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HOTĂRÎRE 
ÎN NUMELE LEGII 

 
06.11.2006         m. Chişinău  
Instanţa de drept comun a Curţii de Apel Chişinău  
În componenţa: 
Preşedintele şedinţei, judecătorul – Nelea Budăi 
Grefiera       – Natalia Şchiopu 
Judecînd în şedinţă publică cauza civilă la cererea de chemare în judecată a 
Companiei Germane "PUMA AG Rudolf Dessler Sport" împotriva SRL 
"NISTERCOM-SECURITATE", intervenienţii Biroul Vamal Chişinău şi AGEPI 
privind apărarea dreptului de proprietate asupra mărcii, 
 

A constatat: 
 

La 18.08.2006 Compania Germană, "PUMA AG Rudolf Dassler Sport" a depus 
cererea de chemare în judecată împotriva SRL "NISTERCOM-SECURITATE", 
solicitînd recunoaşterea ca contrafăcute mărfurile importate de către intimat şi 
reţinute de Biroul Vamal Chişinău la 19.07.2006 din motivul că utilizarea lor încalcă 
drepturile exclusive de proprietate intelectuală asupra mărcii "Puma" ale Companiei 
"Austria PUMA DASSLER GmBH", dispunerea confiscării imediate a produselor 
contrafăcute reţinute şi distrugerea lor în modul stabilit, încasarea de la SRL 
"NISTERCOM-SECURITATE" a cîştigului nerealizat în sumă de 138899,65 lei şi a 
cheltuielilor pentru asistenţa juridică. 

La 31.10.2006 reclamantul a depus cererea de chemare în judecată modificată, 
solicitînd interzicerea SRL "NISTERCOM-SECURITATE" comercializarea, 
fabricarea, folosirea, importarea, oferirea spre vînzare, vînzarea, oricare alt mod de 
punere în circuitul economic sau stocarea în aceste scopuri a produselor marcate cu 
marca "Puma", dispunerea confiscării imediate a produselor contrafăcute, reţinute la 
Biroul Vamal Chişinău şi distrugerea lor din contul intimatului în modul stabilit, 
încasarea cheltuielilor pentru asistenţa juridică – 5985 lei. 

În motivarea cerinţelor sale reclamantul a invocat că la 18.07.2006 Biroul Vamal 
Chişinău a reţinut mărfurile suspectate ca fiind contrafăcute prin utilizarea ilegală a 
inscripţiei "Puma" şi la 28.07.2006 a fost întocmit procesul verbal în conformitate cu 
care au fost reţinute şi depozitate la Biroul Vamal Chişinău 30 de treninguri din fibre 
sintetice şi 83 perechi de pantofi sport cu inscripţia "Puma", fiind introduse în 
Republica Moldova de către SRL "NISTERCOM-SECURITATE" din Ucraina, 
exportator "ALTEX" LTD în baza contractului nr. 1/06 din 01.02.06 cu anexa nr. M-
2, CMR nr. 009402, invoice nr. 02/06 din 16.02.06, mărfurile date fiind transportate 
cu mijlocul de transport cu nr. CBY 991. 

Prin introducerea în Republica Moldova a mărfurilor menţionate sînt încălcate 
drepturile de proprietate intelectuală şi drepturile exclusive asupra mărcii companiei 
"PUMA AG Rudolf Dassler Sport", confirmate prin certificatul de înregistrate OMPI 
nr. 480708, nr. 437626 şi nr. 426712. 



Titularul mărcii "Puma", Compania Germană "PUMA AG Rudolf Dassler 
Sport" a confirmat că mărfurile reţinute şi anume: 30 de teninguri din fibre sintetice şi 
83 perechi de pantofi sport cu inscripţia "PUMA" sînt produse contrafăcute şi încalcă 
grav drepturile lor ca proprietate intelectuală, aducînd următoarele explicaţii: 

Treningurile – nu prezintă stilul de fabricare al produselor PUMA: 
- etichetele din carton nu sînt cele foloste pentru produsele PUMA, 
- semnul figurativ reprezentînd animalul "puma" nu are dimensiunile corecte ale 

celor aplicate pe produsele originale, 
- treningurile nu au etichete aplicate pe partea interioară din spate, la ceafă. 
Pantofii sport nu prezintă stilul de fabricaţie al produselor PUMA: 
- semnul figurativ reprezentînd animalul "puma" nu are dimensiunile corecte ale 

celor aplicate pe produsele originale, 
- etichetele nu au dimensiunea potrivită. 
Ca temei de drept reclamantul a invocat art. 25 şi art. 28 din Legea nr. 588-XIII 

din 22.09.1995 privind mărcile şi denumirile de origine a produselor. 
În şedinţa judiciară reprezentantul reclamantului V. Volcov a susţinut cererea de 

chemare în judecată concretizată şi a solicitat să fie admisă pe temeiurile invocate în 
cerere. 

Reprezentanţii pîrîtului Y. Ţiganu şi V. Pelin n-au recunoscut cererea de 
chemare în judecată şi au solicitat să fie respinsă ca nefondată, invocînd că 
reclamantul n-a dovedit faptul că marfa reţinută în vamă este contrafăcută, firma 
"PUMA" nu are dreptul de a monopoliza dreptul de realizare a producţiei cu 
inscripţia "puma". După realizarea mărfurilor sale firma "Puma" îşi pierde dreptul său 
de proprietate asupra producţiei, iar noul proprietar nu poate fi limitat în dreptul său 
de realizare a mărfurilor sale. Referirea reclamantului la art. art. 25 şi 28 din Legea 
nr. 588 din 22.09.1995 este incorectă, deoarece norma dată interzice folosirea mărcii 
şi nu interzicerea realizării producţiei. Cheltuielile pentru asistenţa juridică sînt 
exagerate, lipseşte contractul de asistenţă juridică şi plata în fondul social. 

Reprezentanţii intervenienţilor au recunoscut acţiunea, lăsînd soluţia pe seama 
instanţei de judecată. 

Audiind participanţii la proces, examinînd actele pricinii, instanţa consideră 
acţiunea fondată şi pasibilă de admis. 

În conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 588 din 22.09.2005 privind 
mărcile şi denumirile de origine a produselor 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. În cazul folosirii unui semn identic pentru produse sau servicii 
identice, existenţa riscului de confuzie va fi prezumată.   

Conform prevederilor art. 5 al. 2 din Legea nr. 588 certificatul de înregistrare a 
mărcii confirmă prioritatea mărcii, precum şi dreptul exclusiv al titularului asupra 
mărcii pentru produsele şi serviciile indicate în certificat. 

Potrivit certificatelor de înregistrare OMPI drepturile exclusive supra mărcilor 
nr. 42672 pentru produsele din clasa 25-Footwear, în particular sports and leisure 
footwear, nr. 437626 şi nr. 480708 pentru produsele din clasa 18 – articles encuir, a 



savoire sacs, malles et valises, sacs de transport, sacs de voyage, en particulier poure 
appareils de sport et vetements de sport, clasa 25 vetements, y compris les bottes, le 
soulliers, les pantoufles et les chaussons, en particulier vetements et chaussures de 
sport, de loisir et poure exercices phyyigues; I clasa 28 – jeux, jouets, appareils pour 
exercices phyzigues, appareils de gimnastigie et de sport, y compris balles de sport 
aparţin firmei PUMA AG Rudolf Dassler Sport. Extrasul din baza de date a mărcilor 
internaţionale ROMARIN a fost anexată la dosar de către reprezentantul AGEPI. 

Astfel, introducerea în ţară, importul şi/sau comercializarea neautorizată a 
produselor ce poartă mărci identice sau similare cu inscripţia "Puma" aduc atingere 
drepturilor exclusive de proprietate intelectuală deţinute de către compania "PUMA 
AG Rudolf Dassler Sport", Germania asupra acestei mărci şi încălcarea prevederilor 
art. 25 din Legea privind mărcile şi denumirile de origine a produselor nr. 588, care 
stipulează în al. 3, că se consideră produse cu mărci contrafăcute toate produsele, 
inclusiv ambalajul lor, care poartă, fără autorizaţie, o marcă de produs identică 
cu marca de produs înregistrată, valabilă pentru produsele în cauză.  

Conform prevederilor art. 6 bis din Convenţia de la Paris pentru protecţia 
proprietăţii industriale din 20.03.1883, ratificată prin Hotărîrea Parlamentului RM nr. 
1328-XIII din 11.03.1993, ţările uniunii se obligă, fie din oficiu dacă legislaţia ţării o 
îngăduie, fie la cererea celui interesat, să interzică folosirea unei mărci de fabrică, sau 
de comerţ, care constituie o reproducere, 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 prezenta convenţie şi ca fiind folosită pentru produse identice sau 
similare. 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 şedinţa judiciară s-a constatat că mărfurile reţinute la 19.09.2006 la Biroul 
Vamal Chişinău (30 de treninguri din fibre sintetice şi 83 perechi de pantofi sport), 
examinate selectiv şi în instanţa de judecată, conţin inscripţia "Puma", imitînd şi 
configuraţia animalului "puma" pe produse identice şi similare, prin ce Compania 
"NISTERCOM-SECURITATE" SRL a încălcat dreptul exclusiv asupra mărcii 
"PUMA" pentru produsele indicate în certificatele titularului "PUMA AG RUDOLF 
DASSLER SPORT". 

În astfel de circumstanţe, instanţa respinge ca nefondate argumentele SRL 
"NISTERCOM-SECURITATE" şi admite acţiunea reclamantului ca fondată cu 
excepţia cerinţei de încasare a prejudiciului material cauzat, cerinţă care n-a fost 
susţinută de reclamant, dar nici retrasă. Prejudiciul material de 138899, 65 lei, 
solicitat în prima cerere de chemare de judecată, n-a fost confirmat prin careva probe 
convingătoare. 

Conform prevederilor art. 96 CPC Republica Moldova, instanţa judecătorească 
obligă partea care a pierdut procesul să compenseze părţii care a avut cîştig de cauză 
cheltuielile de asistenţă juridică. Conform declaraţiei de plată externă reclamantul a 
achitat Biroului de avocaţi Volcov şi asociaţii pentru asistenţa juridică acordată 350 
euro, ce constituie 5985 lei. 

Măsura de asigurare a acţiunii prin încheierea din 22.08.2006 urmează a fi 
abrogată. 



Prin considerentele expuse, conform art. art. 239-241 CPC Republica Moldova, 
instanţa  

Hotărăşte: 
 

A admite acţiunea Companiei Germane "PUMA AG RUDOLF DASSLER 
SPORT". A interzice SRL "NISTERCOM-SECURITATE" comercializarea, 
fabricarea, folosirea, importarea, vînzarea produselor marcate cu marca "Puma". 

A confisca din contul SRL "NISTERCOM-SECURITATE" produsele 
contrafăcute, reţinute la Biroul Vamal Chişinău prin procesul-verbal din 28.07.2006 
şi a dispune distrugerea lor. A respinge cererea privind încasarea prejudiciului 
material în sumă de 138899,65 lei. 

A încasa de la SRL "NISTERCOM-SECURITATE" în beneficiul Companiei 
"PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT" cheltuielile pentru asistenţa juridică în 
sumă de 5985 lei. 

Se abrogă măsura de asigurarea a acţiunii, aplicată prin încheierea din 
22.08.2006. 

Hotărîrea poate fi contestată în ordine de recurs la Curtea Supremă de Justiţie 
RM în termen de 15 zile. 

 
Preşedintele şedinţei, judecătorul -    Nelea Budăi 
 


