
Dosarul nr. 2-175/08 

HOTĂRÎRE 
în numele Legii 

17 decembrie 2008                                                              mun. Chişinău 
 
Curtea de Apel Chişinău, instanţa de drept comun 
În componenţa: 
Preşedintele şedinţei, judecătorul                                       Elena GLIGOR 
Grefier                                                                                 Dina Tatar 
 
examinînd în şedinţă de judecată publică litigiul la cererea de chemare în 

judecată depusă de către SRL „Brevetmarcservice” în interesele „Bausch & Lomb 

Inc.”, SUA, împotriva SRL „Centrul Metodicilor Netradiţionale” şi Filimonenco 

Elena cu privire la constatarea faptului de concurenţă neloială 

c o n s t a t ă: 

SRL „Brevetmarcservice” s-a adresat cu cerere de chemare în judecată, 

solicitînd recunoaşterea acţiunilor SRL „Centrul Metodicilor Netradiţionale” şi a 

lui Filimonenco E. Ce ţin de înregistrarea şi utilizarea mărcii „Baush & Lomb” cu 

nr. 13588 ca act de concurenţă neloială şi recunoaşterea nulă a înregistrării mărcii 

„Baush & Lomb”. 

Ulterior, reclamantul a înaintat o cerere suplimentară, prin care a solicitat 

numai recunoaşterea acţiunilor SRL „Centrul Metodicilor Netradiţionale” şi a lui 

Filimonenco E. ce ţin de înregistrarea şi utilizarea mărcii „Baush & Lomb” cu nr. 

13588 ca act de concurenţă neloială. 

În motivarea acţiunii reclamantul a invocat, că compania „Baush & Lomb 

Inc.” a fost fondată în Statele Unite ale Americii în anul 1853, este specializată în 

producerea şi comercializarea obiectelor şi mijloacelor pentru îngrijirea ochilor, 

are subdiviziuni în 35 ţări ale lumii; deţine poziţia de lider în lume la realizarea 

producţiei sale. În anul 2004 cota pe piaţă a producţiei „Baush & Lomb Inc.” în 

comparaţie cu alţi producători a fost de 42,2% în SUA, 36,7 % în Europa şi 20,5% 

în regiunea asiatică. A fost inclusă în lista „Fortune 500” de rînd cu aşa producători 

mari ca Coca-Cola, Microsoft. Utilizează pentru produsele sale marca „Baush & 

Lomb” din anul 1876, pe care a înregistrat-o în diferite ţări, iar în SUA în 1981. 



Este o marcă bine cunoscută consumatorilor din toată lumea ca un semn care 

deosebeşte produsele „Baush & Lomb Inc.” de alţi producători şi se bucură de o 

reputaţie internaţională înaltă. 

În Republica Moldova cu comercializarea produselor „Baush & Lomb Inc.” 

se ocupă mai multe firme, inclusiv şi SRL „Centrul Metodicilor Netradiţionale”. 

Însă această întreprindere a hotărît să devină unicul importator al producţiei 

„Baush & Lomb Inc.” şi să înlăture de pe piaţă alţi agenţi economici. În această 

direcţie pîrîtul au întreprins următoarele acţiuni care contravin regulilor oneste în 

domeniul comerţului şi urmăresc scopul de a acorda SRL „Centru Metodicilor 

Netradiţionale” poziţie monopolistă în vederea obţinerii avantajelor neîntemeiate. 

Astfel, la 21.10.2004 la Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii 

Intelectuale a fost depusă cererea privind înregistrarea mărcii verbale „Baush & 

Lom” pe numele cet. Filimonenco Elena, care este administratorul, unul din 

fondatorii şi soţia altui fondator a SRL „Centrul Metodicilor Netradiţionale”. 

Deoarece la momentul depunerii cererii compania „Baush & Lomb Inc.” nu avea 

înregistrare în Moldova a semnului solicitat, AGEPI a înregistrat marca verbală pe 

numele lui Filimonenco E. cărei i-a eliberat certificatul cu nr. 13588. În consecinţă, 

pîrîtul au obţinut posibilitatea de a interzice altor agenţi economici, inclusiv 

reclamantului, de a importa şi a comercializa în Republica Moldova producţia 

companiei „Baush & Lomb Inc.”. 

La 25.05.2006 SRL „Centrul Metodicilor Netradiţionale”, în persoana lui 

Filimonenco E. a dresat o scrisoare către „Baush & Lomb Inc.” cerîndu-i 

încheierea contractului exclusiv privind importul mărfurilor companiei şi achitarea 

sumei de 75 mii de dolari SUA în calitate de compensaţie. 

Consideră reclamantul, că aceste cerinţe mărturisesc despre rea-credinţa 

intenţiilor pîrîţilor de a obţine avantaje neîntemeiate prin înregistrarea mărcii 

comerciale. De asemenea, SRL „Centrul Metodicilor Netradiţionale” a interzis 

firmei concurente SRL „Amofarm” importul în Moldova a produselor companiei 

„Baush & Lomb Inc.”. În opinia reclamantului, aceste acţiuni ale pîrîţilor contravin 



art.8 din Legea cu privire la protecţia concurenţei şi constituie act de concurenţă 

neloială. 

Reprezentantul reclamantului în şedinţa de judecată a susţinut cererea de 

chemare în judecată şi a solicitat admiterea cererii, recunoaşterea acţiunilor SRL 

„Centrul Metodicilor Netradiţionale” şi cet. Filimonenco Elena privind 

înregistrarea şi utilizarea mărcii „Baush & Lomb” conform certificatului nr. 13588 

ca act de concurenţă neloială. 

Reprezentantul pîrîtului SRL „Centrul Metodicilor Netradiţionale” şi a 

copîrîtei Filimonenco Elena a solicitat respingerea cererilor acţiunii şi a explicat, 

că la 21.10.2004 Filimonenco E. a depus la AGEPI cererea privind înregistrarea 

mărcii verbale „Baush & Lomb”. AGEPI a înregistrat marca pe numele ei cu nr. 

13588. Consideră că nu poate fi aplicat art. 8 din Legea cu privire la protecţia 

concurenţei, deoarece nici Filimonenco E., nici SRL „Centrul Metodicilor 

Netradiţionale” nu au folosit o marcă străină, nu au fabricat şi nu au copiat 

produsele companiei „Baush & Lomb” fost înregistrată pe numele lui Filimonenco 

E. în conformitate cu condiţiile şi modul stabilit de lege.  

Reprezentantul intervenientului, Agenţiei de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală a RM nu a recunoscut cerinţele acţiunii, le consideră neîntemeiate şi a 

explicat, că AGEPI în cadrul examinării cererii şi înregistrării pe numele cet. 

Filimonenco E. a mărcii „Baush & Lomb” a respectat prevederile Legii nr. 588-

XIII din 22.09.1995 privind mărcile şi denumirile de origine ale produselor. 

Constatarea actului de concurenţă neloială se efectuează în procedura specială 

conform art.279 lit. a) Cod procedură civilă. Acţiunile lui Filimonenco E. reies din 

dreptul exclusiv al ei asupra mărcii. Nu pot fi considerate acte de concurenţă 

neloială acţiunile titularului de drepturi Filimonenco E. dacă aceste acţiuni sînt 

îndreptate în asigurarea dreptului exclusiv dobîndit prin înregistrarea mărcii. 

Înregistrarea mărcii şi acţiunile de asigurare a drepturilor exclusive dobîndite prin 

înregistrare nu fac obiectul actului de concurenţă. 



Audiind participanţii la proces, studiind materialele dosarului, instanţa 

consideră că cererea de chemare în judecată este întemeiată şi urmează a fi admisă 

din următoarele considerente. 

Astfel, prin probele prezentate în şedinţa de judecată s-a constatat, că SRL 

„Centrul Metodicilor Netradiţionale” importă cel puţin din anul 1994 produsele 

farmaceutice, inclusiv lentile de contact în set cu mijloace de îngrijire pentru ochi, 

ale companiei „Baush & Lomb Inc.”. Potrivit declaraţiilor vamale studiate în 

şedinţa de judecată, rezultă că aceste produse erau importate în Republica Moldova 

şi de alţi agenţi economici. Pîrîţii nu au negat aceste fapte. 

Conform informaţiei eliberate de către Camera Înregistrării de Stat nr.115 din 

22.03.2007 se confirmă faptul că Filimonenco Elena este asociatul a SRL „Centrul 

Metodicilor Netradiţionale” cu cota de participare 49.59%, iar din scrisoarea nr.14 

din 25.05.2006 adresată SRL „Brevetmarcservice” rezultă că ea mai exercită şi 

atribuţiile de administrator al societăţii. 

În asemenea circumstanţe instanţa constată, că pînă la depunerea la AGEPI a 

cererii cu privire la înregistrarea mărcii verbale „Baush & Lomb” pîrîţii nu numai 

că ştiau cu certitudine despre produsele „Baush & Lomb Inc.”, dar şi se ocupau cu 

importul şi realizarea acestora pe teritoriul Republicii Moldova în scop de profit 

comercial. 

La 01.05.2006 AGEPI a emis decizia cu privire la înregistrarea mărcii verbale 

„Baush & Lomb” cu nr. 13588 pe numele titularului Filimonenco Elena şi 

acordarea protecţiei pe un termen de 10 ani cu începere de la 21.10.2004. 

Instanţa menţionează, că potrivit art.6 alin.(1) al Legii nr.588-XIII din 

22.09.1995 privind mărcile şi denumirile de origine ale 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. 



Comparînd marca verbală „Baush & Lomb” înregistrată pe numele 

Filimonenco Elena cu marca comercială „Baush & Lomb” instanţa găseşte o 

singură diferenţă în înscrierea lor - lipsa în denumirea mărcii verbale a literei „C”. 

Astfel, prin aplicarea măsurilor de protecţie acordate titularului mărcii verbale 

„Baush & Lomb”, Filimonenco E. a dobîndit dreptul de a interzice oricăror altor 

persoane importul şi comercializarea pe teritoriul Republicii Moldova a produselor 

„Baush & Lomb”, inclusiv reclamantului şi îi acordă efectiv posibilitatea de a 

exercita influenţa unilaterală asupra condiţiilor de circulaţie a mărfurilor companiei 

„Baush & Lomb Inc.” pe piaţă. 

Instanţa ajunge la concluzia că prin depunerea cererii cu privirea la 

înregistrarea mărcii verbale „Baush & Lomb”, Filimonenco Elena a acţionat în 

interesele SRL „Centrul Metodicilor Netradiţionale”, a cărui asociat este, în scopul 

de a-i crea o situaţie exclusivă pe piaţa de mărfuri, care îi dă posibilitatea de a 

exercita influenţa decisivă asupra condiţiilor de circulaţie a mărfurilor „Baush &  

Lomb Inc.” şi să împiedice accesul pe piaţa Republicii Moldova altor agenţi 

economici, deci să-i acorde o situaţie dominantă. 

Astfel, după emiterea de către AGEPI a deciziei cu privire la înregistrarea 

mărcii „Baush & Lomb” pe numele lui Filimonenco Elena, SRL „Centrul 

Metodicilor Netradiţionale” a cerut agentului economic „Amofarm” încetarea 

importului în Republica Moldova a produselor companiei „Baush & Lomb Inc.”, 

iar prin scrisoarea nr. 14 din 25.05.2006 a cerut de la ultima încheierea contractului 

exclusiv pentru livrarea mărfurilor „Baush & Lomb” şi suma de 75000 de dolari 

SUA. Analizînd scrisorile date, instanţa consideră că în realitate marca verbală 

„Baush & Lomb” a fost solicitată pentru înregistrare în scopul de a profita de 

drepturile exclusive ale titularului mărcii în vederea înlăturării din piaţa de 

desfacere a Republicii Moldova a concurenţilor şi asigurării SRL „Centrul 

Metodicilor Netradiţionale” unor avantaje neîntemeiate, în detrimentul altor agenţi 

economici. 



Prin urmare instanţa constată, că acţiunile privind înregistrarea şi folosirea 

mărcii „Baush & Lomb” cu nr. 13588 în scopul obţinerii de către SRL „Centrul 

Metodicilor Netradiţionale” a avantajelor neîntemeiate, ceea ce aduce sau poate 

aduce prejudicii altor agenţi economici sau poate prejudicia reputaţia lor în afaceri 

constituie, potrivit art.2 al Legii nr.1103 din 30.06.2000 cu privire la protecţia 

concurenţei - concurenţă neloială. 

Instanţa nu poate reţine argumentele pîrîţilor că deoarece ei nu au folosit o 

marcă străină, nu au fabricat şi nu au copiat produsele altui agent economic, 

acţiunile lor nu pot fi încadrate în prevederile art. 8 al Legii cu privire la protecţia 

concurenţei. 

Instanţa menţionează că reieşind din dispoziţia art.8 al Legii cu privire la 

protecţia concurenţei, la acte de concurenţă neloială se atribuie nu numai acţiunile 

enumerate la alin.1 lit.c), adică folosirea neautorizată a mărcii comerciale, copierea 

ambalajului şi aspectului exterior al produselor altui agent economic ori acelor 

enumerate la alin.1 lit. a), b), d), e), dar şi alte fapte anticoncurenţă în vederea 

obţinerii avantajelor neîntemeiate în activitatea de întreprinzător, care aduc sau pot 

aduce prejudicii altor agenţi economici. Deci, cercul de acţiuni care se raportează 

la acte de concurenţă neloială este mai larg decît cel expres stipulat în art.8 al Legii 

date. Aceasta rezultă şi din prevederile art.10bis din Convenţia de la Paris pentru 

protecţia proprietăţii industriale, conform cărora constituie un act de concurenţă 

neloială orice act de concurenţă contrar practicilor cinstite în materie industrială 

sau comercială. Republica Moldova a aderat la Convenţie în anul 1993. 

Referitor la argumentele reprezentantului AGEPI precum, că constatarea 

actului de concurenţă neloială necesită a fi examinat în procedura specială 

prevăzută de art.279 lit.a) Cod procedură civilă, instanţa le consideră neîntemeiate 

în prisma prevederilor art.280 alin.(3) Cod procedură civilă. 

Instanţa mai menţionează, că art. 8 alin.(2) al Legii cu privire la protecţia 

concurenţei prevede dreptul dar nu obligaţia agentului economic de a solicita 

Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei apărate împotriva concurenţei 

neloiale. În acelaşi timp, instanţa conchide că reieşind din specificul litigiului, 



Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei, în limitele competenţei ei, nu 

poate acorda apărate reclamantului, deoarece titularii îşi exercită drepturile asupra 

mărcii „Baush & Lomb” în baza deciziei Agenţiei de Stat pentru Protecţia 

Proprietăţii Intelectuale. Or. Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei nu are 

atribuţii în vederea emiterii unor eventuale decizii de anulare a mărcii sau limitarea 

în drepturile exclusive a titularilor mărcilor. 

Luînd în consideraţie cele expuse, în conformitate cu prevederile art. 2 al 

Legii nr. 1103 din 30.06.2000 cu privire la protecţia concurenţei, art. 238-241, 

instanţa de judecată 

h o t ă r ă ş t e: 

Admite integral cererea de chemare în judecată a SRL „Brevetmarcservice” în 

interesele „Baush & Lomb Inc.”. 

Recunoaşte faptul că acţiunile Elenei Filimonenco şi SRL „Centrul 

Metodicilor Netradiţionale” privind înregistrarea şi folosirea mărcii „Baush & 

Lomb” cu nr.13588 constituie act de concurenţă neloială. 

Hotărîrea cu drept de recurs la Curtea Supremă de Justiţie în termen de 20 de 

zile, prin intermediul Curţii de Apel Chişinău. 

 
Preşedintele şedinţei, 
Judecătorul                                                            Elena GLIGOR 
 
 
 
 
 


