
dosarul nr.2-49/13 

14 noiembrie 2013 

HOTĂRÎRE 
în numele Legii 

Curtea de Apel Chişinău, instanţa de drept comun 
având în componenţa sa: 
Preşedintele şedinţei Anatol Pahopol 
Grefier Nina Suman 

mun.Chişinău 

a judecat în şedinţa publică pricina la cererea de chemare în judecată SRL 
"Viantic Bio" şi SRL "Viantic Internaţional" către SA "Viorica Cosmetic", 
intervenient accesoriu AGEPI şi Consiliul Concurenţei privind recunoaşterea 
înregistrării mărcilor în scopul limitării concurenţei şi blocajului pieţii, anularea 
înregistrării mărcilor, încasarea prejudiciului material şi moral, şi cererea 
reconvenţională a SA "Viorica Cosmetic" către "Viantic Bio", SRL "Viantic 
Internaţional", intervenient AGEPI privind acţiunile de apărare a drepturilor asupra 
mărcii,-

CONSTATĂ 

La data de 22.04.2013, reclamanţii SRL "Viantic Bio" şi SRL "Viantic 
Internaţional" s-au adresat cu cerere de chemare în judecată către SA "Viorica 
Cosmetic" SA, intervenient accesoriu AGEPI şi Consiliul Concurenţei solicitînd 
recunoaşterea înregistrării mărcilor în scopul limitării concurenţei şi blocajului pieţii, 
anularea înregistrării mărcilor, încasarea prejudiciului material şi moral. 

Prin încheierea Curţîi de Apel Chişinău din 25.04.2013 s-a refuzat în primirea 
cererii de chemare în judecată SRL "Viantic Bio", SRL "Viantic Internaţional" către 
SA "Viorica Cosmetic", intervenient accesoriu AGEPI şi Consiliul Concurenţei, în 
part(;:a pretenţiilor de recunoaşterea a acţiunilor pârîtului SA "Viorica Cosmetic", 
drept acte de concurenţă neloială şi anume drept discreditare, precum şi privitor la 
interzicerea pârîtului de a săvârşi acte de concurenţă neloială - discreditarea reputaţiei 
reclamantului. 

În motivarea pretenţiilor sale, reclamanţii au indicat că întreprinderile SRL 
"Viantic Bio" şi SRL "Viantic International" activează pe segmentul pieţei 
produselor de parfumerie în Republica Moldova din anul 2008 şi sunt concurenţi ai 
companiei SA "Viorica Cosmetic". Începând cu anul 2008 şi până în prezent în 
privinţa reclamanţilor cu regularitate se săvârşesc acte de concurenţă neloială, în 
special se difuzează informaţii false şi defaimătoare în privinţa produselor 
reclamanţilor, se depun plângeri neîntemeiate la diverse organe de stat în baza cărora 
se organizează controale. Invocă faptul că motivul pentru care se depun prmgeri de 
către pârîtul SA "Viorica Cosmetic" este faptul că, reclamanţii la fel ca şi pârîtul 
fabrică produse similare - apă de colonie cu diverse arome de flori şi denumiri de 
flori. Denumirile florilor şi aromele lor reprezintă indicaţii ale caracteristicilor 
produselor şi pot fi utilizate cu bună credinţă de către orice producător. Ambele 
întreprinderi marchează produsele sale cu mărci proprii, iar consumătorul poate 
deosebi produsele unei întreprinderi de produsele celeilalte. 

Din anul 2006 Fabrica Viantic este producător de parfumerie, cosmetice şi 
produse de spălat lichide cu marca "VIANTIC", la preţiri accesibile, având lucrători 



calificaţi, echipamentul modem şi folosind materie primă procurată de la producători 
mondiali renumiţi. Pentru toate produsele au fost eliberate certificate ale Serviciului 
Sanitaro-epidemiologic de Stat, Ministerului Sănătăţii şi Institutului Naţional de 
Standardizare şi Metrologie, care confirmă calitatea Ia nivelul standardelor mondiale. 

Întreprinderile reclamanţilor se orientează spre vânzările angro pe piaţa locală 
şi spre exportul pe pieţele internaţionale. În prezent peste 70 % din produsele 
fabricate se exportă pe pieţele din România, Ucraina şi Bulgaria, iar celelalte 30 % se 
comercializează pe piaţa Republicii Moldova. Mărcile cu care se marchează 
produsele reclamanţilor sunt înregistrate Ia AGEPI. Menţionează reclamanţii că m 
scopul acoperirii şi monopolizării pieţei în anul 2007, SA "Viorica Cosmetic" a 
depus pentru înregistrare mărcile compuse doar din denumirile de flori identice 
denumirilor produselor de parfumerie fabricate de către reclamanţi. Însă în legătură 
cu faptul că denumirile florilor sunt indicaţii a calităţilor şi proprietăţilor produselor 
(aromă) aceste mărci nu au fost înregistrate. Ulterior în anul 2008 compania SA 
"Viorica Cosmetic" în acelaşi scop a depus din nou pentru înregistrare mărcile 
compuse din cuvântul BUCHET şi denumiri ale florilor. Aceste mărci au fost 
înregistrate, însă nu în mtregime. De la protecţie au fost excluse însăşi denumirile 
florilor care conform Legii privind protecţia mărcilor pot fi utilizate cu bună-credinţe 
de toţi producătorii de produse similare cu caracteristici corespunzătoare. 

Indică reclamanţii că pârâtul nu utilizează denumirile înregistrate, pe pagina 
web a companiei SA "Viorica Cosmetic" în catalogul produselor sunt prezente ape 
de colonie şi ape de toaletă cu aceleaşi denumiri neprotejabile de flori. Însă în temeiul 
înregistrărilor obţinute pîrîtul a început să-I urmărească pe reclamant prin pretenţii şi 
plângeri depuse la diverse organe competente. 

Astfel, în anul 2009 la plângerea SA "Viorica Cosmetic" a avut loc examinarea 
dosarului Ia Agenţia Naţională pentru protecţia concurenţei in privinţa fabricării 
produselor similare care s-a finalizat cu respingerea revendicărilor pîrîtului privind 
încălcarea drepturilor şi copierea produselor ei. Ulterior, în anul 20 Il compania SA 
"Viorica Cosmetic" s-a adresat cu o plângere similară Ia Institutul de Standardizare, 
Metrologie şi protecţie a drepturilor consumătorilor. La plângerea pârâtului Ia 
întreprinderea reclamantului s-a efectuat un control şi colaboratorii departamentului 
menţionat, fară, a se aprofunda în statutul juridic al înregistrărilor pârâtului, au emis o 
prescripţie de interzicere a fabricării produselor de către SRL "Viantic Bio" cu 
denumirile LILIAC şi SALCÎM ALB. Prescripţia de asemenea a fostexpediată Ia 
secţia afacerilor interne din sector şi în privinţa reclamanţilor s-au aplicat sancţiuni 
administrative. Ulterior prescripţia Departamentului a fost atacată în instanţă şi 
Instanţa a emis o decizie irevocabilă de recunoaştere a prescripţiei drept ilega]ă şi de 
revocare a ei. 

Aşadar, în procesul examinării plângerilor din partea pârîtului, companiilor 
reclamante le-a fost cauzat următorul prejudiciu material: m legătură cu controlul şi 
prescripţia emisă a fost destabilizat lucrulmtreprinderii, a avut loc reţinerea fabricării 
şi livrării produselor, întreprinderii i-a fost cauzat prejudiciu în sumă de 135 mii lei; 
în perioada din anul 2009 pentru corespondenţa cu Agenţia Naţională pentru Protecţia 
Concurenţei, prezenţa tehnologului E. Vorobiova Ia şedinţele comisiei pentru 
concurenţa neloială, s-au cheltuit 720 ore de timp de lucru nelegat de procesul de 
fabricare, reclamantul a cheltuit pentru remunerarea suplimentară a lucrătorilor 25200 
Iei reieşind din costul 1 ore de lucru egal cu 35 Iei; plăţile pentru prestarea serviciilor 
de consultanţă m baza contractului cu firma care prestează servicii în domeniul 



proprietăţii intelectuală au constituit 9840 lei; remunerarea juristului în baza 
contractului de muncă temporar pentru gestionarea cauzei judiciare privind protecţia 
proprietăţii intelectuale - 16000 lei (din considerentul 16 luni cu remunerarea în baza 
contractului a câte 1000 pe lună). 

La data de 31 ianuarie 2013 în adresa rec1amantului din nou au fost expediate 
scrisori cu ameninţări şi solicitarea de a înceta fabricarea produselor cu denumirile 
aromelor de flori care chipurile aparţin companiei pîrîte. 

Consideră rec1amanţii că SA "Viorica Cosmetic" nu ţine cont de lipsa dreptului 
de a interzice concurenţilor fabricarea legală a produselor şi continuă să răspândească 
informaţii false care prejudiciază reputaţia rec1amanţilor. 

Astfel, rec1amanţii solicită: recunoaşterea înregistrărilor mărcilor nr. 19161 
BUCHET DE LILIAC, nr. 19162 BUCHET DE LĂcRĂMIOARA, nr. 19163 
BUCHET DE FLORI DE TEl, nr. 19164 BUCHET DE LAVANDA, nr. 19165 
BUCHET DE SALCÎM ALB, nr. 17645 BUCHET ROZOV AIA GHERANI ca fiind 
înregistrate în scopullimitării concurenţei şi blocajului pieţei; anularea înregistrărilor 
mărcilor nr. 19161 BUCHET DE LILIAC, nr. 19162 BUCHET DE 
LĂcRĂMIOARA, nr. 19163 BUCHET DE FLORI DE TEl, nr. 19164 BUCHET DE 
LAVANDA, nr. 19165 BUCHET DE SALCÎM ALB, nr. 17645 BUCHET 
ROZOV AIA GHERANI; încasarea de la pârît a sumei prejudiciului material în 
mărime de 44560 lei şi încasarea de la pârât a prejudiciului moral cauzat reputaţiei 
companiei în mărime de 50000 lei. 

Pe parcursul examinării cauzei, SA "Viorica Cosmetic" a înaintat o cerere 
reconvenţională prin care so licită retragerea definitivă a produselor din circuitul 
comercial de către SRL "Viantic Internaţional". 

În motivarea cererii reconvenţionale a indicat că, SRL "Viantic Bio" produce 
produse de parfumerie, iar SRL "Viantic Internaţional" comercializează -loţiune sub 
denumirea florilor "Lavandă", "Lăcrimioară", "Salcîm alb", ce caracterizează aroma 
apelor de colonie şi aceste denumiri sunt identice, similare cu cele ale companiei care 
sunt înregistrate. Astfe~ aceste acţiuni induc în eroare şi în confuzie consumatorii cu 
\privire la producătorul SA "Viorica-Cosmetic", care este titular de drept asupra 
mărdlor sus numite. Ca urmare, SRL "Viantic Bio" şi SRL "Viantic Internaţional", 
implimentînd aceaste mărci similare în activitatea lor economică fară un drept, duc 
consumatorii în eroare, în acelaş timp, prin acţiunile lor, cauzez pierderi materiale 
printr-o scăderea considerabilă a produselor de acest tip, vîndute în ultima perioadă. 
Pentru a-şi apăra acest drept şi a soluţiona aceste divirgenţe pe cale amiabilă s-au 
înaintat somaţii către pîrîţi de-a soluţiona incidentul pe cale amiabilă, solicitîndu-le de 
a înceta orice acţiune care constituie lezare de drept, precum şi scoaterea din circuitul 
economic a producţiei fabricate sub mărcile date, avertizîndu-i în termen de 7 zile din 
momentul primirii înştiinţării să dea răspuns despre decizia luată, însă cu regret, pînă 
în prezent din partea acestora nu s-a luat nici o măsură pozitivă în privinţa aceasta, pe 
piaţa de desfacere continuînd să apară producţie identică cu marca înregistrată a SA 
"Viorica Cosmetic", din care motiv înaintează prezenta cerere de chemare în 
judecată. 

În şedinţa instanţei de judecată, reprezentantul rec1amanţilor, Olga Socolov, a 
susţinut cererea de chemare în judecată solicitînd admiterea acesteia, cu respingerea 
cererii reconvenţionale a SA "Viorica Cosmetic". 



':<1/ 
·f Reprezentantul SA "Viorica Cosmetic", Codreanu Mariana în baza procurii, nu J a recunoscut cererea iniţială solicitînd respingerea acesteia cu admiterea integrală a 
'1 acţiunii reconvenţionale. 

Reprezentantul intervenientului accesoriu Consiliul Concurenţei, în baza 
procurii Ion Ţărnă, a lăsat soluţionarea cauzei la discreţia instanţei, indicînd faptul că 
părţile nu au formulat pretenţii faţă de Consiliul Concurenţei. 

Reprezentantul intervenientului AGEPI, în baza procurii Rodica Popescu, de 
asemenea a lăsat soluţionarea pricinii la discreţia instanţei, în virtutea faptului că faţă 
de intervenient nu sunt formulate pretenţii. 

Audiind participanţii la proces, examinînd materialele cauzei în raport cu 
circumstanţele invocate, instanţa de judecată consideră că atît cererea iniţială, cît şi 
cererea reconvenţională urmează a fi respinse din următoarele considerente: 

Instanţa de judecată reţine că întreprinderile reclamante SRL "Viantic Bio" şi 
SRL "Viantic Internaţional" au genul de activitate îndreptat spre piaţa produselor de 
parfumerie şi cosmetice, inclusiv produse de spălat şi curăţat. Totodată, instanţa de 
judecată menţionează că SA "Viorica Cosmetic" desfăşoară gen de activitate similar 
companiilor reclamante. 

Precum rezultă din materialele cauzei, instanţa de judecată reţine că la data de 
02.10.2009, SA "Viorica Cosmetic" a înregistrat marca "Buchet Rozovaia Gherani", 
iar, ulterior la data de 26.10.2009, SA "Viorica Cosmetic" a înregistrat mărcile după 
cum urmează: la nr. 19161 "Buchet de Liliac"; la nr. 19162 "Buchet de 
Lăcrămioara"; la nr. 19163 "Buchet de Flori de Tei"; la nr. 19164 "Buchet de 
Lavanda"; la nr. 19165 "Buchet de Salcîm Alb" (f.d. ). 

Instanţa de judecată reţine că reieşind din considerentul că întreprinderile 
reclamante şi pîrîtul desfăşoară activităţi similare, acestea se află în concurenţă pe 
piaţa de desfacere a produselor, ceea ce şi a generat relaţiile litigioase, deferite spre 
examinare în prezenta acţiune. 

Precum rezultă din materialele pricinii, instanţa constată că, prin hotărîrea 
Consiliului administrativ al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concureneţei din 
28.10.2010, adoptată urmare a examinării cererii SA "Viorica Cosmetic" privind 
selllÎlde de încălcare a Legii privind protecţia concurenţei în activitatea SRL "Viantic 
Bio", s-a dispus încetarea examinării cazului anume pe motiv de lipsă a obiectului 
încălcării în acţiunile ultimului. 

Totodată, instanţa menţionează că întreprinderile reclamante au invocat în 
susţinerea argumentelor sale că SA "Viorica Cosmetic" prin acţiunile sale, anume 
prin depunerea plingerilor şi petiţiilor la organele abilitate, pun piedici' activităţii 
reclamanţilor. În sensul dat, instanţa de judecată reţine că potrivit prescripţiei de 
interzicere temporară a lotului de produse a IPSSPMPC nr. 00307 din 02.06.2011 a 
fost interzisă comercializarea produselor de către SRL "Viantic Bio". 

De asemenea, instanţa de judecată reţine că, SRL "Viantic Bio" a fost supusă 
unui control din partea IPSSPMPC, iar ca rezultat a fost emisă prescripţia sus
indicată, în baza actului de control nr. 00766 şi misiunii de control nr. 00648 din 
01.06.2011. 

În sensul dat, instanţa reţine că potrivit actelor respective, de către linspectorii 
IPSSPMPC s-a concluzionat că SRL "Viantic Bio" duce in eroare consumatorul prin 
folosirea denumirilor de flori Lilia şi Salcîm Alb în calitate de denumire a produsului, 
totodată fiind indicat că respectivele denumiri sunt înregistrate de către SA "Viorica 
Cosmetic", precum s-a indicat supra. 



Precum urmează din materialele pricinii, instanţa de judecată menţionează că 
prin hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 26.03.2012, devenită irevocabilă prin 
decizia Curţii Supreme de Justiţie din 10.10.2012, a fost anulată prescripţia nr. 00307 
din 02.06.2011 emisă în baza Actului nr. 00766 şi Misiunii de control nr. 00648 din 
01.06.2011. 

Potrivit art. 123 CPC al RM, alin. (2) faptele stabilite printr-o hotărîre 
judecătorească irevocabilă într-o pricină civilă soluţionată anterior în instanţă de drept 
comun sau în instanţă specializată sînt obligatorii pentru instanţa care judecă pricina 
şi nu se cer a fi dovedite din nou şi nici nu pot fi contestate la judecarea unei alte 
pricini civile la care participă aceleaşi persoane. 

Conform art. 7 al Legii privind protecţia mărcilor nr. 38 din 2008, denumirile 
ce indică : calitatea, cantitatea, destinaţia, valoarea, originea geografică, timpul 
fabricării produsului sau prestării serviciului, alte caracteristici ale acestora nu pot fi 
protejate şi nu pot fi înregistrate în calitate de marcă. Aceste denumiri pot fi incluse în 
componenţa mărcii ca elemente care nu sunt protejate. 

Conform art. 9 alin. (1) lit. b din Legea nr. 38 XVI din 29 februarie 2008 
privind protecţia mărcilor, înregistrarea mărcii conferă titularului dreptul exclusiv 
asupra acesteia. Titularul mărcii este în drept să interzică terţilor să utilizeze în 
activitatea lor comercială, rară consimţămîntul său: 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. 

Potrivit art. 10 din aceeaşi lege, alin. (1) 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 respect~rii intereselor legitime ale titularului mărcii şi ale 
terţilor. Alin. (2) Dreptul exclusiv asupra mărcii nu-i permite titularului să interzică 

. unui terţ să utilizeze în activitatea sa industrială sau comercială, în concordanţă cu 
"practicile oneste: a) propriul său nume sau adresa sa; b) indicaţiile referitoare la 
specia, calitatea, cantitatea, destinaţia, valoarea, originea geografică, timpul fabricării 
produsului sau prestării serviciului, la alte caracteristici ale acestora; c) marca, în 
cazul cînd este necesar de a indica destinaţia unui produs şi/sau serviciu, în special în 
calitate de accesoriu ori de piesă detaşabilă. 

Precum rezultă din argumentele cererii de chemare în judecată, reclamanţii au 
indicat că înregistrarea dreptului asupra mărcilor nr. 19161 BUCHET DE LILIAC, 
nr. 19162 BUCHET DE LĂcRĂMIOARA, nr. 19163 BUCHET DE FLORI DE TEl, 
nr. 19164 BUCHET DE LAVANDA, nr. 19165 BUCHET DE SALCÎM ALB, nr. 
17645 BUCHET ROZOV AIA GHERANI a fost efectuată în scopul limitării 

concurenţei şi blocajului pieţei, motiv pentru care solicită şi anularea acestora. 
Potrivit art. 21 din Legea privind protecţia mărcilor, alin. (1) Marca este 

declarată nulă în urma unei cereri de anulare, depuse la Curtea de Apel Chişinău, sau 
a unei cereri reconvenţionale într-o acţiune de apărare a drepturilor, depuse la aceeaşi 
instanţă, dacă: a) marca a fost înregistrată contrar prevederilor art. 7; b) solicitantul a 
acţionat cu rea-credinţă în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii. Marca 
se consideră ca fiind înregistrată cu rea-credinţă în cazul în care, la momentul 
depunerii cererii de înregistrare a ei, solicitantul 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-credinţă se va ţine 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. Alin. (2) o marcă înregistrată contrar prevederilor art.7 alin.(1) lit.b), c) sau d) 
nu poate fi declarată nulă dacă, în urma utilizării, ea a dobîndit, după înregistrare, un 
caracter distinctiv pentru produsele şi/sau serviciile pentru care a fost înregistrată. 

Aşadar, potrivit normei citate sunt prevăzute exhaustiv temeiurile de anulare a 
unei înregistrări a mărcilor. Raportînd argumentele invocate de către reclamanţi, la 
prevederile legale citate, instanţa de judecată menţionează că nu sunt întrunite 
condiţiile anulării înregistrării mărcii. 

Astfel, urmează a fi subliniat faptul că nu sunt întrunite condiţii de a considera 
că marca a fost înregistrată contrar art. 7 din lege, precum nici nu este confirmată rea
credinţa titularului la momentul depunerii cererii de înregistrare. 

Faptul că de către· SA "Viorica Cosmetic" sunt înaintate plîngeri/petiţii în 
diferite organe abilitate, nu poate fi considerat drept rea-credinţă şi acţiuni abuzive 
din considerent că sesizarea organelor de stat reprezintă un drept al persoanei, iar prin 
aceea că cererile fie sunt respinse, fie sunt anulate actele administrative adoptate 
asupra lor, se confirmă lipsa temeiurilor invocate de către petiţionar. 

În sensul dat, instanţa de judecată menţionează că la moment nu este instituit 
un careva blocaj al activităţii reclamanţilor, iar mărcile înregistrate pe numele 
titularului SA "Viorica Cosmetic" prezintă caracteristici distincte. Astfel, aceasta 
atrage după sine lipsa temeiurilor de admitere a cerinţelor înaintate în ceea ce priveşte 
recunoaşterea acţiunilor în scopullimitării concurenţei şi blocajului pieţii, iar pe cale 
de consecinţă lipsesc temeiuri de admitere şi a cerinţei de anulare a înregistrării. 

De asemenea, instanţa de judecată respinge şi cerinţele de încasare a 
prejudiciului material şi a prejv.dki.ului moral, or acestea fiind subsecvente 
pretenţiilor de recunoaştere a relei-credinţe în acţiunile SA "Viorica Cosmetic", cu 
anularea dreptului asupra mărcii, prin respingerea acestor cerinţe sunt înlăturate 
condiţii de admitere a pretenţiilor de încasare a sumei. 

Mai mult ca atît, la materialele cauzei lipsesc careva probe ce ar confirma 
catlzarea prejudiciului material şi moral companiei, iar, reiterînd asupra dreptului 
garantat la petiţionare, acţiunile SA "Viorica Cosmetic" nu pot fi apreciate drept 
impedimente în activitatea întreprinderilor reclamante. 

În ceea ce priveşte argumentele cererii reconvenţionale, instanţa de judecată de 
asemenea consideră necesară respingen)a acestora ca nefondate, or faptul că lipseşte 
obiectului încălcării în acţiunile SRL "Viantic Bio", s-a confirmat prin hotărîrea 
Consiliului administrativ al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concureneţei din 
28.10.2010, adoptată urmare a examinării cererii SA "Viorica Cosmetic" privind 
semnele de încălcare a Legii privind protecţia concurenţei. Aşadar, înregistrarea 
mărcilor BUCHET DE LILIAC, BUCHET DE LĂcRĂMIOARA, BUCHET DE 
FLORI DE TEl, BUCHET DE LA V ANDA, BUCHET DE SALCÎM ALB, BUCHET 
ROZOVAIA GHERANI, pe numele titularului SA "Viorica Cosmetic", nu poate fi 
privit ca temei de interzicere a utilizării a denumirilor de flori de către SRL "Viantic 
Bio" în privinţa mărfurilor sale, fapt expres indicat în art. 10 alin. (2) din Legea 
privind protecţia mărcilor. Pe cale de consecinţă, nu pot fi aplicate sancţiunile, cu 
referire la obligarea de a fi retrase produsele din circuitul comercial de către SRL 
"Viantic Internaţional", or nu sunt întnmite condiţiile prevăzute la art. 9 din legea 
citată. 



În atare ordine de idei, instanţa de judecată ajunge la concluzia că atît cererea 
de chemare în judecată a SRL "Viantic Bio" şi SRL "Viantic Internaţional", cît şi 
cererea reconvenţională a SA "Viorica Cosmetic" nu şi-au găsit confirmare, motiv 
pentru care acestea urmează a fi respinse ca nefondate. 

În baza art.art.236-241 CPC al RM, instanţa de judecată, -

HOTĂRĂşTE: 

Se resping ca nefondate cererea de chemare în judecată a SRL "Viantic Bio", 
SRL "Viantic Internaţional" către SA "Viorica Cosmetic", intervenient accesoriu 
AGEPI şi Consiliul Concurenţei privind recunoaşterea înregistrării mărcilor în scopul 
limitării concurenţei şi blocajului pieţii, anularea înregistrării mărcilor, încasarea 
prejudiciului material şi moral, şi cererea reconvenţională a SA "Viorica Cosmetic" 
către "Viantic Bio", SRL "Viantic Internaţional", intervenient AGEPI privind 
acţiunile de apărare a drepturilor asupra mărcii. 

Hotărîrea cu drept de recurs în Curtea Supremă de Justiţie în termen de 2 luni 
de zile, prin intermediul Curţii de Apel Chişinău. 

Judecătorul 
Curţii de Apel Chişinău Anatol Pahopol 


