
HOTĂRÎRE 
în numele Legii 

 
08 noiembrie 2011       mun. Chişinău 
 
 

Instanţa de contencios administrativ a Curţii de Apel Chişinău având în 

componenţă: 

Preşedintele şedinţei, judecător     M. Ciugureanu 

Grefier         M. Griţcan 

examinând în şedinţa publică cererea de chemare în judecată la acţiune, 

„Aroma” împotriva lui Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM 

intervenient accesoriu „Vinis NLG” SA privind anularea înregistrării mărcii, 

constată: 

Compania „Aroma” SA., prin intermediul reprezentantului prin procură 

Tatiana Bodiul, s-a adresat cu acţiune în contencios administrativ împotriva 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM şi intervenientul accesoriu 

„Vinis NLG” SA privind anularea mărcii de produs nr.9426. 

În motivarea acţiunii se indică că, la 12.09.1996 „Aroma” SA MD a depus la 

AGEPI cererea nr.005756 de înregistrare în calitate de marcă de produs eticheta 

„BASARABIA”, divin 15 ani pentru produsele din clasa 33 - divin a CIPS. 

La 21.09.1998 AGEPI a înregistrat eticheta „BASARABIA” în calitate de 

marcă de produs şi a eliberat certificat de înregistrare № 5878. 

La 17.09.1996 „AROMA” S.A., MD a depus la AGEPI cererea nr. № 005772 

de înregistrare în calitate de marcă de produs a etichetei „AROMA” divin 4 stele 

pentru produsele din cl.33 – divin a CIPS. 

La 21.09.1998 AGEPI a înregistrat eticheta „AROMA” divin 4 stele în 

calitate de marcă de produs şi a eliberat certificat de înregistrare № 5336. 

La 06.11.2006 AGEPI a înregistrat în calitate de obiect al dreptului de autor 

eticheta „AROMA” divin 4 stele, anul fondării 1995 şi a eliberat certificat de 

înregistrare a obiectului dreptului de autor seria AP № 2652-1/1312, în 

conformitate cu certificatul respectiv drepturile patrimoniale asupra etichetei 



„AROMA” divin 4 stele îi aparţin „AROMA” S.A., iar drepturile nepatrimoniale 

(personale) - lui Kuzneţov Evghenii. 

La fel se indică, că Elementele care intră în componenţa etichetelor 

„BASARABIA” şi „AROMA”, fiind o creaţie a designului grafic, fiecare în parte 

prezintă în sine obiecte independente ale dreptului de autor, ele sunt unite 

compoziţional şi, totodată, se află într-o legătură logică, semantică, indicând 

domeniul de bază al activităţii subiectului economic, care utilizează etichetele 

respective în scopuri utilitare pentru a indica produsele, fabricate de acesta în 

domeniul producţiei alcoolice. 

La 15.03.2002 solicitantul „VINIS NLG” S.A., MD a depus la AGEPI 

cererea №01100 de înregistrare, în calitate de marcă de produs, un semn analogic 

figurativ cu fetele cu ulcioare pentru produsele din clasa 33 - băuturi alcoolice (cu 

excepţia berii) a CIPS. 

La 03.04.2003 AGEPI a înregistrat semnul figurativ, cuprinzând fetele cu 

ulcioare, în calitate de marcă de produs şi a eliberat certificat de înregistrare № 

9426. 

Consideră reclamantul, că la analiza comparativă vizuală a semnelor 

figurative, care intră în componenţa etichetelor „BASARABIA” şi „AROMA” 

divin 4 stele şi a mărcii de produs înregistrate nr.9426 demonstrează, în mod clar, 

un grad înalt de asemănare între ele. 

Marca de produs contestată nr.9426, în urma folosirii nemijlocite de către 

„VINIS NLG” SA, MD, este capabilă să inducă consumatorul în eroare şi conduce 

consumatorii la fals referitor la calitatea şi natura produselor, ceea ce contravine 

art.7(l) litg) şi art. 20(1) lit.c) al Legii RM 38/2008, ca rezultat al coincidenţei 

esenţei produselor, destinate unuia şi aceluiaşi cerc de consumatori în aceleaşi 

locuri de realizare, şi anume, privind apartenenţa acestor produse unui producător. 

Marca înregistrată cu nr.9426 cauzează prejudiciu dreptului anterior, în special, 

dreptului la imagine şi dreptului de autor, protejat în conformitate cu Legea privind 

dreptul de autor şi drepturile conexe, ceea ce contravine art.8 (4) lit.b) al Legii. 



Solicită recunoaşterea integrală a nulităţii înregistrării mărcii de produs 

nr.9426 şi anularea certificatului de înregistrare a mărcii de produs nr.9426 pe 

numele „Vinis NLG” SA, MD. 

În cadrul şedinţei de judecată, reprezentantul reclamantului acţiunea a 

susţinut-o integral şi a solicitat admiterea ei. 

Reprezentantul pârâtului nu a recunoscut acţiunea şi a susţinut poziţia 

expusă în referinţă, doar menţionând că marca de produs nr.9426 a fost înregistrată 

la AGEPI din 03.04.2003 la solicitarea „Vinis NLG” SA, MD pentru produsele 

clasei 33. Procedura de înregistrare a mărcii respective a derulat în strictă 

conformitate cu prevederile Legii nr.588/1995. Solicită respingerea acţiunii ca 

neîntemeiată. 

Reprezentantul accesoriu fiind legal citat, în şedinţa de judecată nu s-a 

prezentat, instanţa dispunând examinarea pricinii în lipsa acestuia. 

Analizând temeiurile cererii de chemare în judecată, verificând probaţiunea 

cauzei, audiind argumentele părţilor instanţa de judecată consideră acţiunea 

întemeiată şi pasibilă admiterii din următoarele considerente. 

În cadrul şedinţei de judecată a fost stabilit cu certitudine că, la 12.09.1996 

reclamantul a depus la AGEPI cererea nr.005756 de înregistrare în calitate de 

marcă de produs eticheta „BASARABIA”, divin 15 ani pentru produsele din clasa 

33 - divin a CIPS, iar la 21.09.1998 AGEPI a înregistrat eticheta „BASARABIA” 

în calitate de marcă de produs şi a eliberat certificat de înregistrare № 5878. 

Ulterior la 17.09.1996 reclamantul a depus la AGEPI cererea nr.005772 de 

înregistrare în calitate de marcă de produs a etichetei „AROMA” divin 4 stele 

pentru produsele din cl.33 - divin a CIPS, iar la 21.09.1998 AGEPI a înregistrat 

eticheta „AROMA” divin 4 stele în calitate de marcă de produs şi a eliberat 

certificat de înregistrare № 5336. 

De asemenea din materialele cauzei rezultă, că la 06.11.2006 AGEPI a 

înregistrat în calitate de obiect al dreptului de autor eticheta „AROMA” divin 4 

stele anul fondării 1995 şi a eliberat certificat de înregistrare a obiectului dreptului 

de autor seria AP nr.2652-1/1312. În conformitate cu certificatul respectiv 



drepturile pirimoniale asupra etichetei „AROMA” divin 4 stele îi aparţin 

„AROMA” S.A., iar drepturile nepatrimoniale lui Kuzneţov Evghenii. 

La fel instanţa constată, că la 15.03.2002 intervenientul accesoriu „VINIS 

NLG” S.A., MD a depus la AGEPI cererea nr.011100 de înregistrare, în calitate de 

marcă de produs, un semn figurativ cu fete cu ulcioare pentru produsele din clasa 

33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii) a CIPS, iar la 03.04.2003 AGEPI a 

înregistrat semnul figurativ, cuprinzând fetele cu ulcioare, în calitate de marcă de 

produs şi a eliberat certificat de înregistrare № 9426. 

În conformitate cu art.21 (1) lit.b) din Legea nr.38 din 29 02 2008 privind-

protecţia mărcilor marca este declarată nulă dacă solicitantul a acţionat cu rea-

credintă în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii, ştia sau putea şti 

despre existenţa, inclusiv în străinătate, a unei astfel de mărci ce se bucură de 

renume în ţara de origine şi este promovată în Republica Moldova sau se negociază 

o astfel de promovare. La anularea mărcii pe motivul înregistrării ei cu rea-credintă 

se va tine cont în special de faptul, dacă marca înregistrată este utilizată pentru 

produse care generează conflict cu o altă marcă sau dacă titularul mărcii 

înregistrate utilizează marca doar în scop de blocaj. 

Instanţa de judecată consideră pretenţia înaintată de „Aroma" SA MD ca total 

fondată şi urmează a fi admisă reieşind din următoarele aspecte. 

Analiza comparativă vizuală a semnelor figurative, care intră în componenta 

etichetelor „BASARABIA” şi „AROMA” divin 4 stele şi a mărcii de produs 

înregistrate № 9426 după „VINIS NLG” S.A., MD demonstrează, în mod clar un 

grad înalt de asemănare între ele. 

Asemănarea semnelor, supuse comparaţiei, se evidenţiază prin impresia 

vizuală generală; forma exterioară de executare; prezenţa unei simetrii clare în 

executarea elementelor grafice; coincidenţa semnificaţiei semantice; coincidenţa 

modului şi a caracterului stilizat de executare; caracterul părţilor coincidente ale 

semnelor; îmbinarea culorilor şi nuanţelor, şi anume înregistrarea în executarea 

alb-negru. 



Aceste concluzii au fost conformate si de concluziile Raportului de expertiză 

nr.401/011 din 15.03.2010, ce a fost dispusă de instanţă în cadrul procesului 

Instanţa de asemenea concluzionează, că marca de produs înregistrată cu 

nr.9426, ce are în imagine fete cu ulcioare - este identic şi similar până la gradul de 

confundare cu mărcile de produs nr.5878 şi nr.5336 înregistrate după reclamant 

ceea ce contravine art. 8 (1) a), b), c) al Legii RM nr.38 din 29.02.2008. 

De aceea, instanţa determină existenţa riscului de confundare, inclusiv riscul 

de asociere între mărcile de produs a „AROMA” S.A. şi cea utilizată de „VINIS 

NLG” SA., MD şi este capabilă să inducă consumatorul în eroare şi conduce 

consumatorii la fals. Se creează o asociere cu producătorul mărfurilor deja 

cunoscute. 

În circumstanţele enunţate instanţa de judecată consideră acţiunea înaintată de 

SA „Faberlic” ca total fondată şi urmează a fi admisă, instanţa dispunând anularea 

mărcii cu nr.9426 din 03.04.2003 înregistrată pe numele „VINIS NLG“ SA., MD. 

Reieşind din cele menţionate şi conducându-se de prevederile art. 238-241 

CPC, art. 25 din Legea contenciosului administrativ, instanţa 

 

HOTĂRĂŞTE: 

Se admite acţiunea „Aroma” SA. 

Se anulează înregistrarea mărcii cu nr.9426 din 03.04.2003 înregistrată pe 

numele „VINIS NLG” SA., MD. 

Hotărâre cu drept de recurs în Curtea Supremă de Justiţie în termen de 20 de 

zile, prin intermediul Curţii de Apel Chişinău. 

 

 


