanţei de recurs, a cerut respingerea recursului şi menţinerea hotărîrii 

primei instanţe, pe care o consideră întemeiată şi legală. 

 Audiind reprezentanţii părţilor, studiind materialele dosarului, Colegiul civil 

şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie consideră recursul 

neîntemeiat şi care urmează a fi respins cu menţinerea hotărîri primei instanţe din 

următoarele considerente. 

 În conformitate cu art. 417 al. (1) lit. a) CPC, instanţa de recurs, după ce 

judecă recursul, este în drept să respingă recursul şi să menţină hotărîrea primei 

instanţe. 

Conform art. 2 al. (1) al Legii privind mărcile şi denumirile de origine a 

produselor nr. 588 din 22 septembrie 1995, marca de produs şi marca de serviciu 

(în continuare - marcă) constituie orice semn sau orice combinaţie de semne, 

susceptibile de reprezentare grafică, ce serveşte la deosebirea produselor sau 

serviciilor unei persoane fizice sau juridice de produsele sau serviciile altei 

persoane fizice sau juridice.  

Conform art. 7 al. (2) lit. a) al Legii privind mărcile şi denumirile de origine a 

produselor nr. 588 din 22 septembrie 1995, nu se admite înregistrarea, ca marcă 

sau elemente ale ei, a semnelor false sau care ar putea induce în eroare 

consumatorul în privinţa unui produs, serviciu sau în privinţa producătorului 

acestora.  

 În şedinţa de judecată s-a constatat că, titular al mărcii „TEDI” este 

compania Maspex Wadwoice, parte a cărei este şi compania „Tymbark” societate 

pe acţiuni, care dispune de drepturi exclusive asupra mărcii menţionate pe teritoriul 

Poloniei şi altor State, precum ar fi: Federaţia Rusă, România, Armenia, Belarus, 

Bulgaria, Croaţia, Estonia şi alte ţări.  

Compania Maspex Wadwoice este cunoscută ca unul din cei mai mari 

producători de băuturi răcoritoare şi alte produse alimentare care au devenit 

renumite în diferite ţări ale Europei, inclusiv şi în Republica Moldova. 

S-a constatat că, în baza deciziei Agenţiei de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală nr. 4940 din 27 aprilie 2006, a fost înregistrată marca verbală 

individuală de produs „TEDI” pe  numele lui Eugeniu Stancu pentru produsele şi 

serviciile din clasele 29, 30, 32, 33 şi 35 conform Clasificatorului Internaţional al 

Produselor şi Serviciilor. 

Ulterior, societatea pe acţiuni „Tymbark”, a depus la Agenţia de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală o contestaţie, prin care a solicitat anularea înregistrării 

mărcii „TEDI”, deoarece marca menţionată induce în eroare consumatorul privind 

producătorul, fiind înregistrată cu rea credinţă, actele titularului mărcii constituind 

acte de concurenţă neloială, fiind încălcate drepturile de autor asupra etichetei cu 

ursuleţul TEDI, deoarece autor este o altă persoană decît titularul mărcii. 
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Prin hotărîrea Comisiei de Apel a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală din 23 aprilie 2008 a fost anulată înregistrarea mărcii verbale „TEDI” 

pe numele lui  Eugeniu Stancu. 

          Prima instanţă, examinînd litigiul, corect a ajuns la concluzia că hotărîrea 

Comisiei de Apel a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din 23 aprilie 

2008 este legală reieşind din următoarele. 

 S-a constatat că, cuvîntul TEDI face parte din desenul industrial în formă 

de etichetă pentru băuturi răcoritoare. 

Comisia de Apel a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală corect a 

constatat înregistrarea pe numele lui Vişan Alin Mădălin (România) a dreptului de 

autor asupra desenelor industriale cu denumirea TEDI conform certificatelor de 

înregistrare nr. 011610 şi nr. 015419 eliberate de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi 

Mărci din România. 

Datele respective, cu reprezentările grafice şi descrierea corespunzătoare au 

fost făcut publice prin intermediul Buletinului Oficial de Proprietate Industrială din 

România nr. 2/2002 şi nr. 11/2004. 

 Astfel, prima instanţă corect a constatat ca fiind întemeiată cerinţa intimatului 

referitor la anularea mărcii verbale „TEDI” nr. 14162 în temeiul art. 7 al. (3) lit. c) 

al Legii privind mărcile şi denumirile de origine a produselor nr. 588 din 22 

septembrie 1995, conform căreia nu pot fi înregistrate ca marcă semnele care 

reproduc denumiri de opere ştiinţifice, literare şi de artă, personaje sau citate din 

ele, opere artistice sau fragmente din acestea bine cunoscute în Republica 

Moldova, fără consimţămîntul titularilor dreptului de autor sau al succesorilor lor 

de drepturi.  

Din materialele cauzei urmează că, recurentul nu a produs şi nu produce 

bunuri sau servicii sub marca „TEDI”, iar pe parcursul examinării cauzei, 

recurentul nu a prezentat probe ce ar confirma faptul că titularul dreptului de autor, 

Vişan Alin Mădălin şi exprimat acordul la înregistrarea mărcii „TEDI” pe numele 

recurentului.  

Astfel, prin înregistrarea mărcii „TEDI”, Eugeniu Stancu nu a urmărit scopul 

de a delimita bunurile sau serviciile proprii de cele aparţinînd altor persoane, 

încălcînd prin aceasta prevederile art. 2 al. (1) al Legii privind mărcile şi 

denumirile de origine a produselor nr. 588 din 22 septembrie 1995 şi urmărind 

împiedicarea folosirii mărcii în Republica Moldova de către producătorul bunurilor 

şi proprietarul efectiv al mărcii. 

Prin urmare, înregistrînd pe numele său marca verbală „TEDI”, recurentul 

induce în eroare consumatorul din Republica Moldova în privinţa produselor sub 

marca „TEDI”, care în realitate aparţin producătorului acestora-grupului Maspex 

Wadwoice. 

Eugeniu Stancu consideră că a înregistrat marca verbală „TEDI” şi nu 

desenul „TEDI”. 

  Atît marca verbală „TEDI”, înregistrată pe numele lui Eugeniu Stancu, cît 

şi desenul/model industrial  conţin cuvîntul utilizat „TEDI”.                            

Astfel, este neîntemeiat argumentul recurentului precum că este protejat doar 

ursuleţul din desen, iar elementul verbal TEDI nu este protejat. 
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Desenele protejate prin certificatele de înregistrare conţin nu imaginea unui 

simplu ursuleţ, ci imaginea unui ursuleţ personalizat cu numele TEDI, numele fiind 

specificat expres în desene.  

Prin urmare, numele TEDI atribuit personajului-ursuleţul, dispune de 

protecţie egală cu cea atribuită personajului. 

 De asemenea, urmează a fi considerat drept netemeinic argumentul 

recurentului precum că compania „Tymbark” societate pe acţiuni a omis termenul 

de contestare a mărcii înregistrate. 

Conform art. 26 al. (1) lit. b) al Legii privind mărcile şi denumirile de origine 

a produselor nr. 588 din 22 septembrie 1995, înregistrarea mărcii sau a denumirii 

de origine a produsului poate fi recunoscută nulă, integral sau parţial, în perioada 

termenului de valabilitate a acesteia, dacă folosirea mărcii induce în eroare 

consumatorul.  

 Termenul de valabilitate a mărcii „TEDI” înregistrată după Eugeniu Stancu 

nu a expirat conform normei de drept nominalizată, din care considerente intimaţii 

erau în drept de a o contesta. 

Nu poate fi considerat drept temeinic argumentul recurentului precum că nu 

a fost informat despre conţinutul contestaţiei depuse la Comisia de Apel şi nu a 

participat la şedinţa Comisiei în cauză, astfel lezîndu-i-se drepturile ca titular al 

mărcii înregistrate. 

Eugeniu Stancu a fost citat despre data şi ora examinării contestaţiei, fapt ce 

se confirmă prin avizul de primire din data de 11 aprilie 2008 (f.d. 47), ultimul 

ingnorîndu-l, nu s-a prezentat la examinarea contestaţiei. 

Mai mult ca atît, era la discreţia recurentului de a se prezenta sau nu la şedinţa 

Comisiei de Apel a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală. 

 Astfel, din considerentele menţionate şi avînd în vedere faptul că, hotărîrea 

primei instanţe este întemeiată şi legală, iar temeiurile invocate de către recurent 

sunt neîntemeiate, Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme 

de Justiţie ajunge la concluzia de a respinge recursul şi de a menţine hotărîrea 

primei instanţe. 

 În conformitate cu art. 417 al. (1) lit. a), art. 419 CPC, Colegiul civil şi de 

contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie 

decide 

 

 Se  respinge recursul declarat de către Eugeniu Stancu. 

  Se menţine hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 25 decembrie 2008, în 

pricina civilă la cererea de chemare în judecată a lui Eugeniu Stancu împotriva 

Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală şi societatea pe acţiuni   

„Tymbark” cu privire la anularea hotărîrii. 

 Decizia este irevocabilă de la pronunţare.  

Preşedintele şedinţei, 

 judecătorul                                                                            Nicolae Timofti 

 

Judecătorii                                                                             Ala Cobăneanu 

 

                                                                                               Tatiana Răducanu 


