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Dosarul nr. 2-278/10 
 

HOTĂRÂRE 
în numele Legii 

 
22 aprilie 2010          mun. Chişinău  
 

Colegiul civil şi de contencios civil al Curţii de Apel Chişinău, având în componenţă: 
 

Preşedintele şedinţei, judecătorul:    Elena GLIGOR  
Grefier:       Dina  TATAR   
 

examinând în şedinţă publică cererea de chemare în judecată înaintată de Î.C.S. „Luga 

abrasive plant” către S.R.L. „Smilodon-Prim”, intervenient accesoriu Serviciul Vamal al 

Republicii Moldova, AGEPI cu privire la protecţia mărcii,  

constată: 

Î.C.S. „Luga abrasive plant” a depus cerere de chemare în judecată împotriva S.R.L. 

„Smilodon-Prim”, intervenient accesoriu Serviciul Vamal al Republicii Moldova, AGEPI cu 

privire la protecţia mărcii, prin care a solicitat emiterea încheierii privind asigurarea acţiunii, prin 

suspendarea de către Serviciul Vamal a acţiunii Dispoziţiei 111-d din 29.04.2009; obligarea 

AGEPI de a transmite marca TM 17860 pe numele reclamantului, precum şi obligarea pârâtului 

la restituirea prejudiciului material şi moral reclamantului. 

În motivarea cererii de chemare în judecată, reclamantul a indicat că, la 16.07.2008, la 

AGEPI a fost depusă cererea de înregistrare marca combinată cu elementele verbale 

LUCAABRAZIV Nr. 023904 pentru clasele de servicii 35 şi 39. La 20.03.2009 marca a fost 

înregistrată cu nr. 17860 pe numele solicitantului S.R.L. „Smilodon-Prim”, MD, bd. Dacia nr. 11 

of. 41, MD-2038, Chişinău, Republica Moldova. 

La data de 29.04.2009, conform solicitării pârâtului, prin dispoziţia directorului General al 

Serviciului Vamal nr. 111-d, a fost dispusă acordarea protecţiei la frontiera a obiectului PI, 

marca comercială combinată, individuală nr. 17860.  

Reclamantul consideră că, titularul mărcii S.R.L. „Smilodon-Prim” a înregistrat o marcă de 

produse, care nu-i aparţine cu bună-credinţă şi fără a avea consimţământul din partea 

producătorului JSC „Luga abrasive plant”. 

În temeiul acestor afirmaţii, reclamantul aduce următoarele motive. 

Întreprinderea L.S.C. „Luga abrasive plant” este un producător cunoscut al industriei 

instumentelor, fondat cu mai bine de 100 ani (1906). La 10.01.2002 reclamantul înregistrează în 

Rusia marca nr. 207900 pentru produsele sale din clasele 03, 07, 08, 09. În mai 2002 

întreprinderea a susţinut certificarea DIN ISO 9001:2000 de management al calităţii, eliberat de 

firma germană TUV CERT, primind certificat de calitate european. Reclamantul produce circa 
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60% din materialele abrazive di Rusia, este unul din cei mai mari exportatori specializaţi, 

extrasul din BD înregistrări internaţionale conform Aranjamentului de la Madrid, IR nr. 935815 

atesta un interes economic al reclamantului în circa 39 ţări. 

Conform datelor livrate din arhiva întreprinderii, reclamantul are constant încheiată contracte 

cu mai mulţi distribuitori din Moldova, printre care: 

- „Exproteh” S.R.L., Chişinău, str. Alba-Iulie, 75, of. 211/35, 03.11.2003; 211 din 

22.12.2004; 14.12.2005; 01.12.2006; 18.12.2008; 21.01.2008; 

- „Agropiese TGR” SRL, str. Munceşti, 271/7, mun. Chişinău, - nr. 211/38 din 10.01.2005; 

211/44 din 26.06.2007; 29.12.2007; 15.09.2008; 

- „Smilodon Prim” S.R.L., bd. Dacia, 11, nr. 41, mun. Chişinău – 211/23 din 22.05.2007; 

22.02.2008; 10.03.2009; 

- „Mcon-Motricala” S.A., determinare. Doina, 11/1, mun. Chişinău – nr. 211/47; 

- „Electromas SAI”, Tiraspolm nr. 211(4 din 13.03.2008 şi 04.02.2009; 

- „Nelimot-Com” S.R.L., str. Deleanu, 5, ap. 17, mun. Chişinău nr. 211/3 din 26.01.2009; 

- Carolina Gutu S.R.L., Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 30 - nr. 211/8 din 05.04.2009 şi 

altele. 

Reclamantul în cererea sa, menţionează că, la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii 

pârâtul a acţionat cu rea-credinţă. Acţiunea intenţionată’ de rea-credinţă, conform prevederilor 

legale şi a jurisprudenţei naţionale (art. 21 al Legii 38/2008) şi internaţionale, întruneşte două 

elemente constitutive: cunoaşterea faptului existenţei unui asemenea semn (marca) în ţară sau în 

străinătate şi folosirea semnului în scop de blocaj. 

În aşa mod, incontestabil, reclamantul susţine, că pârâtul cunoştea faptul existenţei semnului, 

mărcii produselor cu aşa semn în străinătate, fapt ce se confirmă prin contractele de vânzare-

cumpărare enumerate mai sus, cât şi scrisoarea depusă de Serviciul Vamal al RM, 14-6205 din 

17.06.2008 semnată de locţiitorul Directorului General al întreprinderii „LUCA ABRASIV”, 

responsabil pentru relaţii externe. 

Astfel, în scrisoarea adresată organelor competente din RM, depusă de către pârât la Serviciul 

Vamal, întreprinderii „Smilodon Prim” S.R.L. în persoana directorului Ciujco S. i se transmit 

împuterniciri de reprezentare a intereselor companiei în lupta împotriva contrafacerii produselor 

care comporta marca comercială a întreprinderii. 

Reclamantul indică că scrisoarea menţionată a fost anexată la cererea de intervenţie depusă 

de către pârât la SV, şi acceptată prin dispoziţia 111-d, din 29.04.2009 şi a considerat fiind dus în 

eroare de către pârât la momentul cererii de redactare a unei asemenea scrisori. În consecinţă, la 

26.10.2009, prin scrisoarea 14-9975, reclamantul î-şi retrage scrisoare sus-numită şi solicită SV 

să anuleze dispoziţia nr. 111-d. Indică că nu a primit nici un răspuns de la SV. 
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Reclamantul apreciază, că aspectul de acţiune intenţionată se confirmă şi prin faptul 

depunerii de către pârât a unei cereri TM la AGEPI – 025517 din 17.06.2009, pentru clasele 03, 

07, 08, 09, 11 cu aceeaşi denumire „LUCA ABRASIV”.  

Solicitarea intervenţiei organului vamal în protecţia mărcii date la frontiera, atunci când 

producătorul are contracte valabile cu alţi 5 agenţi economici şi când aceştia nu pot importa 

mărfurile originale ale producătorului, este manifestarea acţiunii de blocaj. La moment, unul 

importatorii din lista de mai sus are o comandă în Rusia de circa 600.000 ruble ruseştii, care nu 

poate fi importată pe teritoriul RM, din motivul blocajului impus de către „Smilodon-Prim” 

S.R.L. 

Reclamantul susţine, că măsurile de luptă împotriva contrafacerii produselor. 

Reclamantul consideră că, prin înregistrarea mărcii pârâtul a încălcat unele principii 

fundamentale  ale  PI,  şi  anume  –  lipsa  vreunui  produs  sau  a  unei  pregătiri  de  producere  a  

acestuia, desemnat cu marca 17860, ceea ce contravine obiectului de reglementare a mărcii 

comerciale, stipulat în art. 2 al Legii 38/2008 privind protecţia mărcilor, utilizarea în marcă a 

denumirii geografice improprii pentru Moldova – oraşul Luga (reg. Leningrad, Rusia), inducând 

în eroare consumatorul, în ceea ce priveşte originea geografică a produsului, conform art. 7(1), 

lit. g) al Legii 38/2008; - încalcă drepturile la denumire de întreprindere a reclamantului, LUGA 

ABRASIV,protejată prin prevederile art. 8 al Convenţiei de la Paris, art. 8(4) lit.b) al Legii 

38/2008, care prevăd protecţia numelui comercial în oricare ţară a Uniunii de la Paris, indiferent 

de faptul dacă fac sau nu parte din marca comercială. 

reclamantul susţine în cererea sa, că pârâtul a încălcat obligaţiunile de reprezentant, atribuite 

prin scrisoarea 14-6205 din 17.06.2008, semnată de locţiitorul directorului general al reclamantul 

contrar prevederilor art. 8(3) al Legii 38/2008, art. 6 al Convenţiei de la Paris. 

De asemenea, fiindcă Legea nr. 38-2008 privind protecţia mărcilor nu prevede o procedură 

administrativă obligatorie supusă controlului de înregistrare a mărcilor, ci una în baza 

contractului civil, sinalagmatic, cu titlu oneros, încheiat la iniţiativa solicitantului, evident 

înregistrarea contestată a TM 17860 a fost săvârşită cu deplină conştiinţă de caracterul ilicit al 

conduitei sale de către pârât. 

Ulterior, reclamantul în temeiul art. 8 al Convenţiei de la Paris, art. 33(1),art. 60(1),(2), 174, 

175(1) c), Cod Procedură Civilă art. 21(1), b), 83(3) din Legea 38-XIV privind protecţia mărcilor 

a înaintat o cerere de completare şi modificare a cererii de chemare în judecată, prin care a 

solicitat: 

- recunoaşterea faptului de înregistrare cu rea-credinţă a mărcii nr. 17860 de către S.R.L. 

„Smilodon-Prim”; 
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- emiterea încheierii privind asigurarea acţiunii, prin interzicerea Serviciului Vamal de a 

acorda protecţie prin dispoziţia nr. 111-d din 29.04.2009 obiectului PI, marca 17860, până la 

pronunţarea unei decizii judecătoreşti irevocabile; 

- anularea înregistrării mărcii 17860, titularul către S.R.L. „Smilodon-Prim”. 

În şedinţa de judecată, reprezentantul reclamantului I. Ciubuc a susţinut cerinţele invocate în 

cererea de chemare în judecată cu modificările şi completările ulterioare, solicitând admiterea 

acţiunii, recunoaşterea faptului înregistrării cu rea-credinţă a mărcii nr. 17860 de către S.R.L. 

„Smilodon-Prim”, anularea înregistrării mărcii 17860, titularul S.R.L. „Smilodon-Prim”. 

reprezentantul pârâtului Natalia Ştirbu a solicitat respingerea cererii de asigurare a acţiunii 

prin suspendarea de către Serviciul Vamal al dispoziţiei nr. 111-d etc., activităţi pe care însuşi 

reclamantul le recunoaşte, ca fiind practicate de pârât în raport cu marca înregistrarea căreia se 

contestă. 

Din aceste considerente, instanţa nu poate reţine, că pârâtul a acţionat cu rea-credinţă la 

înregistrarea mărcii. 

Mai  mult  ca  atât,  măsurile  întreprinse  de  pârât  în  temeiul  art.  301  Cod  Vamal  se  referă la  

protecţia drepturilor pârâtului şi consumatorilor pe piaţa internă împotriva acţiunilor ilicite de 

introducere în ţară a produselor contrafăcute, pe care le comercializează pârâtul. 

Aplicarea măsurilor de protecţie la frontieră şi-au găsit justificare prin blocarea importului de 

către Serviciul Vamal a produselor contrafăcute importante din China, faptul se confirmă prin 

scrisoarea nr. 222 din 11.06.2009 a Serviciului Vamal. 

În acest sens, instanţa reţine, ca atât înregistrarea mărfii, cât şi aplicarea măsurilor de 

protecţie a proprietăţii intelectuale la frontieră au urmărit un interes legitim de protejarea a 

intereselor economice a pârâtului şi consumatorului intern. 

În circumstanţele speţei, reclamantul a avut cunoştinţă de aplicare măsurilor de protecţie a 

proprietăţii intelectuale şi a beneficiat de acestea în vederea promovării intereselor sale 

economice. Astfel, potrivit acordurilor adiţionale la contractul nr. 211/23 din 22.05.2008 din 

21.09.20098 şi 21.05.2009, încheiate între reclamant şi pârât, ultimul urma să admită 

comercializarea pe teritoriul Republicii Moldova a produselor reclamantului de către firmele 

S.R.L. „Carolina Gutu” şi S.R.L. „Nelimot-Com” cu care reclamantul întreţine relaţii 

comerciale. 

Reclamantul în cererea de chemare în judecată a indicat, că pârâtul a înregistrat marca cu rea-

credinţă urmărind scopuri de blocaj. Rea-credinţă pârâtului precum şi scopul de blocaj a acestuia 

nu a fost justificat de către reclamant în modul stabilit de lege. 
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Potrivit, prevederilor art. 21 al legii privind protecţia mărcilor, marca este declarată nulă în 

urma unei cereri de anulare, depuse la Curtea de Apel Chişinău, sau a unei cereri reconvenţionale 

într-o acţiune de apărare a drepturilor, depuse la aceeaşi instanţă, dacă: 

a) marca a fost înregistrată contrar prevederilor art. 7; 

b) solicitantul a acţionat cu rea-credinţă în momentul depunerii cererii de înregistrare a 

mărcii. 

Marca se consideră ca fiind înregistrată cu rea-credinţă în cazul în care, la momentul 

depunerii cererii de înregistrare a ei, solicitantul ştia sau putea şti despre existenţa, inclusiv în 

străinătate, a unei astfel de mărci ce se de renume în ţara de origine şi este promovată în 

Republica Moldova sau se negociază o astfel de promovare. 

La anularea mărcii pe motivul înregistrării ei cu rea-credinţă se va ţine cont în special de 

faptul dacă marca înregistrată este utilizată pentru produse care generează conflict cu o altă 

marcă sau dacă titularul mărcii înregistrate utilizează marca doar în scop de blocaj. 

În circumstanţele speţei, instanţa nu poate reţine, că pârâtul a acţionat cu rea-credinţă întrucât 

potrivit declaraţiilor reclamantului acesta a fost împuternicit de a se ocupa cu promovarea 

produselor comercializate pe piaţa internă sub marca înregistrată precum şi protejarea împotriva 

falsificării produselor fabricate de reclamant. 

 Instanţa, reţine, că în cadrul şedinţei de judecată nu s-a constat promovarea de către pârât a 

mărcii, anularea căreia se solicită sau protecţia împotriva produselor de contrafac din contul 

reclamantului. 

Reieşind din cele expuse mai sus, ţinând cont de faptul, că argumentele invocate de către 

reclamantă sunt neîntemeiate, instanţa de judecată ajunge la concluzia de a respinge acţiunea 

înaintată de JSC „Luga abrasive plant” către S.R.L. „Smilodon-Prim”, intervenient accesoriu 

Serviciu Vamal al Republicii Moldova, AGEPI cu privire la recunoaşterea faptului înregistrării 

cu rea-credinţă a mărcii nr. 17860, anularea înregistrării mărcii nr. 17860. 

În conformitate cu prevederile art.art. 238-241 CPC, instanţa de judecată, 

hotărăşte: 

Se respinge ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată înaintată de JSC „Luga abrasive 

plant” către S.R.L. „Smilodon-Prim”, intervenient accesoriu Serviciu Vamal al Republicii 

Moldova, AGEPI cu privire la recunoaşterea faptului înregistrării cu rea-credinţă a mărcii nr. 

17860, anularea înregistrării mărcii nr. 17860. 

Hotărârea este definitivă, dar cu drept de recurs în Curtea Supremă de Justiţie în termen de 20 

zile, prin intermediul Curţii de Apel Chişinău. 

 

Preşedintele în şedinţă, judecător    Elena Gligor  


