
prima instanţă: Gh. Creţu                              dosarul nr.2r-152/08 

D E C I Z I E 

25 iunie 2008                                                              mun . Chişinău 

Colegiul Civil şi de contencios administrativ 
al Curţii Supreme de Justiţie 

 
în componenţă: 
Preşedintele şedinţei, judecătorul                        Anastasia Pascari 
Judecătorii                                     Sveatoslav Voldovan şi Valentina Clevadî 
 
examinînd în şedinţă publică recursul declarat de către Master Beverage 

Industries Pte. Ltd., SG, 

în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a Companiei Sosiete des 

Produits Nestle împotriva Master Beverage Industries Pte. Ltd., SG şi Agenţiei de 

Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova cu privire la părarea 

dreptului proprietăţii intelectuale, 

împotriva hotărîrii Curţii de Apel Chişinău din 20 martie 2008, prin care 

acţiunea a fost admisă 

c o n s t a t ă 

Compania Sosiete des Produits Nestle, Elveţia a depus cerere de chemare în 

judecată împotriva Master Beverage Industries Pte. Ltd., SG şi Agenţiei de Stat 

pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova cu privire la apărarea 

dreptului proprietăţii intelectuale. 

În motivarea acţiunii a indicat că, la 09 noiembrie 2004 Agenţia de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova a înregistrat marca combinată 

„Golden Eagle Deluxe & fig.” Nr.11482 la clasa 30 (cafea, înlocuitori de cafea, 

înlocuitori vegetali de cafea, băuturi cu conţinut de cafea, băuturi cu conţinut de 

lapte şi cafea) pe numele Companiei Master Beverage Industries Pte. Ltd., SG. 

La 11 iulie 2006, reclamantul a depus contestaţie la Comisia de Apel a 

Agenţiei împotriva înregistrării mărcii. 

Prin hotărîrea Comisiei de Apel a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală din 15 februarie 2007 contestaţia a fost respinsă. 



Cere anularea hotărîrii Comisiei de Apel a Agenţiei de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală din 15 februarie 2007, deoarece consideră că, argumentele 

invocate în hotărîre sînt în contradicţie cu prevederile Legii privind mărcile şi 

denumirile de origine a produselor nr.588 din 22 septembrie 1995. 

Prin hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 20 martie 2008 acţiunea a fost 

admisă. 

A fost anulată hotărîrea Comisiei de Apel a Agenţiei de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală din 15 februarie 2007 în partea respingerii contestaţiei 

Companiei Sosiete des Produits Nestle împotriva înregistrării mărcii nr. 11482 

după Master Beverage Industries Pte. Ltd., SG cu obligarea Agenţiei de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală să anuleze înregistrarea mărcii nr.11482 după Master 

Beverage Industries Pte. Ltd., SG. 

La 30 aprilie 2008, Master Beverage Industries Pte. Ltd., SG a declarat recurs 

împotriva hotărîrii primei instanţe, solicitînd admiterea recursului, casarea hotărîrii 

primei instanţe şi emiterea unei noi hotărîri cu privire la respingerea acţiunii. 

Recurentul, Master Beverage Industries Pte. Ltd., SG, în motivarea recursului 

a indicat că, prima instanţă a ajuns la o concluzie greşită în privinţa asemănării 

mărcilor în ansamblu, deoarece mărcile examinate nu sînt similare pînă la nivel de 

confuzie şi nu induc în eroare consumatorii. 

Reprezentanţii recurentului, Nicolae Buzu şi Tatiana Simanenkova, în şedinţa 

instanţei de recurs, au susţinut recursul, cerînd admiterea acestuia, casarea hotărîrii 

primei instanţe şi emiterea unei noi hotărîri cu privire la respingerea acţiunii. 

Reprezentantul Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii 

Moldova, Lilian Ganea, în şedinţa instanţei de recurs, a susţinut recursul înaintat, 

cerînd admiterea acestuia, casarea hotărîrii primei instanţe şi emiterea unei noi 

hotărîri cu privire la respingerea acţiunii. 

Reprezentantul intimatului, Companiei Sosiete des Produits Nestle, Emil 

Mîndîcanu, în şedinţa instanţei de recurs, a solicitat respingerea recursului şi 

menţinerea hotărîrii primei instanţe, pe care o consideră întemeiată şi legală. 



Audiind părţile, studiind materialele dosarului, Colegiul Civil şi de contencios 

administrativ al Curţii Supreme de Justiţie, consideră recursul neîntemeiat şi care 

urmează a fi respins cu menţinerea hotărîrii primei instanţe din următoarele 

considerente. 

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

recursul, este în drept să respingă recursul şi să menţină hotărîrea primei instanţe. 

Conform art.7 al.(4) lit. a) al Legii privind mărcile şi denumirile de origine a 

produselor nr.588 din 22 septembrie 1995, în calitate de mărci nu se înregistrează 

semnele identice sau similare care pot fi confundate cu mărcile protejate în privinţa 

altor persoane sau cerute pentru înregistrare pe numele altor persoane pentru 

produse sau servicii identice. 

Din materialele dosarului s-a stabilit că, la 09 noiembrie 2004 Agenţia de Stat 

pentru Proprietatea Intelectuală a emis decizia de înregistrare a mărcii combinate 

nr.11482 Golden Eagle Deluxe & Fig., la clasa 30 (cafea, înlocuitori de cafea, 

înlocuitori vegetali de cafea, băuturi cu conţinut de cafea, băuturi cu conţinut de 

lapte şi cafea) pe numele Companiei Master Beverage Industries Pte. Ltd., SG 

Singapore. 

Marca nr.11482 este un semn care prezintă o asemănarea considerabilă cu 

mărcile color ale companiei Nestle nr.IR 726641 şi IR 793933. 

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

produselor nr.688 din 22 septembrie 1995, în cazul în care e teritoriul Republicii 

Moldova este recunoscută ca marcă notorie o marcă deja înregistrată pentru 

anumite produse sau servicii, protecţia juridică a mărcii notorii se extinde şi asupra 

altor produse sau servicii, cu condiţia că folosirea de către o altă persoană a mărcii 

identice sau similare pentru aceste produse sau servicii va indica o legătură cu 

titularul mărcii recunoscute notorii în Republica Moldova şi va dăuna intereselor 

acestuia. 

Compania Nestle este o firmă cu renume mondial, fiind deţinătoarea mai 

multor mărci de notorietate internaţională. Imaginea ceştii cu boabe de cafea, 



lansată pe piaţă de către Nestle, este deja promovată de mulţi ani, inclusiv cu 

combinaţia coloristică roşu-maro. 

Conform art.7 al.(2) lit.a) al Legii privind mărcile şi denumirile de origine a 

produselor nr.588 din 22 septembrie 1995, nu se admite înregistrarea, ca marcă sau 

elemente ale ei, a semnelor false sau care ar putea induse în eroare consumatorul în 

privinţa unui produs, serviciu sau în privinţa producătorului acestora. 

În temeiul regulilor 33.9.3, 33.10.2 şi 33.11.1 ale Regulamentului privind 

recunoaşterea notorietăţii mărcilor de produs şi/sau de serviciu aprobat prin ordinul 

Directorului General al Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală nr.94 din 

22 iulie 2003, asemănarea grafică şi a semnelor combinate şi figurative se 

determină după următoarele criterii: 

forma exterioară; 

existenţa sau lipsa simetriei; 

semnificaţia semantică; 

tipul şi caracterul reproducerilor; 

combinaţia de culori şi tonalităţi. 

Astfel, prima instanţă corect a stabilit pe parcursul examinării cauzei că, 

decizia contestată este contrară prevederilor Legii menţionate, deoarece marca 

înregistrată nr.11482 şi elementele ei conţin semne care prezintă o asemănare 

considerabilă cu mărcile color ale companiei Nestle IR 726641 şi IR 793933, şi 

anume, comparînd marca înregistrată nr.11482 cu mărcile IR 726641 şi IR 793933, 

prima instanţă corect a reţinut că partea grafică este executată exact în aceeaşi 

manieră similară, culorile fiind identice-ceaşca roşie şi boabele cafenii, ambele pe 

fundal întunecat, trecînd treptat în fundal roşu. 

Această concluzie rezidă din cele 5 criterii impuse de Regulament, iar 

conform art.26 al.(1) lit.b) al Legii privind mărcile şi denumirile de origine a 

produselor nr.588 din 22 septembrie 1995, înregistrarea mărcii sau a denumirii de 

origine a produsului poate fi recunoscută nulă, integral sau parţial, în perioada 

termenului de valabilitate a acesteia, dacă folosirea mărcii induce în eroare 

consumatorul. 



Astfel, imaginea cănii de culoare roşie amplasată într-o masă de boabe cafenii 

creează impresia că, denumirea Golden Eagle nu este altceva decît o marcă din 

gama produselor companiei Nestle, fapt care atestează interesele economice ale 

intimatului. 

Nu poate fi reţinut motivul invocat în cererea de recurs cu privire la faptul că, 

mărcile nu sînt similare pînă la nivel de confuzie, deoarece conform prevederilor 

art.6 al.(1) al Legii menţionate, în cazul folosirii unui semn identic pentru produse 

sau servicii identice, existenţa riscului de confuzie va fi prezumtivă. 

Riscul de confuzie a fost examinat cu referire la consumatorul mediu atît în 

privinţa produsului, cît şi a producătorului, iar, conform art.6 al.(3) al Legii, 

dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementelor mărcii care, în conformitate cu 

prezenta lege, nu pot fi înregistrate independent în calitate de mărci, cum ar fi 

termenii descriptivi, cu condiţia folosirii loiale a acestor elemente şi respectarea 

intereselor legitime ale titularilor mărcii şi ale terţilor. 

În acest context, prima instanţă corect a ajuns la concluzia de a admite 

acţiunea înaintată de către Compania Sosiete des Produits Nestle. 

Astfel, din considerentele menţionate şi avînd în vedere faptul că, hotărîrea 

primei instanţe este întemeiată şi legală, iar argumentele invocate de către recurent 

Această concluzie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


