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HOTĂRÎRE 
În numele Ledii 

 
Instanţa de judecată a Curţii de Apel Chişinău 
Având în componenţa sa: 
Preşedintele şedinţei 
Grefier 

 
 

M. Guzun  
Z. Coşciug 

 
a judecat în şedinţa de judecată publică cauza civilă la cererea de chemare în 

judecată a Societăţii cu răspundere limitată „Ergolemn” către Agenţia de Stat 

pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), intervenient accesoriu ÎI „Service 

Aramă”, privind recunoaşterea notorietăţii mărcii, 

A CONSTATAT: 

Societatea cu răspundere limitată „Ergolemn” la 21 aprilie 2010 s-a adresat în 

instanţă cu cerere de chemare în judecată către Agenţia de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală (AGEPI) privind recunoaşterea notorietăţii mărcii „E ERGOLEMN”.  

În motivarea acţiunii a indicat, că SRL „Ergolemn” a fost fondată în 1999. De 

la început, principalul obiect de activitate a companiei a fost producerea şi 

comercializarea mobilei. Pe parcursul perioadei de activitate compania a acordat o 

atenţie sporită necesităţilor consumatorului, astfel suportând cheltuieli esenţiale 

pentru studierea cererii de pe piaţă cât şi pentru efectuarea diferitelor activităţi în 

scopuri de promovare a produselor sale: participarea la expoziţii, elaborarea de 

pliante publicitare etc. în acest mod compania poate să răspundă la cele mai 

pretenţioase doleanţe ale clienţilor. Compania SRL „Ergolemn” şi-a creat un nume 

şi un statut pe piaţa mobilei din Republica Moldova. Pentru identificarea 

mărfurilor produse, SRL „Ergolemn”, utilizează marca combinată individuală „E 

ERGOLEMN”. 

Marca dată este formată dintr-un pătrat cu chenar, în care este un alt pătrat 

unde este ilustrată litera „E” executată cu caracter stilizat, iar între pătrat şi chenar 

regăsim cuvântul „ERGOLEMN”. Denumirea mărcii coincide cu denumirea 

firmei. 

La data de 09.03.2006 la AGEPI a fost depusă cererea de înregistrare a mărcii 

nominalizate. La data de 13.08.2008 marca a fost înregistrată în Registrul Naţional 
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al Mărcilor, titularul mărcii fiind compania SRL „Ergolemn”, fapt demonstrat de 

certificatul de înregistrare numărul 16826 pentru clasa 20 conform clasificării de la 

Nice. 

Graţie longetivităţii companiei SRL „Ergolemn” pe piaţa mobilei din 

Republica Moldova şi datorită atitudinii corecte şi binevoitoare faţă de clienţii săi, 

marca nominalizată este cunoscută de o mare parte din populaţie. Iniţial compania 

SRL „Ergolemn” îşi desfăşura activitatea doar pe teritoriul municipiului Chişinău, 

dar treptat compania şi-a lărgit aria de activitate, deschizând subdiviziuni şi în alte 

oraşe. Astfel, are loc promovarea mărcii pe întreg teritoriul ţării. Compania SRL 

„Ergolemn” de asemenea a participat la numeroase expoziţii organizate atât pe 

teritoriul Republicii Moldova, cât şi în afara ei. Marca dată este intens promovată 

pe pieţele din alte state. Mai mult de cât atât SRL „Ergolemn” colaborează de mulţi 

ani şi cu companii din Italia şi România stabilind relaţii parteneriale de succes. 

În perioada 5.02.2010 - 20.02.2010, a fost efectuat un sondaj de opinie 

referitor la nivelul de cunoaştere în rândurile populaţiei a mărcii „E 

ERGOLEMN”. Rezultatele sondajului demonstrează, că marca dată este cunoscută 

de 32,5% din eşantionul de persoane. 

A solicitat recunoaşterea mărcii „E ERGOLEMN” notorie din data de 

01.01.2005. 

În cadrul examinării cauzei reprezentantul reclamantului, Guzun C. a susţinut 

integral pretenţiile invocate în cererea de chemare în judecată şi a solicitat 

admiterea acesteia. 

Reprezentantul Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, Sibov L. a 

explicat, că notorietatea unei mărci se constată de către instanţa de judecată în baza 

probelor prezentate, care trebuie să întrunească cerinţele stabilite conform art. 

32(3) al Legii nr.38/2008 privind protecţia mărcilor. Deoarece nu sunt invocate 

careva pretenţii faţă de AGEPI şi corespunzător Agenţia nu invocă pretenţii faţă de 

reclamant, AGEPI lasă la aprecierea instanţei judecătoreşti a motivelor de fapt şi 

de drept, în dependenţă de probele prezentate, dar consideră cererea SRL 

„Ergolemn” privind recunoaşterea notorietăţii mărcii întemeiată. 
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Reprezentantul ÎI „Service Aramă”, a explicat că nu poate fi recunoscută 

notorie marca care a devenit larg cunoscută in cadrul unui anumit segment de 

public după data priorităţii invocate in susţinerea unei mărci identice sau similare 

pentru produse şi/sau servicii identice sau similare depuse pe numele unui alt 

solicitant. Pe teritoriul Republicii Moldova mai există o marca asemănătoare si 

anume 14501 înregistrată după II „Service Arama”, în acest caz el (reclamantul) nu 

poate pretinde la o oarecare recunoaştere a notorietăţii. 

Faptul ca marca 14501 si 16826 este o marca similara o demonstrează si 

răspunsul de la AGEPI nr. 1131 din 2010-07-28 pct. 2 alin 2 si pct. 3 si însăşi 

conducerea SRL „Ergolemn” recunoaşte similitudinea mărcii. 

Art. 8 al 1; 2 al Legii nr. 38-XVI din 29.02.2008 stipulează ca se refuza 

înregistrarea in cazul când marca: 

b) este identică ori similară cu o marcă anterioară şi, din cauza identităţii ori 

similitudinii produselor şi/sau serviciilor pe care le desemnează cele două mărci, 

există riscul de confuzie pentru consumator, inclusiv riscul de asociere cu marca 

anterioară; 

c) este identică ori similară cu o marcă anterioară şi este solicitată spre 

înregistrare pentru produse şi/sau servicii care nu sunt similare cu cele pentru care 

marca anterioară este înregistrată, in cazul când marca anterioară se bucură de 

renume în Republica Moldova şi dacă utilizarea mărcii solicitate, fără un motiv 

justificat, ar aduce un profit nemeritat din caracterul distinctiv ori din renumele 

mărcii anterioare sau le-ar aduce atingere acestora. 

Audiind explicaţiile participanţilor la proces, analizând materialele prezentate, 

instanţa de judecată a ajuns la concluzia, că cererea SRL „Ergolemn” către Agenţia 

de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), intervenient accesoriu ÎI „Service 

Aramă” privind recunoaşterea notorietăţii mărcii, este întemeiată şi urmează a fi 

admisă. 

Astfel, în şedinţa de judecată s-a stabilit, că la data de 09.03.2006 SRL 

„Ergolemn” a depus la AGEPI cererea de înregistrare a mărcii „E ERGOLEMN”. 

La data de 13 08.2008 marca a fost înregistrată în Registrul Naţional al Mărcilor, 
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titularul mărcii fiind compania SRL „Ergolemn”. Marca nominalizată este formată 

dintr-un pătrat cu chenar, în care este situat un alt pătrat, în care este ilustrată litera 

„E” executată cu caracter stilizat, iar între pătrat şi chenar stă cuvântul 

„ERGOLEMN”. 

SRL „Ergolemn” în cererea sa solicită a recunoaşte marca „E ERGOLEMN” 

notorie din data 01.01.2005. 

Conform art. 32 alin. (1) al Legii privind protecţia mărcilor, persoana 

interesată poate depune o cerere de recunoaştere a notorietăţii mărcii la Curtea de 

Apel Chişinău. 

Recunoaşterea notorietăţii unei mărci are drept consecinţă acordarea unei 

protecţii mai largi care va afecta în primul rând mărcile similare înregistrate pentru 

produse şi servicii identice sau similare. 

Chiar şi recunoscută notorie marca trebuie să corespundă funcţiei sale de bază 

şi anume să servească la deosebirea produselor şi/săi serviciilor unei persoane 

juridice sau fizice de cele ale altor persoane fizice sau juridice. Din acest motiv 

marca se recunoaşte notorie după un anumit producător. 

Notorietatea unei mărci se constată de către instanţa de judecată în baza 

probelor prezentate, care trebuie să întrunească cerinţele stabilite conform art.32(3) 

al Legii nr 38/2008 privind protecţia mărcilor, unde cererea de recunoaştere a 

notorietăţii trebuie să fie însoţită de documente ce adeveresc următoarele: 

a) titularul sau utilizatorul mărcii; 

b) lista produselor şi/sau serviciilor cărora li se aplică marca; 

c) documentele ce demonstrează gradul de cunoaştere a mărcii în cadrul 

segmentului de public vizat pentru produsele şi/sau serviciile cărora li se aplică 

marca; 

d) începutul şi durata utilizării mărcii; 

e) aria geografică de utilizare a mărcii în Republica Moldova. 

Cerinţele respective sunt conforme cu Recomandarea comună referitor la 

dispoziţiile privind protecţia mărcilor notorii, aprobate la Asambleea Generală a 

OMPI din 20-29 septembrie 1999. 
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Una din probele de bază ce atestă gradul de cunoaştere a mărcii este 

chestionarul. Cerinţele faţă de chestionar se regăsesc în Regulamentul privind 

recunoaşterea notorietăţii mărcilor (inclus în Registrul actelor oficiale de 

reglementare a activităţii de întreprinzător, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

1030 din 03.10.2005), elaborat în conformitate cu Recomandarea comună referitor 

la dispoziţiile privind protecţia mărcilor notorii, aprobate la Asambleea Generală a 

OMPI din 20-29 septembrie 1999. 

Conform art. 32 alin. (6), condiţiile de perfectare şi de depunere a cererii de 

recunoaştere a notorietăţii mărcii se stabilesc în Regulamentul privind 

recunoaşterea notorietăţii mărcilor de produse şi/sau servicii, aprobat de Guvern. 

Conform pct.25 din Regulamentul privind recunoaşterea notorietăţii mărcilor 

de produs şi/sau de serviciu, pentru aprecierea gradului de cunoaştere a mărcii se 

va ţine cont de rezultatele sondajelor efectuate în sectorul relevant de public. 

În conformitate cu prevederile pct. 26, 27 şi 29 din Regulament în cadrul 

sondajului sunt chestionaţi consumatorii din cel puţin 3 localităţi ale Republicii 

Moldova, obligatoriu fiind sondajul efectuat în mun. Chişinău. Celelalte localităţi 

solicitantul le determină în dependenţă de zona în care îşi desfăşoară activitatea de 

producere sau de realizare a produselor (serviciilor) sale. 

În urma sondajului trebuie chestionate cel puţin 300 de persoane din mun. 

Chişinău şi cel puţin 100 de persoane din fiecare din celelalte localităţi numărul 

maxim fiind nelimitat. 

La stabilirea notorietăţii mărcii pentru produsele de consum curent trebuie să 

fie chestionat consumatorul „mediu” (luându-se în consideraţie vârsta genul studiile, 

stare socială şi materială, legătura cu produsul marcat) precum si specialişti ai 

ramurii respective a industriei şi comerţului. Astfel, este necesar ca nu mai puţin de 

30% din numărul respondenţilor să cunoască marca respectivă. 

Potrivit sondajului de opinie referitor la nivelul de cunoaştere în rândurile 

populaţiei a mărcii „E ERGOLEMN”, efectuat de Centrul de Investigaţii 

Sociologice şi Marketing „CBS-AXA” în perioada 5.02.2010 - 20.02.2010 marca 

dată este cunoscută de 32,5% din eşantionul de persoane. (f.d. 10) 
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Din materialele cauzei rezultă, că studiul sociologic s-a realizat pe un eşantion 

de 523 de respondenţi, în trei regiuni: mun. Chişinău - 320 respondenţi mun. Bălţi 

- 101 respondenţi şi Cahul - 102 respondenţi. Au fost intervievaţi 4 categorii de 

respondenţi: cumpărători, consultanţi, tehnologi şi alt personal implicat în 

producerea mobilei. (f.d. 10-17) 

Reieşind din cele nominalizate, instanţa consideră cererea SRL „Ergolemn” 

întemeiată care urmează a fi admisă. 

În contextul celor expuse, conform art. art. 512, 572, 602 CC al RM art. 238-

242 CPC al RM, instanţa de judecată 

 

A HOTĂRÎT 

 

A admite cererea de chemare în judecată a SRL „Ergolemn”. 

A recunoaşte marca „E ERGOLEMN” notorie din data de 01.01.2005. 

Hotărârea cu drept de atac la Curtea Supremă de Justiţie în termen de 15 zile. 


