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DECIZIE 

29 septembrie 2010                                                                   mun. Chişinău 

 

Colegiul Civil şi de contencios administrativ lărgit 

al Curţii Supreme de Justiţie 

în componenţă: 

Preşedintele şedinţei, judecătorul – Nina Cernat      

Judecătorii –           Eugenia Fistican şi Svetlana Filincova 

 

examinând în şedinţă publică recursul declarat de către  societatea cu 

răspundere limitată „Armicom”, 

 în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a societăţii cu răspundere 

limitată „Şafranăx” împotriva societăţii cu răspundere limitată „Armicom” cu 

privire la interzicerea folosirii mărcii comerciale „Şofran” şi „Safran”, interzicerea 

comercializării produselor cu marca „Şofran” şi „Safran” pe piaţa de desfacere a 

Republicii Moldova, încasarea prejudiciului material, prejudiciului moral în 

mărime de 30 000 lei şi încasarea cheltuielilor de judecată, 

 împotriva hotărârii Curţii de Apel Chişinău din 02 aprilie 2010, prin care 

acţiunea a fost admisă parţial 

 

c o n s t a t ă 

 

Societatea cu răspundere limitată „Şafranăx” a depus cerere de chemare în 

judecată împotriva societăţii cu răspundere limitată „Armicom” cu privire la 

interzicerea folosirii mărcii comerciale „Şofran” şi „Safran”, interzicerea 

comercializării produselor cu marca „Şofran” şi „Safran” pe piaţa de desfacere a 

Republicii Moldova, încasarea prejudiciului material în mărime de 305 000 lei, 

prejudiciului moral în mărime de 30 000 lei şi încasarea cheltuielilor de judecată. 

În motivarea acţiunii reclamantul SRL „Şafranăx” a indicat că în ultima 

perioadă, brusc a scăzut realizarea pîinii cu denumirea de marcă „Safran”.  

 „Safran” este marcă naţională înregistrată cu nr. 13145 din 10.12.2004 de 

către SRL „Şafranăx” .  

Mai indică reclamantul că în rezultatul efectuării investigaţiilor a stabilit că 

de către „Armicom” SRL comercializa pe pieţele de desfacere a Republicii 

Moldova inclusiv prin intermediul supermarketurilor „Green Hills”, „Alimentara 

Nr. 1” precum şi prin intermediul altor agenţi economici, pâine cu denumirea 

„Şofran”,  ceea ce a redus remarcabil cantitatea mărfii vândute, astfel creînd 

prejudiciu material considerabil de mare.  

Denumirea comercială „Şofran”, utilizată de pârât pe piaţa de desfacere a 

RM este identică cu marca „Safran” înregistrată de „Şafranăx” SRL prin 

Certificatul nr. 13145. Dacă ar face o analiză a acestor două mărci la prima vedere 

par a fi total identice, iar conţinutul cuvântului diferă, deci diferenţa constă în 

literele „o” şi „a”,  fiind o diferenţă nesemnificativă, deoarece celelalte litere sunt 



identice, chiar la rostire cuvântului indiferent aplicând vocala „o” sau „a” nu se 

observă nici-o diferenţă. Totodată, producţia de panificaţie cu marca „Şofran” este 

plasată în vitrinele reţelei comerciale în apropiere nemijlocită, acest fapt generează 

confuzie cu marca „Safran”, producţia întreprinderii-titular şi chiar cu 

producătorul. Pârâtul în mod intenţionat se foloseşte de marca „Şofran” astfel 

beneficiind de succes în vânzări nemotivate, pe seama reclamantului, din 

considerentul că marca „Safran” a dobândit o popularitate pe piaţa de desfacere, iar 

la răspândirea popularităţii reclamantul a folosit mijloace financiare enorme, 

pentru reclamă, pentru producerea calitativă a produsului, achiziţionând utilaje 

performante costisitoare. 

În susţinerea celor invocate reclamantul a invocat  prevederile al. (5) art. 4 şi 

al. (1) art. 6 ale Lgii RM nr. 588-XIII din 22.09.95 privind mărcile şi denumirile de 

origine a produselor, faptele indicate confirmă, că „Şafranăx” SRL în calitate de 

titular, îi aparţine „dreptul exclusiv de a dispune şi de a folosi mărcile date pe 

teritoriul Republicii Moldova, precum si dreptul de a interzice altor persoane să 

folosească, fără consimţământul său, în operaţiunile comerciale semne identice ori 

similare pentru produse sau servicii identice ori similare celor pentru care marca 

înregistrată în cazul în care o astfel de folosire ar genera risc de confuzie.  

Potrivit art. 10 al. (2) şi (3) al Convenţiei de la Paris cu privire la protecţia 

proprietăţii industriale din 20 martie 1883 „Constituie act de concurenţă neloială 

orice act de concurenţă contrar practicilor cinstite în materie industrială sau 

comercială „. In special sunt interzise „toate acţiunile care sunt de natura să creeze, 

prin orice mijloc, o confuzie cu întreprinderea, produsele sau activitatea industrială 

sau comercială a unui concurent, indicaţiile a căror folosire în exercitarea 

comerţului sunt susceptibile să inducă publicul în eroare cu privire la natura, modul 

de fabricare, caracteristicile, cantitate sau calitatea mărfurilor” iar  pîrîtul foloseşte 

acţiuni intenţionate întru confundarea mărcilor de către consumator, generând 

inducerea în eroare a lui.  

Potrivit art. 6 al Convenţiei de la Paris cu privire la protecţia proprietăţii 

industriale din 20martie 1883 Ţările Uniunii se obligă, fie din oficiu dacă legislaţia 

ţării o îngăduie, fie la cererea, celui interesat, să refuze sau să invalideze 

înregistrarea si să interzică folosirea unei mărci de fabrică sau de comerţ care 

constituie o reproducere, imitaţie sau traducere, putând confuzie, a unei mărci pe 

care autoritatea competentă a ţării de înregistrare sau de folosire o vă considera că 

este notoriu cunoscută ca fiind deja marca unei persoane admise să beneficieze de 

prezenta Convenţie şi ca fiind folosită pentru produse identice sau similare. Se va 

proceda la fel atunci când partea esenţială a mărcii constituie o reproducere a unei 

astfel de mărci notoriu cunoscute, sau o imitaţie putând fi confundată cu aceasta. 

Astfel, marca comercială „Safran” a fost recunoscută ca marcă notorie, fapt 

care are valoare juridică din data de 10.12.2004, în baza Hotărârii Comisiei de 

Apel din 16.01.2006 iar folosirea de către pîrît a mărcii comerciale, poate fi 

calificată ca drept un act de concurenţă neloială în baza art. 8 al. (1) lit. d) Legii cu 

privire la protecţia concurenţei şi are la bază intenţia de a obţine profituri 

nemotivate.  



Acţiunile pârâtului încalcă drepturile exclusive a „Şafranăx” SRL, aduce 

prejudiciu material şi moral titularului mărcii „Safran”,  duce la o concurenţă 

neloială, inducând consumatorul în eroare referitor la provenienţa, producătorul şi 

calitatea produselor marcate cu marca comercială „Şofran”. Ca rezultat a folosirii 

ilicite a mărcii „Şofran” pe perioada 20.10.2008-04.03.2009 pîrîtul a adus un venit 

ratat de 132782 lei.  

Solicită SRL „Şafranăx” interzicerea folosirii mărcii comerciale „Şofran” şi 

„Safran”, interzicerea comercializării produselor cu marca „Şofran” şi „Safran” pe 

piaţa de desfacere a RM, încasarea prejudiciului material în mărime de 132 782 lei 

şi a prejudiciului moral în mărime de 30 000 lei şi încasarea cheltuielilor de 

judecată. 

Prin cererea nr. 1493 din 19 februarie 2010  SRL „Şafranăx” după efectuarea 

calculului cu privire la stabilirea prejudiciului material cauzat de acţiunile SRL 

„Armicom”, reclamantul a solicitat încasarea prejudiciului material în mărime de 

305000 lei, prejudiciului moral în mărime de 30 000 lei şi încasarea cheltuielilor de 

judecată care constă din cheltuieli pentru asistenţă juridică în mărime de 12500 lei 

şi taxa de stat în mărime de 3893,461ei, în total 16483,46 lei. 

Prin hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 02 aprilie 2010 acţiunea a fost admisă 

parţial, s-a interzis SRL „Armicom” folosirea mărcii comerciale „Şofran” şi 

„Safran”,  comercializarea produselor cu marca „Şofran” şi „Safran”, s-a dispus 

încasarea de la SRL „Armicom” în beneficiul lui SRL „Şafranăx” prejudiciul 

material în mărime de 305000 (trei sute cinci mii) lei, cheltuielile de judecată 

pentru asistenţa juridică în mărime de 12500 (douăsprezece mii cinci sute)lei şi 

taxa de stat în mărime de 3983,46 (trei mii nouă sute optzeci şi trei lei şi 46 

bani)lei, în rest, capătul de cerere privind încasarea prejudiciului moral în mărime 

de 30000 (treizeci mii)lei, s-a respins ca nefondat. 

SRL „Armicom”, a depus cerere de recurs împotriva hotărârii primei instanţe, 

cerând admiterea recursului, casarea hotărârii primei instanţe şi emiterea unei noi 

hotărâri cu privire la respingerea acţiunii. 

Recurentul, SRL „Armicom”, în motivarea recursului a indicat că nu este de 

acord cu hotărârea primei instanţe din considerentele că, prima instanţă nu a 

constat şi elucidat pe deplin circumstanţele care au o importanţă pentru 

soluţionarea pricinii, nu a fost dovedite circumstanţele considerate ca fiind 

stabilite, concluziile primei instanţe sunt în contradicţie cu circumstanţele pricinii 

şi a fost interpretat eronat legea. 

Reprezentantul recurentului, SRL „Armicom”, Lutenco Pavel, în şedinţa 

instanţei de recurs, recursul l-a susţinut şi a cerut admiterea acestuia cu casarea 

hotărârii primei instanţe şi emiterea unei noi hotărâri cu privire la respingerea 

acţiunii. 

Reprezentantul intimatului SRL „Şafranăx”, Pavel Cucu în şedinţa instanţei 

de recurs, a cerut respingerea recursului şi menţinerea hotărârii primei instanţe, pe 

care o consideră întemeiată şi legală. 

Reprezentantul intervenientului accesoriu AGEPI - Sibov Liviu în şedinţa 

instanţei de recurs nu a formulat careva pretenţii faţă de părţi. 



Audiind părţile, studiind materialele dosarului, Colegiul Civil consideră 

recursul neîntemeiat şi care urmează a fi respins cu menţinerea hotărârii 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 hotărârea primei instanţe. 

În şedinţa de judecată s-a constatat că, conform Certificatului de înregistrare a 

mărcii nr. 13145 din 10.12.2004 SRL „Şafranăx” a înregistrat marca „Şafran”.(f.d.-

7) 

S-a mai stabilit că în perioada 20.10.2008-04.03.2009 SRL „Armicom” a 

comercializat produse cu denumirea „Şofran” inclusiv prin intermediul 

supermarketurilor „Green Hills”, „Alimentara Nr. 1” (f.d.-8). 

Colegiul Civil consideră că, prima instanţă a ajuns la o concluzie corectă cu 

privire la admiterea acţiunii, deoarece potrivit art.9 alin. (1) al Legii privind 

protecţia mărcilor din 29.02.2008 „înregistrarea mărcii conferă titularului dreptul 

exclusiv asupra acesteia. Titularul mărcii este în drept să interzică terţilor să 

utilizeze în activitatea lor comercială, fără consimţămîntul său un semn identic cu 

marca pentru produse şi/sau servicii identice cu cele pentru care marca este 

înregistrată, un semn care, din cauza identităţii ori similitudinii cu marca 

înregistrată şi identităţii ori similitudinii produselor sau serviciilor acoperite de 

semn şi de marcă, generează riscul de confuzie în percepţia consumatorului; riscul 

de confuzie include şi riscul de asociere între semn şi marcă, un semn identic ori 

similar cu marca pentru produse şi/sau servicii diferite de cele pentru care marca 

este înregistrată cînd aceasta din urmă a dobîndit un renume în Republica 

Moldova, iar persoana terţă, în urma folosirii semnului, fără motive justificate, 

profită de caracterul distinctiv ori de renumele mărcii sau le aduce atingere 

acestora.”  

Or, la caz, SRL „Şafranăx”  prin certificatului de înregistrare a mărcii nr. 

13145 din 10.12.2004 a înregistrat marca „Şafran” care o folosea pentru a denumi 

o categorie de pîne care o produce, iar SRL „Armicom” a folosit „Şofran” pentru a 

denumi la fel o categorie de pîine fără a avea careva drepturi înregistrate asupra 

acestei denumiri , astfel  producînd  o confuzie între aceste două produse , prin 

urmare Colegiul Civil şi de Contencios adminisrtativ al Curţii Supreme de Justiţie 

reţine corectă concluzia primei instanţe prvind recunoaşterea identicităţii  mărcii 

„Şafran” cu „Şofran”. 

Corectă este şi concluzi instanţei de fond privind repararea prejudiciului în 

urma folosinţei ilegale a mărcii deoarece potrivit  art.72 al Legii privind protecţia 

mărcilor din 29.02.2008 la repararea prejudiciului material cauzat urmează de a lua 

în consideraţie toate circumstanţele, ca consecinţele economice negative, inclusiv 

venitul ratat de părţi, venitul pîrîtului şi alte aspecte ca prejudiciu moral.  

Or, la caz,  potrivit raportului efectuat de către SRL „Prointelgrup” referitor la 

impactul folosirei ilegale a mărcii şi stabilirea prejudiciului material cauzat a fost 

evaluat prejudiciului cauzat în cuantum de   305 000 lei. 

 Cît priveşte argumentele recurentului precum că instanţa de fond a aplicat 

legea nr. 588-XIII din 22.09.95 care era deja abrogată nu poate fi reţinut deoarece 



instanţa de fond a indicat legea la care face referire reclamantul în susţinirile 

verbale şi nu s-a bazat în partea motivatoare pe această normă legală. 

Nu poate fi reţinut nici argumentul recurentului precum că marca „Şafran” şi 

marca „Şofran” sunt două mărci distincte deoarece din materiale dosarului s-a 

stabilit cu certitudine că sunt două mărci identice şi folosirea lor duce în eroare  

consumatorul. 

Astfel, din considerentele menţionate şi având în vedere faptul că, hotărârea 

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

sunt neîntemeiate, Colegiul Civil ajunge la concluzia de a respinge recursul şi de a 

menţine hotărârea primei instanţe. 

În conformitate cu art. 417 al.(1) lit.a), art. 419 CPC, Colegiul Civil 

 

d e c i d e  

 

Se respinge recursul declarat de către societatea cu răspundere limitată 

„Armicom”. 

Se menţine hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 02 aprilie 2010 în pricina 

civilă la cererea de chemare în judecată a societăţii cu răspundere limitată 

„Şafranăx” împotriva societăţii cu răspundere limitată „Armicom” cu privire la 

interzicerea folosirii mărcii comerciale „Şofran” şi „Safran”, interzicerea 

comercializării produselor cu marca „Şofran” şi „Safran” pe piaţa de desfacere a 

Republicii Moldova, încasarea prejudiciului material în mărime de 305 000 (trei 

sute cinci mii) lei, prejudiciului moral în mărime de 30 000(treizeci mii) lei şi 

încasarea cheltuielilor de judecată. 

Decizia este irevocabilă de la pronunţare. 

Preşedintele şedinţei,                           Nina Cernat  

 

Judecător                                              Eugenia Fistican  

 

Judecător                                              Svetlana Filincova 

 


