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Prima instanţă, Curtea de Apel Chişinău   Dosarul nr. 2r-249/09 

 

DECIZIE 

 
23 octombrie 2009-12-29      mun. Chişinău 

 
în componenţă: 
Preşedintele şedinţei, judecătorul – Vera Macinskaia 
Judecătorii – Tatiana Vieru şi Valeriu Doagă 
 
cu participarea: translatorului – Elena Zaharciuc; 
 

reprezentantului recurentului reprezentanţa din Moldova a Societăţii 

Comerciale „Uniliver South Central Europe” societate cu răspundere limitată – 

Olga Ojog în baza procurii din 12 octombrie 2009; intimatului Monul Sergiu, a 

reprezentantului acestuia Bordeniuc Serghei în baza procurii nr. 10938 din 03 iulie 

2008 şi a mandatarului din 16 ianuarie 2009, concomitent şi în calitate de 

reprezentant a intervenientului accesoriu Societatea Comercială „Procontext” 

societate cu răspundere limitată în baza procurii din 03 martie 2009; a 

reprezentantului Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală – Matveev Maria, 

examinând în şedinţă publică recursul declarat de reprezentanţa din Moldova a 

Societăţii Comerciale „Uniliver South Central Europe” societate cu răspundere 

limitată, 

în pricina civilă la cererea de chemare în judecat a lui Monul Sergiu împotriva 

reprezentanţei din Moldova a Societăţii Comerciale „Uniliver South Central 

Europe” societate cu răspundere limitată, intervenientului accesoriu Societatea 

Comercială „Procontext” societate cu răspundere limitată şi Agenţiei de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală cu privire la încasarea prejudiciului material şi moral 

pentru folosirea ilegală a mărcii, 

împotriva hotărârii Curţii de Apel Chişinău din 30 martie 2009, prin care 

acţiunea a fost parţial admisă, 

cons ta tă  
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La 16 mai 2008, Monul Sergiu a depus o cerere de chemare în judecată 

împotriva reprezentanţei din Moldova a Societăţii Comerciale „Uniliver South 

Central Europe” societate cu răspundere limitată, intervenientului accesoriu 

Societatea Comercială „Procontext” societate cu răspundere limitată şi Agenţiei de 

Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la încasarea prejudiciului material şi 

moral pentru folosirea ilegală a mărcii. 

În motivarea acţiunii Monul Sergiu a indicat că în perioada 17 martie – 17 mai 

2008, reprezentanţa din Moldova a Societăţii Comerciale „Uniliver South Central 

Europe” societate cu răspundere limitată a folosit în mod ilicit marca de produs 

„BUBURUZA” în publicitate la TV, radio, ziare, cu promoţia „Buburuză 

norocoasă, adu-mi primăvara în casă” pentru promovarea produselor „CIF” şi 

„Domestos”. Faptul dat se confirmă prin publicaţia în ziarul „Jurnal de Chişinău” 

nr. 683 din 14 martie 2008, Regulamentul oficial al promoţiei, bonuri de plată de la 

producţia nominalizată, fotografii de la locurile de vânzări a produselor 

contrafăcute, copia emblemei promoţie ş.a.  

Menţionează reclamantul că pe teritoriul Republicii Moldova el este unicul 

titular ai mărcii „BUBURUZA”, fapt confirmat prin Certificatul de înregistrare a 

mărcii nr. 13601 din 05 mai 2006 şi decizia Agenţiei de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală cu privire la mărci recunoscute notorii în Republica Moldova, 

publicată în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială din luna noiembrie 2007. 

Invocă Monul Sergiu că pârâtul a încălcat prevederile art. 8 alin.(1) pct. d) al 

Legii cu privire la protecţia concurenţei nr. 1103 din 30 iunie 2000, potrivit căruia 

agentului economic i se interzice să efectueze acte de concurenţă neloială, inclusiv 

să folosească neautorizat, integral sau parţial, marca comercială a unui agent 

economic.  

Marca „BUBURUZA” a fost înregistrată ca marcă notorie (combinaţia 

cuvântului şi figurativului), care este o marcă larg cunoscută, aplicată produselor şi 

serviciilor în cadrul unui anumit public. Concomitent, indică reclamantul că 

conform art. 4 alin.(5) al Legii privind mărcile şi denumirile de origine a 

produselor nr. 588 din 22.09.1995, în cazul în care pe teritoriul RM este 
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recunoscută marcă notorie înregistrată pentru anumite produse şi servicii, protecţia 

juridică a mărcii notorii se extinde şi asupra altor produse sau servicii, adică 

nimeni nu poate folosi în nici într-un caz marca care sete înregistrată în 

conformitate cu legislaţia RM fără transmiterea mărcii de către titularul în mod 

prevăzut de legislaţia în vigoare. Însă, pârâtul fără a lua în consideraţie ă marca 

„BUBURUZA” a fost înregistrată după reclamant şi este protejată pe teritoriul 

RM, a folosit-o ilegal pentru a obţine venit. 

Reprezenta din Moldova a Societăţii Comerciale „Uniliver South Central 

Europe” societate cu răspundere limitată, folosind ilicit marca protejată pentru 

promovare producţiei prin intermediul serviciului de telecomunicaţii, adică prin 

înregistrarea participanţilor la promoţie „Buburuză norocoasă, adu-mi primăvara în 

casă” prin expedierea SMS la numărul GSM 079766666 nu a luat în seamă că 

marca „BUBURUZA” este înregistrată şi pentru serviciile de telecomunicaţii. 

Faptul dat induce în eroare consumătorul întrucât folosirea mărcii este prerogativa 

titularului, care promovează prin SMS producţia şi serviciile lui. 

Reclamantul evidenţiază semnele comune care induc în eroare consumatorul şi 

creează confuzie a mărcii „BUBURUZA” şi anume: ambele părţi fac publicitate în 

domeniul telecomunicaţiilor; ambele părţi fac publicitate cu ajutorul unui număr de 

telefon GSM; ambele părţi folosesc în calitate de personaj principal a promoţiei şi 

publicaţii – imaginea „buburuzei”; ambele părţi folosesc în promoţie şi publicitate 

cuvântul „buburuza”. 

Astfel, folosind sistemul de telecomunicaţii pârâtul a dezorientat consumătorul, 

cauzând în aşa mod reclamantului prejudicii materiale. 

Consideră, Monul Sergiu că reprezentanţa din Moldova a Societăţii Comerciale 

„Uniliver South Central Europe” societate cu răspundere limitată a încălcat dreptul 

exclusiv a lui la folosirea mărcii „BUBURUZA”, prevăzut de Acordul privind 

măsurile de prevenire şi combatere a utilizării mărcilor şi indicaţiilor geografice 

false în statele membre ale CSI, la care RM a aderat prin Hotărârea Guvernului 

RM nr.1331 din 03 decembrie 2001. Altfel zis, pârâtul utilizează produsele şi 

serviciile cu mărci contrafăcute. Conform art. 25 al Legii privind mărcile şi 
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denumirile de origine a produselor nr. 588 din 22 septembrie 1995, se consideră 

produse cu mărci contrafăcute toate produsele, inclusiv ambalajul lor, care poartă, 

fără autorizaţie, o marcă de produs identică cu marca de produs înregistrată, 

valabilă pentru produsele în cauză sau care nu poate fi distinsă în aspectele sale 

esenţiale de această marcă de produs şi care în virtutea acestui fapt lezează 

drepturile titularului mărcii respective în temeiul legislaţiei în vigoare. Astfel, 

potrivit aceleaşi norme legale stocul de produse cu mărci sau denumiri de origine 

contrafăcute, care condiţionează lezarea drepturilor titularului mărcii sau denumirii 

de origine a produsului, iar mărcile şi denumirile de origine ale produselor aplicate 

ilicit se înlătură de pe produse chiar dacă acest fapt conduce la nimicirea lor. 

Menţionează reclamantul că a încercat să soluţioneze pe cale extrajudiciară 

conflictul dat, expediind la 25 aprilie 2008 o reclamaţie pârâtului privind încetarea 

promoţiei, scoaterea produselor cu mărci contrafăcute inclusiv ambalajul lor şi 

repararea prejudiciului cauzat, însă a fost lăsată fără răspuns. 

Suplimentar, a indicat reclamantul că pe parcursul examinării pricinii date a 

solicitat de la instanţa de judecată dispunerea efectuării expertizei pentru 

determinarea prejudiciului cauzat, însă a refuzat în satisfacerea cerinţelor. Astfel, 

din cont propriu a efectuat expertiza cu privire la valoarea venală a mărcii 

„BUBURUZA”. Conform raportului de expertiză efectuată de Agenţia de 

Proprietate Intelectuală „Prointelgrup” SRL s-a constatat că valoarea venală a 

mărcii „BUBURUZA” constituie 937000 dolari SUA (care la data de 10 februarie 

2009 constituie 9866610 lei conform cursului oficial al BNM), dar prejudiciul 

cauzat este egal cu 244600 dolari SUA (care la data de 10 februarie 2009 constituia 

2575638 lei conform cursului oficial al BNM). 

Solicită Monul Sergiu să fie obligată reprezentanţa din Moldova a Societăţii 

Comerciale „Uniliver South Central Europe” societate cu răspundere limitată să 

înceteze imediat folosirea mărcii „BUBURUZA” şi anume figurativul şi cuvântul; 

să înceteze promoţia „Buburuza norocoasă, adu-mi primăvară în casă” şi sportul 

publicitar derulat la TV, prin Internet, radio, presă şi pe produse care au fost 

promovate; încetarea promoţiei care se efectuează prin intermediul expedierii SMS 
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la nr. de telefon GSM 079766666; a interzice pârâtului tragerea la sorţi şi 

acordarea premiilor ce se realizează prin promoţia „Buburuza norocoasă, adu-mi 

primăvară în casă”; să fie obligat pârâtul să scoată producţia pe care a fost plasată 

marca contrafăcută, inclusiv ambalajul lor fără compensarea valorii, din circuitul 

economic (din toate punctele comerciale ale RM) într-un mod care să minimalizeze 

riscul cauzării de noi prejudicii titularului mărcii; să fie încasat din contul pârâtului 

în beneficiul său prejudiciul material în mărime de 244600 dolari SUA (care la 

data de 10 februarie 2009 constituia 2575638 lei conform cursului oficial al BNM), 

prejudiciul moral în mărime de 550000 lei, precum şi cheltuielile de judecată 

inclusiv şi pentru asistenţa juridică. 

Din hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 30 martie 2009 acţiunea a fost parţial 

admisă. S-a încasat din contul Societăţii Comerciale „Uniliver South Central 

Europe” societate cu răspundere limitată în beneficiul lui Monul Sergiu prejudiciul 

material în mărime de 244600 dolari SUA convertită în valută naţională la 

momentul executării hotărârii şi prejudiciul moral în mărime de 10000 lei. În rest 

acţiunea a fost respinsă. 

Societatea Comercială „Uniliver South Central Europe” societate cu răspundere 

limitată a declarat recurs împotriva hotărârii primei instanţe, cerând admiterea 

recursului, casarea hotărârii Curţii de Apel Chişinău din 30 martie 2009 şi 

pronunţarea unei noi hotărâri prin care acţiunea să fie integral respinsă. 

Recurentul Societatea Comercială „Uniliver South Central Europe” societate cu 

răspundere limitată – Olga Ojog, în şedinţa instanţei de recurs, a susţinut recursul, 

cerând admiterea acestuia, casarea hotărârii primei instanţe şi pronunţarea unei noi 

hotărâri prin care acţiunea să fie integral respinsă. 

Intimatului Monul Sergiu şi reprezentantul acestuia – Bordeniuc Serghei 

concomitent şi în calitate de reprezentant al intervenientului accesoriu Societatea 

Comercială „Procontext” societate recursului şi menţinerea hotărârii primei 

instanţe, pe care o consideră întemeiată şi legată. 

Reprezentantul intervenientului accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală – Matveev Maria, în şedinţa instanţei de recurs, a invocat că AGEPI nu 
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a înaintat careva pretenţii faţă de părţile în litigiul dat şi respectiv nu poate să-şi 

expună poziţia la admiterea sau respingerea recursului. 

Audiind declaraţiile părţilor şi a reprezentanţilor lor, studiind materialele 

dosarului, Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de 

Justiţie consideră că recursul urmează a fi admis nu în sensul declarat, casată 

parţial hotărârea primei instanţe în partea încasării prejudiciului moral şi emisă în 

această parte o nouă hotărâre prin care se respinge acest capăt de cerere din 

următoarele considerente. 

În conformitate cu art. 417 al.(1) lit. c) CPC, instanţa de recurs, după ce judecă 

recursul, este în drept să admită recursul şi să dea o nouă hotărâre fără a restitui 

pricina spre rejudecare, anulând hotărârea primei instanţe dacă nu este necesar să 

verifice suplimentar dovezile prezentate în instanţa de recurs şi dacă circumstanţele 

pricinii au fost stabilite de prima instanţă, însă normele de drept material au fost 

aplicate eronat. 

După cum rezultă din materialele dosarului Curtea de Apel Chişinău prin 

hotărârea din 30 martie 2009 a recunoscut faptul că reprezentanţa din Moldova a 

Societăţii Comerciale „Uniliver South Central Europe” societate cu răspundere 

limitată a încălcat dreptul lui Monul Sergiu la marca notorie „BUBURUZA”. 

Conform Certificatului de înregistrarea mărcii nr. 13601 din 05 mai 2006 şi 

Hotărârii Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la mărcii 

recunoscute notorii pe teritoriul Republicii Moldova publicată în Buletinul Oficial 

de Proprietate Industrială din luna noiembrie 2007, titular al mărcii 

„BUBURUZA” este intimatul Monul Sergiu. Marca „BUBURUZA” a fost 

înregistrată după Monul Sergiu pentru clasele 16, 35 (publicitate), 38 

(telecomunicaţii), 41 conform Clasificării internaţionale a produselor şi serviciilor. 

Conform art. 6 al Legii privind mărcile şi denumirile de origine a produselor nr. 

588 din 22 septembrie 1995, titularul mărcii, pe întreg termen de valabilitate a 

mărcii, are dreptul exclusiv de a dispune de marcă, de a folosi pe teritoriul 

Republicii Moldova şi de a interzice altor persoane să folosească, fără 

consimţământul său, în operaţiunile comerciale semne identice ori similare pentru 
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produse sau servicii identice ori similare celor pentru care marca a fost înregistrată 

în cazul în care o astfel de folosire ar genera risc de confuzie. În cazul folosirii unui 

semn identic pentru produse sau servicii identice, existenţa riscului de confuzie va 

fi prezumtivă. 

Astfel, instanţa a constatat că în perioada 17 martie-17 mai 2008 recurentul a 

desfăşurat o promoţie cu denumirea „Buburuză norocoasă, adu-mi primăvara în 

casă” pentru promovarea produselor „CIF” şi „Domestos”. Obiectul principal 

pentru promovarea produselor menţionate a stat marca „Buburuza” – figurativul şi 

cuvântul. Cuvântul „buburuza” a fost folosit în cumul cu imaginea – marca 

„BUBURUZA”, care a fost elementul principal al promoţiei. Promoţia a fost 

desfăşurată prin intermediul mass-media, Internet, serviciului de telecomunicaţii 

prin înregistrarea participanţilor la promoţie prin expedierea SMS la numărul 

GSM. 

Recurentul nu a luat în seamă că marca „BUBURUZA” este înregistrată şi 

pentru serviciile de telecomunicaţii adică clasa 38 a Clasificării internaţionale a 

produselor şi serviciilor. Reieşind, din secţiunea 5 (mecanismul promoţiei) al 

Regulamentului oficial al promoţiei denumirea „Buburuză norocoasă, adu-mi 

primăvara în casă”, pentru a participa la Promoţie, doritorii trebuiau să cumpere cel 

puţin un produs participant la promoţie „CIF” şi „Domestos”, să se înregistreze 

prin SMS la numărul 079766666 în perioada 17 martie-17 mai 2008 (data limitată 

de primire a SMS) şi să transmită codul unic din opt simboluri de pe cuponul de 

participare ataşat la produsul achiziţionat. Reieşind din prevederile Regulamentului 

sus-vizat, consumatorul nu a putut să participe la promoţie prin intermediul poştei, 

inclusiv electronice, telefon fix, dar numai prin intermediul mecanismului de SMS, 

adică domeniul de telecomunicaţii, clasă pentru care a fost înregistrată’ marca 

„BUBURUZA”. 

Monul Sergiu a dovedit că întreprinderea sa SC „Procontext” SRL, al cărui 

fondator şi administrator este, în mod legal prestează aceleaşi servicii. Promoţiile şi 

publicitatea se efectuează de asemenea prin intermediul SMS, se adoptă 

Regulamentul promoţiei în care se indică că înregistrarea la promoţie se face prin 
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transmiterea codului unic de pe cuponul de participare. Adică, serviciile efectuate 

de intimat sânt similare cu cele ale recurentului. Cu atât mai mult cu cât, promoţia 

a fost desfăşurată prin publicitate derulată la TV, Internet, presă, radio ce face parte 

din clasa 35 conform Clasificării internaţionale a produselor şi serviciilor. 

Mecanismul promoţiilor sânt identice, inducând în aşa mod eroare consumatorul 

întrucât folosirea mărcii „BUBURUZA” este prerogativa titularului, care 

promovează prin SMS producţia şi serviciile lui. 

Mai mult decât atât, în şedinţa primei instanţe au fost prezentate opiniile Uniunii 

Designerilor din Republica Moldova şi Uniunii Pictorilor din Republica Moldova 

potrivit cărora s-a ajuns la concluzia că imaginile prezentate pentru cercetare, adică 

imaginea mărcii „BUBURUZA” ce aparţine lui Monul Sergiu ca titular al dreptului 

exclusiv şi imaginea promoţiei folosite de recurent, se utilizează practic aceeaşi 

paletă de culori, ambele imagini sunt îndeplinite în acelaşi stil, ambele sânt 

reprezentate într-un spaţiu bidimensional, în ambele aceste imagini lipsesc 

elementele sau detalii distinctive evidente. Astfel, confundare mărcilor a fost 

confirmată. De asemenea, pentru a dovedi faptul confuziei, intimatul a anexat la 

materialele dosarului şi raportul întreprinderii „Insight Advertising” SRL, care 

activează în domeniul chestionării opiniei publice şi a populaţiei. Potrivit 

sondajului s-a dovedit faptul că consumatorii nu văd deosebiri semnificative şi 

confundă aceste două imagini, unde elementul principal este „buburuza”. Este de 

menţionat faptul că chestionarea populaţiei a fost efectuată independent. 

Prin urmare, cu certitudine s-a stabilit că imaginea „buburuzei” folosită în 

promoţie şi imaginea mărcii al cărui titular este reclamantul au semne identice şi 

creează confuzii, fapt ce poate duce în eroare consumatorul în măsura în carte 

acesta nu va putea stabili la care produse sau servicii se atribuie marca dată. 

Conform Raportului de expertiză din 01 ianuarie 2009 efectuată de Agenţia de 

Proprietate Intelectuală „Prointelgrup SRL s-a constatat că valoarea venală a 

mărcii „BUBURUZA” constituie 937000 dolari SUA, însă prejudiciul cauzat în 

perioada promoţiei a fost estimat în mărime de 244600 dolari SUA. 
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Dat fiind faptul că s-a constatat încălcarea dreptului la marca notorie, Colegiul 

consideră că prima instanţă corect a încasat din contul reprezentanţei din Moldova 

a Societăţii Comerciale „Uniliver South Central Europe” societate cu răspundere 

limitată în beneficiul lui Monul Sergiu prejudiciul material în mărime de 244600 

dolari SUA cauzat în urma folosirii ilicite a mărcii „BUBURUZA”, însă în privinţa 

capătului de cerere referitor la încasarea prejudiciului moral instanţa de recurs 

consideră că în această parte acţiunea urmează a fi respinsă. 

Prin prisma art. 25 alin.(2) aş Legii privind mărcile şi denumirile de origine a 

produselor nr. 588 din 22 septembrie 1995, persoana recunoscută vinovată este 

obligată să repare titularului mărcii sau denumirii de origine a produsului paguba 

cauzată prin încălcarea dreptului lui, inclusiv câştigul nerealizat, precum şi să 

achite suma suficientă pentru a compensa cheltuielile care vor putea cuprinde 

onorariile de avocat corespunzătoare. Astfel, rezultă că legea aplicabilă raportului 

juridic litigios nu prevede şi repararea pagubei morale. 

Din considerentele menţionate şi luând în vedere că circumstanţele pricinii au 

fost stabilite de către prima instanţă şi nu este necesară verificarea suplimentară a 

cărora probe, însă normele de drept material au fost eronat aplicate în privinţa 

capătului de cerere privind încasarea prejudiciului moral, Colegiul civil şi de 

contencios administrativ ajunge la concluzia de admite recursul declarat de 

reprezentanţa din Moldova a Societăţii Comerciale „Uniliver South Central 

Europe” societate cu răspundere limitată nu în sensul declarat, ci în împrejurările 

sus-vizate, de a casa parţial hotărârea primei instanţe în partea încasării prejudiciu 

moral şi de a emite în această parte o nouă hotărâre prin care acţiunea să fie 

respinsă. 

În conformitate cu art. 417 alin.(1) lit. c), art. 419 CPC, Colegiul civil şi de 

contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie 

d e c i d e 

Se admite recursul declarat de reprezentanţa din Moldova a Societăţii 

Comerciale „Uniliver South Central Europe” societate cu răspundere limitată. 
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Se casează parţial hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 30 martie 2009, în 

pricina civilă la cererea de chemare în judecat a lui Monul Sergiu împotriva 

reprezentanţei din Moldova a Societăţii Comerciale „Uniliver South Central 

Europe” societate cu răspundere limitată, intervenientului accesoriu Societatea 

Comercială „Procontex” societate cu răspunderea limitată şi Agenţiei de Stat 

pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la încasarea prejudiciului material şi 

moral pentru folosirea ilegală a mărcii, în partea încasării din contul reprezentanţei 

din Moldova a Societăţii Comerciale „Uniliver South Central Europe” societate cu 

răspundere limitată în beneficiul lui Monul Sergiu prejudiciu moral în mărime de 

10 000 lei şi se emite în această parte o nouă hotărâre prin care: 

Se respingere acţiunea lui Monul Sergiu împotriva reprezentanţei din Moldova a 

Societăţii Comerciale „Uniliver South Central Europe” societate cu răspundere 

limitată, intervenientului accesoriu Societatea Comercială „Procontex” societate cu 

răspunderea limitată şi Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală în partea 

încasării prejudiciului moral pentru folosirea ilegală a mărcii. 

În rest hotărârea primei instanţe se menţine. 

Decizia este irevocabilă de la pronunţare. 

 
Preşedintele şedinţei, judecătorul  semnătura    Vera Macinskaia 

Judecătorii      semnătura  Tatiana Vieru  

semnătura   Valeriu Doagă 

Copia corespunde originalului 

 

 


