
Dosarul nr. 2-361/11 

H O T Ă R Î R E 
În numele Legii 

19 decembrie 2011                                                                   mun. Chişinău 

Instanţa de judecată a Curţii de Apel Chişinău 

Având în componenţa sa: 

Preşedintele şedinţei                                                                M. Guzun 

Grefier                                                                                      Z. Pleşca 

a judecat în şedinţa de judecată publică cauza civilă la cererea de chemare în 

judecată a Societăţii cu răspundere limitată „Sevex-Prim” către Agenţia de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală (AGEPI), privind recunoaşterea notorietăţii asupra unui 

produs, 

A  C O N S T A T A T: 

Societatea cu răspundere limitată „Sevex-Prim” la 19 iulie 2011 s-a adresat în 

instanţă cu cerere de chemare în judecată către Agenţia de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală (AGEPI) privind recunoaşterea notorietăţii produsului alimentar, bastonaşe 

„Cristinuţa” pe piaţa alimentară în Republica Moldova. 

În motivarea acţiunii a indicat, că ÎI „Gherbovei Svetlana” şi-a început activitatea 

pe piaţa produselor alimentare încă în anul 2000, lansând mai multe tipuri de bastonaşe 

din porumb, dulci. 

Ulterior întreprinderea a fost reorganizată la data de 26.12.2008 în SRL „Sevex-

Prim”. Activitatea întreprinderii reorganizate de asemenea a fost axată pe producerea 

bastonaşelor din porumb. Marca comercială (semnul susceptibil de reprezentare 

grafică), dizainul ambalajului au fost elaborate de Sergiu Aramă administratorul 

Î.I.”Gherbovei Svetlana”, iar ulterior de SRL”Sevex-Prim”. Dreptul asupra mărcilor au 

fost înregistrate în modul cuvenit la Agenţia pentru Protecţia Intelectuală. 

Drepturile asupra mărcii comerciale au fost înregistrate după ÎI”Gherbovei 

Svetlana” care este predecesorul SRL „Sevex-Prim”, întreprinderea beneficiind de 

protecţia juridică. 



Produsul Cristinuţa este deja unul notoriu pe piaţa alimentară. Această marcă a 

căpătat o mare valoare economică şi este foarte cunoscută printre consumatorii din 

Republica Moldova şi se asociază în imaginea acestora cu un anumit produs de înaltă 

calitate. 

A solicitat recunoaşterea notorietăţii produsului alimentar, bastonaşe „Cristinuţa” 

după SRL „Sevex-Prim”, care constituie un brănd pe piaţa alimentară în Republica 

Moldova. 

În cadrul examinării cauzei reprezentantul reclamantului, Burlacu Marcel a susţinut 

integral pretenţiile invocate în cererea de chemare în judecată şi a solicitat admiterea 

acesteia. 

A înaintat o cerere de concretizare a cerinţelor, prin care a solicitat recunoaşterea 

notorietăţii produsului alimentar, bastonaşe „Cristinuţa” începînd cu anul  2003, reieşind 

din faptul, că primele tranzacţii cu produsele de această marcă au fost efectuate în anul 

2003, fapt confirmat prin facturile fiscale prezentate. 

Reprezentantul Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, Popescu Rodica a 

explicat, că notorietatea unei mărci se constată de către instanţa de judecată în baza 

probelor prezentate, care trebuie să întrunească cerinţele stabilite conform art. 32(3) al 

Legii nr.38/2008 privind protecţia mărcilor. Deoarece nu sunt invocate careva pretenţii 

faţă de AGEPI şi corespunzător Agenţia nu invocă pretenţii faţă de reclamant, AGEPI 

lasă aprecierea instanţei judecătoreşti a motivelor de fapt şi de drept, în dependenţă de 

probele prezentate. 

Audiind explicaţiile participanţilor la proces, analizînd materialele prezentate 

instanţa de judecată a ajuns la concluzia, că cererea SRL „Sevex-Prim” către Agenţia de 

Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI privind recunoaşterea notorietăţii unui 

produs, este întemeiată şi urmează a fi admisă din următoarele considerente. 

Astfel, în şedinţa de judecată s-a stabilit, că ÎI „Gherbovei Svetlana” şi-a început 

activitatea pe piaţa produselor alimentare încă în anul 2000, lansînd mai multe tipuri de 

bastonaşe din porumb, dulci. 



Ulterior întreprinderea a fost reorganizată la data de 26.12.2008 în SRL „Sevex-

Prim”. Activitatea întreprinderii reorganizate de asemenea a fost axată pe producerea 

bastonaşelor din porumb. Marca comercială (semnul susceptibil de reprezentare 

grafică), dizainul ambalajului au fost elaborate Î.I.”Gherbovei Svetlana”, iar ulterior de 

SRL”Sevex-Prim”. Dreptul asupra mărcilor au fost înregistrate în modul cuvenit la 

Agenţia pentru Protecţia Intelectuală. 

Drepturile asupra mărcii comerciale au fost înregistrate după ÎI”Gherbovei 

Svetlana”, care este predecesorul SRL „Sevex-Prim”, întreprinderea beneficiind de 

protecţia juridică. 

SRL „Sevex-Prim” a solicitat recunoaşterea notorietăţii produsului alimentar, 

bastonaşe „Cristinuţa”, care constituie un brănd pe piaţa alimentară în Republica 

Moldova şi este foarte cunoscută printre consumatorii din Republica Moldova. 

Conform art. 32 alin. (1) al legii privind protecţia mărcilor, persoana interesată 

poate depune o cerere de recunoaştere a notorietăţii mărcii la Curtea de Apel Chişinău. 

Recunoaşterea notorietăţii unei mărci are drept consecinţă acordarea unei protecţii 

mai largi care va afecta în primul rînd mărcile similare înregistrate pentru produse şi 

servicii identice sau similare. Mai mult ca atît, marca notorie, conform art.9(1)c) al 

Legii nr.38/2008 permite titularului de a o invoca contra altor mărci indiferent de faptul 

pentru ce clase de produse sau servicii este înregistrată sau se solicită înregistrarea 

mărcii. 

Protecţia mărcii notorii se asigură prin faptul că, reieşind din prevederile art.8 al 

Legii nr. 38/2008, se refuză înregistrarea unei mărci în cazul în care aceasta este 

identică sau similară cu o marcă recunoscută notorie pe teritoriul Republicii Moldova, 

iar produsele sau serviciile pentru care se solicită înregistrarea mărcii sunt identice sau 

similare cu cele ale mărcii notorii, indiferent de faptul dacă există sau nu riscul de 

confuzie în rîndul consumatorilor, cu condiţia că solicitantul mărcii spre înregistrare ar 

putea obţine un profit nejustificat din caracterul distinctiv sau renumele mărcii notorii 

sau le-ar putea aduce atingere acestora. 



Chiar şi recunoscută notorie marca trebuie să corespundă funcţiei sale de bază, şi 

anume să servească la deosebirea produselor şi/sau serviciilor unei persoane juridice sau 

fizice de cele ale altor persoane fizice sau juridice. Din acest motiv marca se recunoaşte 

notorie după un anumit producător. 

Notorietatea unei mărci se constată de către instanţa de judecată în baza probelor 

prezentate, care trebuie să întrunească cerinţele stabilite conform art.32(3) a Legii 

nr.38/2008 privind protecţia mărcilor, unde cererea de recunoaştere a notorietăţii trebuie 

să fie însoţită de documente ce adeveresc următoarele: 

a) titularul sau utilizatorul mărcii; 

b) lista produselor şi/sau serviciilor cărora li se aplică marca; 

c) documentele ce demonstrează gradul de cunoaştere a mărcii în cadrul 

segmentului de public vizat pentru produsele şi/sau serviciile cărora li se aplică marca; 

d) începutul şi durata utilizării mărcii; 

e) aria geografică de utilizare a mărcii în Republica Moldova. 

Cerinţele respective sunt conforme cu Recomandarea comună referitor la 

dispoziţiile privind protecţia mărcilor notorii, aprobate la Asambleea Generală a OMPI 

din 20-29 septembrie 1999. 

Una din probele de bază ce atestă gradul de cunoaştere a mărcii este chestionarul. 

Cerinţele faţă de chestionar se regăsesc în Regulamentul privind recunoaşterea 

notorietăţii mărcilor (inclus în registrul actelor oficiale de reglementare a activităţii de 

întreprinzător, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1030 din 03.10.2005), elaborat în 

conformitate cu Recomandarea comună referitor la dispoziţiile privind protecţia 

mărcilor notorii, aprobate la Asambleea Generală a OMPI din 20-29 septembrie 1999. 

Conform art. 32 alin. (6), condiţiile de perfectare şi de depunere a cererii de 

recunoaştere a notorietăţii mărcii se stabilesc în regulamentul privind recunoaşterea 

notorietăţii mărcilor de produse şi/sau servicii, aprobat de Guvern. 

Conform pct.25 din Regulamentul privind recunoaşterea notorietăţii mărcilor de 

produs şi/sau de serviciu, pentru aprecierea gradului de cunoaştere a mărcii, se va ţine 

cont de rezultatele sondajelor efectuate în sectorul relevant de public. 



În conformitate cu prevederile pct. 26, 27 şi 29 din Regulament, în cadrul 

sondajului sunt chestionaţi consumatorii din cel puţin 3 localităţi ale Republicii 

Moldova, obligatoriu fiind sondajul efectuat în mun. Chişinău. Celelalte localităţi 

solicitantul le determină în dependenţă de zona în care îşi desfăşoară activitatea de 

producere sau de realizare a produselor (serviciilor) sale. 

În urma sondajului trebuie chestionate cel puţin 300 de persoane din mun. Chişinău 

şi cel puţin 100 de persoane din fiecare din celelalte localităţi, numărul maxim fiind 

nelimitat. 

La stabilirea notorietăţii mărcii pentru produsele de consum curent trebuie să fie 

chestionat consumatorul „mediu” (luîndu-se în consideraţie vîrsta, genul, studiile, starea 

socială şi materială, legătura cu produsul marcat), precum şi specialişti ai ramurii 

respective a industriei şi comerţului. Astfel, este necesar ca nu mai puţin de 30% din 

numărul respondenţilor să cunoască marca respectivă. 

Potrivit sondajului de opinie referitor la nivelul de cunoaştere în rîndurile populaţiei 

a mărcii „CRISTINUŢA”, efectuat în luna mai 2011 de IMAS Marketing and Pollis, 

marca dată este cunoscută de mai mult de 30% din eşantionul de persoane. (f.d. 17-62). 

Din principalele concluzii a Sondajului Naţional, rezultă, că din cei  care au auzit de 

vre-o marcă de bastonaşe, 61% au menţionat spontan- „CRISTINUŢA”. 

După arătarea unei imagini color cu însemnele mărcii, gradul de recunoaştere a 

ajuns la 71% la nivelul eşantionului naţional, în timp  ce la nivelul tinerilor sau adulţilor 

atinge pragul de 89% şi 84%. 

Conform concluziei raportului de testare în magazin, circa 95% s-au declarat a fi 

cumpărători de bastonaşe „CRISTINUŢA”. 

Analizînd toate probele prezentate, instanţa de judecată consideră cererea 

SRL”Sevex-Prim” privind recunoaşterea notorietăţii asupra produsului alimentar, 

bastonaşe „Cristinuţa”, întemeiată care urmează a fi admisă. 

Însă, deoarece nu se confirmă prin careva probe, că marca „CRISTINUŢA”, este 

cunoscută populaţiei din anul 2003, aceasta urmează a fi recunoscută notorie din data 



efectuării sondajului de opinie referitor la nivelul de cunoaştere în rîndurile populaţiei a 

mărcii „CRISTINUŢA”, efectuat în luna mai 2011  de IMAS Marketing and Pollis. 

În contextul celor expuse, conform art. art. 512, 572, 602 CC al RM, art. art. 238-

242 CPC al RM, instanţa de judecată 

A  H O T Ă R Î T: 

Se admite cererea de chemare în judecată a SRL „Sevex-Prim”. 

Se recunoaşte notorie marca bastonaşe „CRISTINUŢA”, după SRL „Sevex-Prim” 

din data de 01 mai 2011. 

Hotărârea cu drept de recurs la Curtea Supremă de Justiţie în termen de 15 zile. 

 

 

 

Judecător                                                                      M. Guzun 

 

 


