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Dosarul nr. 2-130/09 
HOTĂRÂRE 
în numele legii  

 
26.06.2009               mun. Chişinău  
 
Colegiul civil al Curţii de Apel Chişinău, având  în componenţa sa pe: 
Preşedintele şedinţei de judecată    N. Traciuc 
Grefierul        Z. Tudoreanu 
 

Judecând în şedinţă deschisă cauza civilă la cererea de chemare în judecată 

înaintată de LOBA Gmb & Co. RG către „SUPRATEN PLUS” S.R.L. şi 

intervenientul accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a 

Republicii Moldova (AGEPI) privind anularea cererii de înregistrare a mărcii 

verbale LOBA nr. de depozit 02470 din 19.09.2008, 

C O N S T A TĂ : 

 Reclamantul LOBA Gmb & Co. RG s-a adresat cu cerere de chemare în 

judecată către „SUPRATEN PLUS” S.R.L. şi intervenientul accesoriu Agenţia de 

Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) privind 

constatarea faptului că „SUPRATEN PLUS” S.R.L. a acţionat cu rea-credinţă în 

momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii verbale LOBA nr. de depozit 

024270 din 19.09.2008 şi anularea cererii de înregistrare a mărcii verbale LOBA 

nr. de depozit 024270 din 19.09.2008. 

În motivarea acţiunii se indică că reclamanta (LOBA Gmb & Co.) este o 

companie germană fondată în 1922, care produce diverse preparate pentru 

parchete, podele, duşumele (lacuri, vopsele, soluţii, ceară etc.) şi este vestită în 

forate multe ţări ale lumii graţie produselor sale. 

Reclamanta este titulara mărcii verbale LOBA înregistrată de Oficiul German de 

Brevete şi Mărci încă la 26.02.1980 sub nr. de înregistrare 998329 cu prioritate din 

09.08.1979, pentru clasele de produse şi servicii 01, 02, 03, 05, 28 CIPS. 

Din 2006 produsele Reclamantei se vând cu succes pe piaţa Republicii Moldova, 

fiind distribuite de contraagentul reclamantei „Sofiana Com” S.R.L., fapt ce se  

confirmă prin invoice-urile anexate în copii la cerere. 
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În vederea promovării  produselor marcate LOBA pe piaţa  Republicii Moldova, 

partenerul de afaceri al Reclamantei – Centrul Tehnologiilor Moderne în 

Construcţii „ZIKKURAT” a realizat acţiuni de reclamă  comercială. 

La 19.09.2008 Pârâta „SUPRATEN PLUS” S.R.L. a depus pe numele său  la 

AGEPI a Republicii Moldova cererea de înregistrare a mărcii verbale LOBA nr. 

depozit 024270 pentru produsele din următoarele clase CIPS: 02 (vopsele, 

firnisuri, lacuri; substanţe de protecţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului; 

materiale colorante; mordanţi; răşini  naturale în stare  bruta; metale sub forma de 

foite şi sub forma de pudra pentru pictori, decoratori, tipografi şi artişti)  şi 19 

(materialele de construcţie nemetalice; conducte rigide nemetalice pentru  

construcţie; asfalt, smoala şi bitum; construcţii nemetalice transportabile; 

monumente nemetalice).  

Luând act de acest fapt, la 24.02.2009, reclamanta, în calitatea sa de titulară a 

brandului LOBA, prin prezentantul în proprietate industrială din Republica 

Moldova, a expediat pe adresa Pârâtei o scrisoare de avertizare prin care a solicitat 

retragerea cererii sau cesionarea acesteia către  reclamantă. 

În scrisoarea respectivă, reprezentantul reclamantei a indicat că depunerea spre 

înregistrare a mărcii verbale LOBA, la clasele 02 şi 19, este o acţiune săvârşită cu 

rea-credinţă şi concurenţă neloială, prin care se încearcă obţinerea unor avantaje 

neîntemeiate. 

Or, pârâta intenţionează să obţină protecţia asupra unei mărci care nu îi aparţine 

şi care anterior depunerii cererii contestate a fost utilizată cu bună-credinţă, 

statornic şi public de către compania LOBA Gmb & Co în foarte multe ţări, 

inclusiv, în Republica Moldova. Potrivit art. 8, Legea nr. 38 privind Protecţia 

Mărcilor, nu poate fi înregistrată o marcă ce aduce atingeri unor drepturi anterioare 

sau unor  drepturi decurgând dintr-un semn  folosit anterior  în circuitul  comercial. 

În şedinţa de judecată reprezentantul reclamantei A. Dodi a susţinut  acţiunea 

integral. 
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Reprezentantul pârâtei Cotruţa Leonid nu a  recunoscut acţiunea şi a solicitat  

respingerea ei ca neîntemeiată, invocând că SC SUPRATEN PLUS S.R.L. a depus 

cererea de înregistrare a mărcii LOBA nr. 024270 din 19.08.2008, în conformitate 

cu prevederile Legii 588/1995 privind mărcile şi denumirile de origine a 

produselor. Ulterior, Legea 588/1995 a fost abrogară şi înlocuită  cu Legea nr. 38-

XVI din 29.02.2008 privind protecţia mărcilor. 

Conform procedurii de înregistrare şi a prevederilor art. 37 al Legii nr. 38-XVI 

din 29.02.2008 privind protecţia mărcilor, cererea este supusă verificării respectării 

condiţiilor de depunere a cererii de înregistrare, în urma examinării conformitate 

art. 38 al Legii nr. 38-XVI, în cazul în care condiţiile la art. 37 alin. (6)  lit. a)  sunt 

îndeplinite, cererile de înregistrare a mărcii se publică în cel mult 3 luni de la data 

de depozit. Cererile se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industriale (BOPI 

editura AGEPI. Cererea de înregistrare a mărcii nr. depozit 024270 a fost publicată 

în BOPI 12/2008. 

În termen de 3 luni de la data publicării cererii, conform prevederilor  art. 39 şi 

art. 40 al legii nr. nr. 38-XVI, persoanele interesate pot prezenta în scris la AGEPI 

observaţii sau opoziţii motivate privind necesitatea de a refuza înregistrarea mărcii. 

După expirarea a 3 luni de la publicarea cererii, în conformitate cu art. 41 al 

Legii nr. 38-XVI, AGEPI în termen de 6 luni  efectuează examinarea de fond a 

acesteia în vederea respectării condiţiilor de protecţie a mărcii. 

 În procedura e examinare în conformitate cu prevederile art. 4 şi 43 al Legii nr. 

38-XVI, AGEPI verifică condiţiile de depunere a opoziţiilor prevăzute de art. 40 

alin. (1)-(3), Ş” a observaţiilor, la fel se examinează motivele relative şi absolute 

de respingere a cererii, art. 7 şi 8 al Legii nr. 38-XVI. 

Conform prevederilor art. 41(3), în funcţie de rezultatele examinării de fond, 

AGEPI adoptă decizia de înregistrare a mărcii, în totalitate sau în parte, ori de 

respingere a cererii de înregistrare a mărcii. 

Pârâtul a depus o cerere de opoziţie la AGEPI, care urmează a  fi examinată 

conform prevederilor Legii nr. 38-XVI. 
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Consideră că, reclamanta a depus cererea de chemare în judecată privind 

anularea mărcii, neîntemeiat, nerespectând prevederile art. 83 al Legii  nr. 38-XVI, 

deoarece  cererea de înregistrare a mărcii se află în procedură de examinare al 

AGEPI şi, în acest caz, conformitate art. 83 al Legii nr. 38-XVI competenţa de 

soluţionare a litigiilor ce ţin  de înregistrarea  mărcilor se  soluţionează de Comisia 

de contestaţii AGEPI, care nu a emis încă nici o decizie  referitor la cererea de 

marcă în cauză.  

Reprezentantul Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii 

Moldova (AGEPI) M. Matveev a explicat că la data de 19.09.2008, solicitantul 

„SUPORATEN PLUS” S.R.L., a depus cererea de înregistrare a mărcii verbale 

individuale LOBA, cu numărul de depozit 024270, pentru clasele 02 şi 19, 

conform Clasificării internaţionale a produselor şi serviciilor. 

 În urma examinării prealabile a cererii  menţionate, s-a constatat că sunt 

îndeplinite condiţiile de depunere a cererii de înregistrare a mărcii şi în 

conformitate cu art. 37 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 38/2008 privind protecţia 

mărcilor s-a admis  publicarea cererii în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială 

(BOPI) nr. 12/2008. 

În baza art. 40 al Legii  nr. 38/2008, la data de 25.03.2009 Loba GmbH & Co. 

KG, DE a depus la AGEPI cerere de examinare a opoziţiei, nefiind de acord cu 

înregistrarea mărcii LOBA pe numele „SUPORATEN PLUS” S.R.L., deoarece 

consideră că cererea a fost depusă cu rea-credinţă. Paralel, reclamantul a depus  în 

instanţă acţiunea de anulare a  cererii de înregistrare a mărcii, motivul fiind 

acţiunile de rea-credinţă. Paralel, reclamantul a depus în instanţă acţiunea de 

anulare a cererii de înregistrare a mărcii, motivul fiind acţiunile de rea-credinţă a 

solicitantului în momentul depunerii cererii respective. 

Referitor la susţinerea reclamantului precum că înregistrarea mărcii a fost 

efectuată cu rea-credinţă, reprezentantul AGEPI a menţionat că conformitate 

prevederilor legislaţiei în vigoare, AGEPI nu este în drept să ceară solicitantului să 
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prezinte careva  informaţii referitor la activitatea acestuia, scopul înregistrării etc. 

toate acţiunile solicitantului fiind admise  reieşind din principiile bunei credinţe. 

Art. 21(1) lit. b) al Legii nr. 38/2008 privind protecţia mărilor stabileşte că 

marca este declarată nulă dacă 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  bucură 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 marca sau dacă titularul  mărcii înregistrate utilizează  

marca doar în scop de blocaj. 

Deoarece cererea de chemare în judecată a fost depusă la etapa iniţială de 

înregistrare a mărcii LOBA, în cazul în care instanţa constată că solicitantul a 

depus cererea cu rea-credinţă, poate dispune AGEPI respingerea cererii în aceleaşi 

menţionate în art. 21(1) lit. b) al Legii nr. 38/2008 privind protecţia mărcilor. 

Analizând materialele cauzei, audiind explicaţiile participanţilor la proces, 

instanţa consideră acţiunea întemeiată şi pasibilă de admis din următoarele 

considerente. 

Instanţa  consideră că, în  cadrul procesului de judecată a fost probată temeinicia 

şi legalitate acţiunii LOBA GmbH & Co. RG către „SUPORATEN PLUS” S.R.L. 

privind constatarea  faptului că „SUPORATEN PLUS” S.R.L. a acţionat cu rea-

credinţă în momentul depunerii cererii de  înregistrare a mărcii LOBA. 

Potrivit prevederilor art. 2 al Legii privind protecţia mărcilor, marca este orice 

semn susceptibil de reprezentare grafică, ce serveşte la deosebirea produselor sau 

serviciilor unei persoane fizice sau juridice de produsele sau serviciile altei 

persoane fizice sau juridice.  
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În şedinţa de judecată s-a constatat că reclamanta este titulara mărcii verbale 

LOBA înregistrată de Oficiul German de Brevete şi Mărci încă la 26.02.1980 sub 

nr. de înregistrare 998329 cu prioritate din 09.08.1979 pentru clasele de produse şi 

servicii 01, 02, 03,, 05, 28 CIPS. 

Produsele marcate LOBA (preparate pentru parchete, podele, duşumele (lacuri, 

vopsele, soluţii, ceară etc.) se bucură de apreciere binemeritate în toată Europa. 

Încă din 2006, produsele reclamantei se vând cu succes pe piaţa Republicii 

Moldova prin firmele „Sofiana Com” S.R.L. şi „Zikkurat”. 

În vederea promovării produselor marcate LOBA pe piaţa Republicii Moldova 

partenerul de afaceri al reclamantei – Centrul Tehnologiilor Moderne în 

Construcţii „Zikkurat” a realizat mai multe acţiuni publicitare. 

Pârâta „SUPORATEN PLUS” S.R.L. este o întreprindere care are printre 

genurile principale de activitate comercializarea cu ridicata a materialelor 

lemnoase  şi fabricarea lacurilor şi vopselelor. Aceste fapt se confirmă de extrasul 

din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 2733 din 05.02.2009. 

Astfel, data depunerii cererii contestate 19.09.2008, pârâta, activând pe 

segmentul de piaţă în care produsele germane marcate LOBA  au o prezentă 

statornică încă din 2006, ştia de existenţa mărcii LOBA.  

Or, produsele germane marcate LOBA au făcut obiectul unei promovări 

publicitare de amploare, realizată de Centrul Tehnologiilor Moderne  în Construcţii 

„ZIKKURAT”. 

Circumstanţele relatate demonstrează că pârâta a acţionat pe deplin conştientă de  

caracterul ilicit al conduitei sale, fiind în măsură să îşi reprezinte prejudiciul pe 

care o asemenea  operaţiune îl va produce reclamantei. 

Art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea privind protecţia mărcilor, stabileşte că Titularul 

mărcii este în drept să interzică terţilor să utilizeze în activitatea lor comercială, 

fără consimţământul său, un semn identic cu marca pentru  produse şi/sau  servicii  

identice cu cele pentru care marca este înregistrată (inclusiv persoanei care anterior 
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a produs şi promovează pe piaţa Republicii Moldova mărfuri sub marca  respectivă 

– n.n.). 

Împrejurările relatate mai sus demonstrează că cererea de înregistrare a mărcii 

LOBA a  fost depusă  rea-credinţă, deoarece intenţia pârâtei este de a profita pe 

seama prestigiului de care se bucură marca germană LOBA, fiind totodată în 

măsură să realizeze care este  prejudiciul pe care îl cauzează reclamantei. 

Potrivit art. 9 alin. (1) Codul Civil, toate persoanele fizice şi juridice  

participante la raporturile  juridice civile trebuie să îşi exercite drepturile cu bună-

credinţă, în acord cu legea şi bunele moravuri. 

Art. 220 alin. (1), Codul civil, stabileşte că actul juridic sau clauza care 

contravin normelor imperative sunt nule dacă legea nu prevede altfel. 

Cererea de înregistrare a mărcii  verbale  LOBA constituie în sine un act  juridic, 

reprezentând o manifestare a voinţei îndreptate spre naşterea dreptului la marcă, 

acre contravine normei imperative, cuprinse în art. 9 alin. (1), Codul civil, or., actul 

juridic în cauză a fost realizat cu rea-credinţă. 

Prin urmare, cererea de înregistrare a mărcii verbale LOBA depusă de Pârâtă, 

este lovită de  nulitate absolută. 

Art. 21 alin. (1), pct. b), Legea privind protecţia mărcilor stabileşte, dacă 

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

a mărcii, 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.  

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 ştie 

despre existenţa, inclusiv 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 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 
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generează conflict cu o altă marcă sau dacă titularul mărcii înregistrate utilizează 

marca doar în scop de blocaj. 

Instanţa consideră că înregistrarea mărcii LOBA conform cererii contestate, va 

genera  conflict cu marca  germană LOBA. 

Pârâta a solicitat înregistrarea mărcii LOBA pentru produsele din clasa 02 CIPS, 

care coincide cu clasa de produse pentru care reclamanta are înregistrată marca 

LOBA. 

Înregistrarea mărcii LOBA pentru produsele din clasa 19 CIPS, de asemenea, va 

genera conflict cu marca LOBA înregistrată în Germania sub jumele reclamantei, 

deoarece clasa 19 CIPS cuprinde multe produse folosite ca şi vopselele în 

construcţii: asfalt, smoala, bitum, deoarece, clasele de produse sunt asemănătoare, 

pericolul de confuzie a mărcilor identice este iminent. 

Art. 8, alin. (1), lit. d), Legea cu privire la Protecţia Concurenţei, interzice 

agentului economic dă folosească neautorizat, integral sau parţial, marca 

comercială a unui alt agent economic, indicând că astfel de folosire  constituie act 

de concurenţă neloială. Potrivit art. 2 din Legea cu privire la Protecţia Concurenţei, 

noţiunea „agenţi economici” semnifică persoanele fizice şi juridice, inclusiv 

străine, care desfăşoară activitate de  întreprinzător. 

Înregistrarea mărcii LOBA contravine şi prevederilor  art. 8 alin. (1) lit. d), 

Legea cu privire la Protecţia Concurenţei. 

Depunerea de către  pârâtă a cererii de înregistrare pe teritoriul Republicii 

Moldova a drepturilor exclusive asupra  mărcii LOBA  care este identică verbală 

LOBA a reclamantei, la aceleaşi clasă şi la o clasă asemănătoare, este un act de 

rea-credinţă şi generează o situaţie de concurenţă neloială, existenţa înregistrării 

mărcii verbale LOBA pe numele pârâtei  va bloca activitatea  reclamantei pe piaţa 

Republicii Moldova, de asemenea, se blochează dreptul legitim al companiei 

LOBA GmbH & Co. de a înregistra marca sa în Republica Moldova. 

Cele relatate dau dovadă de a admite acţiunea reclamantei integral, se constată 

faptul că „SUPORATEN PLUS” S.R.L. a acţionat cu rea-credinţă în momentul 
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depunerii cererii de înregistrare a mărcii verbale LOBA nr. de depozit 024270 din 

19.09.2008 şi se anulează cererea de înregistrare a mărcii verbale  LOBA nr. de 

depozit 024270 din 9.09.2008.  

În conformitate cu art. art. 237-241 CPC, instanţa judecătorească, 

H O TĂRĂŞT E : 

    Se admite acţiunea LOBA GmbH & Co. RG integral. 

Se constată faptul că „SUPORATEN PLUS” S.R.L. a acţionat cu rea-credinţă în 

momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii verbale LOBA nr. de depozit 

024270 din 19.09.2008. 

Se anulează cererea de înregistrare a mărcii verbale LOBA nr. de depozit 

024270 din 19.09.2008. 

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

zile. 

 

Preşedintele şedinţei, 
Judecătorul 
   

 

 

 

   

       

   

 


