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Dosarul nr. 2-15/09          
HOTĂRÂRE 
În numele Legii 

 
 
03 decembrie 2009        mun. Chişinău 
 
Colegiul Civil şi de contencios administrativ al Curţii de Apel Chişinău 
Având în componenţa sa: 
Preşedinte de şedinţă, judecătorul Elena Gligor 
Grefier     Dina Tatar 
 
a examinat în şedinţa publică deschisă cauza civilă la acţiunea reclamantei Ciorănică-

Gavriliţă Rodica către Întreprinderea Mixtă Publicaţia Revista „Fashion Vip” SRL, 

intervenient Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală Republicii Moldova 

privind apărarea dreptului asupra mărcii, 

A CONSTATAT: 

 

Reclamanta Rodica Ciorănică-Gavriliţă s-a adresat Curţii de Apel Chişinău cu 

acţiune împotriva Întreprinderea Mixtă Publicaţia Revista „Fashion Vip” SRL şi 

intervenientului accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a 

Republicii Moldova privind recunoaşterea încălcării de către SRL „Fashion Vip” a 

dreptului exclusiv asupra mărcii „Vip” (nr. 13308) şi apărarea dreptului asupra mărcii 

„Vip” înregistrate în Republica Moldova în Registrul Naţional al Mărcilor cu  

nr. 13308 prin interzicerea SRL „Fashion Vip” în folosirea mărcii „Vip” (nr. 13308). 

În cadrul şedinţei de judecată reclamanta şi-a concretizat pretenţiile revendicând în 

instanţa de judecată recunoaşterea încălcării de către SRL „Fashion Vip” a dreptului 

exclusiv asupra mărcii prin folosirea elementului „Vip” din marca „VIP MAGAZIN” 

(nr. 13308) şi apărarea dreptului asupra elementului „Vip” din marca „VIP 

MAGAZIN” înregistrată în Republica Moldova în Registrul Naţional a Mărcilor cu 

nr. 13308 prin interzicerea SRL „Fashion Vip” în folosirea elementului mărcii „Vip”. 
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În motivarea acţiunii şi în cadrul şedinţei judiciare reclamantul a menţionat, că 

prin Certificatul de înregistrare a publicaţiei periodice şi a agenţiei de presă nr. 121 

din 07.11.2002, eliberat de Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova, a fost 

înregistrată publicaţia periodică „Vip Magazin”. Din momentul lansării revistei şi 

până în prezent publicaţia a reuşit să se promoveze în mediatizarea elitei din 

domeniile economiei, dreptului, culturii, sportului, mass-media, devenind în asemenea 

mod o revistă notorie pe teritoriul Republicii Moldova, cu un număr vast de cititori. 

Conform Certificatului de înregistrare a mării nr. 13308, eliberat de AGEPI, 

reclamanta a devenit titularul exclusiv asupra elementului mărcii „Vip” din marca 

„VIP MAGAZIN” pe teritoriul Republicii Moldova, pentru produsele conform 

Clasificatorului Internaţional al Produselor şi Serviciilor (în continuare CIPS) din 

clasa 16 şi serviciile din clasa 14. 

LA 04 decembrie 2008 în Republica Moldova a fost lansată Revista „Vip 

Fashion”. Reclamanta susţine că aplicarea elementului „VIP” în denumirea revistei 

„Vip Fashion” a fost operată fără manifestarea consimţământului titularului de drept, 

prin ce îi sânt lezate drepturile asupra mărcii „VIP MAGAZIN”. 

Reprezentantul reclamantei în şedinţa judiciară acţiunea formulată a susţinut pe 

deplin, solicitând instanţei de judecată admiterea cererii integral. Admiterea acţiunii 

se argumentează prin dispoziţiile Acordului privind Aspectele Drepturilor de 

Prioritate Intelectuală legate de comerţ, Regulamentului Consiliului (CE) nr. 40/94 

din 20.12.1993 „privind marca comunitară”, Convenţiei de la Paris „pentru Protecţia 

Proprietăţii Industriale” din 20 martie 1883, art. 9, 33, 46 din Constituţia Republicii 

Moldova din 27.07.94, art.art. 5, 9, 61 al Legii nr. 38-XVI din 29.02.2008 „privind 

protecţia mărcilor”, Legii nr. 1103-XIV din 30.06.2000 „Cu privire la protecţia 

concurenţei”, Legii nr. 588-XIII din 22.09.95 „Privind mărcile şi denumirile de 

origine a produselor”. 
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Reclamanta SRL „Fashion Vip” în şedinţa de judecată şi prin referinţa anexată la 

materialele cauzei, cererea depusă de reclamanta Rodica Ciorănică-Gavriliţă nu a 

recunoscut, solicitând instanţei respingerea acţiunii ca neîntemeiată. 

Pârâtul susţine că reclamanta nu este titular asupra mărcii „Vip” ci este titular 

asupra combinaţiei „VIP MAGAZIN”, că marca „Vip” este înregistrată după alţi 

titulari, la momentul examinării cauzei fiind înregistrate mai multe mărci ce conţin 

acronimul „VIP”, iar reclamanta a depus cererea de înregistrare asupra mărcii „VIP” 

doar la 29.08.2008, concluzionând că depunerea cererii probează lipsa drepturilor 

asupra elementului revendicat iar acţiunea formulată nefondată deoarece reclamanta 

nu dispune de un drept legitim pe care solicită să-i fie protejat. 

Se invocă, că SRL „Fashion Vip” nu foloseşte vre-un semn identic sau similar cu 

marca „VIP MAGAZIN” ce ar putea fi calificat ca încălcare a exclusivităţii mărcii 

reclamantei. Astfel, reclamata foloseşte marca combinată „FASHION VIP” în temeiul 

contractului de licenţă încheiat cu Luchian Valentina, AGEPI la moment examinează 

cererea depusă de Luchian Valentina de înregistrare a mărcii de rând cu alte mărci 

solicitate. Această cerere se află în coraport cu drepturile de autor pe care le deţine 

Luchian Valentina asupra emisiunilor „Fashion Vip” şi „Decernarea premiilor Vip 

Fashion”. De asemenea se menţionează că marca „FASHION VIP” este depusă spre 

înregistrare pentru clasele 16, 35, 41, 43 CIPS, iar „VIP MAGAZIN” pentru clasele 

16 şi 41 CIPS, că marca reclamantei este o marcă combinată, executată cu caractere 

speciale şi este în culori alb, negru şi roşu pe când marca reclamantei constă din 

elemente verbale, înregistrată în caractere standard în alb şi negru, că marca 

„FASHION VIP” conţine pe lângă partea verbală o parte figurativă reprezentată 

printr-un dreptunghi cu semnificaţia covorului roşu, ceea ce o delimitează distinctiv 

de marca reclamantei şi respectiv nici auditiv aceste mărci nu sunt identice sau 

similare. 

În drept se face referinţă la art.art.8, 10, 17 din Legea nr. 38-XVI din 29-02.2008 

„privind protecţia mărcilor”, Convenţia de la Paris din 20.03.1883 pentru protecţia 
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proprietăţii industriale, Legea nr. 1103-XIV din 30.06.2000 „Cu privire la protecţia 

concurenţei”. 

Se mai susţine că confuzia în percepţia consumatorului privind produsul editat nu 

există, or nu au fost prezentate probe ce ar confirma pretenţia dată, şi nici acte de 

concurenţă neloială or subiectul identităţii sau similitudinii mărcilor este obiectul 

examinării de către AGEPI. 

Intervenientul accesoriu AGEPI în şedinţa judiciară nu a recunoscut acţiunea şi a 

solicitat respingerea ei. Prin referinţa anexată la materialele cauzei se menţionează că 

la data de 19.10.2004 reclamanta Rodica Ciorănică-Gavriliţă a depus cererea de 

înregistrare a mărcii verbale „VIP MAGAZIN”. Ulterior la 29.08.2005 AGEPI a emis 

Decizia de publicare a cererii de BOPI nr. 10/2005. După expirarea termenului legal 

de 3 luni, reieşind din considerentul că nu a fost depusă vre-o contestare împotriva 

înregistrării mărcii, la 09.02.2006 AGEPI a emis Decizia de înregistrare a mărcii „VIP 

MAGAZIN” după titulara Rodica Ciorănică-Gavriliţă pentru totalitatea de produse şi 

servicii din clasele 16 şi 14 CIPS. Se susţine că marca „VIP MAGAZIN” este 

protejată în limitele combinaţiei elementelor verbale în ansamblu, iar existenţa 

încălcării dreptului exclusiv asupra elementului „VIP”conţinut în reproducerea mărcii 

„VIP MAGAZIN” conform art. 83 din Legea nr. 38-XVI din 29.02.2008, ţine de 

competenţa instanţei de judecată. 

Se menţionează că în ceea ce priveşte riscul de confuzie în percepţia 

consumatorului şi actele de concurenţă neloială urmează a fi probate prin intermediul 

unui sondaj de opinie efectuat de către o instituţie specializată care să stabilească 

existenţa sau inexistenţa gradului de confuzie şi încălcarea dreptului exclusiv asupra 

mărcii. 

Audiind părţile, examinând materialele cauzei în coraport cu reglementările 

legislaţiei în vigoare, instanţa de judecată consideră cererea de chemare în judecată 

formulată de către Rodica Ciorănică-Gavriliţă către SRL „Fashion Vip”, cu 

participarea intervenientului accesoriu AGEPI privind recunoaşterea încălcării de 
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către SRL „Fashion Vip” a dreptului exclusiv asupra elementului „VIP” din marca 

„VIP MAGAZIN” (nr. 1103) şi apărarea dreptului asupra elementului „VIP” din 

marca „VIP MAGAZIN” înregistrată în Republica Moldova în Registrul Naţional al 

Mărcilor cu nr. 13308 prin interzicerea SRL „Fashion Vip”, în folosirea elementului 

„VIP” ca întemeiată, pasibilă admiterii, reieşind din următoarele motive. 

În conformitate cu dispoziţiile art. 61 Legii nr. 38/XVI din 29.02.2008 privind 

protecţia mărcilor, titularul mărcii este în drept să iniţieze în instanţa judecătorească o 

acţiune în vederea apărării drepturilor şi intereselor sale legitime. 

Prin Certificatul de înregistrare a publicaţiei periodice şi a agenţiei de presă 

eliberat de Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova nr. 121 din 07.11.2002, a fost 

înregistrată publicaţia periodică „Vip Magazin”.  

Conform Certificatului de înregistrare a mărcii nr. 13308 eliberat de AGEPI şi 

referinţei anexate la materialele cauzei, reclamanta Rodica Ciorănică-Gavriliţă a 

depus cererea de înregistrare a mărcii „VIP MAGAZIN” la data de 19.10.2004 (cap. 

220), cu numărul de depozit 015896 (cap. 210). 

Ulterior, AGEPI în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 588-XIII din 22.09.95 

privind mărcile şi denumirile de origine a produselor care reglementează că 

examinarea cererii se efectuează în termen de 9 luni de la data luării Deciziei de 

acceptare a cererii pentru a fi examinată, a publicat Decizia de publicare a cererii de 

înregistrare în BOPI nr. 10/2005. 

Conform art. 17 al Legii orice persoană este în drept, în termen de 3 luni de la data 

publicării datelor cu privire la înregistrarea mărcii sau denumirii de origine a 

produsului sau cu privire la recunoaşterea notorietăţii mărcii să depună o contestaţiei 

la Comisia de apel a Agenţiei împotriva înregistrării mărcii sau denumirii de origine a 

produsului ori împotriva recunoaşterii notorietăţii mărcii. 

Conformitate art. 18 al Legii nr. 588-XIII din 22.09.95 în cazul în care nu a fost 

depusă nici o contestaţie împotriva înregistrării sau contestaţiile depuse au fost 

respinse, Agenţia ia decizia de înregistrare a mărcii sau a denumirii de origine a 
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produsului, le înregistrează în Registrul Naţional al Mărcilor şi în termen de 3 luni de 

la data înregistrării mărcii eliberează certificatul de înregistrare a mărcii. 

Astfel, Decizia de înregistrare a mărcii „VIP MAGAZIN” a fost emisă la 

09.02.2006, confirmând protecţia oferită titularei Rodica Ciorănică-Gavriliţă pentru 

produsele şi serviciile din clasele 16 şi 41 CIPS, eliberând şi Certificatul de 

înregistrare a mărcii nr. 13308. 

Conform Certificatului de înregistrare a mărcii nr. 13308 eliberat de AGEPI, 

reclamanta Ciorănică-Gavriliţă Rodica a devenit titulara mărcii „VIP MAGAZIN”, cu 

menţiunea că dreptul exclusiv nu se extinde asupra „MAGAZIN”, pentru produsele 

conform CIPS din clasa 16 „hârtie, carton şi produse din aceste materiale, necuprinse 

în alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legatorie; fotografii; papetărie; 

adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; 

pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilelor); materiale de 

instruire sau invatamant (cu excepţia aparatelor ); materiale plastice pentru ambalaj 

(necuprinse în alte clase); caractere tipografice şi serviciile din clasa 41 „educaţie; 

instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale”.  

Potrivit art. 4 al Legii nr. 588-XIII din 22.09.95 privind mărcile şi denumirile de 

origine a produselor, Legea aplicabilă litigiului la momentul naşterii dreptului asupra 

mărcii, protecţia juridică a mărcii se asigură în temeiul înregistrării lor, în modul 

stabilit de prezenta lege, art. 5 al Legii reglementând că marca înregistrată se 

autentifică prin eliberarea unui certificat de înregistrare, certificatul de înregistrare a 

mărcii confirmând prioritatea mărcii, precum şi dreptul exclusiv al titularului asupra 

mărcii pentru produsele şi serviciile indicate în certificat.  

În temeiul art. 3 al Legii nr. 38-XVI din 29.02.2008 „privind protecţia mărcilor”, 

drepturile asupra mărcii sunt dobândite şi protejate pe teritoriul Republicii Moldova 

prin înregistrare. Articolul 6 al Legii concretizează că titularul mărcii (persoana fizică 

sau juridică, sau grupurile de persoane dintre acestea) în numele căruia marca este 

protejată, dobândeşte protecţia juridică din momentul înregistrării drepturilor în 
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Registrul Naţional al Mărcilor , iar actul juridic ce atestă grevarea titlului în constituie 

Certificatul de înregistrare a mărcii. 

Astfel, reieşind din înscrisurile analizate în coraport cu legislaţia în vigoare, în 

mod incontestabil instanţa de judecată concluzionează că Rodica Ciorănică-Gavriliţă 

este titulara mărcii înregistrate „VIP MAGAZIN” cu toate drepturile ce decurg din 

această înregistrare, cu disclamarea că dreptul exclusiv nu se extinde asupra 

elementului „MAGAZIN” din combinaţia de cuvinte „VIP MAGAZIN”. 

În corespundere cu art. 5 al Legii nr. 38-XVI din 29.02.2008 „privind protecţia 

mărcilor” pot constitui mărci semne susceptibile de reprezentare grafică: cuvinte 

(inclusiv nume de persoane), litere, cifre, desene, combinaţii de culori, elemente 

figurative, forme tridimensionale, în special forma produsului sau a ambalajului 

acestuia, precum şi orice combinaţii ale acestor, cu condiţia ca ele să poată servi la 

deosebirea produselor şi/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale 

altor persoane fizice sau juridice. 

Conform art. 9 din Legea nr. 38-XVI din 29.02.2008 privind protecţia mărcilor 

dreptul exclusiv asupra mărcii produce efecte pentru terţi începând cu data publicării 

în Buletinul Oficial al Proprietate Industrială al Republicii Moldova sau cu data 

înscrierii în Registrul internaţional a datelor referitoare la înregistrarea mărcii, 

titularul mărcii fiind în drept să interzică terţilor să utilizeze în activitatea lor 

comercială, fără consimţământu 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 acoperire 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 când aceasta din urmă a dobândit un renume 
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în Republica Moldova, iar persoana terţă, în urma folosirii, fără motive justificate, 

profită de caracterul distinctiv ori de renumele sau le aduce atingere a cestora. 

Dreptul de folosire exclusivă a mărcii este recunoscut şi de Acordul privind 

Aspectele Drepturilor de proprietate Intelectuală legate de comerţ, care prin art. 16 

stabileşte că titularul unei mărci de fabrică sau de comerţ va avea dreptul exclusiv de 

a împiedica orice terţi, acţionând fără consimţământul său, să utilizeze în cadrul 

operaţiunilor comerciale semne identice sau similare pentru produse sau servicii 

identice sau similare celor pentru care marca de fabrică sau de comerţ este 

înregistrată, în cazul în care o astfel de utilizare ar crea un risc de confuzie. Potrivit 

acestuia sunt interzice fără autorizarea titularului dreptului asupra mărcii folosirea 

unui semn identic cu marca pentru produse sau servicii identice celor pentru care 

marca a fost înregistrată şi/sau folosirea unui semn care, în virtutea identităţii sau 

asemănării cu marca şi în virtutea identităţii sau asemănării cu produsele, serviciile 

desemnate de marcă şi semn, creează pentru consumator un risc de confuzie care 

include riscul asocierii între marcă şi semn. 

Precum invocă reclamanta în acţiune, circumstanţe ce nu sunt negate de către 

participanţii la proces, la 04 decembrie 2008 în Republica Moldova a avut loc 

lansarea oficială a revistei „Vip Fashion”. Aplicarea elementul „VIP” din marca „VIP 

MAGAZIN”, care de astfel reprezintă tot publicaţie periodică înregistrată încă la 

07.11.2002 cu acelaşi nume, în denumirea revistei lansate revistei „Vip Fashion” a 

fost operată fără manifestarea consimţământului reclamantei, însă precum reiese din 

expunerea SRL „Fashion Vip” acest consimţământ nu trebuia solicitat întrucât 

reclamanta nu dispune de dreptul exclusiv asupra acestui element, or potrivit art. 10 al 

Legii nr. 38-XVI din 29.02.2008 „privind protecţia mărcilor” dreptul exclusiv nu se 

extinde asupra elementelor mărcii care, în conformitate Legea, nu pot fi înregistrate 

independent în calitate de mărci, cum ar fi termenii descriptivi, indicaţii devenite 

uzuale în limbajul curent, elementele care servesc în comerţ pentru a desemna natura, 

specia, calitatea, cantitatea, valoarea, originea, destinaţia, timpul fabricării etc. În 
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acelaşi sens, AGEPI reiterează că marca „VIP MAGAZIN” poate fi protejată doar în 

limita combinaţiei „VIP MAGAZIN” privită în ansamblu şi nu fiecare element 

separat. 

Instanţa menţionează că obiect al protecţiei îl constituie orice element al mărcii 

combinate or conformitate art. 5 al Legii nr. 38-XVI din 29.02.2008 „privind protecţia 

mărcilor” cât şi conform art. 15 al Acordului privind Aspectele Drepturilor de 

Proprietate Intelectuală legate de comerţ, marca se poate constitui din combinaţii din 

semne, în situaţia litigioasă combinaţia „VIP MAGAZIN”, iar conform art. 9 al Legii 

vizate şi art. 16 al Acordului TRIPS titularul dreptului mărcii poate cere protecţia 

drepturilor sale în cazul folosirii oricărui semn identic în cazul în care acesta a fost 

înregistrat. 

În situaţia litigioasă reclamanta având calitatea de titular în dreptul asupra mărcii 

„VIP MAGAZIN” disclamat în partea elementului „MAGAZIN” şi respectiv extins în 

mod exclusiv asupra elementului „VIP”, este în drept reieşind din caracterul 

exclusivităţii mărcii pentru produsele şi serviciile grevate să-şi exercite dreptul la 

protecţia mărcii împotriva terţului ce utilizează fără consimţământul său elementul 

mărcii înregistrate, în situaţia litigioasă SRL „Fashion Vip” , în strictă corespundere 

cu dispoziţia art. 9 al Legii nr. 38-XVI din 29.02.2008 „privind protecţia mărcilor”. 

În conformitate cu dispoziţiile art. 16 al Acordului privind Aspectele Drepturilor 

de Proprietate Intelectuală legate de comerţ, în cazul folosirii unui semn identic pentru 

produse sau servicii identice, existenţa riscului de confuzie va fi prezumată, şi deci 

orice ipoteză invocată de către participanţii la proces privind confuziei şi lipsa 

probatoriului în acest sens, reprezintă instrumentul probatoriu al fiecărui participant la 

proces reieşind din principiul prezumţiei până la proba contrarie. 

Nu poate fi reţinută afirmaţia AGEPI din referinţa administrată la materialele 

cauzei cu trimitere la art. 9 din Legea nr. 38-XVI din 29.02.2008 că titularul mărcii 

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

consimţământul doar în cazul când un semn care, din cauza identităţii ori similitudinii 
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cu marca înregistrată şi identităţii ori similitudinii produselor sau serviciilor acoperite 

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

invocând că această urmează a fi probată, deoarece art. 9 reglementează şi alte situaţii 

inclusiv cazul când terţul aplică fără consimţământul titularului un semn identic cu 

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

înregistrată, aceleaşi reglementării fiind prescrise şi de Acordul privind Aspectele 

Drepturilor de Proprietate Intelectuală legate de comerţ, care prin art. 16 stabileşte că 

sunt interzice fără autorizarea titularului dreptului asupra mărcii folosirea unui semn 

identic cu marca pentru produse sau servicii identice celor pentru care marca a fost 

înregistrată. 

Din aceleaşi motive instanţa nu poate accepta argumentul reclamantei precum că 

marca „VIP MAGAZIN” şi marca „FASHION VIP” nu sunt identice şi nici similare 

fiind distinctive, or marca „FASHION VIP”, conform materialelor cauzei încă nu este 

înregistrată, la materialele dosarului fiind prezentată doar cerea depusă de către 

Luchian Valentina la AGEPI în vederea examinării acesteia, respectiv aplicarea art. 9 

în contextul invocat de către reclamată este nefondat, or norma respectivă 

reglementează efectul înregistrării mărcii şi dreptul exclusiv asupra acesteia care 

presupune înregistrarea mărcii în Registrul naţional al mărcilor. 

În asemenea mod, dreptul reclamantei în a beneficia de apărarea drepturilor sale 

asupra mărcii „VIP MAGAZIN” şi în speţă asupra elementul „VIP” din această 

combinaţie este confirmat, instanţa concluzionând temeinică cererii formulate iar 

afirmaţia reclamantei precum că reclamanta nu dispune de un drept legitim pe care 

solicită să-i fie protejat se respinge ca inconsistent. 

Instanţa menţionează, că conform Certificatului de înregistrare a mărcii nr. 13308 

eliberat de AGEPI reclamanta a devenit titularul exclusiv asupra mărcii „VIP 

MAGAZIN” şi deci orice aplicare de către terţi a elementelor din marca verbală 

combinată reprezintă o încălcare a dreptului asupra mărcii, la momentul examinării 

cauzei acest drept fiind incontestabil probat în baza Certificatului de înregistrare a 
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mărcii nr. 13308, care la capitolul 526 face menţiunea că dreptul exclusiv nu se 

extinde asupra elementului „MAGAZIN”, fiind extinsă exclusivitatea asupra 

elementului „VIP” din combinaţia „VIP MAGAZIN”. 

În ceea ce priveşte drepturile de autor înregistrate după Luchian Valentina instanţa 

reţine că dreptul asupra mărcii „VIP MAGAZIN” în sensul legislaţiei în vigoare după 

reclamanta Rodica Ciorănică-Gavriliţă este unul valabil, înregistrat şi care produce 

efecte juridice. 

Conform art. 3 al Legii nr. 293-XIII din 23.11.1994 privind drepturile de autor şi 

drepturile conexe, autorul este persoana prin a cărei muncă a fost creată opera, deci 

obiectul protecţiei în situaţia dată şi conform art. 4 al Legii fiind operele creaţiei 

intelectuale în domeniul literaturii, artei şi ştiinţei exprimate într-o anumită formă 

reieşind din drepturile personale şi patrimoniale ale autorului. La speţa cauzei, pentru 

operele literare înregistrate după Luchian Valentina Vasile obiectul protecţiei îl 

constituie drepturile personale şi patrimoniale ale autorului asupra operelor 

înregistrate. Inaplicabil la moment este art. 8 alin. 4 din Legea nr. 38-XVI din 

29.02.2008 „privind protecţia mărcilor” deoarece acesta reglementează cazul când 

este refuzată înregistrarea, pe când reclamanta precum s-a menţionat revendică 

apărarea ce rezultă din dreptul asupra mărcii deja dobândite şi înregistrate, 

înregistrarea mărcii operând dreptul exclusiv asupra acesteia. 

În ceea ce priveşte afirmaţia cu referinţă la art. 10 Legea nr. 38-XVI din 

29.02.2008 privind protecţia mărcilor care reglementează că dreptul exclusiv asupra 

mărcii nu-i permite titularului să interzică unui terţ să utilizeze în activitatea sa 

comercială, în concordanţă cu practicile oneste propriul său nume, instanţa reţine că 

reclamanta Rodica Ciorănică-Gavriliţă nu revendică încetarea utilizării dreptului la 

nume a SRL „Fashion Vip” un sensul denumirii persoanei juridice ci revendică 

utilizarea elementului „VIP” din marca „VIP MAGAZIN” utilizat la editarea Revistei 

„Vip Magazin” în denumirea Revistei „Fashion Vip”, or atât din cererea de chemare 

în judecată cât şi din explicaţiile date reclamanta a invocat că aplicarea elementului 
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„VIP” în denumirea revistei „Vip Fashion” a fost operată fără manifestarea 

consimţământului titularului de drept, prin îi sunt lezate drepturile asupra mărcii „VIP 

MAGAZIN”. 

Mai mult decât atât conform art. 2 al Legii nr. 38-XVI din 29.02.2008 privind 

protecţia mărcilor, marca este orice semn susceptibil de reprezentare grafică castre 

serveşte le deosebirea produselor şi serviciilor unei persoane fizice sau juridice de 

cele ale altor persoane fizice şi juridice, în speţa cauzei obiect al examinării îl 

constituie utilizarea semnului „VIP” de pe produse şi servicii şi nu denumirea dată 

întreprinderii. 

Conform art. 238-241 Cod Procedură Civilă, instanţa 

HOTĂRĂŞTE: 

A admite acţiunea reclamantei Rodica Ciorănică-Gavriliţă; 

A recunoaşte folosirea de către SRL „Fashion Vip” a elementului „VIP” din marca 

„VIP MAGAZIN” (nr. 13308) ca încălcare a dreptului asupra mărcii „VIP 

MAGAZIN”; 

A dispune apărarea dreptului asupra mării şi a interzice SRL „Fashion Vip” de a 

utiliza elementul „VIP” din marca „VIP MAGAZIN” înregistrată în Republica 

Moldova în Registrul Naţional al Mărcilor cu nr. 13308. 

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

prin intermediul Curţii de Apel Chişinău. 

 

Preşedinte în şedinţă, judecător   Elena Gligor  


