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H O T Ă R Î R E 
Î N  N U M E L E  L E G I I 

 
25 septembrie 2012                                                                  mun. Chişinău 

Curtea de Apel Chişinău 
Având în componenţa sa pe: 
Preşedintele şedinţei de judecată, 
Judecătorul                                                                     Secrieru Ion 
Grefier                                                                            Fiodorov Olga  
 

Examinând în şedinţa publică pricina civilă la cererea de chemare în judecată 

înaintată de SRL „Ergolemn” către ÎI „Service Arama”, intervenient accesoriu 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), cu privire la anularea 

mărcii E, înregistrată la data de 26.09.2005 după ÎI „Service Arama”, 

Constată: 

SRL, „Ergolemn” a depus cerere de  chemare în judecată împotriva ÎI 

„Service Arama”, intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală (AGEPI), cu privire la anularea mărcii. 

În motivarea acţiunii reclamanta SRL „Ergolemn” a indicată că activează pe 

piaţa mobilei Republicii Moldova începând cu anul 1999 şi s-a recomandat ca 

producător de mobilă exclusivă, de o calitate înaltă şi ca un agent economic ce 

respectă regulile concurenţei şi drepturile concurenţilor săi. 

Mai indică reclamanta că la data de 09.03.2006 la AGEPI a fost depusă 

cererea de înregistrare a mărcii pentru clasa 20 conform clasificatorului de la Nisa 

la data de 13.08.2008 marca a fost înregistrată în Registrul Naţional al Mărcilor, 

dar litera „E” fiind declamată, iar marca a fost înregistrată pentru clasa 20 cu 

excepţia produsului mobilă. 

La data de 26.09.2005 ÎI „Service Arama”, folosindu-se de lapsusul 

reclamantei, a depus cererea de înregistrare a literei „E” în calitate de marcă pentru 

clasele 20 (mobilă) şi 35 (întreaga clasă). 

Susţine reclamantul că pârâtul cunoştea la momentul depunerii cererii de 

înregistrare a mărcii „E” că această marcă este o partea mărcii utilizate de SRL 



„Ergolemn”, deoarece ambii sunt producători de mobilă, sunt concurenţi, activează 

în municipiul Chişinău. 

Menţionează reclamanta că compania SRL „Ergolemn” produce mobilă mai 

bine de 10 ani, iar promovarea mărcii pe piaţă este realizată prin intermediul unei 

campanii publicitare importante. De asemenea, SRL „Ergolemn” a participat la 

numeroase expoziţii şi a creat relaţii parteneriale cu companii din Italia, România, 

Federaţia Rusă. 

Reclamanta îşi întemeiază pretenţiile pe prevederile art. 21 alin(1) lit. b) al 

Legii cu privire la protecţia mărcilor, susţinând că pârâtul cunoştea sau putea şti 

despre existenţa, inclusive în străinătate, a unei astfel de mărci ce se bucură de 

renume în ţara de origine şi este promovată în Republica Moldova sau se negociază 

o asemenea promovare. 

Cere, reclamanta SRL „Ergolemn”, admiterea acţiunii şi anularea mărcii „E2 

a titularului ÎI „Service Arama”. 

Reprezentanta reclamantei SRL „Ergolemn”, Guzun Cristina, cererea de 

chemare în judecată a susţinut-o în întregime şi a solicitat admiterea ei integrală. 

Reprezentanţii pârâtei ÎI „Service Arama”, Aramă Igor şi Maxim Angela, 

acţiunea nu au recunoscut-o şi au solicitat respingerea ei ca neîntemeiată. 

Reprezentantul intervenientului accesoriu AGEPI, Ciuş Diana, a menţionat că 

anularea mărcii are loc de către instanţa de judecată, din care considerente AGEPI 

nu se poate pronunţa în acest sens, solicitând examinarea cauzei în baza actelor 

anexate la dosar. 

Audiind reprezentanţii părţilor, studiind materialele dosarului, Colegiul civil 

şi de contencios administrativ al Curţii de Apel Chişinău consideră că acţiunea 

înaintată de către SRL „Ergolemn” este neîntemeiată şi urmează a fi respinsă din 

următoarele motive. 

În conformitate cu art. 239 CPC, hotărârea judecătorească trebuie să fie legală 

şi întemeiată. Instanţa îşi întemeiază hotărârea numai pe circumstanţele constatate 

nemijlocit de instanţă şi pe probele cercetate în şedinţa de judecată. 



Instanţa de judecată a stabilit că, la data de 26.09.2005 la Agenţia de Stat 

pentru Protecţia Intelectuală a fost depusă cererea de înregistrare a mărcii „E” cu 

numărul depozitului 017814 de către solicitantul ÎI „Service Arama” pentru 

serviciile şi produsele din clasa 20 şi 35. 

În urma examinării cererii de înregistrare a mărcii, AGEPI a constatat 

îndeplinirea condiţiilor legale pentru publicarea cererii şi conform art. 12 alin.(2) 

din Legea nr. 588/1995 privind mărcile şi denumirile de origine a produselor (în 

vigoare la acel moment), şi, la data de 29.08.2006 a emis decizia de publicare a 

cererii de înregistrare a mărcii în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, iar la 

data de 15.02.2007 AGEPI a emis decizia de înregistrare a mărcii figurative nr. 

14501 pe numele titularului ÎI „Service Arama”, circumstanţele ce se confirmă prin 

copiile certificatului de înregistrare a mărcii nr. 14501 şi alte materiale anexate la 

dosar, precum şi prin faptul că părţile nu au negat aceste circumstanţe. 

În conformitate cu art. 123 alin.(6) CPC, faptele invocate de una din părţi nu 

trebuie dovedite în măsura în care cealaltă parte nu le-a negat. 

Instanţa a mai stabilit că reclamanta SRL „Ergolemn” a depus cererea de 

înregistrare a mărcii sale la data de 09.03.2006, iar marca 16826 a fost înregistrată 

la 13.08.2008, refuzându-i-se înregistrarea mărcii combinate pentru produsele 

clasei 20 „mobilă” şi pentru clasa 35, deoarece acest semn repeta marca combinată 

14501, adică cea a pârâtei. 

Apreciind acţiunile ÎI „Service Aramă” ca acte de concurenţă neloială, în anul 

2007 reclamanta SRL „Ergolemn” s-a adresat Curţii de Apel cu cerere privind 

anularea mărcii „E” înregistrate pe numele pârâtei, aceasta fiind respinsă prin 

hotărârea din 08 noiembrie 2007, menţinută prin decizia Curţii Supreme de Justiţie 

din 16 aprilie 2008. 

Instanţa de judecată reţine că atât la data înregistrării mărcii reclamantei, cât şi 

la data înregistrării mărcii pârâtei, aplicabile erau dispoziţiile Legii privind mărcile 

şi denumirile de origine a produselor nr.588-XIII din 22.09.1995 cu modificările şi 

completările ulterioare, abrogată în partea ce se referă la mărci prin art.86 alin.(2) 

din Legea privind protecţia mărcilor, din data de 06.09.2008. 



Examinând cererea de chemare în judecată şi argumentele invocate de 

reprezentantul reclamantei, instanţa de judecată a stabilit că acţiunea este 

întemeiată pe dispoziţiile art. 9 şi 21 ale Legii privind protecţia mărcilor, în vigoare 

din 06.09.2008, temei de înaintare a pretenţiei servind susţinerea de către 

reclamantă a relei credinţe a pârâtei la data înregistrării mărcii contestate. 

În conformitate cu art.46 alin.(1) din Legea privind actele legislative, actul 

legislativ produce efecte numai în timpul cât este în vigoare şi nu poate fi 

retroactiv sau ultraactiv. 

Potrivit prevederilor art.6 al.(1) Cod Civil, legea civilă nu are caracter 

retroactiv. Ea nu modifică şi nici nu suprimă condiţiile de constituire a unei situaţii 

juridice constituite anterior, nici condiţiile de stingere a unei situaţii juridice stinse 

anterior. De asemenea, legea nouă nu modifică şi nu desfiinţează efectele deja 

produse ale unei situaţii juridice stinse sau în curs de realizare. 

Prin urmare, având în vedere că Legea privind mărcile şi denumirile de 

origine a produselor nu prevede vreun temei de declarare a nulităţii mărcii în urma 

existenţei pretinsei rele-credinţe a titularului înregistrării, ce urmează a fi probată, 

iar Legea privind protecţia mărcilor nu produce efect retroactiv şi nu poate fi 

aplicată vizavi de o marcă înregistrată în baza cererii din 26.09.2005, instanţa de 

judecată concluzionează că în prezenţa speţă nu există temeiuri legale pentru a 

admite pretenţia reclamantei privind anularea mărcii „E” a titularului ÎI „Service 

Arama”. 

Oricum, instanţa de judecată nu a constatat că în cazul dat ar exista rea-

credinţa pârâtei la drepturile cereri pentru înregistrarea mărcii, or, marca 

reclamantei a fost înregistrată ulterior mărcii pârâtei, reclamanta nu a obiectat în 

termen împotriva înregistrării mărcii în ordinea stabilită de Lege după publicarea 

acesteia, iar faptul că prin hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 20 mai 2010 

marca reclamantei a fost recunoscută ca fiind notorie este irelevant în condiţiile în 

care notorietatea acesteia a fost recunoscută de la data rămânerii definitive a 

hotărârii, fără ca această recunoaştere să dispună de caracter retroactiv. 



Însăşi faptul că reclamanta nu a probat că marca „E” a cărei titular este pârâta, 

ce se susţine a face parte din marca al cărei titular era reclamanta, era notorie până 

la pronunţarea hotărârii sus-menţionate, denotă că pârâta nu a acţionat cu rea-

credinţă la data înaintării cererii de înregistrare a mărcii sale. 

Argumentele reclamantei referitoare la faptul că pârâta cunoştea despre 

existenţa mărcii sale sunt neîntemeiate, or, la dosar nu au fost anexate probe în 

acest sens, iar participarea, chiar concomitentă, la expoziţii nu dovedeşte acest fapt. 

Din aceste considerente, argumentele susmenţionate ale reclamantei sunt 

eronate. 

Reieşind din cele expuse mai sus, având în vedere că instanţa a constatat lipsa 

temeiurilor legale de anulare a mărcii „E” a titularului ÎI „Service Arama” şi 

netemeinicia argumentelor reclamantei, instanţa de judecată ajunge la concluzia că 

cererea de chemare în judecată urmează a fi respinsă ca fiind neîntemeiată. 

Conform art. art. 238-241 CPC, instanţa de judecată 

Hotărăşte 

Se respinge ca fiind nefondată acţiunea la cererea de chemare în judecată 

înaintată de SRL „Ergolemn” către ÎI „Service Arama”, intervenient accesoriu 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), cu privire la anularea 

mărcii E, înregistrată la data de 26.09.2005 după ÎI „Service Arama”. 

Hotărârea este definitivă însă poate fi contestată cu recurs la Curtea Supremă 

de Justiţie în termen de 20 zile, prin intermediul Curţii de Apel Chişinău. 

 

Preşedintele şedinţei, 
Judecătorul                                                                        Secrieru Ion 


