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HOTĂRÎRE 
în numele Legii 

24 noiembrie 2011        mun. Chişinău 
Curtea de Apel Chişinău, instanţa de drept comun 
având în componenţa sa: 
Preşedintele şedinţei     Anatol Pahonol 
Grefier      Nina Suman 
 

examinând în şedinţa publică pricina la cererea de chemare în judecată SC 

„Totul pentru Copii” SRL către „Nistru Vin” SA şi Agenţia de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală a RM (AGEPI) privind protecţia mărcii, - 

A CONSTATAT: 

Reclamantul SC „Totul pentru Copii” SRL s-a adresat cu cerere de chemare 

în judecată către „Nistru Vin” SA şi Agenţia de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală a RM (AGEPI), solicitând decăderea parţială din drepturi a companiei 

„Nistru Vin” SA asupra mărcii combinate „BOOM”.  

În motivarea acţiunii a indicat că, la data de 29.12.2009 SC  „Totul pentru 

Copii” SRL a depus la AGEPI cererea nr. 026424 de înregistrare a mărcii 

combinate „BABY-BOOM” pentru produsele din clasele 03, 05, 16 20 24 25 28 35 

şi 39 conform Clasificării Internaţionale a Produselor şi Serviciilor. Prin Aviz 

Provizoriu din 02.11.201 AGEPI a respins această marcă spre înregistrare pentru 

produsele din clasa 05 şi serviciile din cl.35 CIPS în baza valabilităţii înregistrării 

naţionale nr. 13348 din 19.05.2004, „BOOM”, înregistrate pe numele companiei 

„Nistru Vin” SA str. 31 August 1989, MD-4801, Criuleni, Republica Moldova în 

rezultatul emiterii Avizului AGEPI, reclamantul a fost lipsit de dreptul pentru 

înregistrarea mărcii „BABY-BOOM” pentru o parte de produsele solicitate. 

Menţionează că marca pârâtului - „BOOM” conform înregistrării naţionale nr. 

13348 este înregistrată la 03.03,2006 la AGEPI pe numele companiei „Nistru Vin” 

SA pentru un sir de produse şi servicii, inclusiv pentru totalitatea produselor din 

clasa 05 şi 35 din Clasificarea Internaţională a produselor şi serviciilor. Legea nr. 

38 din 29 02 2008 „Privind protecţia mărcilor” prevede folosirea obligatorie a 

mărcii de către titular" în caz contrar titularul mărcii este decăzut din drepturile 



 2 

asupra mărcii în condiţiile Legii nr. 38/29.02.2008. În conformitate cu alin.(5), art. 

8 al legii nr. 38 din 29 02 2008 privind protecţia mărcilor, prin scrisoarea SC 

„Totul pentru Copii” SRL cu nr. de ieşire 32 din 06.05.2011 a fost solicitată 

prezentarea de la titularul mărcii nr. 13348, „Nistru Vin” SA scrisorii de 

consimţământ pentru înregistrarea mărcii  „BABY BOOM” R ăspunsul de la 

compania „Nistru Vin” SA la solicitarea menţionată nu a parvenit avizul de 

confirmarea primirii de către Pârâtul solicitării menţionate a fost semnat şi datat cu 

13.05.11. Prin demersul nr. 33 din 06.05.2011 a fost solicitată informaţie de la 

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie „MOLDOVA-STANDARD” 

privind adresarea cererii de certificare a produselor din categoria 05 Conform 

răspunsului Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie nr. 16-4.1.3/07-46 

din 11.05.2011, „Nistru Vin” SA nu a solicitat lucrări de certificare a produselor 

farmaceutice si veterinare; produse igienice pentru medicina; substanţe dietetice de 

uz medical, alimente pentru sugari; plasturi si materiale pentru pansamente; 

materiale pentru plombarea dinţilor si pentru mulaje dentare; dezinfectante; 

produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide sau careva 

produse similare cu produsele sus-menţionate cu denumirea „BOOM”. Conform 

Hotărârii Guvernului RM nr. 1469 din 30 12 2004 privind aprobarea 

Nomenclatorului produselor din domeniul  reglementat   supuse certificării 

conformităţii  obligatorii,  produsele menţionate din clasa 05 CIPS (în special 

pentru „alimente pentru sugari;”) urmează a fi supuse certificării conformităţii 

obligatorii. Astfel, acestea nu puteau fi realizate legitim pe pieţele din Moldova, 

deoarece de organele competente ele nu au fost supuse certificării conformităţii 

obligatorii. Prin demersul nr. 34 din 06.05.2011 a fost solicitată informaţie de la 

Serviciul Vamal al RM privitor la export sa? import al produselor din cl.05 al CIPS 

în decursul anilor 2006- 2011. Conform-răspunsului prezentat   Serviciul Vamal 

consideră că datele solicitate sunt considerate ca confidenţiale si nu pot fi transmise 

solicitantului fără permisiunea declarantului. Conform cercetării pieţii şi conform 

informaţiilor oferite de Instituim Naţional de Standardizare si Metrologie s-a 

constatat că în perioada de după înregistrarea mărcii nr. 13348 „BOOM” nu a fost 



 3 

prezentă in Republica Moldova cu nici unul din produsele ce se referă la clasa 05 şi 

35 CIPS. 

Din motivele enunţate solicită, decăderea din drepturi a companiei „Nistru 

Vin” SA asupra mărcii  „BOOM” conform înregistrării naţionale nr. 13348 din 

19.05.2004 pentru o parte produselor din clasa 05, şi anume: „alimente pentru 

sugari” şi serviciilor din cl.35 conform Clasificării Internaţionale Produselor şi 

Serviciilor (CIPS) cu obligarea AGEPI să execute, acţiunile necesare pentru 

introducerea în registrul Naţional al Mărcilor a datelor modificate privind 

înregistrarea naţională nr. 13348. 

În şedinţa de judecată reprezentantul reclamantului, Ştirbu Natalia, a susţinut 

cererea de chemare în judecată solicitând admiterea acesteia. 

Reprezentantul pârâtului SA „Nistru Vin”, în baza procurii Tighinean Alexei, 

nu a recunoscut cererea de chemare în judecată solicitând respingerea acesteia ca 

nefondate, explicând următoarele: 

La data de 03.03.2006 AGEPI-ul a emis decizia prin care se înregistrează 

marca BOOM" în registrul naţional al mărcilor pentru clasele de produse şi/sau 

servicii din clasele 05, 32, 33, 35 pe termen de 10 ani începând cu data de 

19.05.2004. Din momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii „BOOM” 

pârâtul a produs diferite produse sub marca „BOOM” şi a vândut produsul dat atât 

pe teritoriul Republicii Moldova cât şi în afara teritoriului. Faptele date sunt 

confirmate de următoarele dovezi în formă scrisă: schiţa etichetei mărcii „BOOM”, 

aprobată de către Moldova Vin la data de 07.06.2006 şi 06.07.2004, contractul 

nr.38 din 18 06 2004 încheiat între „Nistru Vin” SA şi „Acorex-Trading” SRL, 

declaraţia vamală de livrare a producţiei din 23.05.2005. Astfel, consideră că 

pârâtul în mod efectiv foloseşte marca „BOOM” şi nu poarte fi lipsit de dreptul 

asupra folosim mărcii Totodată menţionează că reclamantul solicită decăderea din 

drepturi a companiei „Nistru Vin” SA asupra mărcii „BOOM” conform art.20 a 

legii nr.38 din 29.02.2008 privind protecţia mărcilor, care prevede că marca poate 

fi anulată dacă în decursul unei perioade neîntrerupte de 5 ani, fără motive 

justificate, această marcă nu a făcut obiectul unei utilizări efective în Republica 
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Moldova pentru produsele si/sau servicii pentru care a fost înregistrată. Dar marca 

„BOOM” a fost înregistrata dună „Nistru Vin” SA în temeiul Legii privind mărcile 

şi denumirile de origine a produselor nr. 588-XIÎI/1995, marca de pe verso a fost 

înregistrată în Registrul Naţional al Mărcii şi a obţinut protecţia pe teritoriul 

Republicii Moldova pe termen de 10 ani. În aşa mod, consideră că, marca 

înregistrată în temeiul Legii privind mărcile şi denumirile de origine a produselor 

nu poate fi aplicat art. 20 a Legii privind protecţia mărcii din 29.02.2008. 

Reprezentantul AGEPI, în baza procurii Ciuş Doina în şedinţa de judecată a 

comunicat că, deoarece nu sunt invocate careva pretenţii faţă de AGFPI, şi 

corespunzător Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală nu invocă pretenţii 

faţă de părţile implicate în litigiu, AGEPI nu poate să se expună în privinţa 

admiterii sau respingerii acţiunii, rămânând la decizia instanţei judecătoreşti 

capătul de cerere privind decăderea din drepturi, în dependenţă de probele 

prezentate de părţi Cât priveşte pretenţia de obligare a AGEPI la efectuarea 

acţiunilor consideră ca nefondată pe motiv că AGEPI, în virtutea legii, va executa 

hotărârea judecătorească. 

Audiind explicaţiile participanţii la proces, apreciind probele administrate în 

raport cu circumstanţele pricinii, analizând temeinicia pretenţiilor înaintate instanţa 

de judecată consideră cererea de chemare în judecată întemeiată si urmează a fi 

admisă din următoarele considerente:  

Conform art. 33 CPC al RM, Curtea de Apel Chişinău judecă în primă 

instanţă litigiile din domeniul proprietăţii intelectuale privind: a) apărarea dreptului 

de autor şi a drepturilor conexe, a dreptului asupra invenţiilor, mărcilor de produs 

şi mărcilor de serviciu, indicaţiilor geografice (inclusiv asupra denumirilor de 

origine), desenelor şi modelelor industriale, soiurilor de plante, topografiilor 

circuitelor integrate, denumirilor comerciale; combaterea concurenţei neloiale 

indiferent de calitatea persoanei. 

Examinând materialele pricinii, instanţa de judecată stabileşte că la data de 

03.03.2006 AGEPI-ul a emis decizia prin care se înregistrează marca „BOOM” în 

registrul naţional al mărcilor pentru clasele de produse şi/sau servicii din clasele 
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05, 32, 33, 35 pe termen de 10 ani începând cu data de 19.05.2004 ca titular fiind 

„Nistru Vin” SA (f.d. 32). 

În atare ordine de idei, „Nistru Vin” SA, în baza deciziei indicate este titularul 

mărcii „BOOM” pentru clasele de produse şi/sau servicii 05 - produse 

farmaceutice şi veterinare; produse igienice pentru medicină; substanţe dietetice de 

uz medical alimente pentru sugari; plasturi şi materiale pentru pansamente-

materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; dezinfectante-

produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide; 32 - bere-

ape minerale şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe, 

siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor; 33 - băuturi alcoolice (cu 

excepţia berii)- 35 - publicitate-gestiunea afacerilor comerciale; administrare 

comercială; lucrări de birou (f.d.5-6). 

Instanţa de judecată reţine că SC „Totul pentru Copii” SRL s-a adresat cu 

cerere către compania „Nistru Vin” SA solicitând consimţământul la înregistrarea 

mărcii indicate, pe motiv că din partea AGEPI a parvenit avizul de refuz provizoriu 

din 02.11.2010, la produsele de la clasa 05 şi 35 CIPS (f.d 7-8 55). 

Instanţa de judecată reţine că reclamantul s-a adresat către organele de stat în 

vederea confirmării sau/şi utilizării de către „Nistru Vin” SA a mărcii „Boom”, 

astfel prin răspunsul de la Institutul Naţional de standardizare şi metrologie prin 

răspunsul din 11.05.2011 se confirmă lipsa solicitării din partea „Nistru Vin” SA 

privind certificarea produselor farmaceutice cu denumirea „BOOM” care se 

încadrează în cl.05 (f.d. 10). Iar prin răspunsul de la Serviciul Vamal, a fost refuzat 

în prezentarea informaţiilor, acestea fiind confidenţiale (f.d. 12). 

Conform art. 14 din Legea nr. 38 privind protecţia mărcilor (1) dacă în decurs 

de 5 ani după înregistrare marca nu a făcut obiectul unei utilizări efective în 

Republica Moldova pentru produsele şi/sau serviciile pentru care este înregistrată 

sau dacă utilizarea mărcii a fost suspendată pe o perioadă neîntreruptă de 5 ani 

titularul mărcii este decăzut din drepturile asupra mărcii în condiţiile prezentei legi 

cu excepţia cazurilor când există motive întemeiate pentru neutilizare. 
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Potrivit art. 20 din aceiaşi lege, (1) Titularul mărcii este decăzut din drepturile 

asupra mărcii în urma unei cereri de decădere din drepturi depuse la Curtea de 

Apel Chişinău, sau a unei cereri reconvenţionale într-o acţiune de apărare a 

drepturilor depuse la aceeaşi instanţă, dacă: a) în decursul unei perioade 

neîntrerupte de 5 ani fără motive justificate, marca nu a făcut obiectul unei utilizări 

efective în Republica Moldova pentru produsele şi/sau serviciile pentru care a fost 

înregistrată totodată nimeni nu poate cere ca titularul să fie decăzut din drepturi 

dacă, în perioada de la expirarea termenului indicat până la depunerea cererii de 

decădere din drepturi sau a cererii reconvenţionale, marca a făcut obiectul unui 

contract de cesiune sau de licenţă ori obiectul unei începeri sau a unei reluări de 

utilizare reală; cu toate acestea, dacă începerea sau reluarea utilizării mărcii a avut 

loc cu 3 luni înainte de depunerea cererii de decădere sau a cererii reconvenţionale, 

termenul respectiv începând cel mai devreme la expirarea perioadei neîntrerupte de 

5 ani de neutilizare, utilizarea nu este luată în considerare în cazul când pregătirile 

pentru începerea sau pentru reluarea utilizării au intervenit numai după cererea 

reconvenţională ar putea fi depusă. 

Potrivit art. 118 CPC al RM, (1) Fiecare parte trebuie să dovedească 

circumstanţele pe care le invocă drept temei al pretenţiilor şi obiecţiilor sale dacă 

legea nu dispune altfel. 

În atare ordine de idei, instanţa de judecată retine că din partea reclamantului 

a fost prezentată confirmarea faptului că de către „Nistru Vin” SA nu s-a solicitat 

certificarea produselor/serviciilor clasei 05, or ţinând cont de domeniul şi 

specificul acestora, urmau a fi supuse certificării conformităţii obligatorii. Acest 

fapt permitea concluziona că în privinţa clasei 05, pârâtul nu a avut o utilizare 

efectivă a mărcii. 

De asemenea, prin răspunsul din 31.10.2011, se confirmă faptul că „Nistru 

Vin” SA nu a efectuat operaţiuni de export-import de mărfuri cu denumi 

comercială „BOOM” în perioada 03.03.2006-06 09 2011 (fd 65). 

Precum rezultă din materialele pricinii, pârâtul invocă utilizarea efectivă a 

mărcii, însă aceasta se referă la alte clase, cu referire la clasa 32 33 CIPS or aceasta 
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rezultă din procesul verbal nr. 21 al comisiei centrale de degustare contractele cu 

compania vinicolă „Acorex-Trading” SRL, descifrările de vânzări invocate de 

către pârât în susţinerea poziţiei sale (f.d. 26, 30, 36-51). 

Prin coroborarea respectivelor fapte, se evidenţiază că pârâtul nu are o 

utilizare efectivă a mărcii „BOOM” la categoria de clasificare 05 – produse 

farmaceutice şi veterinare; produse igienice pentru medicină; substanţe dietetice de 

uz medical alimente pentru sugari; plasturi şi materiale pentru pansamente; 

materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; dezinfectante; 

produse pentru distrug animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide, or în combaterea 

acestei concluzii, din partea pârâtului nu au fost prezentate careva probe 

confirmative precum şi la categoria de clasificare 35 – publicitate; gestiunea 

afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou. 

Referitor la argumentul că Legea nouă nu are efect retroactiv, instanţa de 

judecata menţionează că însăşi din reglementările în vigoare, se evidenţiază că 

temeiul decăderii este inutilizarea efectivă pe un termen de 5 ani mărcii, fără a fi 

stipulate momentele de când acest termen curge. Astfel, instanţa de judecată urma 

să stabilească anume perioada neutilizării efective, care, precum se evidenţiază nu 

a existat utilitate efectivă în partea produselor de la clasa 05, din momentul 

obţinerii dreptului, cu calcularea din 2004 a termenului.  

În atare ordine de idei, instanţa de judecată ajunge la concluzia că cererea de 

chemare în judecată a SC „Totul pentru Copii” SRL şi-a  găsit confirmarea şi 

urmează a fi admisă, cu decăderea din drepturi a companiei „Nistru Vin” SA asupra 

mărcii „BOOM” în partea produselor din clasa 05 şi 35, cu obligarea AGEPI la 

efectuarea modificărilor. 

HOTĂRĂŞTE: 

Admite cererea de chemare în judecată a SC „Totul pentru Copii” SRL. 

A decădea compania „Nistru Vin” SA din dreptul asupra mărcii „BOOM” 

conform înregistrării naţionale nr. 13348 din 19.05.2004, pentru o parte produselor 

din clasa 05, şi anume „alimente pentru sugari” şi serviciilor din cl.35 conform 

Clasificării Internaţionale Produselor şi Serviciilor.  
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A obligă Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală să execute acţiunile 

necesare pentru introducerea în registrul Naţional al Mărcilor a datelor modificate 

privind înregistrarea naţională nr. 13348.  

Hotărârea cu drept de recurs în Curtea Supremă de Justiţie în termen de 15 

zile. 

 

 


